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Notă editorială şi mulţumiri
Această publicaţie a reţelei de cercetare privind dreptul administrativ al UE (Reneual)
este rezultatul unui efort de cooperare între mai multe persoane şi instituţii. Reneual a fost
înfiinţat în 2009, la iniţiativa profesorilor Herwig C.H. Hofmann şi Jens-Peter Schneider,
care coordonează reţeaua, împreună cu profesorul Jacques Ziller.
ReNEUAL a crescut la peste o sută de membri, experţi şi practicieni activi în domeniul
UE şi al dreptului public comparat. Obiectivele ReNEUAL sunt orientate spre dezvoltarea
unei mai bune înţelegeri a dreptului public al UE ca un domeniu care să garanteze că
valorile constituţionale ale Uniunii sunt prezente şi respectate în toate cazurile de exercitare
a autorităţii publice. Proiectul îşi propune să contribuie la crearea unui cadru juridic pentru
punerea în aplicare a legislaţiei UE prin intermediul unor mijloace nonlegislative, printr-un
set de reguli accesibile, funcţionale şi transparente, care determină o mai bună percepţie a
drepturilor şi obligaţiilor persoanelor fizice şi administraţiilor deopotrivă. Regulamentul
model privind procedura administrativă a UE este dovada că elaborarea unui regulament al
UE privind procedura administrativă, adaptat realităţilor uneori complexe, de punere în
aplicare a legislaţiei UE de către organismele Uniunii şi statele membre, în cooperare, este
mai mult decât posibilă.
În vederea elaborării acestui proiect, ReNEUAL a stabilit patru grupuri de lucru pentru
abordarea principalelor aspecte ale procedurii administrative ale Uniunii Europene în UE.
Aceste grupuri de lucru au dezbătut în primul rând regula de luare a deciziilor executive
(prezidat de Deirdre Curtin, Herwig C.H. Hofmann şi Joanna Mendes, Cartea a II-a); luarea
deciziilor individuale (prezidat de Paul Craig, Giacinto della Cananea, Oriol Mir şi
Jens-Peter Schneider; Cartea a III-a); contractele de achiziţii publice (prezidată de
Jean-Bernard Auby, Ulrich Stelkens şi Jacques Ziller, Cartea a IV-a); şi de gestionare a
informaţiilor (prezidat de Diana-Urania Galetta, Herwig C.H. Hofmann şi Jens-Peter
Schneider; Cărţile a V-a/a VI-a). Designul acestor grupuri de lucru reflectă domeniul de
aplicare al proiectului ReNEUAL privind modelul regulamentului de procedură
administrativă a UE. În vederea elaborării diferitelor Cărţi, preşedinţii grupurilor de lucru
au stabilit echipele de redactare. În plus faţă de preşedinţi, următorii experţi au acţionat în
calitate de membri ai echipei de redactare: Micaela Lottini (Cartea a VI-a), Nikolaus
Marsch (Cartea a VI-a), Michael Mirschberger (Cartea a IV-a), Hanna Schröder (Cartea a
IV-a), Morgane Tidghi (Cartea a VI-a), Vanessa M. Tünsmeyer (Cărţile a III-a, a V-a),
Marek Wierzbowski (Cartea a III-a). Edoardo Chiti, Paul Craig şi Carol Harlow au
colaborat activ la elaborarea iniţială a Cărţii a II-a. Informaţii detaliate despre preşedinţii şi
membrii suplimentari ai echipelor de redactare sunt prevăzute în lista respectivă ca urmare a
acestei note şi confirmări.
Un comitet director format din preşedinţii şi membrii cei mai activi ai grupului de lucru
şi-au asumat sarcina de gestionare a proiectului şi asigurarea coerenţei conţinutului şi a
redactării, iar în cele din urmă a acţionat în calitate de consiliu editorial al acestor Reguli
model. Acestui comitet i s-a alăturat profesorul George Berman (Columbia University, New
York), în calitate de membru extern.
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Prelucrările activităţii de cercetare şi de redactare ale grupurilor au beneficiat de
perspectivele şi de viziunea critică, în termeni de timp şi de expertiză, a mai multor membri
ReNEUAL, precum şi a funcţionarilor din instituţiile şi organismele UE. De asemenea,
şi-au exprimat opiniile şi alţi experţi din Europa şi din alte părţi ale lumii, în timpul
prezentărilor din cadrul atelierelor de lucru şi conferinţelor, precum şi ca reacţii la
publicaţiile anterioare.
ReNEUAL ar dori să-şi exprime recunoştinţa deosebită pentru sprijinul din partea
Ombudsmanului European şi al Parlamentului European. În 2011, Parlamentul European a
stabilit un subcomitet a Comisiei JURI, sub preşedinţia europarlamentarului Luigi Berlinguer.
Comisia a ascultat, printre altele, opiniile membrilor comisiei ReNEUAL Paul Craig, Oriol
Mir şi Jacques Ziller în calitate de experţi.
Acest subcomitet a pregătit Rezoluţia din ianuarie 2013 a PE, prin care se solicită
Comisiei să prezinte o propunere de act privind procedurile administrative ale UE. Ca
urmare a acestei invitaţii, Comisia Europeană a întreprins audieri la care membrii
Comitetului director ReNEUAL au contribuit. Din 2011, ReNEUAL a cooperat
îndeaproape cu Ombudsmanul European, iniţial cu Ombudsmanul Nikiforos Diamandouros
şi, începând cu 2014, cu Ombudsmanul Emily O'Reilly. Ambii au sprijinit în mod public
eforturile ReNEUAL de a îmbunătăţi legislaţia de procedură administrativă a UE. Suntem
deosebit de recunoscători pentru oportunităţile pe care ni le-au oferit pentru a discuta
proiectul ReNEUAL în 2012 şi 2014, la conferinţe în Parlamentul European organizate de
Ombudsman. Ne-am dori, de asemenea, să-i mulţumim domnului Ian Harden, secretar
general, biroul Ombudsmanului European, pentru interesul şi sprijinul său acordat
proiectului ReNEUAL.
Reneual ar dori, de asemenea, să recunoască cooperarea cu ACA-Europa, o asociaţie
compusă din Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi Consiliilor de Stat sau jurisdicţiile
administrative supreme ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene. Prima conferinţă
comună ACA-Europa şi ReNEUAL a fost organizată în aprilie 2013, la Autoritatea
Europeană pentru Siguranţa Alimentară din Parma, Italia, la care judecătorii din aproape
toate statele membre ale UE au participat şi au contribuit la discutarea procedurilor de luare
a deciziilor mixte. Reuniunea a fost pregătită printr-un atelier de pregătire a membrilor
Consiliului de Stat Francez, cu participarea domnului Herwig Hofmann, sub preşedinţia
vicepreşedintelui Consiliului, Jean-Marc Sauve. Cea de a doua conferinţă la care
ACA-Europa a cooperat cu ReNEUAL a avut loc la Amsterdam (Olanda), sub preşedinţia
olandeză a ACA-Europa, cu participarea lui Paul Craig şi Jean-Bernard Auby, membri
ReNEUAL, la Haga, în noiembrie 2013, în colaborare cu Consiliul de Stat din Olanda.
Institutul European de Drept (ELI) s-a alăturat proiectului în 2012. În acest context, am
primit multe comentarii bine gândite din partea membrilor Comitetului consultativ ELI,
prezidat de Marc Clément (Lyon) şi Christiaan Timmermans (Haga), precum şi de la
participanţii la două adunări generale anuale ale ELI. Am dori să le mulţumim tuturor
comentatorilor individuali care au contribuit cu timpul lor, energia şi cunoştinţele lor la
acest proiect comun, precum şi ELI, pentru sprijinul său instituţional. O conferinţă
organizată de Centrul de Cooperare Judiciară, Departamentul de Drept al Institutului
Universitar European din Florenţa, sub directoratul lui Loïc Azoulai în colaborare cu ELI şi
retehnologizat în februarie 2014 a creat cadrul propice pentru discuţii profunde. Pe lângă
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organizatori, ne-am dori să le mulţumim în special judecătorilor cu rang de jurisdicţie
supremă care au participat din partea statelor membre.
ReNEUAL este recunoscătoare pentru sprijinul financiar şi material primit din diverse
surse, inclusiv contribuţiile de la universităţile gazdă ale profesorilor implicaţi. Am dori să
ne prezentăm recunoştinţa în special pentru contribuţiile din partea: Deutsche
Forschungsgemeinschaft, Germania (GZ: SCHN 364/1-1); Fonds National de Recherche du
Luxembourg, Luxembourg (INTER/DFG/11/09); Ministerio de Ciencia e Innovación,
Administración General del Estado, Spania (Proyecto DER2011-22754); Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Italia; (PRIN 2012 – prot. 2012SAM3KM);
Nederlands Wetenschappelijk Organisatie, Olanda.
ReNEUAL ar dori de asemenea să mulţumească, printre altele, pentru organizarea de
evenimente prin intermediul universităţilor şi a altor organisme academice, inclusiv (în
ordine alfabetică): Amsterdam: Amsterdam Centre for European Law and Governance
ACELG, University of Amsterdam; Barcelona: Comissió Jurídica Assessora of Catalonia;
University of Barcelona (UB); Florence: Florence Centre for Judicial Cooperation, Law
Department, European University Institute; Freiburg i.Br.: Institute for Media and
Information Law, University of Freiburg; Luxembourg: Centre for European Law, Faculty
of Law, Economics and Finance, University of Luxembourg; Institut Universitaire
International du Luxembourg; Jean Monnet Chair in European Public Law at the University
of Luxembourg (financial support by the European Commission, LifeLong Learning
Project); Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública; Milan: Facoltà di
Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano; Osnabrück: European Legal Studies
Institute; Paris: Chaire MDAP, Sciences Po, Paris; Pavia: Dipartimento di Scienze Politiche
e Sociali, Università degli Studi di Pavia; Speyer: German University of Administrative
Sciences Speyer.
Comitetul de conducere ReNEUAL este de asemenea recunoscător pentru contribuţiile
valoroase aduse la discuţiile cu privire la proiectele anterioare ale acestui cod privind
procedura administrativă a UE, în special în contextul conferinţelor menţionate mai sus,
Conferinţa Reneual 2013, în Luxemburg, precum şi în cadrul diferitelor ateliere organizate
de diferite grupuri de lucru. Datorită cantităţii semnificative a contribuţiilor, este imposibil
să se recunoască participarea fiecărui individ în mod corespunzător, dar ne-am dori totuşi să
menţionăm în special contribuţiile sub formă de comentarii, precum şi cele privind
elaborarea şi revizuirea critică (în ordine alfabetică): Henk Addink, profesor, Universitatea
din Utrecht; Michael Asimow, profesor, Universitatea Stanford, Facultatea de Drept;
Joseph Azizi, profesor asociat, Universitatea din Luxembourg, fost judecător şi preşedinte
al Camerei, CJUE; Dimitry Berberoff Ayuda, judecător la Camera administrativă a Înaltei
Curţi de Justiţie din Catalonia; Luigi Berlinguer, fost membru al Parlamentului European;
Raffaele Di Giovanni Bezzi, DG Connect, Comisia Europeană; Stanislaw Biernat, Curtea
Constituţională a Poloniei; Jean-Claude Bonichot, judecător la CJUE; Kieran Bradley,
judecător la Tribunalul Funcţiei Publice, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene; Alex
Brenninkmeijer, membru al Curţii Europene de Conturi; Anna Buchta, director Litigii şi
politică legislativă, Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor; Dolors Canals, profesor
de drept, Universitatea din Girona; Roberto Caranta, profesor de drept, Universitatea din
Torino; Francisco Cardona, consilier superior pentru Reforma Funcţiei Publice, OECD,
Sigma; Edoardo Chiti, profesor de drept, Universitatea din Tuscia; Sarah Clegg, asistent de
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cercetare, Universitatea din Freiburg; Marc de Clément, judecător la Curtea Administrativă
de Apel din Lyon, Franţa; Anne Davies, profesor de Drept şi Politici Publice, Universitatea
din Oxford; Lena-Sophie Deißler, cercetător, Universitatea din Freiburg; Dirk Detken, şef
de afaceri juridice şi de reglementare a Unităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară; Paul
de Hert, profesor de drept, Universitatea Vrije Bruxelles; Angelo de Zotti, judecător la
Tribunalul Administrativ din Lombardia – Italia; Piet Hein Donner, vicepreşedinte al
Consiliului de Stat Olandez; Anna Fleischer, asistent de cercetare, Universitatea din
Freiburg; Eduardo Gamero, profesor de drept administrativ, Universitatea Pablo de
Olavide, Seville; David Gaudillère, judecător la Consiliul de Stat Francez; Gerhard Grill,
director, Ombudsmanul European. Marian Grubben, şef de unitate, DG Centrul de Servicii
Piaţa unică, Comisia Europeană; Ian Harden, profesor universitar, secretar general,
Ombudsmanul European; Carol Harlow, profesor emerit de Drept Public, London School
of Economics Political sciences, Londra; Dirk Hüdig, secretar general, Forumul european
pentru risc; Pim Huisman, asistent universitar, Vrije Universiteit, Amsterdam; Peter
Hustinx, Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor; Sir Francis Jacobs, fostul
preşedinte al Institutului de Drept European, fost judecător la CEJ; Marc Jaeger,
preşedintele Tribunalului, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene; Oswald Jansen, profesor,
Universitatea din Utrecht, consilier juridic al oraşului Haga; Heikki Kanninen,
vicepreşedinte al Tribunalului, CJUE; Charles Koch, Fost profesor la Woodbridge Law,
Colegiul de Drept William şi Mary, Williamsburg, Virginia; Beate Kohler-Koch, profesor
emerit, Centrul de Cercetare Mannheim Social European (MZES), Universitatea din
Mannheim; Nevena Kostova, asistent de cercetare, Universitatea din Freiburg (în
prezent Universitatea din Edinburgh); Andrzej Kraczkowski, asistent de cercetare,
Universitatea din Varşovia; Ingo Kraft, judecător, Curtea Administrativă Federală Germană
(Bundesverwaltungsgericht); Hubert Legal, director general, Serviciul juridic, Consiliul
Uniunii Europene; Lindner Christian, şef de cabinet al vicepreşedintelui Šefčovič, Comisia
Europeană; Irena Lipowicz, avocat al poporului polonez, profesor de Drept administrativ,
Universitatea Cardina Stefan Wyszyński, Varşovia; Marilena-Silvia Lungu, administrator,
Comisia Europeană; Universitatea din Luxemburg; Lars VOLCK Madsen, adjunct-şef al
Departamentului de Drept UE, Ministerul Afacerilor Externe, Danemarca; Olli Mäenpää,
profesor de Drept administrativ, Universitatea din Helsinki; María José Martínez Iglesias,
director, Direcţia pentru afaceri legislative, Serviciul Juridic, Parlamentul European;
Richard Meads, raportor, Forumul european pentru risc; Arjen Meijer, profesor invitat,
Universitatea din Luxemburg; fost preşedinte de Cameră la Tribunal, Curtea de Justiţie a
Uniunii Europene; Bucura Evans-Mihaescu, cercetător, Universitatea din Luxemburg;
Alessandro Morini, avocat, fost asistent la Universitatea din Luxemburg; Paul Nemitz,
director, DG Justiţie, Comisia Europeană, Bruxelles; Jens Nymand-Christensen, director
adjunct, Secretariatul General, Comisia Europeană; Nicolas Paine, judecător, High Court,
Marea Britanie; Timothée Paris, judecător, Cour administrative d'appel de Paris; Alexandre
Peñalver, profesor de Drept administrativ, Universitatea din Barcelona; Sara Pernus,
cercetător, Universitatea din Amsterdam; Alain Pilette, Serviciul juridic, Consiliul Uniunii
Europene; Hans-Joachim Prieß, avocat, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Georges
Ravarani, preşedintele Tribunalului Administrativ şi membru al Curţii Constituţionale din
Luxemburg; João Sant'Anna, director, Ombudsmanul European; Ioannis Sarmas, Curtea de
Conturi a Uniunii Europene; Jean-Marc Sauvé, vicepreşedinte al Consiliului de Stat
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francez; Magdalena Sliwa, Asistent de cercetare, Universitatea din Varşovia; Ben
Smulders, Director, Serviciul Juridic, Comisia Europeană; Jerzy Supernat, profesor la
Institutul de Studii Administrative, Universitatea din Wrocław; Eljalill Tuschinski,
Universitatea din Amsterdam; Mario Tenreiro, Comisia Europeană; Christaan Timmermans
ELI, fost judecător olandez la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene; Frank van Ommeren,
profesor, Universitatea din Amsterdam; Thomas van Rijn, director, Serviciul Juridic,
Comisia Europeană; Pieter van Nuffel, consilier juridic, Serviciul juridic, Comisia
Europeană; Diana Wallis, preşedinte ELI, fost deputat; Wolfgang Weiß, profesor de drept
public, drept european şi drept internaţional public, Universitatea Germană de Ştiinţe
Administrative Speyer; Rob Widdershoven, profesor universitar, Universitatea din Utrecht;
Johan Wolswinkel, asistent universitar, Universitatea Vrije din Amsterdam; Bostjan Zalar,
judecător al Înaltei Curţi şi Curtea Administrativă a Republicii Slovenia; Zheni Zhekova,
cercetător, Universitatea din Luxemburg.
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Membrii echipelor de redactare:
Jean-Bernard Auby, profesor de drept public, Chaire MDAP, Sciences-Po Paris
Paul Craig, profesor de drept englez, Universitatea din Oxford
Deirdre Curtin, profesor de drept european, Universitatea din Amsterdam
Giacinto della Cananea, profesor de drept, Universitatea din Roma II
Diana-Urania Galetta, profesor de drept administrativ italian şi european, Universitatea din
Milano
Herwig C. H. Hofmann, profesor de drept european şi transnaţional public, Catedra Jean
Monnet, Universitatea din Luxemburg
Micaela Lottini, asistent profesor de drept administrativ, Universitatea Roma III
Nikolaus Marsch, lector, Universitatea din Freiburg
Joana Mendes, profesor asociat de drept european, Universitatea din Amsterdam
Oriol Mir, profesor de drept administrativ, Universitatea din Barcelona
Michael Mirschberger, cercetător, Institutul German de Cercetare pentru Administraţia
Publică Speyer
Jens-Peter Schneider, profesor de drept public şi informare europeană de drept,
Universitatea din Freiburg
Hanna Schröder, fost cercetător, Institutul German de Cercetare în Administraţie Publică,
Speyer, (Acum: referent juridic, Tribunalul de Justiţie a Uniunii Europene; orice
opinie exprimată este strict personală)
Ulrich Stelkens, profesor de drept public german şi drept administrativ european,
Universitatea Germană de Ştiinţe Administrative Speyer
Morgane Tieghi, fost bursier Marie Curie, Universitatea din Luxemburg
Vanessa M. Tünsmeyer, cercetător, Universitatea din Freiburg
Marek Wierzbowski, profesor de drept administrativ şi procedură administrativă,
Universitatea din Varşovia
Jacques Ziller, profesor de drept al Uniunii Europene, Universitatea din Pavia
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Tabel de Abrevieri
APA
Austria APA

– Legea privind procedura administrativă
– Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (BGBl. Nr.
51/1991) das zuletzt durch Artikel 1 des Bundesgesetzes vom
31. Juli 2013 (BGBl. I Nr. 161/2013) geändert Worden ist
CDF
– Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene [2007] JO
C 303/1
CJUE
– Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
CJ
– Curtea de Justiţie
CoE
– Consiliul Europei
CoE Recommendation – Recomandarea Consiliului Europei
CM/REC(2007)7
– Comitetul de Miniştri către statele membre cu privire la buna
Administrare CM / Rec (2007) 7
Comisia
– Comunicare interpretativă a Comisiei „Comunicare privind
atribuirea contractelor – care nu sunt în totalitate supuse
Directivelor privind achiziţiile publice (2006/C 179/02)
DCFR
– Proiect de cadru comun de referinţă: Principii, definiţii şi
modele de norme europene private. Lege – Proiect de cadru
comun de referinţă (PCCR) – Outline Edition, elaborat de
Grupul de studiu privind Codul civil european şi Grupul de
cercetare privind Dreptul Privat al UE (Acquis Group), bazat în
parte pe o versiune revizuită a Principiilor Europene de Drept al
contractelor, accesibile online http://ec.europa.eu/justice/
policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf.
DG
– Direcţia Generală
GALA Olandeză
– Wet van 4 juni 1992 houdende algemene regels van
bestuursrecht (Stb. 1992, 315), in werking getreden op 1 juli
1994, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 25 juni 2014, in werking
getreden op 1 augustus 2014
CEDO
– Convenţia europeană a drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale
CEJ
– Curtea Europeană de Justiţie
CECO
– Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului
AEPD
– Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor
OE
– Ombudsmanul European
OE Cod
– Ombudsmanul European – Codul european de bună conduită
administrativă
PE
– Parlamentul European
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Rezoluţia PE
din 15 ianuarie 2013
UE
EURODAC

– Rezoluţia PE a Parlamentului European din 15 ianuarie 2013,
cu recomandări către Comisie privind o lege de procedură
administrativă a Uniunii Europene [2012/2024 (INI)]
– Uniunea Europeană
– sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor în scopul
aplicării eficiente a Convenţiei de la Dublin, reglementat prin
Regulamentul Consiliului nr. 2725/2000 din 11 decembrie
2000.
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Introducere în Codul ReNEUAL
Cartea I

Dispoziţii generale
A. Rezumat al introducerii
(1) Proiectul Codului ReNEUAL de procedură administrativă a Uniunii Europene,
elaborat la iniţiativa Reţelei de cercetare privind dreptul administrativ al Uniunii Europene
(ReNEUAL), urmăreşte să asigure transpunerea valorilor constituţionale ale Uniunii
Europene în reglementarea procedurii administrative referitoare la implementarea nonlegislativă a legislaţiei şi a politicii Uniunii. Reguli temeinice şi bine concepute pentru
punerea în aplicare a legislaţiei şi politicii Uniunii ar putea îmbunătăţi în mod considerabil
calitatea sistemului juridic în ansamblul său. Aceste reguli au potenţialul de a determina
respectarea principiilor generale ale dreptului UE, de a ajuta la simplificarea sistemului
juridic, precum şi de a spori previzibilitatea şi de a înlătura vidul juridic existent în sistemul
legislativ.
(2) Codul ReNEUAL este împărţit în şase „cărţi”, concepute pentru a consolida principiile generale ale dreptului Uniunii şi de a identifica cele mai bune practici în diferitele
politici sectoriale, determinate în urma unei cercetări comparative. Procesul de elaborare a
Codului a fost realizat după cum urmează: în primul rând, sfera de acţiune a Uniunii şi
sistemele juridice naţionale au fost analizate într-o manieră comparativă; ulterior a fost
elaborată o versiune preliminară a Codului, împreună cu explicaţiile privind alegerile făcute
şi sursele consultate. În cele din urmă, această versiune a fost supusă unui proces de discuţii
şi consultări pentru o revizuire iterativă, la care a participat o mare varietate de practicieni şi
teoreticieni.
(3) Codul ReNEUAL este redactat într-o formă care să servească ulterior la adoptarea
unui Regulament UE – în funcţie de o bază juridică de lege lata şi de lege ferenda adecvată.
Cu toate acestea, din însăşi denumirea sa din varianta originală a textului (model rules) se
poate remarca un puternic caracter academic al proiectului.
(4) Codul ReNEUAL urmează o abordare de codificare inovatoare, fiind vorba despre
un text consolidat, care reuneşte într-un singur document principii regăsite în diferite legi,
reglementări şi în jurisprudenţă. În anumite situaţii, codificarea inovatoare va putea chiar
modifica principiile şi regulile existente, adăugând uneori altele noi.
(5) Regulile şi principiile dreptului administrativ european sunt, în ansamblu, produsul
unor legislaţii sectoriale în dezvoltare, dintre care unele au putut avea chiar şi un caracter
experimental. Dreptul administrativ european este aşadar caracterizat de o fragmentare
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semnificativă de reguli şi proceduri în domenii şi materii diferite, fiind astfel de o complexitate foarte ridicată; acest aspect a creat atât suprapunere în reglementare, cât şi lacune
juridice.
(6) Dreptul Uniunii utilizează un complex de instrumente în domenii specifice, care
evoluează odată cu implementarea dreptului european şi a politicilor europene. Fiecare
dintre aceste instrumente – fie ele decizii individuale, dispoziţii cu aplicare generală, fără
caracter legislativ, acorduri şi contracte – impun propriile lor cerinţe în materie de justiţie
procedurală. Dreptul procedural european este de asemenea caracterizat de existenţa unor
proceduri în cadrul sistemelor juridice diferite şi implicarea mai multor actori.
(7) Dreptul administrativ procedural european nu poate fi separat de diferitele contexte
în care acesta se aplică, nefiind, de altfel, singurul în această situaţie. Sisteme legislative din
întreaga lume se confruntă cu dificultăţi similare atunci când sunt nevoite să organizeze
punerea în aplicare, din punct de vedere administrativ, a dreptului lor naţional. Cu toate că
nu există un model unic, utilizabil în întregul său, o considerabilă sursă de inspiraţie ar
putea constitui legislaţia mai multor state membre în materie de procedură administrativă.
(8) Obiectivul principal al Codului ReNEUAL este de a îmbunătăţi punerea în aplicare
a legislaţiei UE în ansamblul său. Încă de la început s-a luat în considerare posibilitatea de a
transforma acest proiect şi de a folosi rezultatele obţinute, în tot sau în parte, pentru elaborarea unei propuneri de legislaţie a UE. În sistemul european de atribuire a competenţei, o
viitoare legislaţie europeană în materie de procedură administrativă impune identificarea
dispoziţiilor din tratate care ar putea furniza o bază legală pentru adoptarea unei astfel de
legislaţii. Problema bazei legale pentru o codificare la nivel european a procedurii administrative este o chestiune delicată, iar ReNEUAL a luat în considerare toate aceste dificultăţi în mai multe feluri.
(9) Codul ReNEUAL nu are acelaşi domeniu de aplicare pentru toate cărţile care îl
compun. Având în vedere anumite considerente specifice, există diferenţe între domeniul
general de aplicare al cărţilor II, III şi IV, care se axează pe instituţiile şi organismele
Uniunii, spre deosebire de cel al cărţilor V şi VI, care au fost elaborate ţinând cont atât de
autorităţile UE, cât şi de cele ale statelor membre.
(10) În conformitate cu abordarea prezentată în această introducere, elaborarea codului
a fost, de la începutul proiectului, un proces repetat de consultare şi dezbatere, intern şi
extern. Detaliile sunt prezentate în explicaţiile de la fiecare Carte şi în nota introductivă.
I. Contextul şi obiectivele proiectului ReNEUAL: procedura administrativă şi
principiile constituţionale
(11) Principiile constituţionale constituie standarde normative decisive pentru conceperea unei proceduri administrative în UE. Existenţa sau inexistenţa normelor procedurale
administrative în UE nu este doar o chestiune „tehnică”, fără implicaţii privind valorile
constituţionale. Realizarea principiilor constituţionale are un impact potenţial considerabil
asupra rezultatelor de fond. Procedura administrativă pentru punerea în aplicare a legislaţiei
UE şi a politicilor acesteia presupune o adevărată acţiune administrativă, în toate fazele
sale. Norme privind procedurile administrative trebuie să fie concepute pentru a maximiza
în mod egal dublul obiectiv de drept public: instrumentele în cauză să stimuleze îndeplinirea eficientă a sarcinilor publice şi, în acelaşi timp, drepturile persoanelor să fie protejate.
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(12) Valorile şi principiile constituţionale sunt standardele normative de bază pentru a
evalua procedurile de implementare a dreptului Uniunii Europene. Aceste valori şi principii
includ protejarea statului de drept şi a subprincipiilor care decurg din acesta, cum ar fi
principiul legalităţii, certitudinea juridică, proporţionalitatea acţiunii publice şi protecţiei
încrederii legitime. Aceste valori şi principii includ, de asemenea, conceptul de Uniune
democratică, bazată pe un sistem transparent, care necesită nu numai recunoaşterea şi
protecţia drepturilor de participare şi acces la informaţie, dar, de asemenea, în temeiul
articolului 9 TUE, egalitatea cetăţenilor Uniunii privind accesul la administrarea Uniunii.
Articolele 1 (2) şi 10 (3) din TUE prevăd că Uniunea, în conformitate cu principiile
transparenţei şi subsidiarităţii, „deciziile se iau în mod cât mai deschis şi la un nivel cât mai
apropiat posibil de cetăţean”.
(13) Alte drepturi şi obligaţii individuale trebuie să fie luate în considerare în
proiectarea procedurii administrative, care decurg din principiul bunei administrări, parţial
codificate în articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii. Conform acestui
principiu, deciziile trebuie luate în conformitate cu procedurile care asigură corectitudine,
imparţialitate şi promptitudine. Aceasta include dreptul de a fi informat cu privire la
motivele care au determinat luarea deciziilor – drept garantat de asemenea şi prin dreptul la
un recurs efectiv, reafirmat în articolul 47 din Cartă, precum şi posibilitatea de a cere
despăgubiri autorităţilor publice, pentru daunele cauzate în exercitarea funcţiilor lor. Este
nevoie, de asemenea, să se ţină seama de protecţia drepturilor de apărare, drepturilor
lingvistice şi, în mod generic, de noţiunea de proces echitabil. Corolarul acestei noţiuni se
extinde în cele din urmă asupra drepturilor la informare, prevăzute de articolele 8, 41 (2) (b)
şi 42 din Cartă, care garantează viaţa privată, secretul comercial şi accesul la informaţie.
(14) Codul ReNEUAL are ca scop asigurarea celei mai bune variante posibile de
transpunere a valorilor constituţionale ale Uniunii în reguli de procedură administrativă, în
ceea ce priveşte punerea în aplicare prin mijloace nonlegislative a legii şi politicii Uniunii.
Autorii consideră că elaborarea corectă a prevederilor prezentului cod ar îmbunătăţi calitatea sistemului juridic al Uniunii în ansamblul său şi ar promova respectarea principiilor
generale ale dreptului Uniunii. Aceste rezultate ar contribui nu numai la asigurarea clarităţii
drepturilor şi obligaţiilor persoanelor fizice şi autorităţilor relevante, dar, de asemenea, ar
asigura transparenţa şi eficienţa sistemului juridic în ansamblul său. O codificare a procedurii administrative ar contribui la simplificarea sistemului juridic, prin îmbunătăţirea
securităţii juridice, acoperirea lacunelor din legi şi, prin urmare, ar contribui la respectarea
statului de drept. Stabilirea drepturilor individuale garantate prin lege în proceduri contribuie la respectarea principiilor unui proces echitabil şi promovează justiţia procedurală. Mai
mult, existenţa unui set de dispoziţii de bază privind procedura administrativă ar trebui să
conducă la o reducere globală a litigiilor. Legislaţia în vigoare privind procedura administrativă este fragmentată şi orientată spre sectoare specifice; există astfel lacune care nu pot fi
suplinite printr-o interpretare constantă a dispoziţiilor specifice, chiar dacă acestea sunt destul
de asemănătoare. Nu în ultimul rând, regulile actuale şi procedurile administrative trebuie
adesea completate cu prevederi procedurale cu privire la aspecte transversale.
(15) Codul este împărţit în şase „Cărţi”. Prevederile acestor cărţi sunt concepute pentru
a consolida punerea în aplicare a principiilor generale ale dreptului UE în cadrul procedurii
şi pentru a identifica cele mai bune practici existente în cadrul diferitelor politici sectoriale
ale Uniunii, pe baza unei cercetări comparative. Cartea I se ocupă cu domeniul de aplicare
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al Codului, în raport de diferite sectoare ale dreptului Uniunii şi de sistemele juridice ale
statelor membre. De asemenea, sunt definiţi termenii utilizaţi în toate cărţile. Preambulul
Cărţii I este un rezumat al principiilor care ar trebui să ghideze acţiunea administrativă şi a
modului în care toate prevederile din cărţile II-VI trebuie interpretate. Acestea din urmă
tratează mai în detaliu procedurile administrative ale Uniunii în măsură să afecteze în mod
direct interesele şi drepturile persoanelor. Aceste cărţi abordează modalităţile de aplicare a
dispoziţiilor nonlegislative şi a politicilor UE prin: reguli generale (Cartea II), decizii
individuale (Cartea III), contracte (Cartea IV), precum şi două aspecte importante, având în
vedere natura administraţiei Uniunii, anume procedurile de asistenţă reciprocă (Cartea V) şi
de gestionare a informaţiilor (Cartea VI).
(16) Domeniul de aplicare a codului nu este acelaşi pentru toate cărţile. Procedurile
tratate în cărţile II, III şi IV sunt cele urmate de instituţiile, organismele şi agenţiile Uniunii.
Procedurile tratate în cartea V şi VI vizează probleme care nu pot fi rezolvate fără a lua în
considerare relaţia dintre instituţii, organele, agenţiile Uniunii şi autorităţile statelor
membre. Având în vedere că statele membre sunt din ce în ce mai implicate în punerea în
aplicare a legilor şi politicilor Uniunii, prevederile cărţilor V şi VI sunt concepute în aşa fel
încât să fie aplicabile la implementarea activităţilor desfăşurate de acestea. În general,
prevederile au fost, de asemenea, elaborate în scopul de a fi utile pentru autorităţile din
statele membre, care pot decide să le aplice în activităţile lor administrative legate de
punerea în aplicare a legii şi politicii Uniunii.
(17) Procesul de dezvoltare a codului a început cu o revizuire comparativă a politicilor
sectoriale ale UE şi a sistemelor juridice naţionale, în scopul de a identifica atât problemele
comune, cât şi soluţiile comune sau inovatoare care pot să le rezolve. În acest demers, au
fost studiate diverse domenii, precum ajutoarele de stat, protecţia mediului, telecomunicaţiile şi cercetarea şi inovarea. Un al doilea pas a fost redactarea unei prime variante a
dispoziţiilor relevante, însoţite de explicaţiile necesare privind alegerile făcute şi sursele
consultate. Într-o a treia fază, aceste prevederi au fost supuse unei discuţii continue şi
revizuite de practicieni şi teoreticieni în diverse moduri1, ceea ce a permis reformularea,
îmbunătăţirea şi clarificarea textului. Pentru ReNEUAL, ordinea de drept european a ajuns
în punctul în care o codificare a procedurii administrative nu este numai posibilă, ci este
chiar necesară pentru dezvoltarea sa viitoare, ca un sistem de reglementare. Membrii
ReNEUAL au descoperit repede că un astfel de cod ar fi cel mai bine proiectat printr-un
proces de „codificare inovatoare”. Există „codificare inovatoare” atunci când o lege nouă
stabileşte un text unic ca sursă pentru principii existente, dar dispersate în mai multe texte
legislative şi de jurisprudenţă, text care poate şi modifica principiile şi normele existente,
dacă este necesar, respectiv poate chiar adăuga noi principii. Această metodă soluţionează
contradicţiile şi suplineşte lacunele. Este, de asemenea, un catalizator în dinamica de
dezvoltare a dreptului UE, deoarece ia în considerare dezvoltarea jurisprudenţei şi nevoile
în schimbare ale diferitelor politici sectoriale. În contrast, ceea ce este cunoscut ca fiind
codificarea dreptului constant – o tehnică prin care se compilează legislaţia existentă şi care
este obligatorie, nu s-ar fi adaptat pentru a răspunde diferitelor provocări cu care se
confruntă sistemul juridic al Uniunii.
1

A se vedea Mulţumiri generale pentru detalii cu privire la numeroasele procese de consultare.
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(18) Codul de procedură administrativă este prezentat într-o formă adaptată pentru o
eventuală adoptare a acestuia ca un Regulament al Uniunii Europene – cu o bază legală de
lege lata sau de lege ferenda, astfel cum este indicat în secţiunea IV din această
Introducere. Cu toate acestea, termenul de „Reguli Model” din versiunea în engleză
subliniază caracterul ştiinţific al proiectului ReNEUAL. Codul este rezultatul muncii unor
cercetători şi practicieni ai Uniunii, care au creat un cadru propice dezbaterii şi dezvoltării
dreptului administrativ în UE. Codul are ca scop, de asemenea, să ofere organelor
legislative şi judiciare ale Uniunii soluţii legale şi bune practici. Trebuie subliniat că această
codificare conţine prevederi legale obligatorii, însă şi prevederi soft law, care astfel devin
obligatorii, ceea ce înseamnă că nerespectarea acestor reguli implică şi consecinţe. Cu toate
acestea, în acest stadiu, codul nu merge mai departe şi nu indică natura consecinţelor unei
acţiuni neconforme. Motivele pentru această soluţie sunt duble. În primul rând, în timp ce
unele legislaţii naţionale privind procedura administrativă conţin îndrumări cu privire la
caracterul obligatoriu în ceea ce priveşte tipul de sancţiune pentru nerespectare – anulare,
daune sau alte remedii – multe altele nu conţin asemenea prevederi şi sunt încă aplicate de
instanţe în maniera considerată cea mai adecvată. În al doilea rând, instanţele UE au reuşit
până acum să identifice perfect sancţiunea cea mai potrivită pentru încălcarea legii.
Viziunea acestui cod nu implică faptul că la codificarea procedurii administrative a Uniunii
nu ar trebui să fie luată în considerare, în viitor, inclusiv o formulare adecvată a unor
sancţiuni în caz de nerespectare.
II. Dreptul procedurii administrative în Uniunea Europeană: caracteristici şi
provocări
(19) Legea procedurală administrativă a Uniunii, care vizează formele nonlegislative
pentru aplicarea legislaţiei şi a politicilor sale, nu ar trebui să respecte doar valorile şi
principiile constituţionale pe care se bazează; ea trebuie să abordeze, de asemenea, principalele provocări pe care le implică în concret aplicarea dreptului UE şi să fie adaptate la
fundamentele şi lacunele dreptului administrativ în vigoare al Uniunii.
(20) Dreptul administrativ al Uniunii este rezultatul legilor europene succesive care au
modelat politicile sectoriale, uneori experimental. Ca rezultat, dreptul pozitiv se caracterizează printr-o fragmentare considerabilă, care urmează particularităţile politicilor de sector,
respectiv ale unor probleme specifice. În prezent, această fragmentare determină un grad
ridicat de complexitate şi de multe ori se suprapune între reguli şi principii. Un exemplu
elocvent este codificarea procedurilor referitoare la aplicarea normelor de concurenţă
prevăzute de Regulamentul 1/20031. Considerentul 23 din Regulament prevede că „atunci
când se conformează unei decizii a Comisiei, companiile nu pot fi forţate să recunoască că
au comis o infracţiune [...]”. Cu toate acestea, dispoziţiile obligatorii ale reglementărilor în
cauză nu includ acest principiu, care se bazează pe jurisprudenţa CJEU. Mai mult decât atât,
Regulamentul nu menţionează regula privind secretul profesional dintre avocat şi client,
care este garantat de jurisprudenţa Curţii2. Este aşadar nevoie de un bun jurist pentru a fi
conştienţi de existenţa acestor garanţii procedurale care nu sunt incluse în textele aplicabile,
1 Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a
normelor de concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 82 din tratat (Text cu relevanţă pentru SEE) (JO L 1,
4.1.2003, p. 1).
2 Cauza 155/79 AM&S Europe Limited vs. Commission [1982] ECR 1575.
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dar sunt o consecinţă a prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului de apărare, garantat de
articolul 48 din Cartă. În multe feluri, se constată o adâncire a diferenţelor dintre, pe de o
parte, proliferarea unor noi proceduri administrative în cadrul UE şi a textelor cadru, şi, pe
de altă parte, integrarea acestor modalităţi într-un sistem coerent de măsuri de protecţie care
să ia în considerare atât valorile constituţionale fundamentale, cât şi diferitele mecanisme de
control şi legitimitate necesare.
(21) Lacune în legislaţia în vigoare rezultă şi din faptul că unele elemente procedurale
sunt abordate numai parţial în reglementările sectoriale. În consecinţă, principiile generale
ale legislaţiei UE, care nu sunt menţionate în textele respective, trebuie să umple golul. Un
exemplu este dreptul la un proces echitabil. În conformitate cu jurisprudenţa CJUE, o
autoritate de implementare a legii UE încalcă principiul general al Uniunii în ceea ce
priveşte un proces echitabil nu numai atunci când nu organizează o audiere prevăzută de
lege, dar, de asemenea, şi atunci când aceasta se abţine, deoarece legislaţia relevantă nu o
impune 1 . Fragmentarea se concretizează de multe ori în lipsă de transparenţă, predictibilitate, inteligibilitate şi încredere în proceduri (cum ar fi cele de reglementare administrativă), şi în rezultatele acestora, în special din punctul de vedere al cetăţenilor şi al
nonspecialiştilor.
(22) Cele mai multe dintre problemele juridice de procedură sunt comune tuturor
drepturilor sectoriale. În ciuda acestui fapt, doar câteva aspecte ale dreptului de procedură
administrativă al Uniunii sunt supuse unei abordări sistematice, care merge dincolo de zona
de sector. Cu toate acestea, cele mai multe aspecte transversale, cum ar fi adoptarea şi
punerea în aplicare a deciziilor cu caracter obligatoriu în ceea ce priveşte beneficiarii
(decizii individuale), a actelor cu caracter general (de reglementare), acorduri (contracte)
sau colectarea şi utilizarea informaţiilor ca o contribuţie la luarea deciziilor, nu sunt
abordate într-o manieră integrată. Lipsa unei abordări sistematice nu este doar o problemă
formală. Aceasta este una din cauzele majore ale lacunelor în protecţia drepturilor procedurale. Lipsa unei abordări orizontale limitează, de asemenea, mobilitatea funcţionarilor, de
la o autoritate unională la alta, în contradicţie cu obiectivele de modernizare a serviciului
public a Uniunii, care au fost puse în aplicare în ultimele decenii.
(23) O codificare parţială foarte limitată a anumitor principii ale articolului 41 din
Carta privind dreptul la o bună administrare a fost adoptată pentru acele „măsuri
administrative” care afectează interesele indivizilor, grupurilor sau societăţilor, adoptate de
instituţii europene, organisme şi agenţii. Codul de conduită administrativă al
Ombudsmanului european 2 , precum şi regulile de procedură interne ale principalelor
instituţii UE sunt, de asemenea, ghiduri parţiale. Pe de altă parte, principiile generale ale
dreptului administrativ al UE dezvoltate de către CJUE au un domeniu de aplicare mai larg
decât codificările parţiale şi cele în formă de soft law. Jurisprudenţa se dezvoltă, de fapt, în
funcţie de litigii specifice concrete şi de necesitatea de a proteja drepturile. Principiile
generale de drept, în general, se referă la drepturile şi obligaţiile care rezultă din activitatea
de reglementare, contracte, proceduri, sisteme de schimb de informaţii şi reţele responsabile
pentru implementare. În practică, cu toate acestea, dezvoltarea unor principii generale cu
privire la aceste aspecte este împiedicată de limitări referitoare la calitatea procesuală activă
1
2

C-135/92 Fiskano AB vs. Commission [1994] ECR I-2885, par. 39.
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a indivizilor, mai ales atunci când vine vorba despre reglementări comerciale, contracte şi
activităţi de gestionare a informaţiilor.
(24) Norme privind procedurile administrative pentru punerea în aplicare a legislaţiei
UE au fost dezvoltate dinamic şi, de multe ori, experimental. Un exemplu în acest sens este
utilizarea reţelelor de informaţii ca un model flexibil pentru a asigura punerea în aplicare
descentralizată a dreptului UE, în elaborarea unor norme comune pentru piaţa internă.
Codul ReNEUAL nu ar trebui să reducă natura dinamică, experimentală a sistemului.
Acesta ar trebui să permită elaborarea de modele standard pentru procedurile de luare a
deciziilor, fără a limita posibilitatea unor evoluţii viitoare experimentale în anumite domenii
de politici publice. Abordarea a fost de a dezvolta acest cod ca lex generalis, care ar putea
acoperi aspectele generale de protecţie a drepturilor în procedurile de luare a deciziilor
eficiente. În al doilea rând, în acest fel se creează o adaptare dinamică simplificată a
elementelor din lex specialis, al căror obiect necesită abordări specifice. Suntem conştienţi
de faptul că această abordare necesită elaborarea atentă a normelor care reglementează
relaţia dintre lex generalis şi lex specialis.
(25) Dreptul Uniunii utilizează diferite instrumente pentru a atinge obiectivele UE, în
contextul evoluţiei rapide şi specifice a punerii în aplicare a legii şi politicii Uniunii. Fiecare
dintre aceste instrumente – decizii individuale de aplicare generală, acorduri şi contracte
etc. – fac obiectul unor cerinţe specifice pentru a satisface atât criteriile justiţiei procedurale,
cât şi pe cele de eficienţă. Codul ReNEUAL grupează un set de reguli adecvat fiecărui
instrument.
(26) Dreptul de procedură administrativă a Uniunii include multe proceduri de aplicare
a sistemelor juridice diferite şi se caracterizează prin numărul mare de actori implicaţi. În
ciuda „europenizării” politicilor publice, nu există o administraţie completă şi cu drepturi
depline a Uniunii. În schimb, punerea în aplicare a legislaţiei UE în spaţiul juridic comun
este în general realizată de către organisme naţionale care sunt, în unele cazuri, susţinute de
agenţiile UE. Implicarea mai multor ordini juridice şi a mai multor actori în punerea în
aplicare a politicilor Uniunii consolidează fragmentarea între procedurile sectoriale. Lipsa
unor reguli generale de procedură pentru instituţiile, organismele şi agenţiile UE are un
impact negativ asupra coerenţei abordării aspectelor de ordin procedural de către autorităţile
din statele membre. Acest lucru creează obstacole în calea coordonării administrative în
cadrul statelor membre.
(27) Implicarea mai multor ordini juridice şi a mai multor actori necesită, în practică,
un grad înalt de cooperare procedurală în multe domenii, realizate prin intermediul
aşa-numitelor proceduri mixte. În aceste forme complexe de procedură administrativă
integrată, etapele care conduc la adoptarea unei decizii rezultă dintr-un ansamblu de
reglementări aplicate de către diferiţi actori, indiferent dacă decizia finală este luată de către
Uniune sau de către o autoritate a unui stat membru. Procedurile mixte impun procedurile
de colectare şi utilizare în comun a informaţiilor ca materie primă pentru luarea deciziilor
descentralizate. În multe politici publice, autorităţile UE utilizează baze de date partajate
pentru colectarea şi schimbul de informaţii în aceste proceduri. Astăzi proiectarea procedurilor mixte este orientată în principal spre eficienţă şi utilizarea optimă a resurselor
existente; dar multitudinea de sisteme juridice poate afecta protecţia drepturilor individuale
şi oportunităţile eficiente de control judiciar. Este aşadar nevoie de norme de procedură
administrativă pentru a preveni ca drepturile şi interesele beneficiarilor şi ale terţilor să
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dispară într-o „gaură neagră” creată de situaţiile reglementate de mecanisme de control şi
răspundere ale UE, pe de o parte, şi pe de altă parte, cele reglementate de statele membre.
Această a doua serie de întrebări legate de multitudinea de ordini juridice, precum şi
numărul de actori, constituie obiectul principal al cărţilor V şi VI ale codului ReNEUAL.
III. Modele de codificare a dreptului procedural administrativ al UE?
(28) Dreptul de procedură administrativă a Uniunii nu există în vid. Sisteme juridice
din întreaga lume se confruntă cu dificultăţi similare în ceea ce priveşte organizarea administrativă a punerii în aplicare a legii. În secolul trecut, în special, în paralel cu dezvoltarea
„statului administrativ”, numeroase sisteme juridice au adoptat o codificare a procedurii
administrative. Redactorii acestui cod ştiu că punerea în aplicare a legislaţiei şi politicilor
UE este de multe ori mai complexă decât provocările întâlnite la nivelul unui stat membru,
chiar şi în statele organizate în sistem federal. Deşi experimentele naţionale de codificare nu
sunt, în general, transferabile, ca atare, la nivelul Uniunii, acestea oferă studii de caz
valoroase şi inspiraţie în analiza fezabilităţii codificării procedurii administrative a Uniunii.
(29) Sursa de inspiraţie suplimentară pentru codificarea la nivelul UE vine de la faptul
că domeniul de aplicare al dreptului administrativ nu este doar la nivel naţional şi
supranaţional, ci, de asemenea, la nivel mondial. Competenţele de reglementare sunt treptat
transferate către organizaţii internaţionale cu deschidere globală. Studiul condiţiilor de
adoptare a regulilor şi deciziilor la acest nivel (denumit uneori „drept administrativ
global”), arată că principiile generale, cum ar fi consultarea şi participarea, accesul la
drepturile de informare şi motivare etc. sunt din ce în ce mai des considerate ca fiind
esenţiale pentru legitimitatea acţiunii administrative cu efecte extrastatale.
(30) Cele mai multe dintre actualele state membre ale UE au adoptat codificări ale
procedurii administrative – după o primă încercare în Spania în 1889, apoi pe parcursul
secolului XX, începând cu Austria, în 1925. O tendinţă similară se observă şi în afara
Uniunii, de exemplu, în SUA – Legea privind procedura administrativă 1946 (APA).
Mişcarea de codificare a luat amploare în a doua jumătate a secolului al XX-lea, iar
problema este acum pe ordinea de zi în statele în care o astfel de codificare nu există încă,
cum ar fi în Franţa. Acestea fiind spuse, codificările naţionale diferă sub aspectul domeniului de aplicare şi al obiectului lor. În unele ţări, legile de procedură administrativă sunt
specifice fiecărui nivel de guvernare, sau pot chiar să intre în vigoare într-o manieră
eşalonată, la fel ca în Danemarca, unde legea a fost adoptată în 1986 de administraţia
statului şi în 1987 de către autorităţile locale. În plus, unele state membre au un nivel de
guvernare regional cu puteri legislative (de exemplu, în Germania, Austria, Belgia, Italia,
Spania, precum şi în unele teritorii ale acestora, în Finlanda, Portugalia şi Marea Britanie),
ceea ce complică problema codificării procedurilor administrative la diferite niveluri. În
Germania, de exemplu, există un sistem paralel – autorităţilor federale li se aplică legea
federală de procedură administrativă, în timp ce în fiecare din Landuri se aplică reglementările specifice acestor autorităţi. Acest paralelism se potriveşte în contextul unei culturi
juridice şi administrative comune şi coerente, ca în cazul Germaniei. În Spania şi Italia, o
lege generală este aplicabilă la toate nivelurile de guvernare (central, regional şi local), dar
există loc şi pentru legislaţie suplimentară la nivelul regional al comunităţilor autonome.
(31) Intensitatea legislaţiei în vigoare poate diferi, de asemenea, în conformitate cu
sistemele naţionale. În timp ce unele codificări privind procedura administrativă, ca cele din
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Italia, se bazează în principal pe principii ce trebuie dezvoltate în legislaţia specifică, alte
legi procedurale abordează problemele în detaliu.
(32) Există diferenţe, de asemenea, în ceea ce priveşte tipul de acţiune administrativă
codificată. De exemplu, multe legi de procedură naţionale se aplică numai în cazul deciziilor administrative, adică în cazul deciziilor unilaterale care afectează interesele individuale ale indivizilor, grupurilor sau companiilor, chiar dacă acestea conţin uneori nişte
reguli aplicabile anumitor contracte, la fel ca în legea germană din anul 1976. Există unele
legi administrative de procedură care includ dispoziţii generale privind acordurile şi contractele dintre autorităţile administrative şi alte organisme sau persoane publice sau private.
Acesta este, de exemplu, cazul codificării portugheze iniţiale din 1992; ulterior, reglementările privind contractele au fost totuşi separate pentru a facilita transpunerea directivelor
UE privind achiziţiile publice, însă un recent proiect de lege propune integrarea lor din nou
în ordinea generală. În Franţa, contractele şi acordurile încheiate de administraţie sunt
considerate acte administrative şi, în mod normal, ar trebui să fie supuse unui drept
procedural administrativ general. Abordările naţionale diferă, de asemenea, în funcţie de
faptul că activitatea de reglementare este inclusă în normele de procedură. În Statele Unite,
APA se aplică acestora din urmă, şi anume exercitarea puterii de reglementare de către
guvernul federal, în conformitate cu procedura „notice and comment”, care are scopul de a
facilita participarea părţilor interesate într-un domeniu de reglementare. În unele state
membre, precum Franţa, actele administrative includ, de asemenea, acte de reglementare
(decrete, ordine ministeriale etc.) şi prin urmare normele procedurale administrative se
aplică şi acestora. În plus, majoritatea statelor membre, precum şi Uniunea Europeană în
sine, au adoptat o legislaţie specifică privind protecţia datelor cu caracter personal şi accesul
la documente. Dar numai câteva state membre au un set mai larg de principii şi norme
privind gestionarea informaţiilor. Cu toate acestea, gestionarea informaţiilor este esenţială
pentru punerea în aplicare a legislaţiei UE într-un număr tot mai mare de reţele care să
implice instituţiile, organismele şi agenţiile, pe de o parte, şi autorităţile din statele membre,
pe de altă parte.
(33) Din cele de mai sus reiese faptul că deşi sursa de inspiraţie o constituie legislaţiile
statelor membre în materie de procedură administrativă, niciuna dintre aceste legislaţii nu
este transferabilă ca atare. Codul nostru este, totuşi, conceput pentru a se potrivi caracterului
unic şi nevoilor specifice ale punerii în aplicare a legislaţiei UE. În mod inevitabil, codul
este diferit de legislaţia în vigoare din statele membre sau de codificările naţionale din afara
Uniunii, chiar şi atunci când se inspiră din soluţiile lor.
IV. Baza legală pentru codificarea la nivel UE
(34) Obiectivul principal al codului ReNEUAL este în primul rând dezvoltarea unei
dezbateri ştiinţifice privind îmbunătăţirea punerii în aplicare a legislaţiei UE. În consecinţă,
ReNEUAL consideră că proiectul nu ar trebui să fie limitat de cadrul existent al competenţei legislative. Cu toate acestea, posibilitatea de adoptare a acestui proiect de lege, în tot
sau în parte, sub formă de legislaţie a UE (în viitor) a fost luată în considerare de la început.
În cadrul sistemului de atribuire a competenţelor în UE, legislaţia europeană viitoare
privind procedura administrativă necesită identificarea prevederilor tratatului care pot
constitui temeiul juridic pentru adoptarea unui astfel de act. Suntem pe deplin conştienţi de
importanţa problemei privind baza legală pentru următoarele patru motive.

22

CODUL RENEUAL DE PROCEDURĂ ADMINISTRATIVĂ A UNIUNII EUROPENE

(35) i) În cazul în care nicio bază legală corespunzătoare nu poate fi găsită pentru
codificare, transpunerea rezultatelor proiectului ReNEUAL în legislaţia UE depinde de o
revizuire generală a Tratatului. Şansele ca reforma tratatului pe termen scurt sau mediu
limitate la introducerea unui temei juridic adecvat pentru codificarea proceduri administrative (sau care să o includă) nu sunt mari.
(36) ii) În general, domeniul de aplicare şi impactul multor prevederi ale Codului vor
varia în funcţie de temeiul juridic ales; nu este suficientă identificarea unei baze juridice
adecvate, ci este necesar a se verifica dacă utilizarea acestui fundament legal nu este
limitată de alte dispoziţii ale tratatului.
(37) În practică şi în literatura de specialitate, dezbaterea cu privire la temeiul juridic
adecvat pentru codificarea procedurii administrative a UE s-a concentrat pe articolul 298
din TFUE; alte dispoziţii din tratat trebuie să fie, de asemenea, examinate. Fără a încerca să
dăm un răspuns tranşant cu privire la existenţa şi limitele unei baze legale pentru
consolidarea procedurii administrative a Uniunii, dorim să evidenţiem problemele şi să
indicăm posibilele opţiuni. Articolul 298 alineatul (1) din TFUE prevede că „[î]n exercitarea misiunilor lor, instituţiile, organismele şi agenţiile Uniunii se bazează pe o administraţie europeană transparentă, eficientă şi independentă”. Conceptele de independenţă,
deschidere şi eficienţă sunt emblematice pentru o Uniune bazată pe principiul statului de
drept, având în vedere că trebuie luate de asemenea în considerare o serie de principii
constituţionale. Termenul „administraţia UE” din primul paragraf al articolului 298 al
doilea paragraf TFUE care impun ca „În scopul respectării Statutului şi a regimului
adoptate în temeiul articolului 336, Parlamentul European şi Consiliul, hotărând prin
regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc dispoziţiile
necesare” poate pune probleme privind baza legală. În acest sens, dezbaterea privind
interpretarea şi domeniul de aplicare al acestor dispoziţii este generos, atât din punct de
vedere ştiinţific, cât şi politic, întrucât până în prezent nu există jurisprudenţă a CJUE în
materie pentru a ne ghida. În acest stadiu al dezbaterii, este necesară excluderea celei mai
înguste interpretări posibile a articolului 298, care ar restricţiona utilizarea acestei baze la
simpla adoptare a normelor de procedură interne ale instituţiilor şi organismelor Uniunii. O
astfel de interpretare pare a fi incompatibilă cu lucrările de pregătire a Convenţiei Europene
din 2002-2003, cât şi nesustenabilă în raport cu efectul util al articolului 298 TFUE.
Aceasta ar avea ca efect reducerea domeniului de aplicare a articolului în cauză la o simplă
menţiune privind competenţa de adoptare a reglementărilor privind funcţionarii şi agenţii
Uniunii, în conformitate cu articolul 336, sau la o simplă formulare a principiului autonomiei organizaţionale a instituţiilor. Poziţia noastră de pornire constă în faptul că articolul
298 este temeiul juridic cel mai adecvat pentru o codificare a normelor şi principiilor
generale referitoare la procedurile administrative ale Uniunii.
(38) iii) O altă problemă – care nu este discutată în literatura de specialitate – se referă
la existenţa unor baze juridice specifice pentru unele aspecte transversale. Acesta este, de
exemplu, cazul articolului 322 TFUE privind regulamentul financiar, articolul 15 TFUE cu
privire la Regulamentul privind accesul la documente şi articolul 16 TFUE, privind
protecţia datelor cu caracter personal. Întrebarea este dacă existenţa acestor baze juridice ar
împiedica regulile la care se referă să fie incluse într-o codificare generală, cum ar fi cea
prevăzută de cod. Proiectul ReNEUAL recunoaşte existenţa acestei probleme, dar apreciază
că poate fi rezolvată. Cum bazele legale în cauză prevăd utilizarea procedurii legislative
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ordinare, ar trebui să fie posibil să se recurgă la un temei juridic dublu, provenit din
coroborarea prevederilor în cauză cu cele ale articolului 298 din TFUE. Acest punct de
vedere se bazează pe o jurisprudenţă bine stabilită a CJUE.
(39) Există, de asemenea, o altă prevedere din Tratat care trebuie luată în considerare,
anume articolul 295 din TFUE privind acordurile interinstituţionale. Desigur, domeniul său
de aplicare este limitat la acorduri între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie şi, prin
urmare, nu poate servi drept o bază generală pentru consolidarea procedurii administrative,
care să se aplice tuturor instituţiilor, organismelor şi agenţiilor Uniunii. Cu toate acestea,
este puţin forţat argumentul că articolul 295 TFUE se opune utilizării articolului 298 tuturor
instituţiilor, inclusiv Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei. Dimpotrivă, articolul 295
prevede că articolul 298 nu poate fi limitat la reglementările interne ale instituţiilor, întrucât
în caz contrar s-ar crea un conflict între cele două articole.
(40) O altă problemă derivă din existenţa unei baze juridice proprii legislaţiei sectoriale
specifice, care prevede utilizarea unei proceduri legislative speciale. Acesta este cazul, spre
exemplu, al articolului 85 din TFUE cu privire la Eurojust, al articolului 87 TFUE privind
cooperarea poliţienească, al articolului 118 din TFUE cu privire la protecţia drepturilor de
proprietate intelectuală, al articolului 182 TFUE privind adoptarea programelor specifice de
cercetare şi dezvoltare tehnologică, sau al articolului 192 din TFUE cu privire la adoptarea
unor măsuri în domeniul mediului. În aceste cazuri, posibilitatea unei baze juridice comune,
care să combine aceste baze specifice cu articolul 298 din TFUE, nu este o opţiune. În
conformitate cu jurisprudenţa stabilită de CJUE, legiuitorului trebuie să utilizeze baza
legală care corespunde cu centrul de greutate al legislaţiei propuse. Această problemă cu
siguranţă nu este una uşor de rezolvat, dar legiuitorul european poate extinde aplicarea
conţinutului codului ReNEUAL la un sector specific pe calea unor norme adoptate în
conformitate cu procedura legislativă adecvată; o astfel de legislaţie sectorială poate
dobândi, dacă este necesar, flexibilitatea determinată de relaţia dintre lex generalis şi lex
specialis, astfel cum este stabilit în Cartea I a Codului.
(41) Chiar dacă temeiul juridic specific al legislaţiei sectoriale implica utilizarea
procedurii legislative ordinare, o problemă poate surveni în cazul în care bazele legale
speciale au obiective specifice, cum ar fi, de exemplu, în domeniul protecţiei consumatorilor sau al mediului. Din nou, remarcăm existenţa unui impediment, dar nu considerăm
că acest lucru ar trebui să constituie un obstacol în încercarea de a elabora norme general
aplicabile. În orice caz, dispoziţiile din Cartea I care tratează relaţia dintre Cod şi alte acte
legislative ale Uniunii sunt concepute pentru a tranşa această problemă prin adoptarea, dacă
este cazul, a unor norme procedurale suplimentare sau alternative.
(42) O problemă politică şi juridică foarte importantă este de a determina dacă în
formularea actuală a dispoziţiilor din Tratat există o bază legală pentru o codificare
transversală a procedurii administrative, cu rezonanţă dincolo de instituţiile, organismele şi
agenţiile Uniunii, şi care să impună obligaţii autorităţilor statelor membre într-o manieră
similară celei în care aceste obligaţii sunt deja impuse prin regulamente sau directive
specifice.
(43) Conceptul de „administraţie europeană” apare în tratate doar la articolul 298 alin. (1)
din TFUE, nefiind însă definit. Chiar şi în literatura ştiinţifică acest concept este prea puţin
dezbătut. Acest articol înlocuieşte articolul 9 alineatul (3) din Tratatul de la Amsterdam şi
articolul 24 alineatul (1) prima liniuţă din Tratatul de fuziune din 1965, ambele făcând
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trimitere la noţiunea de „administraţie unică” a diferitelor instituţii ale UE. Putem aşadar
estima că „administraţia UE” înseamnă administrarea instituţiilor, organelor şi agenţiilor
Uniunii. Cu toate acestea, termenul „european” nu este identic cu termenul „unic” şi, prin
urmare, textul articolului 298 ar putea implica un domeniu de aplicare mai larg. În această
interpretare, articolul 298 ar putea oferi o bază legală pentru o codificare generală, care să se
extindă la autorităţile din statele membre atunci când acestea pun în aplicare dreptul Uniunii.
Dacă această interpretare nu este acceptată, articolul 298 trebuie să fie coroborat cu alte
prevederi ale tratatului, în cazul în care se doreşte extinderea domeniului de aplicare a
Codului inclusiv autorităţilor din statele membre. Un temei juridic comun poate fi utilizat
numai în cazul în care aceste dispoziţii prevăd utilizarea procedurii legislative ordinare, după
cum se menţionează în al doilea paragraf al articolului 298. Chiar dacă utilizarea unei baze
juridice comune pentru actele legislative ale Uniunii a devenit, în practică, mai puţin
frecventă, aceasta este acceptată în jurisprudenţa CJUE, în special în cazurile în care diferitele
baze juridice au urmat aceeaşi procedură legislativă. Acesta este cazul diverselor prevederi
privind adoptarea unor „măsuri” pentru armonizarea prevederilor legale şi administrative ale
statelor membre în vederea realizării obiectivelor politicilor Uniunii.
(44) Lipsa de claritate cu privire la întinderea domeniului de aplicare al termenului
„administraţia UE” conduce la două interpretări posibile ale articolului 298 din TFUE,
ambele plauzibile din punct de vedere strict juridic.
(45) Potrivit primei interpretări, codificarea legilor adoptate în conformitate cu
procedura legislativă ordinară ar acoperi, pe de o parte, organizarea administrativă internă a
instituţiilor, organismelor şi agenţiilor UE, inclusiv cooperarea între acestea şi, pe de altă
parte, procedurile care duc la adoptarea de acte ale instituţiilor şi organismelor Uniunii,
inclusiv relaţia dintre aceste autorităţi ale UE şi cetăţeni sau orice alţi destinatari publici sau
privaţi ai acţiunii lor administrative. Această interpretare stă la baza Rezoluţiei
Parlamentului European din 15 ianuarie 2013, cu recomandări către Comisie privind o lege
de procedură administrativă a Uniunii Europene (2012/2024). Parlamentul European a
început dezbaterea la nivel politic şi a pus problema pe ordinea de zi a legislativului pentru
anii următori. Abordarea sa este limitată, deoarece sugerează că s-ar aplica numai
implementării administrative la nivel de Uniune, precum şi deciziilor individuale, atunci
când cealaltă parte este un cetăţean1. Proiectul Parlamentului European nu tratează însă
elemente importante cum ar fi procedurile mixte, contractele, sistemele de informare şi
activitatea de reglementare2. Chiar dacă ReNEUAL sprijină ferm rezoluţia Parlamentului
European, considerăm că acesta a urmat o abordare îngustă, care nu acoperă în întregime
potenţialul legislaţiei viitoare. Articolul 298 TFUE, chiar interpretat foarte strict, permite
1 Rezoluţia Parlamentului European din 15 ianuarie 2013 conţinând recomandări adresate Comisiei privind
dreptul de procedură administrativă al Uniunii Europene [2012/2024(INL)]. Recomandarea nr. 1 din Anexă.
Anexa la Rezoluţia conţine şase „recomandări” detaliate privind conţinutul propunerii solicitate.
2 Rezoluţia Parlamentului European din 15 ianuarie 2013 conţinând recomandări adresate Comisiei privind
dreptul de procedură administrativă al Uniunii Europene [2012/2024(INL)]. Recomandarea 3 din anexă enumeră
principii precum cel al legalităţii; nediscriminării şi egalităţii de tratament, proporţionalităţii, imparţialităţii,
consecveţei şi al speranţei legitime, respectul vieţii private, corectitudinii, eficienţei şi al serviciilor. Recomandarea 4 (care călăuzeşte deciziile administrative) conţine indicaţii cu privire la: iniţierea procedurii administrative; confirmarea de primire; imparţialitatea deciziilor administrative; dreptul de a fi audiat; dreptul de a
avea acces la dosarul propriu; termene; forma deciziilor administrative; obligaţia de motivare; notificarea
deciziilor administrative; precum şi indicarea căilor de atac disponibile.
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totuşi adoptarea de norme de procedură privind nu numai decizii individuale, ci, de
asemenea, activitatea de reglementare, contracte şi, uneori, chiar procedurile mixte.
(46) O interpretare mai generoasă a celui de-al doilea paragraf al articolului 298 din
TFUE este, de asemenea, plauzibilă. Distincţia dintre termenul „administraţia UE” din
prezentul articol şi „instituţiile şi organismele Uniunii” din alte dispoziţii ale tratatului
trebuie plasate în contextul unei multitudini de corpuri administrative implicate în punerea
în aplicare a legislaţiei UE la nivel naţional şi european. În acest sens, conceptul
„administraţia UE” este folosit, în această viziune, pentru a descrie întregul spectru de
actori administrativi care aplica legile UE, care, având în vedere principiul supremaţiei şi al
efectului direct al normelor UE, ar include şi guvernele şi instanţele din statele membre.
„Instituţiile, organismele şi agenţiile Uniunii” sunt, pe de altă parte, doar acele administraţii
organizate la nivelul Uniunii însăşi. Această interpretare largă corespunde complexităţii
punerii în aplicare a legislaţiei UE, luând în considerare importanţa procedurilor mixte în
practica de administrare a Uniunii. În plus, această interpretare este în conformitate cu
jurisprudenţa CJUE, care impune tuturor actorilor administrativi ai Uniunii să respecte
legislaţia UE şi, dacă este necesar, să nu aplice legislaţia naţională contrară acesteia. Aşa
cum este explicat atât în introducere, cât şi în Cartea I a Codului, echipa ReNEUAL a optat
totuşi, din motive pragmatice, să nu extindă domeniul de aplicare general al acestor
prevederi autorităţilor din statele membre pentru toate domeniile abordate de codificare.
(47) iv) Există încă două dispoziţii ale TFUE cu caracter general care se impune a fi
luate în considerare în căutarea unei baze legale pentru codificarea generală a procedurii
administrative.
(48) Prima dispoziţie este cea a articolului 352, care reglementează „clauza de
flexibilitate”, ceea ce ar putea constitui o alternativă la utilizarea articolului 352 TFUE.
Articolul 352 ar putea fi o alternativă întrucât, spre deosebire de articolul 298 TFUE, acesta
oferă o procedură legislativă specială care necesită unanimitate în Consiliu. Mai mult decât
atât, în conformitate cu jurisprudenţa constantă a CJUE, clauza de flexibilitate nu poate fi
invocată pentru a substitui o altă bază legală, decât în măsura în care lipseşte cu desăvârşire
un temei legal pentru atingerea unuia dintre obiectivele tratatului. Prin urmare, dacă s-ar
considera că articolul 298 nu constituie o bază legală pentru o codificare generală a procedurii administrative a Uniunii, atunci s-ar putea recurge la articolul 352. O altă problemă
legată de articolul 352 este că paragraful 3 interzice armonizarea legilor şi normelor administrative ale statelor membre în cazurile în care tratatele exclud o astfel de armonizare. În
cazul în care articolul 352 ar fi folosit ca bază legală pentru codificare, al cărei domeniu de
aplicare ar include autorităţile administrative ale statelor membre, legislaţia care ar rezulta
nu ar duce la o armonizare în domeniile în care Uniunea are doar competenţa de sprijinire,
de coordonare sau completare a acţiunii statele membre. Este aşadar nevoie de efectuarea
unor studii suplimentare pentru a se determina în ce măsură aceste aspecte ar provoca o
problemă în practică.
(49) A doua prevedere din tratat care trebuie luată în considerare, în acest context, este
articolul 197 TFUE privind cooperarea administrativă. Articolul 197 TFUE trebuie analizat
din prisma extinderii domeniului său de aplicare la autorităţile statelor membre. Cu toate
acestea, paragraful 2, care subliniază caracterul facultativ al măsurilor adoptate în baza
articolului 197 din TFUE şi exclude armonizarea legilor şi reglementărilor din statele
membre, impune cu certitudine concluzia că articolul 197 TFUE ar putea fi doar o bază
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pentru un act fără caracter obligatoriu. Problema dacă articolul 197 TFUE ar exclude
adoptarea unui act obligatoriu bazat pe o altă dispoziţie din tratat, cum ar fi articolul 298 din
TFUE, este prevăzută la paragraful 3, conform căruia articolul 197 TFUE „nu aduce
atingere celorlalte dispoziţii ale tratatelor, care prevăd o cooperare administrativă între
statele membre, precum şi între acestea şi Uniune”.
(50) Ar trebui reamintit faptul că, indiferent de interpretarea dată articolului 298, orice
act adoptat în baza acestui temei legal sau în baza oricărui alt temei legal trebuie să facă
obiectul unei revizuiri a conformităţii acestuia cu principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.
(51) Această imagine de ansamblu a principalelor aspecte referitoare la temeiul legal
pentru o codificare a procedurii administrative a Uniunii subliniază faptul că problema este
deosebit de delicată. ReNEUAL a luat aceste dificultăţi în considerare în mai multe moduri:
domeniul de aplicare al Cărţilor II, III şi IV este, în principiu, limitat la instituţiile,
organismele şi agenţiile Uniunii; întrebarea dacă acelaşi temei legal poate fi utilizat pentru
diferite tipuri de acţiuni administrative a fost luată în considerare atunci când s-au elaborat
prevederile din Cartea I; dispoziţiile din cod au fost redactate ţinând seama de diferitele
temeiuri juridice posibile.
(52) Poziţia noastră este că identificarea unei baze juridice adecvate nu este o condiţie
prealabilă necesară pentru dezvoltarea ştiinţifică a unui cod de procedură şi că discuţiile cu
privire la conţinutul acestuia nu trebuie să fie împiedicate de discuţiile cu privire la temeiul
juridic. Doar după conturarea conţinutului codului se poate lua o decizie politică cu privire
la modul de a proceda mai departe. Sunt posibile trei opţiuni: i) găsirea altor argumente mai
convingătoare pentru a justifica folosirea bazei legale în vigoare în prezent; ii) stabilirea pe
ordinea de zi a chestiunii revizuirii Tratatului, în vederea constituirii unei baze legale de
sine stătătoare; sau iii) adoptarea codului pe baza unor diferite temeiuri juridice, existente
sau viitoare. În ciuda lipsei de eleganţă şi a posibilei lipse de consecvenţă a ultimei soluţii
propuse, această variantă nu este totuşi incompatibilă cu abordarea urmată aici, anume de
codificare unică. Atât timp cât codul este redactat ca parte a unui ansamblu coerent, poate fi
fundamentat pe baze juridice diferite sau chiar pe instrumente diferite, dacă este cazul.
(53) Indiferent de orice discuţie privind temeiul juridic, prevederile din cod pot fi
utilizate ca un fel de „codificare de rezervă” sau ca un „text standard”. Acestea ar fi apoi
completate cu prevederile politicilor sectoriale, prin intermediul legislaţiei lor specifice,
care beneficiază de o bază juridică unică, cum ar fi, de exemplu, articolul 114 din TFUE
privind piaţa internă. Un aspect-cheie în acest sens este relaţia dintre cod şi alte norme
legislative ale Uniunii, existente sau viitoare; aceste chestiuni sunt abordate în articolul I-2
din Cartea I şi în explicaţiile corespunzătoare. Alegerea ReNEUAL este într-adevăr menită
să redacteze prevederile Codului, astfel încât acestea să fie transferabile în legislaţia
sectorială sau în instrumente transversale, în scopul de a umple lacunele existente, fără a
necesita alte detalii. În principiu, ar trebui considerat că dispoziţiile din Codul ReNEUAL
oferă o protecţie de bază, care s-ar putea consolida în drepturile sectoriale. În cele din urmă,
este posibil ca legislaţia sectorială să deroge de la prevederile codului, dar aceste diferenţe
ar trebui să fie justificate de particularităţile sectorului în cauză şi, mai ales, să ţină cont de
principiului proporţionalităţii.
(54) Proiectul ReNEUAL nu se limitează doar la o discuţie cu privire la identificarea
unei sau unor baze legale. Acest proiect ştiinţific este destinat în primul rând pentru a
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demonstra utilitatea unui singur text, fundamentat pe un conţinut bogat şi amplu dezbătut,
care poate fi folosit cu uşurinţă în orice formă pe care legiuitorul Uniunii o consideră cea
mai adecvată din punct de vedere tehnic şi cea mai oportună din punct de vedere politic.
V. Cele şase cărţi ale proiectului Codului de procedură administrativă a Uniunii
Europene
(55) Codul nu are acelaşi domeniu de aplicare pentru fiecare dintre cărţile care îl
compun. Unele consideraţii specifice au condus la diferenţierea între scopul general al
dispoziţiilor din Cartea I şi scopul mai restrâns al prevederilor din celelalte cărţi. În general,
cărţile II, III şi IV sunt redactate cu scopul de a fi aplicate de instituţiile şi organismele
Uniunii, în timp ce cărţile V şi VI sunt elaborate atât pentru autorităţile UE, cât şi pentru
statele membre.
(56) În ceea ce priveşte activitatea de reglementare care face obiectul cărţii a II-a, cea
mai importantă parte a acestei activităţi vizează, din punct de vedere calitativ, şi, probabil,
de asemenea, într-o oarecare măsură şi din punct de vedere cantitativ, instituţiile Uniunii. În
orice caz, articolul 291 paragraf (2) din TFUE se aplică: „În cazul în care sunt necesare
condiţii unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale
Uniunii, aceste acte conferă Comisiei competenţe de executare [... ]”. Mai mult decât atât,
contextul instituţional stabilit la articolele 289, 290 şi 291 din TFUE necesită numeroase
reguli specifice. Autorii acestei codificări s-au axat, de la începutul activităţii lor, pe
activităţile de reglementare ale instituţiilor, organelor şi agenţiilor Uniunii.
(57) Situaţia este oarecum diferită pentru procedurile legate de decizii individuale,
abordate în Cartea a III-a. Punerea în aplicare a legislaţiei UE se bazează pe un număr mare
de decizii individuale luate de către autorităţile din statele membre. Prin urmare, este
necesar ca principiile de procedură administrativă şi dispoziţiile care rezultă din ele să
constituie un ansamblu coerent. Cu toate acestea, suntem pe deplin conştienţi de dificultăţile tehnice şi politice implicate de aplicarea Cărţii III tuturor aspectelor legate de procedurile mixte şi administrare partajată. Noi am limitat domeniul de aplicare a prevederilor
din Cartea III instituţiilor şi organismelor Uniunii, inclusiv în cazul procedurilor mixte.
Prevederile din Cartea III sunt proiectate pentru a fi compatibile cu normele statelor
membre referitoare la propria procedură administrativă. În cazul în care un stat membru
doreşte acest lucru, el poate folosi Cartea III ca un model de reformare a normelor de
procedură sau de a adopta altele noi.
(58) Cartea IV privind contractele tranşează o problemă deosebit de complexă din
punct de vedere juridic. Dispoziţiile relevante din tratat nu limitează opţiunea instituţiilor,
organismelor şi agenţiilor Uniunii în alegerea legii aplicabile contractelor pe care le doresc
sau au nevoie să le încheie. În practică, există adesea motive întemeiate pentru a nu alege
dreptul Uniunii în aplicarea legii contractului în cauză, ci mai degrabă cea a unui stat
membru, sau chiar cea a unui stat terţ. Redactarea unor norme de drept procedural
administrativ aplicabile aceste situaţii implică un grad de tehnică şi de detaliu care ar merge
mult dincolo de nivelul de precizie utilizat în cărţile dedicate activităţii de reglementare şi
deciziilor individuale. Domeniul de aplicare al Cărţii IV este limitat la contractele încheiate
de instituţiile, organismele şi agenţiile UE. Din nou, cu toate acestea, nimic nu împiedică
legislatorii statele membre să adopte aceste dispoziţii – cu modificările necesare – în
legislaţia lor naţională. De asemenea, nimic nu îl împiedică pe legiuitorul european să facă
trimitere, în legislaţiile sectoriale, la Codul de procedură generală administrativă a Uniunii.
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(59) Existenţa procedurilor mixte şi a gestiunii partajate este unul dintre motivele
principale pentru care UE necesită – mult mai mult decât statele membre – un Cod de
procedură administrativă. Funcţia acestuia este de a se asigura că drepturile şi interesele
beneficiarilor şi terţilor care ar putea fi afectate prin punerea în aplicare a legislaţiei UE nu se
pierd într-o „gaură neagră”. Este vorba despre situaţiile în care drepturile şi interesele în cauză
nu sunt acoperite nici prin procedurile europene de control şi răspundere, şi nici de cele ale
statelor membre. Prin urmare, este esenţial ca prevederile Cărţilor V şi VI privind asistenţa
reciprocă şi gestionarea interadministrativă a informaţiilor – să se aplice şi procedurilor mixte
şi gestiunii partajate. Problema unei baze juridice adecvate pentru normele prevăzute de
Cărţile V şi VI este deosebit de delicată, deoarece se referă la chestiuni care se aplică simultan
autorităţilor din statele membre, precum şi celor ale Uniunii. Mai mult decât atât, situaţia este
şi mai complicată de existenţa unui temei juridic specific protecţiei datelor personale. Nevoia
urgentă de reguli procedurale în zonele Cărţilor V şi VI este, în opinia noastră, mai importantă
decât identificarea unui temei juridic de lege lata sau de lege ferenda; aceasta este perspectiva
urmată de redactorii codului în demersul lor.
(60) Cercetările ReNEUAL cu privire la gestionarea informaţiilor au evidenţiat faptul
că, dincolo de problema temeiului juridic, a fost necesară elaborarea unor dispoziţii privind
asistenţa reciprocă între autorităţile UE şi statele membre, în scopul de a avea un cadru
general coerent, capabil să se adapteze la evoluţiile specifice acestor zone. Acest aspect este
dezbătut în Cartea V şi relevanţa sa pentru drepturile şi interesele individuale nu constă
numai în faptul că datele personale sau secretul comercial vor fi afectate de o astfel de
activitate. Importanţa sa rezidă din necesitatea de a proiecta şi de a structura mai bine
cooperarea interadministrativă, care ar trebui astfel să se îmbogăţească prin aplicarea
codului ReNEUAL.
(61) Gestionarea informaţiilor este subiectul Cărţii VI şi constituie centrul unui număr
tot mai mare de reţele care implică instituţiile, organismele şi agenţiile Uniunii şi
autorităţile statelor membre. Deşi, în multe cazuri, aceste reţele nu participă în mod formal
la procedurile care pot duce la adoptarea unor decizii, acţiuni de reglementare sau acorduri,
informaţiile pe care le colectează şi distribuie la nivelul Uniunii şi al statelor membre joacă
adesea un rol central în procesul de luare a deciziilor. Cadrul legal actual pentru schimbul şi
utilizarea de informaţii de către sistemele informatice ale Uniunii este insuficient şi nu
asigură respectarea principiilor generale de drept constituţional al Uniunii. Caracterul foarte
recent al multora dintre aceste domenii şi natura specifică impun abordări inovatoare pentru
utilizarea unor sisteme de informare, în vederea adoptării deciziilor individuale, elaborării
regulamentelor şi redactării contractelor.
VI. Abordarea Codului
(62) Pe scurt, noi considerăm că un cod de procedură administrativă pentru punerea în
aplicare a legilor şi politicilor Uniunii, conceput în cea mai bună manieră posibilă, ar
contribui la respectarea principiilor statului de drept şi bunei administrări în beneficiul
persoanelor şi sistemului juridic al Uniunii în ansamblul său. O astfel de codificare poate
contribui, de asemenea, la o mai bună respectare a acţiunii administrative a Uniunii, prin
respectarea principiului subsidiarităţii şi prin reducerea numărului deciziilor luate la nivel
central european şi, prin urmare, aducerea procesului decizional mai aproape de cetăţeni. O
codificare a procedurii administrative, de preferinţă sub forma unui act legislativ cu caracter
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obligatoriu, aplicat în primul rând instituţiilor şi organelor Uniunii, va deservi două dintre
principalele obiective de drept public: acela de a oferi instrumente pentru îndeplinirea
eficientă a misiunilor de ordine publică, protejând în acelaşi timp drepturile persoanelor.
Una dintre sursele de inspiraţie ale unei astfel de codificări se regăseşte în soluţiile adoptate
în codificările existente, care reglementează drepturi sectoriale ale Uniunii şi care, după o
analiză atentă, pot fi generalizate; sursa de inspiraţie poate fi întâlnită, de asemenea, în
codificări ale statelor membre care s-au dovedit eficiente în sporirea conformităţii
sistemului juridic cu statul de drept. Cu toate acestea, niciuna dintre codificările statelor
membre, organizaţiilor internaţionale sau a drepturilor sectoriale ale Uniunii nu poate fi
transpusă ca atare în legislaţia Uniunii Europene şi în toate politicile sale.
(63) Sursele de inspiraţie pentru normele propuse constau în legislaţia primară şi
secundară a UE, jurisprudenţa CJUE, practica instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor
UE, pe de o parte, şi analiza comparativă a legislaţiilor statelor membre ale UE şi alte
experienţe naţionale şi internaţionale relevante privind codificarea totală sau parţială a
procedurii administrative, pe de altă parte. Mai mult, unele reguli propuse sunt rezultatul
unor studii comparative, precum şi studii ale aşa-numitei „jurisprudenţe a Ombudsmanului
european”.
(64) În plus, echipele de redactare au consultat literatura de specialitate, în scopul de a
prezenta Proiectul ReNeual în stilul unei propuneri legislative, motiv pentru care consiliul
editorial a decis să evite referinţele la literatura de specialitate. Cei interesaţi de informaţii
cu privire la acest gen de literatură sunt invitaţi să consulte lucrările academice ale
membrilor echipei de redactare, care au fost produse în cadrul proiectului şi care servesc ca
material de completare a acestor norme standard, precum şi introducerea şi explicaţiile
aferente fiecărei Cărţi. Aceste materiale includ:
– P. Craig, A General Law on Administrative Procedure, Legislative Competence and
Judicial Competence, European Public Law 19 (2013), p. 503-524
– D. Curtin/H.C.H. Hofmann/J. Mendes (eds.), European Law Journal 19 [2013]
p. 1-142, care include:
– D. Curtin, H.C.H. Hofmann & J. Mendes, Constitutionalising EU Executive Rule
Making Procedures: A Research Agenda, p. 1-21
– Joana Mendes, Delegated and Implementing Rule Making: Proceduralisation and
Constitutional Design, p. 22-41
– Thomas Christiansen & Mathias Dobbels, Non-Legislative Rule Making after the
Lisbon Treaty: Implementing the New System of Comitology and Delegated Acts, p. 42-56
– Linda Senden, Soft Post-Legislative Rulemaking: A Time for more Stringent Control,
p. 57-75
– Alberto Alemanno & Anne Meuwese, Impact Assessment of EU Non-Legislative
Rulemaking: The Missing Link in ‘New Comitology’, p. 76-92
– Edoardo Chiti, European Agencies’ Rulemaking: Powers, Procedures and
Assessment, p. 93-110
– Madalina Busuioc, Rule-Making by the European Financial Supervisory Authorities:
Walking a Tight Rope, p. 111-125
– Alexander H. Türk, Oversight of Administrative Rulemaking: Judicial Review,
p. 126-142
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– Diana-Urania Galetta/Herwig C.H. Hofmann/Jens-Peter Schneider (eds.), Special
edition: Information Exchange in the European Administrative Union, European Public
Law (EPL) 20 (2014), Issue I, p. 63-163, care include:
– D.-U. Galetta, H.C.H. Hofmann & J.-P. Schneider, Information Exchange in the
European Administrative Union: An Introduction, p. 65-69
– D.-U. Galetta, Informal Information Processing in Dispute Resolution Networks:
Informality versus the Protection of Individual’s Rights?, p. 71-88
– J.-P. Schneider, Basic Structures of Information Management in the European
Administrative Union, p. 89-106
– M. Lottini, An Instrument of Intensified Informal Mutual Assistance: The Internal
Market Information System (IMI) and the Protection of Personal Data, p. 107-125
– N. Marsch, Networks of Supervisory Bodies for Information Management in the
European Administrative Union, p. 127-145
– H.C.H. Hofmann &. M. Tidghi, Rights and Remedies in Implementation of EU
Policies by Multi-Jurisdictional Networks, p. 147-163
– O. Mir, Die Kodifikation des Verwaltungsverfahrensrechts im Europäischen
Verwaltungsverbund, in: J.-P. Schneider/F. Velasco Caballero (eds.), Strukturen des
Europäischen Verwaltungsverbunds, Berlin 2009, p. 177-210
– R. Noguellou/ U. Stelkens [eds.], Comparative Law on Public Contracts:
Comparative analysis of the public contract law of 28 states [within and outside the EU],
2010
– J.-P. Schneider, European Information Systems and Data Protection as Elements of
the European Administrative Union, in: Dieter Dörr / Russel Weaver (eds.), The Right to
Privacy in the Light of Media Convergence – Perspectives from Three Continents, Walter
de Gruyter Berlin/Boston 2012, p. 374-385 (extended version in German:
Informationssysteme als Bausteine des Europäischen Verwaltungsverbunds, in: Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2012, pp. 65-70)
– U. Stelkens/H. Schröder, EU Public Contracts – Contracts passed by EU Institutions
in Administrative Matters, FÖV Discussion Papers N° 70, 2012. An updated version of this
paper has been published in M. Trybus/R. Caranta/G. Edelstam, (eds.), EU Public Contract
Law – Public Procurement and Beyond, 2014, pp. 395-416 and p. 443-459
– J. Ziller, Aspects Relating to Added Value for Citizens and Economic Operators,
Research paper, Annex II, in: European Parliament, Law of Administrative Procedure of
the European Union European Added Value Assessment, PE_494.457, October 2012.
– J. Ziller, Article 29 on European Administration, in: Smit & Herzog on The Law of
the European Union, Lexis-Nexis/Matthew Bender, rev. E., 2013, p. 298-1/298-6.
(65) Proiectul final al codului a urmat un proces repetitiv de discuţii şi consultări, atât
în cadrul reţelei ReNEUAL, cât şi cu experţi externi, constând în: verificarea conţinutului
pentru a se asigura claritatea şi consecvenţa formulărilor propuse; verificarea compatibilităţii expresiilor utilizate, evitarea folosirii unor concepte care, prin traducere1, şi-ar pierde
sensul iniţial; precum şi verificarea englezei folosite ca limbă de lucru pentru redactarea
codului. Versiunea în limba engleză nu constituie, prin urmare, o versiune autentică: alte
1 Componenţa comitetului director permite verificarea, la un prim nivel lingvistic/conceptual, în limba
daneză, olandeză, engleză, franceză, poloneză, germană, italiană, portugheză şi spaniolă.
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versiuni lingvistice există sau sunt în curs de pregătire, precum varianta în limba franceză,
germană, spaniolă, italiană şi poloneză.
(66) ReNeual apreciază la adevărata sa valoare contribuţia de care echipele editoriale
au beneficiat din partea membrilor ReNEUAL, precum şi din partea experţilor externi.
Detalii în acest sens sunt precizate în nota editorială a coordonatorilor ReNEUAL.

B. Norme ale Codului de procedură administrativă
a Uniunii Europene
Preambul
Autorităţile publice sunt obligate în procedurile administrative, să respecte statul de
drept, dreptul la o bună administrare şi alte principii de drept administrativ al UE.
În interpretarea şi dezvoltarea acestor modele de norme, trebuie acordată atenţie în
special tratamentului egal şi nondiscriminării, securităţii juridice, corectitudinii, obiectivităţii şi imparţialităţii, participării, proporţionalităţii, protecţiei legitimei aşteptări, transparenţei şi accesului la căi de atac eficace.
Autorităţile publice trebuie să aibă în vedere eficienţa, eficacitatea şi orientarea către
servicii.
În cadrul procedurilor administrative europene, trebuie să fie respectat principiul
subsidiarităţii, al cooperării sincere şi al alocării clare a responsabilităţilor.
I-1 Domeniul de aplicare
(1) Aceste norme standard sunt aplicabile tuturor autorităţilor UE atunci când acestea
pun în aplicare dreptul Uniunii prin acte administrative.
(2) Aceste norme nu se aplică autorităţilor statelor membre, decât atunci când legislaţia
sectorială UE le face aplicabile.
(3) Regulile Cărţilor V şi VI sunt aplicabile autorităţilor din statele membre, astfel cum
sunt definite la articolele V-1 şi VI-1.
I-2 Raportul cu normele procedurale specifice ale Uniunii Europene
(1) Aceste norme standard se aplică în cazul în care nu există norme procedurale
specifice.
(2) Normele procedurale specifice vor fi interpretate în concordanţă cu acestea şi pot fi
completate de aceste norme standard.
I-3 Relaţia cu legislaţia statelor membre
Autorităţile statelor membre pot utiliza orientativ aceste norme atunci când pun în
aplicare dreptul Uniunii, în conformitate cu dreptul procedural naţional.
I-4 Definiţii
Pentru scopul acestor norme standard, următoarele definiţii se aplică tuturor Cărţilor:
(1) „Acţiune administrativă” înseamnă activitatea unei autorităţi publice, astfel cum
este definită la punctul (6), care conduce la:
a) un act fără caracter legislativ din punct de vedere juridic cu aplicabilitate generală,
aşa cum sunt definite în Cartea II,
b) o decizie astfel cum este definită în Cartea III,
c) un contract astfel cum este definit în Cartea a IV,
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d) asistenţa reciprocă astfel cum este definită în Cartea V,
e) activităţi de gestionare a informaţiilor astfel cum sunt definite în Cartea VI.
(2) „Procedura administrativă” înseamnă procesul prin care o autoritate publică
pregăteşte şi formulează acţiuni administrative, astfel cum sunt definite la punctul (1) lit. a-c.
(3) „Autoritate competentă” înseamnă autoritatea publică, în sensul alin (6), care este
responsabilă pentru realizarea de acţiuni administrative în conformitate cu legea aplicabilă.
(4) „Procedura mixtă” înseamnă o procedură administrativă, în care autorităţile
europene şi autorităţile unui stat membru sau ale diferitelor state membre au funcţii
distincte, care sunt interdependente. O procedură mixtă poate însemna, de asemenea, o
combinaţie de două proceduri administrative care sunt legate în mod direct.
(5) „Autoritatea UE” înseamnă o instituţie, un organ, un oficiu sau o agenţie a Uniunii.
Alte organisme sunt, de asemenea, considerate ca autorităţi ale UE, atunci când acestea sunt
învestite cu acţiune administrativă în numele UE.
(6) Prin „persoană” se înţelege orice persoană fizică sau juridică. Alte asociaţii,
organizaţii sau grupuri pot fi considerate ca o persoană, pe baza legislaţiei UE specifice
unui sector sau pe baza jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
(7) Prin „autorităţi publice” se înţelege autorităţile UE, în conformitate cu punctul (5),
şi Autorităţile Statelor Membre, în măsura în care aceste norme standard li se aplică.

C. Explicaţii
Preambul
(1) Astfel cum se evidenţiază în introducere1, precum şi prin rezoluţia Parlamentului
European din 15 ianuarie 20132, normele privind procedurile administrative ale UE trebuie
să se bazeze pe principii constituţionale. Aceste principii sunt deja stabilite în diferite
dispoziţii ale tratatelor UE. Codul ReNEUAL nu intenţionează să dubleze aceste
dispoziţii. În schimb, preambulul se referă pe scurt la ele, în scopul de a reaminti tuturor
celor cărora li se adresează şi altor cititori de fondul constituţional cu privire la normele care
trebuie interpretate „în lumina” acestor principii. Alineatul 1 se referă la statul de drept şi
principiul bunei administrări, deoarece acestea sunt standarde fundamentale ale dreptului
procedural administrativ.
(2) Lista de la punctul 2 punctează principii specifice, dintre care unele sunt
manifestări mai concrete ale celor două principii fundamentale menţionate mai înainte.
Lista urmează, în principiu, ordinea Rezoluţiei Parlamentului din 15 ianuarie 2013. Punctul
3 enumeră principii care sunt linii directoare importante suplimentare pentru acţiunile
administrative. Punctul 4 evidenţiază principii care sunt deosebit de importante pentru
proiectarea procedurilor mixte, dar sunt de asemenea aplicabile altor tipuri de proceduri
1

A se vedea punctele 11-14, 62 de introducere.
Rezoluţia Parlamentului European din 15 ianuarie 2013, cu recomandări către Comisie privind o lege de
procedură administrativă a Uniunii Europene [2012/2024 (INI)]; a se vedea, de asemenea, Recomandarea
Consiliului Europei CM / Rec (2007) 7 a Comitetului de Miniştri către statele membre privind buna
administrare.
2
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administrative europene. Principiul repartizării clare a responsabilităţilor este foarte
important în ceea ce priveşte procedurile mixte, în scopul de a oferi acces la un control
jurisdicţional efectiv şi alte căi de atac. Responsabilităţile trebuie să fie alocate în mod clar
nu numai între diferite autorităţi publice, dar, de asemenea, în cadrul instituţiilor, organelor,
oficiilor şi agenţiilor, în special în cazul în care acestea sunt autorităţi puternice, cum ar fi
Comisia Europeană.
(3) Preambulul se referă la regulile şi principiile după care se ghidează orice activitate
administrativă, în domeniul de aplicare al dreptului UE. Bazele pentru o astfel de activitate
sunt retratate în prima teză şi, ca şi celelalte părţi ale preambulului, sunt aplicabile pe
parcursul următoarelor cărţi. Prima teză a preambulului reaminteşte că administraţiilor li se
impun respectul statului de drept, dreptul la o bună administrare şi alte principii legate de
dreptul administrativ al UE. Preambulul arata că orice activitate administrativă va avea loc
în contextul unor obligaţii specifice care, după caz, pot conţine, de asemenea, drepturi
pentru persoane fizice, cum ar fi obligaţia de a asigura un tratament egal şi a nondiscriminării,
securitate juridică, corectitudine, obiectivitate şi imparţialitate. Mai mult decât atât, drepturile
de participare vor fi respectate, iar participarea trebuie întărită. De asemenea, principiile
proporţionalităţii, protecţiei încrederii legitime, transparenţei şi accesului la căi de atac
efective trebuie să fie respectate. Ordinea în care sunt prezentate principiile nu produce
consecinţe juridice de conformitate sau nonconformitate cu aceste principii. Acelaşi lucru este
valabil şi pentru cerinţa ca administraţiile să îşi exercite atribuţiile în mod eficient, efectiv şi
cu orientare spre cetăţeni. În acelaşi sens, preambulul se încheie cu reiterarea obligaţiei pentru
administraţii, în exercitarea funcţiilor lor, de a respecta în mod strict principiul subsidiarităţii,
cooperării sincere şi alocării clare a responsabilităţilor.
I-1 Domeniul de aplicare
(4) După cum se explică în detaliu în introducere1, Codul ReNEUAL are un domeniu
asimetric de aplicare. Dispoziţiile Cărţilor II, III şi IV sunt în general aplicabile doar
autorităţilor UE. Cu toate acestea, în cazul în care legiuitorul UE decide astfel, normele din
Cărţile II, III şi IV pot deveni aplicabile în domenii specifice ale statelor membre, atunci
când pun în aplicare dreptul UE. În baza condiţiilor specificate în cărţile V articolul V-I) şi
VI (Articolul VI-1), dispoziţiile relevante din Cod sunt de asemenea aplicabile autorităţilor
din statele membre implicate în asistenţa reciprocă şi activităţi de gestionare a informaţiilor
interadministrative.
(5) Punctul 1 prevede aplicabilitatea generală a Codului ReNEUAL autorităţilor
UE, care, în conformitate cu definiţia de la articolul I-4 (5), includ instituţiile, organele,
oficiile şi agenţiile Uniunii. O limitare importantă în acest sens este faptul că regulile se
aplică numai acţiunilor administrative specifice ale acestor autorităţi, care sunt definite la
art. I-4 (1), precum şi în definiţii mai specifice în diferite cărţi. Procedurile legislative şi
procedurile judiciare nu sunt acoperite de Cod. Având în vedere însă că instanţele sau
organe legislative ar putea acţiona, de asemenea, ca autorităţi administrative, paragraful 1 şi
articolul I-4 (1) au menirea de a evita o definiţie pur organizatorică a domeniului de aplicare
a acestor norme standard. O astfel de abordare ar putea pune în pericol aplicarea uniformă a
acestora.
1

A se vedea punctele 16, 55-59 din Introducere.
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(6) În conformitate cu punctul 2, Codul nu se aplică, în general, în cazul autorităţilor Statelor Membre. Acest domeniu de aplicare limitat are dezavantajele sale, dar
după discuţii intense în cadrul echipelor de redactare, precum şi cu experţi externi,
ReNEUAL este de părere că în această etapă a procesului de integrare şi a dezbaterii
ştiinţifice, aceste dezavantaje sunt mai mult decât contrabalansate de avantaje; ReNEUAL
optează pentru această soluţie subsidiară mai abordabilă. Această abordare este în principal
aplicabilă Cărţilor II, III şi IV, care tratează adoptarea regulilor, deciziilor individuale şi
contractelor, şi reflectă alegerea fundamentală făcută de ReNEUAL, anume aceea de a se
concentra pe stabilirea unor standarde procedurale pentru autorităţile europene. Cu toate
acestea, Codul poate inspira, de asemenea, legislatorii naţionali şi să le ofere soluţii mai
bune din punct de vedere practic pentru o serie de probleme de drept procedural administrativ. În plus, autorităţile naţionale pot fi influenţate de acest model de norme, în cazul
în care aleg să facă acest lucru.
(7) Spre deosebire, o astfel de abordare nu este posibilă în ceea ce priveşte Cărţile
V şi VI. Aceste cărţi reglementează asistenţa reciprocă şi activităţile de gestionare a
informaţiilor interadministrative, care au vizat în mod inevitabil autorităţile Statelor
Membre. Dacă reglementarea s-ar limita la aportul sau acţiunea autorităţilor din UE din
cadrul acestor acorduri interadministrative de colaborare intensivă, s-ar crea în mod evident
disfuncţionalităţi semnificative.
I-2 Raportul cu normele procedurale specifice ale Uniunii Europene
(8) Articolul I-2 prevede principiul lex specialis. Acest lucru înseamnă că normele
standard nu sunt destinate să înlocuiască prevederile legale specifice existente privind
procedurile administrative şi nu au rolul de a interzice legiuitorului să adopte noi reguli
specifice privind procedurile administrative. ReNEUAL este conştient de faptul că, în
anumite circumstanţe, este nevoie de astfel de norme specifice pentru a face faţă particularităţilor dintr-un domeniu specific al dreptului. O astfel de reglementare specifică sau
reglementare transversală se poate abate în ambele direcţii, de la standardul stabilit de
ReNEUAL prin stabilirea unor standarde mai ridicate sau – în cazuri justificate în mod
corespunzător – de asemenea, standarde mai scăzute. În conformitate cu articolul 296
alineatul (2) din TFUE, astfel de abateri de la normele generale ReNEUAL trebuie să fie
motivate în mod corespunzător şi în mod explicit de către legiuitor.
(9) Posibilităţile de deviere, prin acte specifice ale UE, oferă flexibilitate într-un
cadru codificat1. Posibilitatea de deviere de la regulile instituite este justificată, deoarece
Regulile Codului ReNEUAL nu sunt elaborate cu intenţia de a stabili un standard unic2.
Codul ReNEUAL, este menit să prezinte şi să prevadă cele mai bune practici. În plus,
posibilitatea unor noi reguli reprezintă o protecţie împotriva pietrificării, un pericol discutat
pe larg cu privire la orice codificare. Noi reguli specifice pot prezenta soluţii inovatoare,
1

A se vedea, de asemenea, paragraful 24 al introducerii.
În acest sens, proiectul Codului se abate de la abordarea din Rezoluţia Parlamentului European din 15
ianuarie 2013, cu recomandări către Comisie privind o lege de procedură administrativă a Uniunii Europene
[2012/2024 (INI)], Recomandarea 2 anexă: „regulamentul ar trebui să includă un set universal de principii şi ar
trebui să stabilească o procedură aplicabilă ca regulă de minimis, în cazul în care nu există o lex specialis.
Garanţiile oferite persoanelor, în instrumente sectoriale, nu trebuie să asigure o protecţie mai redusă decât cele
prevăzute în regulament”.
2
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care pot fi testate într-un domeniu de aplicare limitat şi mai târziu integrate în cod, dacă s-au
dovedit a fi de succes.
(10) Acestea fiind spuse, aşa cum se menţionează în paragraful 1, aceste norme
standard sunt, în principiu, general aplicabile, în cazul în care nu există o lege specifică
sectorului. Mai mult decât atât, după cum se menţionează în paragraful 2, aceste norme
standard pot avea o funcţie dublă, chiar dacă există norme specifice sectorului. Acestea
pot servi ca un punct de referinţă pentru interpretarea acestor norme procedurale specifice şi
ele pot constitui o soluţie de valoare în cazul în care o lacună legislativă neintenţionată este
identificată în cadrul specific. Astfel, Codul are potenţialul de a simplifica cadrul general
pentru dreptul procedural administrativ al UE, precum şi pentru a preveni „găurile negre” în
protecţia cetăţenilor şi în punerea în aplicare în mod eficient a legislaţiei UE.
I-3 Relaţia cu legislaţia statelor membre
(11) Articolul I-3 privind relaţia dintre normele standard şi modelul legii din statele
membre este o consecinţă a articolului I-1 (2), dar nu împiedică aplicabilitatea Cărţilor V şi
VI autorităţilor naţionale, în conformitate cu articolul I-1 (3). Codul ReNEUAL nu se
aplică, în general, autorităţilor Statelor Membre, dar el poate influenţa acţiunile acestor
autorităţi în mod indirect. În măsura în care legislaţia statelor membre prevede o competenţă discreţionară în ceea ce priveşte proiectarea concretă a procedurilor administrative
de către autorităţile competente, sau lasă viduri normative, articolul I-3 aminteşte statelor
membre că pot găsi îndrumare în ReNEUAL. Astfel, funcţionarii pot configura şi pot aplica
procedurile în conformitate cu legislaţia statului lor membru, în conformitate cu cele mai
bune practici europene. Astfel de practici europene ar putea ajuta funcţionarii să-şi îndeplinească sarcinile în temeiul principiului cooperării loiale, precum şi să pună în aplicare în
mod eficient şi într-un mod nediscriminatoriu dreptul UE. Mai mult decât atât, ReNEUAL
poate sprijini, de asemenea, reforme legislative la nivelul statelor membre, care promovează
modificări în concordanţă cu prevederile Uniunii.
I-4 Definiţii
(12) Articolul I-4 conţine definiţii ale termenilor care sunt folosiţi de-a lungul
Codului ReNEUAL. În plus, fiecare Carte oferă definiţii ale termenilor cu o relevanţă
specifică. Nu există nicio încercare de a oferi o listă exhaustivă de definiţii: sunt incluse
numai cele care corespund unor posibile probleme de interpretare.
Paragraful 1
(13) Punctul 1 defineşte „acţiunea administrativă”, un termen care este folosit în
articolul I-1 (1), pentru a defini aplicabilitatea Codului. Definiţia este tehnică şi limitată, şi
nu una care s-ar aplica într-un context mai larg decât cel al Codului. O definiţie generală ar
fi, probabil, extrem de discutabilă, întrucât ar trebui să se ia în considerare idei divergente
cu privire la conceptul de administrare ca un întreg, şi, în consecinţă, să se ţină cont şi de
diferenţele din diversele sisteme legislative ale UE şi ale statelor membre.
(14) Paragraful 1, prin urmare, enumeră doar acele acţiuni administrative care sunt
reglementate în Cărţi şi care se referă la definiţiile activităţilor specifice, menţionate în
Cărţile II-VI. Raportat şi la art. I-I (1), o asemenea abordare limitează aplicabilitatea
Codului la astfel de activităţi specifice. ReNEUAL este de părere că această abordare, şi
anume o codificare concentrată de reguli pentru activităţile administrative pivot, nu este
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doar o consecinţă a resurselor unei reţele academice, ci, de asemenea, reflectă în mod corespunzător stadiul dezbaterii ştiinţifice şi practice în materie de drept administrativ al UE1.
(15) Trebuie să se sublinieze faptul că o astfel de abordare limitată nu împiedică
evoluţia ulterioară a dreptului administrativ UE privind activităţile administrative care nu
sunt incluse în sfera de aplicare a prezentului Cod. Aceste reguli pot servi ca un ghid sau un
punct de referinţă pentru dezvoltarea ulterioară a cerinţelor legale pentru astfel de activităţi
suplimentare, dacă este cazul2.
Paragraful 2
(16) Definiţia „procedurii administrative” de la punctul 2 se bazează, similar cu
definiţia „actului administrativ”, pe o abordare destul de tehnică şi restrictivă, în scopul de a
stabili, pe cât posibil, limite clare pentru aplicarea cerinţelor procedurale enunţate în Cărţi.
(17) O primă limitare rezultă din faptul că doar procesele care ar putea duce la acte
clar definite (acte cu caracter general, decizii individuale sau contracte) sunt luate în
considerare. În comparaţie, cererile de asistenţă reciprocă sau răspunsul la astfel de
cereri, precum şi activităţile de gestionare a informaţiilor astfel cum sunt definite în
articolele VI-1 (1) şi VI-1 (1)-(3) nu constituie proceduri administrative independente, în
conformitate cu această abordare tehnică şi restrictivă: ele sunt (doar) elemente importante
ale procedurilor administrative, în sensul acestor norme standard. Ca atare, cererile de
asistenţă reciprocă sau răspunsul la astfel de cereri, precum şi gestionarea informaţiilor sunt,
de asemenea, reglementate de principiile fundamentale care stau la baza acestor norme
standard. Dacă este cazul, astfel de solicitări şi răspunsurile pot fi, de asemenea, supuse
cerinţelor legale enunţate în Cărţile II, III sau IV. Trebuie subliniat faptul că acest lucru
(tehnic) de limitare nu exclude ca activităţile legate de asistenţă reciprocă sau de gestionare
a informaţiilor să poată fi calificate de către instanţe ca acte supuse controlului judiciar.
Cărţile V şi VI oferă garanţiile juridice necesare cu privire la activităţile relevante, indiferent de faptul că acestea sunt într-adevăr efectuate ca parte a unei proceduri administrative
în sensul strict al articolului I-4 (2)3.
(18) O a doua limitare rezultă din excluderea de activităţilor care au loc după
adoptarea actului final, cum ar fi punerea în aplicare a unei decizii, controlul administrativ
sau controlul de tutelă. În conformitate cu definiţia adoptată în acest articol, procedura se
încheie cu adoptarea actului respectiv. O procedură care pregăteşte o potenţială retragere a
unei decizii constituie o procedură administrativă separată4, şi acelaşi lucru este valabil şi
pentru căile de atac sau controlul administrativ.
(19) Trebuie subliniat, în scopul de a evita neînţelegerile, că adoptarea şi notificarea
actului final în sine sunt înglobate în termenul „formulează” şi, în consecinţă, fac parte din
procedură. De asemenea, trebuie subliniat faptul că procedurile care nu se finalizează
într-un ultim act formal, ci sunt iniţiate cu intenţia de a adopta un astfel de act, constituie
proceduri administrative, cel puţin pentru că „pregătesc” un astfel de act.
Paragraful 3
(20) Punctul 3 defineşte termenul „autoritate competentă”, ceea ce este deosebit de
important pentru alocarea clară a responsabilităţilor în cadrul procedurilor mixte şi de
1

A se vedea, de asemenea, punctele 22, 25 din Introducere.
A se vedea, de asemenea, punctele 17, 24 din Introducere.
3 A se vedea, de asemenea, punctele 59-61 din introducere.
4 A se vedea, de asemenea, art. III-34 şi III-35.
2
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gestionare a informaţiilor partajate. ReNEUAL nu determină autorităţile competente. În
schimb, definiţia atribuie această chestiune de organizare legiuitorului respectiv sau conducătorilor autorităţilor administrative la nivelul UE sau la nivel naţional.
Paragraful 4
(21) Paragraful 4 defineşte „procedura mixtă”, care reprezintă un element distinctiv
şi important al dreptului administrativ UE1. Sintagma are la bază o definiţie formulată în
1999 de către Comitetul de experţi independenţi, care s-a bazat pe nevoile de reformare a
Comisiei2. Cea de-a doua teză a prezentului alineat reflectă situaţia în care procedurile de la
nivelul UE pregătesc deciziile emise de autorităţile UE, care se adresează în mod direct
unui stat membru, în timp ce au efecte directe şi asupra unor terţi; aceste efecte se produc
pentru că decizia UE obligă statul membru la o acţiune precisă împotriva acelui terţ într-o
procedură naţională, cum ar fi, de exemplu, un beneficiar al unui ajutor de stat.
Paragraful 5
(22) Prima frază a paragrafului 5 defineşte autorităţile UE, în conformitate cu
formularea unor norme din Tratat 3 . Teza 2 se inspiră din articolul 58 (1) (c) (vii) din
Regulamentul 966/20124. Definiţia împiedică evitarea punerii în aplicare a acestor reguli
prin intermediul unei delegări a sarcinilor administrative către organismele care nu sunt
acoperite de teza 1, de exemplu, persoanelor care acţionează în numele UE. Cu toate
acestea, teza 2 determină aplicabilitatea Codului ReNEUAL acestor organisme, fără a
reglementa legalitatea unei astfel de delegări; aceasta este o problemă specifică politicii
sectoriale relevante sau dreptului instituţional.
(23) A doua frază poate acoperi, de asemenea, autorităţile Statelor Membre, în
cazul în care acestea acţionează în mod explicit nu pe cont propriu, ci în calitate de „agenţi
formali” ai UE. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că statele membre, de obicei,
acţionează în numele lor, chiar dacă acestea pun în aplicare în mod indirect dreptul
european sau punerea în aplicare se face în mod partajat şi în proceduri mixte. Prin urmare,
această frază nu compromite abordarea generală adoptată în articolul I-1 (2), care prevede
că aceste modele de norme nu se aplică în cazul autorităţilor statelor membre.
Paragraful 6
(24) Punctul 6 defineşte „persoanele”, un termen generic folosit de-a lungul Codului
ReNEUAL. Noţiunea de persoană fizică nu are nevoie de explicaţii suplimentare, înţelesul
fiind comun ordinii juridice a Uniunii şi a tuturor statelor membre. În schimb, definiţia
persoanelor juridice variază nu numai de la o ordine juridică la alta, dar, de asemenea, în
funcţie de situaţia în care survine – e.g. capacitatea de a fi destinatar al unei decizii, de a fi
1

A se vedea, de asemenea, punctele 26-27 din introducere.
Comitetul de experţi independenţi, Al doilea raport privind reforma Comisiei, Analiza practicilor actuale
şi propuneri pentru combaterea managementului defectuos, nereguli şi fraudă (10 septembrie 1999), vol I,
alin. 3.2.2.
3 A se vedea, inter alia, articolele 15 (1), (3) paragraful 3, 16 (2), 24 (4), 123 (1), 228 (1) subparagraful 2,
teza 2 şi 3, (3) teza a doua, 265 (2) şi (3), 267 (1), 277, 282 (3), 287 (3) teza 2, 298 (1), 325 (1) (4) din TFUE; a
se vedea, de asemenea, art. 71, 263 (1), (5), 265 (1), 287 (1) subparagraful 1, (3) subparagraful 1 din TFUE.
4 Regulamentul (UE, Euratom) 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie
2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE,
Euratom) nr. 1605/2002 [2012] Consiliul JO L 298/,1 ultima dată modificat prin Regulamentul (UE, Euratom)
nr. 547/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Regulamentului (UE,
Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii [2014] JO L 163/18.
2
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parte a unui contract sau de a avea capacitate de reprezentare în instanţe etc. CJUE a stabilit
că sensul de „persoană juridică” în conformitate cu articolul 263 cu privire la acţiunea în
anulare „nu este în mod necesar acelaşi cu sensul conferit de diferitele sisteme juridice ale
statelor membre”. În hotărârea sa Groupement des Agences de voyages de 1982 1 , de
exemplu, Curtea a considerat că o asociaţie ad-hoc a zece agenţii de turism, grupate în
scopul de a răspunde solidar la o cerere de ofertă, îndeplineşte „condiţiile cerute de
legislaţia comunitară, în scopul de recunoaştere, ca având caracterul unei „persoane
juridice”, în sensul articolului [263]”, din moment ce aceasta a fost admisă de către Comisia
însăşi să ia parte la invitaţia la licitaţie, a fost considerată în ofertă şi oferta sa a fost
respinsă, deşi Groupement ca atare nu a fost constituită ca persoană juridică în conformitate
cu prevederile oricărui stat membru. Un alt exemplu este dat în Regulamentul 1367/20062
privind aplicarea prevederilor Convenţiei de la Aarhus, în cazul în care articolul 2 defineşte
„public” ca însemnând „una sau mai multe persoane fizice sau juridice şi asociaţii, organizaţii sau grupuri de astfel de persoane”, în timp ce acelaşi articol defineşte „solicitant” ca
însemnând „orice persoană fizică sau juridică care solicită informaţii privind mediul”. O
definiţie destul de diferită se regăseşte în Regulamentul 1049/2001 3 privind accesul la
documente, iar în conformitate cu articolul 2 „terţul” este definit ca însemnând „orice persoană fizică sau juridică ori entitate exterioară instituţiei în cauză, inclusiv statele membre,
alte instituţii comunitare sau necomunitare, precum şi organisme şi ţări terţe”. Trebuie
subliniat faptul că, în timp ce statele şi organizaţiile internaţionale au personalitate juridică
în dreptul internaţional şi în conformitate cu legislaţia internă, deşi de multe ori cu
caracteristici foarte specifice, care derivă din imunităţi lor, instituţiile şi organismele UE nu
au personalitate juridică proprie, după cum nici multe dintre oficiile UE nu au personalitate
juridică, în timp ce agenţiile au de multe ori o astfel de personalitate juridică. Diferitele
Cărţile ale Codului oferă mai multe indicaţii despre capacităţile de care se bucură persoanele fizice şi juridice în domeniul relevant. Se poate, astfel, să apară o situaţie în care un
grup va fi considerat ca o persoană în contextul unei Cărţi, şi în scopul alteia să nu deţină
această calitate.
Paragraful 7
(25) Punctul 7 defineşte „autoritatea publică”, un termen generic utilizat în întregul
Cod ReNEUAL, în scopul de a folosi un termen scurt şi abstract. Trebuie subliniat faptul că
utilizarea acestui termen nu împiedică abordarea restrictivă în ceea ce priveşte
aplicabilitatea codului privind autorităţile Statelor Membre aşa cum este indicat în articolul
I-1 (2) şi (3).

1 Cazul 135/81 Groupement des Agences de curse, Asbl, împotriva Comisiei Comunităţilor Europene
[1982] CR 3799; a se vedea, de asemenea, Cazul 18/74 Syndicat general du personal des organismes européens
împotriva Comisiei [1974], p. 933, şi syndicale Case 175/73 Union, Massa şi Kortner împotriva Consiliului
[1974] ECR 917.
2 Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 septembrie 2006
privind aplicarea dispoziţiilor Convenţiei de la Aarhus privind Accesul la informaţie, participarea publicului la
luarea deciziilor şi accesul la justiţie în domeniul mediului pentru instituţiile comunitare [2006] JO L 264/13.
3 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2001 privind
accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei [2001] JO L 145/43.
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Cartea a II-a

Elaborarea reglementărilor administrative
Structură
A. Introducere
B. Norme
II-1 Domeniul de aplicare
II-2 Iniţiativa
II-3 Pregătirea proiectului de act
II-4 Consultare şi participare
II-5 Raport motivat
II-6 Proceduri accelerate
C. Explicaţii
II-1 Domeniul de aplicare
II-2 Iniţiativa
II-3 Pregătirea proiectului de act
II-4 Consultare şi participare
II-5 Raport motivat
II-6 Proceduri accelerate

A. Introducere
(1) Această Carte analizează procedurile de elaborare a normelor de către autorităţile
din UE care acţionează într-o funcţie de conducere, şi anume cele care rămân în afara
procedurilor legislative formale prevăzute de legislaţia UE. Executivul UE a devenit din ce
în ce mai diversificat. Domeniul de aplicare a normelor propuse nu se limitează la cel al
procesului de elaborare de către Comisie. Mai important, el include, de asemenea,
realizarea altor acte nelegislative cu aplicare generală de către alte instituţii, organisme,
oficii şi agenţii ale UE (a se vedea articolul 1). Obiectivul normelor procedurale propuse
este de a asigura respectarea principiilor constituţionale ale democraţiei participative şi ale
transparenţei, precum şi principiilor dreptului administrativ UE, în special „obligaţia de
diligenţă” (evaluare completă şi imparţială a tuturor faptelor relevante), în cadrul procedurilor care duc la adoptarea unor acte nelegislative cu aplicabilitate generală. Scopul
normelor standard propuse este de a asigura un grad mai mare de legitimitate a activităţilor
de legiferare, în conformitate cu articolul 11 (1) din Tratatul UE. O mai mare transparenţă a
procedurii, precum şi posibilitatea de dezbatere publică şi deliberare cu privire la alternative
va asigura pe deplin că toate faptele relevante, precum şi interesele ocrotite de lege sunt
luate în considerare, ceea ce va contribui la calitatea generală a elaborării de reglementări.
(2) Cartea II îşi propune să umple un gol în sistemul juridic existent al UE. Aceasta
face legătura între dispoziţii, principii generale de drept şi valorile care decurg din dreptul
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primar cu procedura de adoptare a actelor nelegislative cu aplicabilitate generală. Progresiv
în ultimele decenii, un set de valori constituţionale au apărut atât ca principii generale de
drept, în jurisprudenţa CJUE, cât şi în modificările succesive ale tratatelor. Astfel de
principii au marcat, în principal, până în prezent, structurile instituţionale ale UE, precum şi
luarea deciziilor procedurale, în ceea ce priveşte procedura legislativă formalizată a UE.
Legiferarea în afara procedurilor legislative, care este şi obiectul acestei cărţi, a fost, fără
îndoială, mult mai puţin influenţată de aceste principii constituţionale. Punerea în aplicare a
acestor principii este în orice caz răspândită în anumite prevederi, dar nu în toate domeniile
de politici. Prevederile acestei cărţi sunt proiectate pentru a asigura infuzia lor sistematică în
procesul de elaborare a regulilor nonlegislative.

B. Norme
II-1 Domeniul de aplicare
(1) Aceste reguli se aplică procedurilor care conduc la stabilirea, modificarea şi
abrogarea unor acte nelegislative cu aplicabilitate generală obligatorie, inclusiv:
(A) actelor adoptate de Comisie sau Consiliu în conformitate cu articolele 290 şi 291
din TFUE;
(B) actelor obligatorii fără caracter legislativ ale instituţiilor UE, organelor, oficiilor şi
agenţiilor, adoptate pe baza prevederilor Tratatului sau a actelor legislative.
(2) Aceste reguli se aplică, de asemenea, în actele pregătitoare de către instituţiile,
organele, oficiile şi agenţiile care conduc la stabilirea, modificarea şi abrogarea unor acte, în
sensul alineatului 1 al acestui articol.
(3) Aceste reguli nu se aplică actelor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, atunci când
acţionează în calitate sa judiciară.
II-2 Iniţiativa
O autoritate UE care planifică un act menţionat la articolul II-1 pune la dispoziţia
publicului:
(A) proiectul titlului actului planificat;
(B) o scurtă descriere a obiectivului şi baza sa juridică;
(C) numele instituţiei, agenţiei, organului sau biroului care se ocupă cu întocmirea
actului.
II-3 Pregătirea proiectului de act
(1) Autoritatea UE responsabilă de elaborarea proiectului de act trebuie:
(A) să examineze atent şi imparţial aspectele relevante.
(B) să efectueze o evaluare a impactului social şi economic al actului, precum şi
impactul acestuia asupra drepturilor fundamentale şi a altor valori protejate prin legislaţia
UE, cum ar fi mediul. Studiul de impact poate include o analiză costuri-beneficii.
(C) să redacteze o expunere de motive care însoţeşte inclusiv evaluarea impactului,
explicarea motivelor pentru alegerile făcute şi alternativele lor.
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(2) În cazul în care experţi sau grupuri de interese sunt ascultaţi în faza pregătitoare de
elaborare a actului, în expunerea de motive vor fi numiţi şi va fi făcută publică
documentaţia aferentă acestora, cu indicarea sursei unor astfel de materiale.
II-4 Consultarea şi participarea
(1) Autoritatea UE se ocupă cu întocmirea, modificarea sau retragerea actului, şi va
pune în aplicare obligaţiile instituite prin articolul 11 din TUE, prin consultări în conformitate cu paragrafele subsecvente.
(2) Proiectul de act şi expunerea de motive se publică pe un site central al UE pentru
consultări şi:
(I) va fi însoţit de o invitaţie deschisă oricărei persoane de a trimite în format electronic
observaţii în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii;
(B) va conţine informaţii cu privire la procedura de adoptare, inclusiv termenul-limită
pentru trimitere, care nu poate fi mai mic de douăsprezece săptămâni de la data publicării;
(C) va cuprinde într-o anexă studii, date şi alte materiale de sprijin utilizate pentru
elaborarea actului, inclusiv evaluarea impactului; şi
(D) va fi pus la dispoziţie în cel puţin acele limbi pe care autoritatea UE care se ocupă
de elaborarea actului le-a folosit ca limbi de lucru.
(3) Autoritatea UE responsabilă de elaborarea proiectului de act poate, de asemenea, să
identifice şi se poate adresa persoanelor care sunt susceptibile de a fi afectate de proiectul
de act şi să le invite să prezinte observaţii.
(4) Comentariile sunt făcute public într-un mod care permite publicului schimbul de
opinii. Persoanele fizice au dreptul de a solicita ca identitatea lor să nu fie făcută publică, în
cazuri justificate.
(5) În cazul în care observaţiile conduc la necesitatea de revizuire substanţială a
proiectului de act iniţial, autoritatea UE care se ocupă de elaborarea proiectului de act
trebuie să ia în considerare dacă este necesară o nouă fază de consultare în conformitate cu
articolul 4 alineatele 1-5.
II - 5 Raport motivat
(1) După consultare, autoritatea UE care se ocupă de elaborarea proiectului de act
trebuie să creeze un raport motivat, care:
(A) se publică în limbile menţionate la articolul 4 alineatul (2) (d), se compune din
expunerea de motive, precum şi din materialele enumerate la articolul 4 alineatul (2) litera
(c) şi trebuie să explice dacă şi cum comentariile care au fost făcute în timpul consultării au
fost luate în considerare sau, după caz, de ce nu au fost luate în considerare.
(B) să fie suficient de motivat pentru a permite o verificare administrativă şi judiciară
efectivă.
(2) Raportului motivat i se adaugă o menţiune specială a modificărilor aduse
proiectului de act iniţial:
(A) în urma consultărilor cu Consiliul şi Parlamentul European în conformitate cu
articolul 290 din TFUE sau
(B) în urma consultării cu comitetul menţionat în actul normativ care stabileşte cine are
puterea de a adopta un act de punere în conformitate cu Regulamentul 182/2011 şi articolul
291 din TFUE.
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II-6 Proceduri accelerate
(1) În conformitate cu procedura de urgenţă, autoritatea UE care se ocupă de elaborarea
proiectului de act nonlegislativ cu aplicabilitate generală poate proceda la a adopta şi pune
în aplicare un act fără notificare şi consultare a publicului în prealabil. În acest caz,
autoritatea UE care se ocupă de elaborarea proiectului de act:
(A) face public faptul că actul a fost adoptat prin procedura de urgenţă şi motivează.
(B) începe consultarea şi procedura de participare în conformitate cu articolul 4 într-o
perioadă de 4 săptămâni de la adoptarea actului. După consultarea autorităţii UE care se
ocupă de elaborarea proiectului de act normativ se vor efectua modificările necesare.
(2) Un act adoptat prin intermediul procedurii accelerate este valabil pentru o durată
maximă de 18 luni de la adoptarea sa.

C. Explicaţii
II-1 Domeniul de aplicare
(1) În ceea ce priveşte domeniul de aplicare al Cărţii II, grupul de redactare a luat în
considerare trei aspecte principale: În primul rând, aceste dispoziţii ar trebui să fie
aplicabile instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor sau ar fi, de asemenea, aplicabile
activităţilor de reglementare ale statelor membre? În al doilea rând, ar trebui ca un termen
generic pentru elaborarea de reglementări (spre deosebire de un singur caz de luare a
deciziilor abordate în Cartea III) să fie elaborat? În al treilea rând, ar trebui ca
reglementările informale să fie acoperite de aceste reguli?
(2) Prima întrebare se referă la domeniul instituţional al normelor care decurg din
aceasta Carte. Definirea domeniului de aplicare instituţional este decisivă pentru a răspunde
la întrebarea dacă raţiunile din Cartea II – participarea, transparenţa şi obligaţia de diligenţă
– s-ar aplica nu numai la luarea deciziilor de către de instituţiile, organele, oficiile şi
agenţiile UE, ci şi statelor membre, atunci când este vorba de punerea în aplicare a
legislaţiei UE prin intermediul procedurilor de elaborare a reglementărilor. În cadrul
grupului de redactare, necesitatea aplicării acestor reguli de redactare a normelor în cadrul
UE a fost clară, însă redactorii nu au fost în măsură, în acest stadiu, să ia în considerare pe
deplin posibilele conflicte pe care o astfel de aplicare ar putea-o implica, raportat la normele
de procedură naţionale. Din acest motiv, în acest stadiu iniţial al muncii noastre, normele
propuse în această carte se referă la acţiunea autorităţilor UE, şi nu la cea a autorităţilor
statelor membre.
(3) În ceea ce priveşte a doua întrebare, referitoare la termenul „proces legislativ”,
redactorii acestei cărţi au discutat două formulări alternative. Una a fost termenul de „actul
de reglementare a Uniunii”, ceea ce ar coincide cu „actul de reglementare” de la articolul
263 alineatul 4 din TFUE, care a fost interpretat în cauza T-18/10, Inuit c. PE şi Consiliului
[2011], p II-nyr, punctele 49-56, confirmată în apel în cauza C-583/11 P ca fiind „toate
actele de aplicare generală abstractă, în afară de acte legislative”. Al doilea, era termenul
„act nonlegislativ, cu caracter general”, care transmite un criteriu formal, în măsura în care
este „oglinda negativă” a actelor legislative, astfel cum sunt definite în TFUE. Cei care au
redactat această carte au considerat termenul „act de reglementare” inadecvat, deoarece
acesta este un termen corelat cu controlul judiciar, care nu exprimă în mod adecvat
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concentrarea asupra efectelor actului. Acesta este definit în scopul de a stabili care sunt
actele atacabile. Din acest motiv, termenul ridică problema „interesului direct” [inerent la
articolul 263 (4) din TFUE], ceea ce nu este relevant pentru definiţia noastră a unei reguli.
(4) În al treilea rând, atunci când se analizează dacă să fie incluse sau nu reguli
informale, cum ar fi orientările administrative şi alte publicaţii informale în domeniul de
aplicare al Cărţii II, două considerente importante conduc în direcţii opuse. Pe de o parte,
regulile informale – inclusiv linii directoare, avize, vademecum şi multe alte forme de acte,
denumite în continuare „soft law” – joacă un rol important în realitatea instituţională a UE
şi a statelor sale membre. Regulile, de exemplu, umplu golurile din regulamentul formal,
structurează interacţiunea între administraţiile la nivel european şi naţional şi informează
persoanele cu privire la potenţiale viitoare procese decizionale ale instituţiilor. În aceste
funcţii, linia de demarcaţie între actele fără caracter obligatoriu oficiale şi formale poate fi
semnificativ neclară, în special în cazurile în care sunt folosite reguli informale, pentru toate
scopurile practice, când se pune problema înlocuirii procesului de elaborare formal.
(5) Pe de altă parte, în cazul în care esenţa regulii informale este lipsa de reguli formale
de adoptare a acestora, informalitatea lor poate, în anumite cazuri, conta ca o valoare
adăugată pentru cetăţeni, în măsura în care acestea pot fi adoptate şi modificate într-un mod
mai flexibil. Deşi acest aspect ar trebui să fie confirmat de studii suplimentare din acele
jurisdicţii, care au aplicat regulile procedurale menite pentru procedurile formale de
legiferare, de asemenea, la procesul informal de elaborare, această ultimă consideraţie a
prevalat în cadrul grupului de redactare din Cartea II. Oricât de mult ar fi sperat cei care au
redactat Codul ReNEUAL ca acesta să aibă un domeniu de aplicare cât mai extins, s-a
apreciat totuşi că, în acest stadiu al procedurii, actele informale de aplicare generală să nu
fie supuse unei proceduri obligatorii de adoptare, întrucât acest lucru ar reprezenta o
chestiune de bună practică administrativă.
Paragraful 1
(6) Având în vedere aceste consideraţii generale, Articolul II-1 (1) se aplică tuturor
procedurilor care conduc la acte care afectează sau care sunt destinate să afecteze un grup
nedeterminat a priori de terţi. Aplicarea normelor numai la adoptarea unor astfel de acte ar
fi prea limitată, deoarece modificarea şi chiar abrogarea unor astfel de acte ar putea avea un
impact semnificativ asupra drepturilor persoanelor sau altor valori protejate de legislaţia
UE. Actele de aplicare generală, în orice caz, ar trebui să fie înţelese ca acte care afectează
sau care sunt destinate să afecteze în mod obligatoriu un grup nedeterminat a priori de terţi.
Paragraful 1, prin urmare, subliniază două categorii de acte, care sunt incluse în mod
expres:
(7) În primul caz este vorba despre acte delegate, în conformitate cu articolul 290 din
TFUE, şi despre acte de executare, în conformitate cu articolul 291 din TFUE. Atât în
conformitate cu articolul 290 din TFUE, cât şi în conformitate cu articolul 291 din TFUE,
Comisia (sau Consiliul în cazurile excepţionale prevăzute de articolul 291) pregăteşte un
proiect de act care este apoi supus procedurilor specifice de supraveghere. Regulile din
Cartea II se concentrează în principal pe faza anterioară de prezentare a proiectului de act
de către Comisie; prin urmare, ele se aplică la elaborarea proiectului de act, înainte de
canalele instituţionale prevăzute în Regulamentul de stabilire a normelor şi principiilor
generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competenţelor de executare de către Comisie (Regulamentul 182/2011). Din moment ce ambele
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tipuri de acte, cele de delegare şi cele de executare, pot fi folosite în procesul de legiferare,
setul de reguli pe care le propunem se aplică în mod egal actelor de delegare şi celor de
executare. În cazul în care este nevoie de un set simplificat de norme procedurale, procedura accelerată prevăzută la articolul II-5 poate fi aplicată.
(8) A doua grupă cuprinde proceduri de aplicare prevăzute de Tratat, precum şi de baze
legale din legislaţia UE pentru adoptarea de acte nelegislative cu aplicabilitate generală. A
se vedea, de exemplu, articolul 43 (3) din TFUE, pe baza căruia Consiliul a adoptat
Regulamentul 297/20131 şi Regulamentul 44/20122; şi articolul 108 alineatul (4) din TFUE,
pe baza căruia Comisia a adoptat Regulamentul 360/20123.
(9) Actele de aplicare generală sunt de asemenea, acte ale instituţiilor, organelor,
oficiilor şi agenţiilor UE, care au efect obligatoriu în exterior, în sensul că acestea obligă
organele administrative ale statelor membre la punerea în aplicare a legislaţiei UE. Actele
interne ale administraţiei, pe de altă parte, sunt în principiu excluse, cu excepţia cazului în
care produc implicit sau explicit efecte juridice obligatorii în mediul extern.
Paragraful 2
(10) Unele proceduri legislative sunt „mixte”, în sensul că diferite instituţii, organe,
oficii sau agenţii sunt implicate în crearea lor. Paragraful 2 priveşte în principal cazul în
care o agenţie a UE pregăteşte un proiect de act care urmează să fie adoptat de Comisie în
conformitate cu articolul 290 vs. 291 din TFUE (de exemplu, Autoritatea bancară europeană este obligată să redacteze acte delegate sau implementate, care ulterior punerii în
aplicare să fie adoptate de Comisie). Acestea se aplică însă şi în cazurile în care instituţiile,
birourile, organismele şi agenţiile adoptă acte pregătitoare, care sunt apoi supuse adoptării
oficiale de către o altă autoritate a UE.
(11) Stabilirea unui număr de agenţii la nivelul UE se adaugă la diversitatea procedurilor legislative mixte. Din moment ce un număr tot mai ridicat de domenii de elaborare a
unor astfel de acte fără caracter legislativ cu aplicabilitate generală se desfăşoară în mai
multe etape, normele privind procedurile trebuie să se aplice tuturor părţilor implicate în
acest proces. De exemplu, Autoritatea bancară europeană este obligată să elaboreze acte de
delegare sau acte de executare, care mai târziu să fie adoptate de către Comisie. Agenţia, ca
redactor al actului, trebuie, prin urmare, să urmeze procedura prevăzută în acest articol,
deoarece elaborarea este efectuată de către agenţie, chiar dacă adoptarea formală are loc de
Comisie.
(12) În orice caz, redactorii Cărţii a II-a susţin că organizarea administrativă nu ar
trebui să aibă un efect asupra drepturilor procedurale şi conformităţii cu cerinţele de
participare şi transparenţă. În cazurile în care autorul formal al actului (de exemplu,
1 Regulamentul (UE) 297/2013 din 27 martie 2013 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 44/2012,
(UE) nr. 39/2013 şi (UE) nr. 40/2013 în ceea ce priveşte anumite posibilităţi de pescuit [2013] JO L 90/10.
2 Regulamentul (UE) 44/2012 din 17 ianuarie 2012 de stabilire, pentru 2012, a posibilităţilor de pescuit
disponibile în apele UE şi pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite stocuri de peşte şi
grupe de stocuri de peşte care fac obiectul unor negocieri internaţionale sau acord [2012] JO L 25/55 modificat
ultima dată prin Regulamentul (UE) 297/2013 din 27 martie 2013 de modificare a Regulamentelor (UE)
nr. 44/2012, (UE) nr. 39/2013 şi (UE) nr. 40/2013 ca ceea ce priveşte anumite posibilităţi de pescuit [2013]
JO L 90/10.
3 Regulamentul (UE) 360/2012 din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care furnizează
servicii de interes economic general [2012] JO L 114/8.

Herwig C. H. Hofmann, Jens-Peter Schneider, Jacques Ziller, Dacian C. Dragoş

45

Comisia) doar susţine actul de pregătire al unei alte autorităţi UE, nu există niciun motiv să
se dubleze procedura în faza formală de adoptare. În cazul în care are loc o revizuire
substanţială a actului care face obiectul unei consultări – de exemplu, cazurile în care
Comisia modifică proiectul înainte de depunerea acestuia la PE şi Consiliu, în cazul unor
acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE, sau la comitetul de comitologie competent
pentru actele adoptate în temeiul articolului 291 din TFUE – alineatul 6 al acestui articol se
aplică mutatis mutandis.
(13) În acest sens, prevederea din paragraful 2 stabileşte obligaţia de bază a respectării
normelor din această carte de către orice organism care se ocupă de elaborarea conţinutul
real al actelor de aplicare generală, în sensul articolului 1. Normele procedurale prevăzute
în această carte vor fi respectate în timpul elaborării efective a actului, chiar dacă acestea
vor deveni obligatorii din punct de vedere juridic numai într-o etapă ulterioară, de exemplu,
prin adoptarea oficială realizată de către Comisie.
(14) Regula stabilită la alineatul 2 devine cu atât mai relevantă, întrucât practica
legislativă recentă arată o încercare de a limita capacitatea Comisiei de a modifica sau
respinge proiectele agenţiilor. Un prim set de limite izvorăşte din obligaţia Comisiei de
motivare a modificării sau respingerii. De exemplu, Agenţia Europeană de Siguranţă a
Aviaţiei (AESA) şi Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (AEVMP)1 au
fost abilitate să adopte opinii şi drafturi privind punerea în aplicare a actelor de delegare sau
de executare, obligând Comisia să respecte anumite cerinţe procedurale înainte de
respingerea sau modificarea acestora. Reglementările de înfiinţare a AESA arată o încercare
de a impune anumite obligaţii substanţiale Comisiei. Astfel, Comisia nu este liberă să
schimbe orice norme „tehnice” propuse ca parte a unui proiect de acte de executare fără o
coordonare prealabilă cu agenţia2 . Un al doilea set de limite, stabilit mai recent, intenţionează să supună capacitatea Comisiei de a amenda un proiect scopului ca acest proiect să
respecte anumite principii importante, cum ar fi, de exemplu, principiul proporţionalităţii.
1

Regulamentul (UE) 1095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de
instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de
modificare a Deciziei 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE [2010] JO L 331/84 modificată ultima
dată prin Directiva 2014/51/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a
Directivelor 2003/71/CE şi 2009/138/CE şi a Regulamentelor (CE) 1060/2009, (UE) 1094/2010 şi (UE)
1095/2010 în ceea ce priveşte competenţele Autorităţii europene de supraveghere (asigurări şi pensii
ocupaţionale) şi ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe)
[2014] JO L 153/1.
2 Regulamentul (CE) 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind
normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei (AESA)
şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE [2008] JO L79/1 modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) 6/2013
din 8 ianuarie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului
privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei
şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE, Regulamentul (CE) 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE [2013] JO L
4/34, art. 17 (2) (b); Regulamentul (UE) 1095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie
2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi
pieţe), de modificare a Deciziei 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE [2010] JO L 331/84
modificată ultima dată prin Directiva 2014/51/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014
de modificare a Directivelor 2003/71/CE şi 2009/138/CE şi a Regulamentelor (CE) 1060/2009, (Autoritatea UE)
1094/2010 şi (UE) 1095/2010 în ceea ce priveşte competenţele Autorităţii europene de supraveghere (asigurări şi
pensii ocupaţionale) şi Autoritatea europeană de supraveghere (valori mobiliare europene şi pieţe) [2014] JO L
153/1, art 10 (1).
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A se vedea, de exemplu, considerentul 23 din Regulamentul privind Autoritatea europeană
de supraveghere1.
Paragraful 3
(15) Excluderea actelor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din aria de aplicabilitate a
Cărţii II rezultă din normele procedurale specifice stabilite pentru procedurile judiciare,
prevăzute în articolele din TFUE şi statutul Curţii. Este vorba despre o lex specialis, iar
excepţia formulată la punctul 3 serveşte doar ca o reformulare a acestei situaţii juridice.
Acte ale altor actori sau care aparţin altor domenii politice pot fi, de asemenea, excluse prin
lege specială în conformitate cu legislaţia UE, care rezultă din dispoziţii ale tratatului sau
legislaţia sectorială.
Consideraţii suplimentare
(16) Normele procedurale din Cartea a II-lea se aplică în special actelor fără caracter
legislativ adoptate de instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile UE, care produc efecte
externe administraţiei Uniunii Europene. Multe discuţii cu privire la aceste norme standard
din Codul ReNEUAL au subliniat necesitatea unui proces legislativ mai larg şi mai adânc.
Mai multe categorii privind alte tipuri de acte au fost discutate în mod special.
(17) - Actele normative private reprezintă o categorie importantă de elaborare a reglementărilor şi ar trebui, în principiu, să fie incluse în domeniul de aplicare din Cartea II, în
special atunci când, ca acte emanând de la o entitate privată, acestea vor trebui să aibă
autoritatea de drept public, de exemplu prin referire în legislaţie la un standard stabilit de
industrie, ştiinţă sau o organizaţie de standardizare. Unele reguli procedurale leagă în
prezent organismele private de standardizare. Ele sunt adesea stabilite ad-hoc în acordurile
cu Comisia. Cu toate acestea, includerea ridică probleme care trebuie să fie discutate în
continuare. Extinderea codului pentru aceste acte necesita ajustări care nu au putut fi luate
în considerare pe deplin în această etapă. Procedura legislativă privată este, prin urmare, o
problemă importantă de analizat în continuare, într-o etapă viitoare de dezvoltare a
normelor standard pentru proceduri administrative UE.
(18) - În acelaşi sens, actele „interinstituţionale” (cum ar fi Memorandumul de înţelegere între, de exemplu, Comisie şi agenţii) ridică probleme relevante care trebuie luate în
considerare în stabilirea regulilor cuprinzătoare ale procedurilor de elaborare a reglementărilor. Acestea sunt, în principiu, acte interne şi prin urmare, se încadrează în domeniul
de aplicare al „actelor de aplicare generală”. Acestea ar putea afecta, totuşi, terţii, în sensul
că acestea stabilesc dreptul material sau normele procedurale. Într-o etapă următoare a
muncii noastre ar trebui să fie inclusă o analiză mai completă a acestor tipuri de acte
interinstituţionale.
(19) - Diferite tipuri de acte fără caracter legislativ, cu caracter general, prezintă
probleme specifice, care le exclud de la a fi incluse în sfera de aplicare a Cărţii II, fără
consideraţii suplimentare. Acesta este cazul pentru unele acte care nu par a avea efecte
1 Regulamentul (UE) 1095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de
instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare), de modificare a
Deciziei 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE [2010] JO L 331/84, modificată ultima dată prin
Directiva 2014/51/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivelor
2003/71/CE şi 2009/138/CE şi a Regulamentelor (CE) 1060/2009, (UE) 1094/2010 şi (UE) 1095/2010 în ceea ce
priveşte competenţele Autorităţii europene de supraveghere (asigurări şi pensii ocupaţionale) şi ale Autorităţii
europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe) [2014] JO L 153/1.
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externe, cum ar fi regulile interne de procedură1 şi, într-o măsură mult mai limitată, orientările şi planurile. De asemenea, actele de aplicabilitate generală pot profita unui simplu
individ, mai degrabă decât să aibă un caracter general. Planuri şi ghiduri se pot încadra în
această categorie.
(20) - „Planurile” sunt o categorie de acte care necesită o analiză suplimentară
pentru un motiv suplimentar. Planurile, în anumite cazuri, au un caracter „deschis”, fiind
deschise la o gamă nedeterminată de adresanţi, de exemplu, într-un document de
consultare2, în timp ce în altele iau forma unei comunicări „închise” la alte instituţii3. În
ambele cazuri, cu toate acestea, substanţa actului – definirea paşilor pentru a pune în
aplicare o anumită politică şi definirea timpului pentru a-l realiza – nu pare să se schimbe.
Există, totuşi, de asemenea, planuri cu efect obligatoriu4.
(21) - În ceea ce priveşte liniile directoare, în mod similar, ar trebui ca includerea lor
să fie susţinută într-o etapă ulterioară, fiind necesar să se distingă dacă acestea sunt adresate
actorilor la nivelul Uniunii (de exemplu, un serviciu al Comisiei pentru alt serviciu al
Comisiei) sau faţă de membri din agenţiile de stat (de exemplu, agenţiile Comisiei sau UE
adoptă orientări şi recomandări menite să orienteze faza de punere în aplicare la nivel
naţional). Dacă aceste tipuri de orientări ar trebui să fie supuse normelor standard depinde
de presupunerea că agenţiile statelor membre ar trebui să aibă aceleaşi drepturi procedurale
ca şi cele ale persoanelor protejate în această carte5.
1

Reguli de procedură adoptate de instituţii, agenţii, organisme şi oficii pot stabili reguli interne care trebuie
urmate în ceea ce priveşte convocarea şi participarea la reuniuni, vot, minute, accesul la documente etc. A se
vedea, de exemplu, Decizia 2009/937/UE din 1 decembrie 2009 de adoptare a Regulamentului de procedură al
Consiliului [2009] JO L 325/35 a fost modificat prin Decizia Consiliului European 2010/594/UE din 16
septembrie 2010 de modificare a listei formaţiunilor Consiliului [2010] JO L 263/12; Regulamentul de
procedură al Comisiei C (2000) 3614 [2000] JO L 308/26 a fost modificat prin Decizia Comisiei din 9 noiembrie
2011 de modificare a regulamentului său de procedură (2011/737/UE, Euratom) [2011] JO L 296/58. Pe de altă
parte, anumite acte, cum ar fi normele de securitate ale Consiliului care se bazează pe regulile de procedură al
Consiliului, nu au efecte externe pentru alte instituţii şi părţi terţe.
2 A se vedea, de exemplu, Planul de acţiune privind ajutoarele de stat - mai puţine şi mai bine alocate
ajutorului de stat: O foaie de parcurs pentru reforma ajutoarelor de stat 2005-2009, COM (2005) 107 final
adoptat de către Comisia Europeană la 7 iunie 2005.
3 A se vedea, de exemplu, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul
Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor Modernizarea ajutoarelor de stat în UE /* COM/2012/0209 final,
COM (2012) 209 final adoptat la 8 mai 2012, disponibil la adresa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
RO/TXT/?uri=CELEX:52012DC0209.
4 Regulamentul (CE) 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 de
Siguranţă şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare [2002] JO L 31/1.02.2002
ultima dată de Regulamentul (CE) 596/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 de
adaptare a anumitor acte care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din tratat la Decizia
1999/468/CE a Consiliului în ceea ce priveşte procedura de reglementare şi control – Adaptare la procedura de
reglementare cu control – partea a patra [2009] JO L 188/14, art. 55, conform căruia Comisia elaborează planuri
de urgenţă, pe care încearcă să le facă mai constrângătoare.
5 O procedură pentru adoptarea unor orientări este inclusă în Regulamentul (UE) 1095/2010 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de
supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei 716/2009/CE şi
de abrogare a Deciziei 2009/77/CE [2010] JO L 331/84 modificată ultima dată prin Directiva 2014/51/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivelor 2003/71/CE şi
2009/138/CE şi Regulamentele (CE) 1060/2009, (UE) 1094/2010 şi (UE) 1095/2010 în ceea ce priveşte
competenţele Autorităţii europene de supraveghere (asigurări şi pensii ocupaţionale) şi Autoritatea europeană de
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(22) - În timpul discuţiilor despre normele standard prezentate aici, s-a ridicat problema
de a determina dacă un mod uniform de reglementare a procedurilor legislative a fost o
bună abordare. Ar fi probabil mai bine să se stabilească, de exemplu, o procedură pe trei
niveluri, deoarece o procedură „mărime unică” ar putea fi prea inflexibilă şi nu ar putea fi
adaptată la importanţa sau caracterul controversat al regulii care urmează să fie adoptată.
S-a sugerat că o procedură pe trei niveluri ar putea conţine un set de reguli procedurale
pentru marea majoritate a regulilor (procedură normală). O a doua procedură, simplificată
sau Fast Track ar putea fi suficientă pentru normele de rutină şi modificările minore de
importanţă limitată, precum şi pentru un grup limitat de reguli care necesită proceduri
accelerate. Un al treilea set de reguli s-ar putea aplica în special normelor importante sau
controversate, care ar putea fi adoptate într-o manieră specială, inclusiv pe calea unei
audieri formale şi, eventual, pe baza unui raport efectuat de către un grup de lucru sau un
comitet. O astfel de abordare ar încerca să asocieze complexitatea procedurii cu importanţa
problemei. Grupul de redactare a optat împotriva acesteia din următoarele motive: în primul
rând, aceste norme standard conţin deja două proceduri diferite, care sunt procedura
obişnuită şi o procedură de urgenţă propusă la articolul II-5. Nu în ultimul rând, din motive
de dificultăţi de diferenţiere în domeniul de aplicare al diferitelor tipuri de proceduri,
decizia finală a fost aceea de a nu se urma această abordare pentru moment. Ar trebui,
totuşi, într-o etapă ulterioară, ca domeniul de aplicare al acestor norme standard să fie extins
pentru a include, de asemenea, tipuri de acte juridice cu un efect de soft law.
(23) În plus, discuţiile privind Codul de procedură administrativă în ceea ce priveşte
procedura legislativă se axează, de asemenea, pe experienţele din diferite jurisdicţii,
inclusiv o dezbatere din SUA pe partea executivă a procesului de elaborare. În ceea ce
priveşte procedurile legislative din SUA, ele – asemănător cu dispoziţiile articolului II-4 –
necesită o procedură de „notificare şi comentarii” în ceea ce priveşte procesul de elaborare. Mai mult, acestea au condus la un anumit grad de jurisprudenţă care a fost denumit
de unii autori „osificarea” procedurii legislative. După o analiză în profunzime cu experţi
americani în acest domeniu, grupul de redactare din Cartea II a ajuns la concluzia că fenomenul de „osificare” – adică de lungă durată a procedurilor legislative, datorită implicării
frecvente a instanţelor pentru a verifica respectarea de către agenţiile implicate în elaborarea
reglementărilor a drepturilor de participare şi obligaţiilor ulterioare de justificare a opţiunii
de reglementare – s-a datorat mai puţin procedurilor legislative, ci mai degrabă normelor
specifice privind legitimarea procesuală în faţa instanţei. Având în vedere diferenţele
considerabile între normele de procedură judiciare ale SUA şi UE, dezavantajele legate de
stabilirea unor norme procedurale formale ale procesului de reglementare par a fi mai puţin
pertinente. Dimpotrivă, beneficiile sunt considerabile în ceea ce priveşte atât calitatea
supraveghere (europeană pentru valori mobiliare şi pieţe) [2014] JO L 153/1, art 16. Exemple de linii directoare
cu caracter general pot fi găsite în Ghidul pentru produsele autorizate la nivel central necesită o notificare a unei
schimbări de actualizare a anexelor adoptate de către Agenţia de Evaluare Europeană pentru Medicamente
(EMEA) (EMA/95003/2013) şi în AESA mijloace acceptabile de conformitate. Invers, liniile directoare
„individuale” sunt „orientări cadru fără caracter obligatoriu” adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE)
713/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 de stabilire a unei Agenţii pentru
cooperarea autorităţilor de reglementare din domeniul energetic [2009] JO L 211/1 modificat ultima dată prin
Regulamentul (UE) 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013, pe liniile
directoare pentru infrastructura energetică transeuropeană şi de abrogare a Deciziei 1364/2006/CE şi de
modificare a Regulamentelor (CE) 713/2009 (CE) 714/2009 şi (CE) 715/2009 [2013] JO L 115/39, art. 6 (4).
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procesului de elaborare, cât şi respectarea prevederilor constituţionale consolidate în
conformitate cu Tratatul de la Lisabona.
II-2 Iniţiativa
(24) Articolul II-2 reflectă o preocupare pentru transparenţă. Publicitatea unui act
planificat este un prim pas important pentru a asigura posibilitatea de consultare şi
participare efectivă, astfel cum este prevăzut la articolul II-4. Diverse domenii de politici ale
UE oferă exemple privind modul în care se pot realiza aceste obiective. De exemplu,
procedura legislativă a Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei (AESA) prevede
dispoziţii foarte precise cu privire la pregătirea consultării pe calea publicării în amonte a
intenţiilor de reglementare. Programul de reglementare a AESA este precedat de elaborarea
unui plan de reglementări executive pe 4 ani, prin indicarea termenilor de referinţă ai
activităţii efective de reglementare1. Termenii de referinţă sunt apoi publicaţi individual pe
site-ul agenţiei2. Aceşti termeni diferă în funcţie de domeniul specific reglementat şi includ
în general o menţiune privind materia reglementată; problema (enunţarea problemei, o
justificare, precum şi motivele evoluţiei reglementate); obiectivul, sarcinile specifice şi
problemele de interfaţă; metodele de lucru; şi, în cele din urmă, termenele de adoptare a
actelor intermediare şi a celor finale.
(25) Inspirat de acest exemplu deosebit de clar de pregătire a viitoarelor proceduri
legislative, articolul 2 prevede că autoritatea UE care planifică redactarea unui act3 trebuie
să facă public proiectul titlului actului planificat, precum şi, în scopul consultării în
conformitate cu articolul II-4, o scurtă descriere a obiectivului său.
(26) De asemenea, se constată în jurisprudenţă că actele Uniunii trebuie să menţioneze
temeiul juridic în baza căruia au fost adoptate 4 . Actele de delegare şi cele executive
menţionează în mod obişnuit în cuprinsul lor actul care a stat la baza acestora, precum şi
textul actului. Actele agenţiei, de asemenea, vor menţiona temeiul juridic în documentele
adoptate. Conform acestei prevederi, această cerinţă ar fi pur şi simplu extinsă la un raport
motivat. În scopuri de securitate juridică şi transparenţă, temeiul juridic ales trebuie să fie
indicat într-un stadiu incipient, fără a aduce atingere schimbărilor ulterioare sau completărilor care pot fi necesare în urma modificărilor în conţinutul actului planificat apărute în
cursul procedurii administrative.
1 A se vedea, de exemplu, programul de lucru pentru anul 2013, disponibil la: http://easa.europa.eu/agencymeasures/docs/agency-decisions/2012/2012-013-R/4-An% 20RMP% 202013-2016.pdf.
2 A se vedea http://easa.europa.eu/rulemaking/terms-of-reference-and-groupcomposition. php. A se vedea,
de exemplu, EASA Termenii de Referinţă (TOR) AMC 20/001 din 22 iulie 2004, privind certificarea de sisteme
de propulsie aeronave echipate cu sisteme electronice de control al motorului, disponibil la http://easa.europa.eu/
rulemaking/docs/tor / 20 / EASA ToR-20.001-00-17072004.pdf.
3 A se vedea, de exemplu, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 354/2013 din 18 aprilie 2013 privind
modificări ale produselor biocide autorizate în conformitate cu Regulamentul (UE) 528/2012 al Parlamentului
European şi al Consiliului [2013] JO L 109/4; Regulamentul delegat (UE) 114/2013 din 6 noiembrie 2012 de
completare a Regulamentului (UE) 510/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte
normele de aplicare pentru o derogare de la obiectivul specific emisiilor de CO2 pentru vehiculele utilitare
uşoare noi [2013] JO L 38/1 modificat ultima dată prin Regulamentul delegat (UE) 482/2014 la 04 martie 2014
de modificare a Regulamentului delegat (UE) 114/2013 în ceea ce priveşte emisiile din 2010 medii specifice de
CO 2 (cu scopul de a corecta emisiile specifice medii de CO2) specificate de fabricant de Great Wall Motor
Company Limited [2014] JO L 138/51.
4 A se vedea cauza C-203/86 Spania împotriva Consiliului [1988] ECR 4563.
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(27) Adăugarea numelui autorităţii UE care se ocupă de elaborarea actului este o altă
cerinţă de claritate şi transparenţă, mai ales pentru că în tot mai multe domenii de politici,
deşi Comisia adoptă un act de delegare sau de executare, în conformitate cu articolele 290
şi 291 din TFUE, o agenţie a UE va fi responsabilă de pregătirea textului unui astfel de act
juridic. În ceea ce priveşte activitatea de reglementare a agenţiilor, comunicarea informaţiilor prevăzute la articolul II-2 (c) ca „termeni de referinţă” a activităţilor de elaborare a
reglementărilor viitoare a devenit un standard de bună practică pentru agenţiile UE.
II-3 Pregătirea proiectului de act
(28) Articolul II-3 are ca scop, pe de o parte, de a oferi proceduri pentru a asigura o
bună calitate a procesului de elaborare. Normele în acest sens sunt predominant inspirate
din jurisprudenţa CJUE, pe baza aplicării principiilor generale ale legislaţiei UE, cum ar fi
principiile bunei administrări, precum şi respectarea principiului proporţionalităţii. Pe de
altă parte, dispoziţiile articolului II-3 sunt destinate să pregătească posibilităţi semnificative
de consultare şi de participare în conformitate cu articolul II-4. Aceste dispoziţii fac parte
dintr-o logică dominată de imperativele necesităţii practice de consultare.
(29) Printre primele categorii de cerinţe inspirate din jurisprudenţa CJUE cu privire la
principiile generale ale dreptului UE, este de menţionat obligaţia prevăzută de articolul II-3
(1) litera (a), anume de respectare a „obligaţiei de prevedere”, ca principiu general de drept
stabilit de CJUE. Cu toate că Curtea a subliniat de multe ori dimensiunea protectoare faţă
de persoanele afectate de procedurile legislative, acest principiu are şi o dimensiune
obiectivă, iar acum este adesea înţeleasă ca fiind o parte a drepturilor şi a principiilor bunei
administrări. Aspectele relevante acoperite de aceasta ar putea include legislaţia existentă a
Uniunii (în special, dar fără a se limita la regulamentul de bază), standarde tehnice,
obiectivul de cooperare cu alte instituţii europene şi internaţionale considerente practice
(inclusiv timp), o evaluare a riscului1, precum şi o analiză a raportului costuri-beneficii2.
(30) Cu toate că CJUE a făcut ocazional referire la raportul de evaluare a impactului ca
un instrument de control al respectării principiului proporţionalităţii, cerinţa privind efectuarea
unei evaluări a impactului procedurii legislative (similar situaţiei actelor legislative) a fost o
cerinţă procedurală urmată în mod voluntar de către Comisie. Cu toate acestea, practica
1

A se vedea, de exemplu, Decizia Comitetului 08/2007 de gestionare a AESA, de modificare şi de
înlocuire a Deciziei 7/2003 privind procedura care trebuie aplicată de către agenţie pentru emiterea de opţiuni,
specificaţii de certificare şi materiale de îndrumare („Procedura de reglementare”), din 13 martie 2012 [pe baza
Regulamentului (CE) 216/2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii
Europene de Siguranţă a Aviaţiei, JO 2008, L 79/l modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) 6/2013 din 08
ianuarie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului
privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei
şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) 1592/2002 şi Directiva
2004/36/CE [2013] JO L 4/34, art 18 şi 20], articolele 1-7.
2 Acest aspect poate fi găsit în Regulamentul (UE) 1095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori
mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Consiliului
[2010] JO L 331/84 modificată ultima dată prin Directiva nr. 2014/51/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivelor 2003/71/CE şi 2009/138/CE şi a Regulamentelor
(CE) 1060/2009, (UE) 1094/2010 şi (UE) 1095/2010 în ceea ce priveşte competenţele Autorităţii europene de
supraveghere (asigurări şi pensii ocupaţionale) şi Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană
pentru valori mobiliare şi pieţe) [2014] JO L 153/1, articolele 10 şi 15.
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Comisiei nu este uniformă. În diferitele domenii de politică analizate există cazuri în care
propunerea unui act fără caracter legislativ (de obicei, un act de delegare) a fost însoţită de o
evaluare completa a impactului1, dar există şi cazuri în care acest lucru nu se întâmplă2.
(31) Cei care au elaborat Cartea a II-a susţin că este important să se solicite o evaluare
a impactului în ceea ce priveşte actele fără caracter legislativ reglementate de Cartea II. Cu
toate că, până în prezent, accentul principal în UE este că sunt necesare evaluări de impact
pentru actele legislative, astfel de acte legislative beneficiază totuşi de un control public în
cadrul unui proces parlamentar, precum şi de către Consiliu şi grupurile sale de lucru.
Atunci când este vorba despre acte fără caracter legislativ, valoarea adăugată a procedurilor
de evaluare a impactului, care sunt făcute publice, este de a introduce un instrument
procedural pentru a face vizibilă în mod public includerea faptelor, intereselor, valorilor şi
opiniilor ştiinţifice în procesul de luare a deciziilor.
(32) În timpul discuţiilor privind Codul de procedură administrativă ReNEUAL a fost
ridicată problema dacă o cerinţă per se a evaluării impactului reglementării ar fi adecvată.
Elaboratorii Cărţii a II-a au decis, după multe discuţii cu experţi din mediul academic şi
practicieni deopotrivă, să facă studiul de evaluare a impactului o parte obligatorie a
procedurii. Motivul este acela că evaluările de impact sunt un instrument procedural
flexibil. Analiza unui impact nu necesită aceeaşi intensitate pentru toate actele. De fapt,
studiul de impact va fi cu atât mai extins cu cât actul în sine va avea un potenţial de impact
mai larg. Inversul este de asemenea adevărat. Cu cât va avea mai puţin impact un act, cu
atât mai limitată va fi evaluarea impactului său. Prin urmare, articolul II-3 încorporează
proceduri de evaluare a impactului, dispoziţiile care trebuie urmate pentru adoptarea,
modificarea şi abrogarea unor acte fără caracter legislativ şi cu aplicabilitate generală din
punct de vedere juridic.
(33) Evaluarea impactului poate – dar nu trebuie, în toate cazurile – să includă o
analiză cost-beneficiu. Cântărirea de interese sau valori nu este uşor de cuantificat în toate
cazurile. Aceasta poate, prin urmare, să nu fie oportună în toate cazurile. Analiza
cost-beneficiu trebuie efectuată atunci când natura conţinutului regulamentului planificat
permite acest lucru – adică atunci când există o posibilitate suficientă de cuantificare a
parametrilor care trebuie să fie evaluaţi prin evaluarea impactului.
(34) Pe de altă parte, articolul II-3 este strict cu privire la tipurile de valori şi principii
care trebuie luate în considerare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului. Este nevoie
de astfel de inspiraţie, de standardele stabilite în UE pentru evaluarea impactului de către
Comisie, printre care figurează, în mod explicit, analiza privind drepturile fundamentale,
mediul, bugetul şi mulţi alţi factori, inclusiv impactul social şi societal al unei măsuri
1 A se vedea, de exemplu, evaluarea impactului Comisiei care însoţeşte documentul Propunere de
regulament de completare a Regulamentului delegat (UE) 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului
privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit implicit în ceea ce priveşte
definiţiile, calcularea poziţiilor scurte nete, acoperite swap-uri suverane credit default, pragurile de notificare,
pragurile de lichiditate pentru suspendarea restricţiilor, scăderi semnificative în valoarea instrumentelor
financiare şi a evenimentelor adverse, C (2012) 4529 final, din 5 iulie, 2012, p. 22-47, disponibil la
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/short_selling/20120705-ia_en.pdf.
2 A se vedea, de exemplu, Regulamentul delegat (UE) 946/2012 din 12 iulie 2012 de completare a
Regulamentului (CE) nr 1060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele de
procedură privind amenzile aplicate agenţiilor de rating de credit de către Autoritatea europeană pentru valori
mobiliare şi pieţe, inclusiv norme privind dreptul la apărare şi a dispoziţiilor temporale [2012] JO L 282/23.
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planificate 1 . Neluarea acestor valori importante în considerare, în evaluarea impactului
actelor nelegislative cu aplicabilitate generală, ar risca o delegitimare a politicilor UE.
(35) Normele din Cartea II reglementează obligativitatea publicării rezultatelor
evaluării impactului prin intermediul unui memorandum explicativ în conformitate cu
articolul II-3 (1) litera (c), pentru a permite o consultare publică ulterioară informată şi
semnificativă. Publicarea motivelor care stau la baza actului nu numai că permite un
control, dar este, de asemenea, esenţială pentru a sprijini faza de consultare care urmează.
(36) În plus, articolul II-3 (1) litera (c) impune ca alegerea instrumentului de
reglementare pentru proiectul de bază al actului nonlegislativ de aplicabilitate generală,
precum şi posibilele soluţii alternative la probleme să fie explicate în expunerea de motive.
Acest lucru nu este în prezent o practică stabilită, dar ar fi, în ochii redactorilor Cărţii a II-a,
o inovaţie bine-venită la practica actuală, în care agenţiile nu sunt întotdeauna obligate să
facă publice2 alegerile lor şi memorandumurile explicative, şi care există, de asemenea, în
cazul actelor de delegare3, însă nu şi în cazul actelor de executare.
(37) Cerinţa articolului II-3 (2) de a face publică identitatea şi materialul prezentat de
către experţii care au fost consultaţi în timpul pregătirii unui act este legată de principiul
transparenţei. Este vorba despre o practică normală şi, de asemenea, de dorit, având în
vedere necesitatea de a acţiona pe baza unor cunoştinţe şi informaţii suficiente, cunoscând
faptul că un organ elaborează un act sau se întâlneşte cu experţi sau alţi terţi. Cu toate
acestea, aceste părţi trebuie să fie identificate ca fiind o parte importantă a informaţiilor de
bază. De asemenea, ar fi necesară publicarea naturii schimbului sau a datelor pe care terţii
le-au furnizat. Considerentele care sunt susceptibile de a sta la baza actului final ar trebui să
fie făcute publice, iar informaţia este astfel evaluată cel mai corect atunci când autorul este
determinat în mod clar. Acest lucru oferă, de asemenea, stimulente pentru ca părţile
să prezinte date exacte, deoarece astfel de date pot fi controlate în mod independent,
după publicare.
II-4 Consultarea şi participarea
(38) Articolul II-4 (1) specifică semnificaţia principiilor generale enumerate la articolul
11 alineatul (1) din TUE în ceea ce priveşte procedura legislativă în UE şi reafirmă că
principiile prevăzute la acest articol se aplică în procesul de elaborare a unui act fără
caracter legislativ cu forţă juridică obligatorie de aplicabilitate generală. Cu toate acestea,
1

A se vedea Comisia Europeană, Comunicarea privind respectarea Cartei drepturilor fundamentale în
propunerile legislative ale Comisiei, COM (2005) 172; Orientări privind evaluarea impactului Comisiei
Europene, din 15 ianuarie 2009, SEC (2009) 92.
2 Documentele de consultare AEVMP cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare conţin
explicaţii cu privire la motivele pentru adoptarea actului (ataşat la diferitele întrebări adresate în atenţia
persoanelor care participă la consultare) nu analizează întotdeauna diferitele alternative disponibile posibile. A se
vedea, de exemplu, AEVMP Consultare privind proiectele de standarde tehnice privind Regulamentul (UE)
xxxx / 2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale credit
default swap ESMA/2012/30, din 24 ianuarie, 2012, disponibil la http://www.esma.europa.eu/system/
files/2012-30_0.pdf.
3 A se vedea, de exemplu, Secretariatul General al Consiliului (către Coreper/consiliu), „I/A” Notă cu
privire la Regulamentul delegat (UE) nr ../...of 6.11.2012 de completare a Regulamentului (UE) 510/2011 al
Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele de aplicare pentru o derogare de la
obiectivele specifice privind emisiile de CO2 pentru vehiculele utilitare uşoare noi [2012] Documentul
Consiliului, 17168/12.
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Comisia, precum şi alte instituţii şi organisme ale Uniunii pot dezvolta în mod evident
mijloace suplimentare de a face schimb de idei şi să includă publicul în activităţile lor.
(39) Normele articolului II-4 sunt destinate să permită contribuţia din partea publicului
interesat într-o etapă, în cazul în care conţinutul proiectului de act este suficient de
determinat, şi, prin urmare, să permită publicului să facă observaţii concrete şi sugestii cu
privire la soluţii specifice (mai degrabă decât cu privire la opţiunile de politică generale).
Consultările avute în vedere şi participarea în această etapă înseamnă că soluţiile consacrate
în proiectul de act trebuie să fie ajustate ţinând cont de observaţiile primite ca urmare a
normelor privind punctul 5 din prezentul articol.
(40) Articolul II-4 (2) impune proiectarea unui website central al UE pentru consultare
şi participare. Acest lucru ar permite un acces simplificat pentru cetăţenii care ar fi în
măsură să comenteze cu privire la proiectul de regulament prin utilizarea unui singur site,
fără a fi obligaţi să monitorizeze un număr nelimitat de site-uri web ale agenţiilor şi
organismelor Uniunii. O astfel de cerinţă de publicare ar standardiza practica din prezent de
consultare cu privire la un „proiect de act de aplicabilitate generală” şi referitoare la raportul
motivat1, stabilit în diferitele domenii de politică ale UE. O practică univocă în acest sens
nu pare să existe încă.
(41) Detaliile privind o astfel de publicare trebuie să fie proiectate în vederea asigurării
procedurii legislative, care reflectă diversele opinii şi interesele deţinute în cadrul
societăţilor pluraliste. Niciun grup specific în societate nu ar trebui să poată să influenţeze
în mod unilateral modalitatea de elaborare a reglementărilor, datorită posibilităţilor
privilegiate de acces la autoritatea de reglementare. O modalitate de a garanta că acest lucru
nu se va produce este de a armoniza locul publicării, conţinutul necesar de publicare,
precum şi termenele standard şi regimul lingvistic ce trebuie urmat.
(42) În ceea ce priveşte termenele limită, de exemplu, termenul indicat la alineatul 2
litera (b) este în prezent cel definit în standardele Comisiei de consultare în contextul
analizei de evaluare a impactului2 . Cu toate acestea, practica urmată de agenţii nu este
întotdeauna clară3.
1 A se vedea, de exemplu, Regulamentul (CE) 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20
februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de
Siguranţă a Aviaţiei (AESA) şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE [2008] JO L79/1 modificat ultima dată prin
Regulamentul (UE) 6/2013 din 08 ianuarie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) 216/2008 al
Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei
Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a
Regulamentului (CE) 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE [2013] JO L 4/34, articolul 6 din Procedura de
reglementare AESA.
2 A se vedea, de exemplu, formularea în Comisia Europeană, orientările privind evaluarea impactului din
15 ianuarie 2009, SEC (2009) 92, p. 19, introducând posibilitatea unor perioade mai lungi de consultare pentru
cazurile justificate. A se vedea, de asemenea, documentul de lucru al serviciilor Comisiei „Revizuirea politicii de
consultare a Comisiei”, SWD (2012) 422 final Strasbourg, 12.12.2012.
3 Pentru o abordare destul de clar definită, a se vedea de ex. Decizia Comitetului 08/2007 de gestionare a
AESA, de modificare şi de înlocuire a Deciziei 7/2003 privind procedura care trebuie aplicată de către agenţie
pentru emiterea de opţiuni, specificaţii de certificare şi materiale de îndrumare („Procedura de reglementare”),
din 13 martie 2012 [în baza Regulamentului (CE) 216/2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile
şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei, JO 2008, L 79/l modificat ultima dată prin
Regulamentul (UE) 6/2013 din 08 ianuarie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) 216/2008 al
Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei
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(43) Cerinţa de limbă de la alineatul 2 litera (d) este o încercare de a echilibra, pe de o
parte, necesitatea de informaţii, fiind accesibile tuturor cetăţenilor Uniunii şi, pe de altă
parte, cerinţele practice ale muncii administrative, care interzic traducerea continuă a atât de
multor documente în toate limbile oficiale. Este o soluţie de compromis. Practica pare să
favorizeze o restricţie în privinţa numărului de limbi, dar această practică nu este lipsită de
critici. De exemplu, practica AEVMP subliniază faptul că publicarea în toate limbile
oficiale se referă la forma lor finală, mai degrabă decât la proiectele de acte1. În acelaşi
timp, practica AESA de a publica mai multe documente doar în câteva limbi a fost
condamnată de Ombudsmanul European ca un caz de administrare defectuoasă2. Soluţia pe
care o propunem se referă numai la proiectul de act şi raportul motivat. Este o soluţie de
compromis, care urmează hotărârea potrivit căreia atât trimiterile din tratat la folosirea
limbilor în UE şi normele cuprinse în legislaţia secundară „nu pot fi considerate ca fiind o
manifestare a unui principiu general de drept comunitar care conferă fiecărui cetăţean un
drept de a avea o versiune a oricărui text care ar putea afecta interesele sale redactate în
limba sa, în orice situaţie”3. Acest lucru poate avea ca efect nedorit limitarea accesului la
procedurile de consultare pentru cei care nu stăpânesc limbile de lucru ale autorităţii UE
însărcinate cu redactarea actului. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că această soluţie
nu poate restrânge domeniul de aplicare al drepturilor lingvistice consacrate în tratat. În
calitate de cetăţeni UE, aceştia s-ar putea în continuare „adresa instituţiilor şi organelor
consultative ale Uniunii în oricare dintre limbile tratatelor şi de a obţine un răspuns în
aceeaşi limbă” [articolul 20 alineatul (2) litera (d) din TFUE] şi să „să se adreseze în scris
instituţiilor, organelor, oficiilor sau agenţiilor (...) şi să primească un răspuns în aceeaşi
limbă” [articolul 24 alineatul (4) din TFUE].
(44) În paralel cu un apel deschis pentru comentarii adresate publicului larg în
conformitate cu articolul II-4 (2), Comisia sau agenţia responsabilă poate, de asemenea, în
mod direct, în conformitate cu articolul II-4 (3), viza anumite părţi care au un interes în
această privinţă, în scopul de a incita un număr mai mare de feedback-uri cu privire la
propunerile reglementărilor. Această abordare este bine stabilită în conceptul de consultare
prevăzut în Liniile directoare ale Comisiei Europene privind evaluarea de impact pentru
anul 2009. De asemenea, este utilizată în sistemele juridice care au recurs la o procedură
explicită de notice and comment, cum ar fi sistemul de drept administrativ american. Ideea
este de a permite, pe de o parte, efectuarea unei consultări efective şi de a asigura un apel
deschis pentru comentarii, iar pe de altă parte, de a căuta în mod activ comentariile
relevante ale părţilor interesate şi în cunoştinţă de cauză într-o anumită chestiune. De
asemenea, acest lucru pare a fi practica în cadrul procedurilor de consultare AESA.
Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670 / CEE a Consiliului, a
Regulamentului (CE) 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE (2013) JO L 4/34, art 18 şi 20], articolul 6 alineatul
(4), (5), stabilind durata de consultare între 1 şi 3 luni.
1 A se vedea, de exemplu, AEVMP, Raportul final – Liniile directoare privind politicile de remunerare
sănătoase în cadrul DAFIA [2013] 2013/201, p. 4, disponibil la adresa: http://www.esma.europa.eu/system/
files/2013-201.pdf.
2 A se vedea, de exemplu: Cazul: 3419/2008 / (AF) (BEH) KM, disponibil la adresa:
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/48732/html.bookmark.
3 Cauza (OAPI) / 99 Christina Kik împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci,
desene şi modele industriale) 120 T-[2001] ECR II-2235, punctul 58, menţinută în recurs (Cauza C-361/01 P,
Christina Kik vs. Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne [2003] ECR I-8283), punctul 82.
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Persoanele afectate pot fi, de asemenea, identificate în timpul fazei de consultare publică,
deoarece observaţiile primite pot alerta autoritatea UE responsabilă de elaborarea actului cu
privire la un impact iniţial neluat în considerare.
(45) Articolul II-4 (4) urmăreşte să se asigure că toate observaţiile primite în cursul
perioadei de consultare – fie cele prezentate de către publicul larg sau de către persoanele
afectate – sunt publicate. Cu toate acestea, în cazuri justificate în mod specific, pot exista
preocupări legitime privind identitatea persoanei fizice care a făcut comentarii. Protecţia
identităţii persoanelor fizice poate fi necesară în anumite cazuri în care obligaţia de a
publica identitatea persoanei care prezintă un comentariu ar putea compromite dorinţa de a
comenta. Acest lucru ar putea fi necesar mai ales în aspectele în care dezbaterea publică
este extrem de emoţională şi dreptul individual la exprimare necesită protecţie. Protejarea
persoanelor în acest sens va permite includerea persoanelor fizice, care altfel nu ar fi
dispuse să participe. Astfel, această regulă ar putea servi, de asemenea, implicit interesul
publicului larg prin creşterea calităţii generale de elaborare a normelor.
(46) Articolul II-4 (4) impune de asemenea – în interesul asigurării respectării
articolului 11 alineatul (1) din TUE – ca cetăţenii şi asociaţiile reprezentative să aibă
„posibilitatea de a-şi face cunoscute şi public opiniile”, iar comentatorii ulteriori să fie în
măsură să comenteze comentariile făcute mai devreme. Acest schimb de opinii va permite
dezvoltarea unei abordări alternative într-o secţiune de comentariu şi să asigure un schimb
de informaţii mai viu, referitor la o propunere a Comisiei, decât ar fi fost posibil în cazul în
care observaţiile anterioare nu au fost accesibile pentru comentatori, mai târziu.
(47) O a doua consultare poate fi necesară, pentru a evita înlocuirea actului care a făcut
obiectul unei consultări. Cu toate acestea, autorul deciziei ar trebui să aibă libertatea de a nu
începe o nouă procedură de consultare în cazul în care acest lucru devine prea greoi.
Procedurile de elaborare a reglementărilor AESA furnizează un exemplu de astfel de
practici1. Această regulă a fost inspiraţia pentru articolul II-4 (5).
II-5 Raport motivat
(48) Articolul II-5 (1) descrie o etapă ulterioară în cadrul procedurii legislative.
Aceasta obligă organismul să analizeze în mod activ observaţiile primite şi să raporteze
rezultatele activităţii respective. Această dispoziţie echilibrează necesitatea de a se asigura
că observaţiile primite sunt luate în considerare în mod corespunzător, iar flexibilitatea pe
care ar trebui să se acorde autorităţii de decizie în evaluarea acestor observaţii având în
vedere mandatul legal pe care-l exercită. Publicul ar trebui să poată vedea care au fost
punctele luate în considerare în propunerea finală a normelor. Nu toate comentariile vor fi
pertinente şi justifică o reacţie. De asemenea, această dispoziţie nu împiedică agregarea
1 Decizia Comitetului 08/2007 de gestionare a AESA, de modificare şi de înlocuire a Deciziei 7/2003
privind procedura care trebuie aplicată de către agenţie pentru emiterea de opţiuni, specificaţii de certificare şi
materiale de îndrumare („Procedura de reglementare”), din 13 martie 2012 [pe baza privind Regulamentul (CE)
216/2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a
Aviaţiei, JO 2008, L 79/1 modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) 6/2013 din 08 ianuarie 2013 de
modificare a Regulamentului (CE) 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele
comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a
Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE [2013] JO L
4/34, art 18 şi 20], articolul 7 alineatul (5).
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observaţiilor primite în conformitate cu criteriile alese de către autoritatea de decizie (de
exemplu, materia reglementată).
(49) Forma de publicare este un raport motivat care însoţeşte actul final. Acest lucru
trebuie să fie suficient de detaliat, astfel încât să permită controale administrative şi
judiciare efective. Această cerinţă este necesară, în conformitate cu interpretarea coerentă a
articolului 296 TFUE de CJUE, care se aplică gradului de justificare a actelor finale1. Deşi
asemănările cu jurisprudenţa CJUE sunt evidente, formularea articolului II-5 (1) litera (b)
nu este destinată să solicite sau să reglementeze controlul judiciar. În schimb, se impune ca
actul să fie motivat într-o măsură care face posibilă pentru controlul administrativ sau
judiciar efectiv să aibă loc. În acest scop, principalele puncte şi aspectele juridice ale actului
trebuie să fie suficient motivate.
(50) Raportul motivat în temeiul articolului II-5 nu trebuie să facă parte din preambulul
actului final. Acest lucru este justificat de necesitatea de a lăsa neatinsă tehnica de elaborare
a actelor legislative ale UE, deoarece abordările de redactare pot fi diferite. De exemplu,
actele de delegare, în conformitate cu articolul 290 din TFUE, sunt, de obicei, însoţite de o
scurtă notă explicativă atunci când acestea sunt supuse Parlamentului şi Consiliului. În
schimb, obiectivele sau scopurile actelor de executare, în conformitate cu articolul 291 din
TFUE, pot fi găsite în principal în preambulul actului în sine. Cu toate acestea, raportul
motivat însoţitor trebuie să fie accesibil în mod public şi ar trebui să fie considerat ca parte
din actul final2.
(51) Articolul II-5 (2) stabileşte legătura dintre setul de reguli propuse mai sus şi
mecanismele procedurale în vigoare pentru adoptarea actelor în conformitate cu articolele
290 şi 291 din TFUE3. Caracterul obligatoriu al menţionării modificărilor aduse actelor de
delegare, în urma consultărilor cu PE şi Consiliu, poate fi controversat, având în vedere
actualele dezacorduri interinstituţionale privind rolul fiecăreia dintre aceste instituţii (şi ale
Comisiei) în adoptarea actelor de delegare. Această obligaţie este, cu toate acestea,
justificată printr-un motiv de transparenţă. Consultări ale Consiliului, PE sau un comitet în
temeiul Regulamentului 182/2011, după caz, pot avea prioritate în faţa unor soluţii care ar fi
putut fi adoptate pe baza observaţiilor primite prin intermediul consultării publice. În
1 A se vedea, de exemplu, cauza C-89/08 P, Comisia vs. Irlanda [2009], p. I-11245, punctul 77; Cauza
C-367/95 P, Comisia vs. Sytraval şi Brink Franţa [1998], p. I-1719, punctul 63.
2 A se vedea, de exemplu, Decizia Comitetului 08/2007 de gestionare a AESA, de modificare şi de
înlocuire a Deciziei 7/2003 privind procedura care trebuie aplicată de către agenţie pentru emiterea de opţiuni,
specificaţii de certificare şi materiale de îndrumare („Procedura de reglementare”), din 13 martie 2012 [pe baza
privind Regulamentul (CE) 216/2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei
Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei, JO 2008, L 79/1 modificat ultima dată prin Regulamentul (UE)
6/2013 din 08 ianuarie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) 216/2008 al Parlamentului European şi al
Consiliului privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă
a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670 / CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) 1592/2002 şi a
Directivei 2004 / 36 / CE [2013] JO L 4 / 34, art 18 şi 20], articolul 8 alineatul (2).
3 Astfel de mecanisme sunt descrise în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu
privind punerea în aplicare a articolului 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (COM (2009)
673 final) şi înţelegerea comună între Parlament şi Consiliu privind Actele delegate, care pot, de exemplu, fi
găsite în documentul Consiliului 8753/11 din 10 aprilie 2011 sau a Regulamentului (UE) 182/2011 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor şi principiilor generale
privind mecanismele pentru control de către statele membre al exercitării de către Comisie a competenţelor de
punere în aplicare [2011] JO L 55/13.
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practica curentă, în cazul în care există, consultările publice ale unor acte de delegare,
precedă consultările instituţionale (vezi Invitaţia de Consiliului de revizuire a înţelegerii
comune din 2014). Regulile pe care le propunem nu necesită o modificare a acestei practici,
însă respectarea efectivă a alineatelor anterioare ale prezentului articol ar putea fi
compromisă în absenţa obligaţiilor pe care le propunem acum.
II-6 Proceduri accelerate
(52) Procedurile accelerate sunt de excepţie, şi ar trebui avute în vedere pentru a da un
anumit grad de flexibilitate entităţilor administrative responsabile de elaborarea reglementărilor, fără a crea posibilitatea de eludare a procesului de reglementare standard. În acelaşi
timp, efectuarea unei consultări după adoptarea actului ar putea indica în continuare zone în
care actul ar putea fi îmbunătăţit a posteriori şi ar putea fi justificate de necesitatea de a
asigura protecţia procedurală a intereselor legale afectate.
(53) Există două posibile abordări pentru delimitarea utilizării procedurilor accelerate
şi prin urmare, de evitare a eludării procedurii obişnuite. Prima abordare este de a stabili o
listă de cazuri în care ar putea fi folosită o procedură de urgenţă. A doua metodă este de a
proiecta procedura într-un mod care nu se pretează la utilizarea abuzivă. Echipa de
redactare a Cărţii a II-a a discutat această problemă cu mulţi comentatori. Problema cu
prima abordare este că orice listă fie va fi prea vagă pentru a oferi certitudine juridică sau va
conţine o listă de cazuri (în care ar putea fi utilizate proceduri accelerate), care nu este
suficient de completă pentru aplicarea în toate cazurile.
După multe discuţii, echipa de redactare a decis să opteze pentru o abordare procedurală. Acest lucru are în vedere utilizarea excepţională a procedurilor accelerate, dar
urmăreşte să protejeze procedura obişnuită în diferite moduri. În primul rând, există obligaţia de a efectua procedura de elaborare a normelor ordinare imediat după adoptarea
actului în cadrul procedurii accelerate. În al doilea rând, orice modificări ale actului în
vigoare, care rezultă din procedura prevăzută la articolul 4, este necesară. În al treilea rând,
este inclusă o clauză de caducitate, care limitează aplicabilitatea unui act adoptat în cadrul
procedurii accelerate la o perioadă de douăsprezece luni. Textul articolului 5 nu exclude
însă că actul adoptat o dată în cadrul procedurii accelerate ar putea, după douăsprezece luni,
din nou, să fie adoptat în conformitate cu o procedură accelerată. Dar această opţiune va fi
cel mai probabil rar folosită, având în vedere că ar putea fi înlocuită printr-un act adoptat în
procedura ordinară după utilizarea obligatorie a procedurii prevăzute la articolul 4. Clauza
de caducitate propusă la alineatul 2 este concepută pentru a se asigura că procedura de
urgenţă nu este utilizată în mod abuziv, devenind procedura implicită, deoarece toate
aspectele legate de procedura legislativă pot fi declarate urgente.
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Cartea a III-a

Procedura de adoptare a deciziilor individuale
A. Introducere în Cartea a III-a
B. Norme
Capitolul 1: Reguli generale
III-1 Domeniu de aplicare
III-2 Definiţii
Capitolul 2: Deschiderea şi gestionarea procedurii
III-3 Obligaţia generală de proces echitabil şi de imparţialitate
III-4 Informaţii on-line cu privire la procedurile în curs de desfăşurare
III-5 Iniţierea procedurii
III-6 Reguli cu privire la procedurile de aplicare
III-7 Funcţionar responsabil
III-8 Procedura de gestionare şi drepturile procedurale
III-9 Termene pentru încheierea procedurii
Capitolul 3: Obţinerea de informaţii
Secţiunea 1: Norme generale
III-10 Principiul anchetei
III-11 Ancheta ca urmare a solicitării
III-12 Ancheta ca urmare a unei decizii cu caracter obligatoriu
III-13 Obligaţia părţilor de cooperare
III-14 Privilegiul împotriva autoincriminării şi principiul secretului comunicărilor între
avocat şi client
III-15 Martorii şi experţii
Secţiunea 2: Ancheta
III-16 Competenţa autorităţii publice în materie de anchetă
III-17 Obligaţiile funcţionarilor responsabili de control şi activităţi de anchetă
III-18 Obligaţia de colaborare loială în timpul anchetelor efectuate de autorităţile Uniunii
III-19 Participarea autorităţilor UE la anchetele efectuate de statele membre
III-20 Anchetele efectuate de către autorităţile mai multor state membre
III-21 Relaţia cu Cartea a V-a
Capitolul 4: Dreptul de a fi ascultat şi consultări între administraţii
Secţiunea 1: Accesul la dosar
III-22 Accesul la dosar
Secţiunea 2: Audierea, participarea şi consultarea
III-23 Dreptul persoanelor negativ afectate de a fi ascultate
III-24 Dreptul de a fi audiat în cadrul unei proceduri mixte
III-25 Consultarea publicului interesat
III-26 Consultarea statelor membre
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III-27 Consultarea Autorităţilor Uniunii
Capitolul 5: Încheierea procedurii
III-28 Obligaţia de a adopta decizii specifice
III-29 Obligaţia de motivare
III-30 Obligaţia de a indica căile de atac
III-31 Criterii formale şi lingvistice
III-32 Decizii pe cale electronică
III-33 Notificarea deciziilor
III-34 Corectarea erorilor materiale din decizii
Capitolul 6: Modificarea şi retragerea deciziilor
III-35 Modificarea şi retragerea deciziilor cu efecte negative
III-36 Modificarea şi retragerea deciziilor cu efecte pozitive
C. Explicaţii
Capitolul 1: Reguli generale
III-1 Domeniu de aplicare
III-2 Definiţii
Capitolul 2: Deschiderea şi gestionarea procedurii
III-3 Obligaţia generală de proces echitabil şi imparţialitate
III-4 Informaţii on-line cu privire la procedurile în curs de desfăşurare
III-5 Iniţierea procedurii
III-6 Reguli cu privire la procedurile de aplicare
III-7 Funcţionar responsabil
III-8 Gestionarea procedurii şi drepturile procedurale
III-9 Termene pentru încheierea unei proceduri
Capitolul 3: Obţinerea de informaţii
Secţiunea 1: Reguli generale
III-10 Principiul anchetei
III-11 Ancheta ca urmare a solicitării
III-12 Ancheta ca urmare a unei decizii cu caracter obligatoriu
III-13 Obligaţia părţilor de cooperare
III-14 Privilegiul împotriva autoincriminării şi principiul secretului comunicărilor între
avocat şi client
III-15 Martorii şi experţii
Secţiunea 2: Ancheta
III-16 Competenţa autorităţii publice în materie de anchetă
III-17 Obligaţiile funcţionarilor responsabili de control şi activităţi de anchetă
III-18 Obligaţia de colaborare loială în timpul anchetelor efectuate de autorităţile Uniunii
III-19 Participarea autorităţilor UE la anchetele efectuate de statele membre
III-20 Anchetele efectuate de către autorităţile mai multor state membre
III-21 Relaţia cu Cartea a V-a
Capitolul 4: Dreptul de a fi ascultat şi consultări între administraţii
Secţiunea 1: Accesul la dosar
III-22 Accesul la dosar
Secţiunea 2: Audierea, participarea şi consultarea
III-23 Dreptul persoanelor negativ afectate de a fi ascultate
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III-24 Dreptul de a fi audiat în cadrul unei proceduri mixte
III-25 Consultarea publicului interesat
III-26 Consultarea statelor membre
III-27 Consultarea Autorităţilor Uniunii
Capitolul 5: Încheierea procedurii
III-28 Obligaţia de a adopta decizii specifice
III-29 Obligaţia de motivare
III-30 Obligaţia de a indica căile de atac
III-31 Criterii formale şi lingvistice
III-32 Decizii pe cale electronică
III-33 Notificarea deciziilor
III-34 Corectarea erorilor materiale din decizii
Capitolul 6: Modificarea şi retragerea deciziilor
III-35 Modificarea şi retragerea deciziilor cu efecte negative
III-36 Modificarea şi retragerea deciziilor cu efecte pozitive

A. Introducere în Cartea a III-a
(1) Cartea a III-a vizează procedurile de emitere a actelor/deciziilor individuale, care
sunt esenţiale în orice procedură administrativă. În timp ce doar unele legi naţionale de
procedură administrativă reglementează procesul de elaborare administrativ, spre deosebire
de legislaţia primară şi secundară, nu există nicio reglementare legislativă a procedurilor
administrative cu privire luarea deciziilor individuale. În realitatea juridică, o mare parte a
acţiunii administrative se traduce prin adoptarea unor decizii individuale (décision
individuelle, provvedimento amministrativo, Verwaltungsakt), care pot avea efecte favorabile
sau nefavorabile asupra destinatarilor lor. Nu este prin urmare surprinzător faptul că
procedura necontencioasă care li se aplică se aseamănă cu cea contencioasă. Importanţa
procedurii de reglementare este o consecinţă a teoriei juridice, în special pentru acele teorii
care derivă din doctrina separării puterilor în stat şi a aceleia conform căreia actele şi măsurile
administrative servesc pentru punerea în aplicare în cazuri concrete a regulilor abstracte
stabilite anterior de către legiuitor. Astfel, acest tip de acţiune administrativă se află în centrul
sistemelor naţionale de drept public, atât în Europa, cât şi în alte părţi ale lumii.
(2) Procedura deciziilor individuale a avut un loc central în dezvoltarea legislaţiei UE
pentru cel puţin trei motive. În primul rând, de la crearea CECO, distincţia între deciziile
individuale şi generale a fost stabilită prin Tratatul de la Paris şi clarificată de jurisprudenţa
CEJ. În al doilea rând, sistemul căilor de atac, astfel cum a fost interpretat de instanţele UE,
se aplică într-o manieră mai facilă unei acţiuni împotriva unei măsuri individuale, decât
uneia de aplicabilitate generală. Nu în ultimul rând, în domeniul vast al procedurii
legislative, în special în ultimii douăzeci – treizeci de ani s-a dezvoltat punerea în aplicare a
procedurilor între UE şi administraţiile naţionale. Din moment ce o mare parte din bugetul
UE este cheltuit în acest mod, în domenii cum ar fi agricultura şi politica regională,
regulamentul financiar conţine prevederi referitoare la gestiunea partajată.
(3) Regulile din Cartea a III-a sunt aplicabile autorităţilor UE de fiecare dată când iau
decizii administrative, fie în contextul administrării directe, fie în cadrul procedurilor mixte.
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Acestea sunt aplicabile numai autorităţilor statelor membre în cazul în care legislaţia
specifică acestui sector al UE prevede acest lucru, sau în cazul în care un anumit stat
membru decide să adopte regulile. Ar exista avantaje în aplicarea acestor norme de către
statele membre atunci când acestea acţionează în domeniul de aplicare al legislaţiei UE.
Aceasta ar oferi celor afectaţi de deciziile administrative ale statelor membre, adoptate în
contextul dreptului UE, un set clar de drepturi procedurale şi, de asemenea, ar determina o
mai bună percepţie din partea administraţiei în aplicarea obligaţiilor procedurale care li se
impun. Aceste administraţii nu ar trebui să determine din nou, în fiecare caz în parte, dacă
normele naţionale de procedură (hotărârile judecătoreşti, codurile de procedură naţionale
sau un amestec al celor două) sunt suficiente pentru a îndeplini cerinţele legislaţiei UE.
(4) S-a decis totuşi, din două motive, că normele ar trebui să fie aplicabile statelor
membre numai atunci când legislaţia specifică unui sector al UE prevede acest lucru sau în
cazul în care un stat membru decide să adopte regulile. În primul rând, există îndoieli cu
privire la faptul că UE are competenţa legală de a adopta o lege generală privind procedura
administrativă, care să se aplice statelor membre, precum şi UE. În al doilea rând, în timp ce
aplicarea unei astfel de legi de statele membre ar avea avantajele prezentate mai sus, aceasta
ar putea fi percepută în această etapă a integrării europene ca o intruziune nejustificată în
tradiţiile juridice naţionale. Din acest motiv, echipa de redactare a optat în această etapă a
proiectului pentru o abordare mai prudentă, care poate totuşi servi drept punct de plecare
pentru extinderea domeniului de aplicare în domenii specifice de drept. Astfel, normele
naţionale actuale privind procedura administrativă rămân aplicabile, sub rezerva obligaţiei
ca aceste proceduri să fie conforme cu principiile generale ale dreptului UE, stabilite de
CJUE. În cazul în care un stat membru doreşte acest lucru, regulile Codului ReNEUAL pot
servi totuşi ca model pentru reforma normelor de procedură existente sau pentru adoptarea
unor noi norme de procedură.
(5) Normele nu urmăresc să elimine particularităţile legislaţiei specifice sectorului.
Legislaţia UE conţine condiţii procedurale şi de fond de eligibilitate, de exemplu, pentru
fondurile UE. Astfel de condiţii sunt determinate în principal de o abordare de la caz la caz.
Lex specialis se aplică, însă aceasta trebuie interpretată în lumina normelor-model, astfel
cum sunt stabilite în funcţie de Cartea I.
(6) Principiul de bază din această carte este că trebuie să existe un set clar de reguli
aplicabile tuturor etapelor procedurii administrative, de la începuturile sale, prin investigaţii
şi audieri la luarea deciziei şi a obligaţiilor finale care decurg din acestea, inclusiv obligaţia
de motivare. Statu quo-ul juridic este acela că preceptele procedurii administrative se aplică
deciziilor administrative care afectează o persoană sau un număr mic de persoane, de
exemplu prin retragerea unui drept pecuniar sau impunerea unei sancţiuni. Există, de
asemenea, decizii administrative adresate unei anumite persoane, fizice sau juridice, ceea ce
poate afecta un număr mare de persoane. Instanţele UE au realizat o muncă de clarificare
remarcabilă în acest domeniu, jurisprudenţa lor oferind premisele unui proces echitabil şi au
remediat omisiunile legiuitorului, atunci când acesta din urmă nu a reuşit să prevadă
anumite elemente ale procedurii, cum ar fi o etapă de audiere, sau în cazul în care
standardele de verticalitate procedurale nu au fost suficient de exigente. Norme sectoriale
specifice au fost elaborate în funcţie de jurisprudenţă şi au avansat dincolo de ea, prin
furnizarea de precepte de reglementare mai detaliate pentru diferite domenii sectoriale.
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(7) Există totuşi loc pentru îmbunătăţiri suplimentare în acest domeniu. Pentru cei mai
mulţi jurişti ai UE, chiar şi specialişti în acest domeniu, ar fi foarte dificil să articuleze
normele aplicabile unor aspecte care sunt esenţiale pentru procesul de luare a deciziilor.
Printre acestea se numără normele procedurale care reglementează modul în care ar trebui
să se facă cereri; atribuţiile administraţiei, atunci când primeşte o cerere; atribuţiile administraţiei în cadrul gestionării unei proceduri administrative; competenţele administraţiei de
investigare şi de anchetă; regulile care guvernează cine poate fi parte la o audiere; asistenţa
juridică sau tehnică care poate fi solicitată; natura audierii de care trebuie să beneficieze
persoanele interesate; normele de procedură pentru cauza care aparţine UE şi administraţiei
naţionale, atunci când ambele joacă un rol central în decizia finală abordată la articolul
III-24; precum şi normele de procedură aplicabile atunci când o decizie individuală
afectează un număr mare de persoane.
(8) Aceste probleme se află în centrul procedurii legislative. Avocatul bine instruit al
UE va avea timp suficient, va fi în măsură să elaboreze răspunsurile la cel puţin unele dintre
aceste probleme. Dar acest lucru nu este suficient pentru a demonstra că sistemul actual este
adecvat. Nu ar trebui să fim mulţumiţi cu un sistem în care normele cu privire la astfel de
probleme de bază sunt dificil de identificat pentru reclamant. De asemenea, nu ar trebui să
ne mulţumim cu un sistem în care, administratorii greu presaţi şi proiectanţii legislativi
trebuie să compună un pachet de norme de procedură nou, de fiecare dată. Nu există nicio
îndoială că regimul existent ar putea fi îmbunătăţit în mod semnificativ pentru solicitanţi,
cei care lucrează la elaborarea legislaţiei şi cei care o aplică în cazul în care a existat o
anumită lege generală de tipul celor şablon prezentate mai jos. Acesta oferă un set clar de
proceduri administrative care se ocupă cu toate aspectele menţionate în paragraful precedent. Ea abordează problemele într-o manieră simplă, ca urmare a secvenţei unei decizii
administrative din momentul depunerii cererii iniţiale sau deschiderii din oficiu, prin
normele care ţin de gestionarea procedurii, de inspecţie şi investigare, regulile de probă, şi
mai departe la natura şedinţei şi consecinţele procedurale care decurg ulterior, cum ar fi
obligaţia de motivare şi furnizarea de informaţii cu privire la căile de atac. Cartea III nu
acoperă toate aspectele de procedură administrativă care sunt tratate de fiecare stat membru
şi acest lucru este normal, având în vedere faptul că aceste norme variază între ele.
(9) Capitolul 1 conţine articolele 1 şi 2, care definesc domeniul de aplicare din Cartea
III, şi stabileşte anumite definiţii-cheie utilizate pe tot restul cărţii.
(10) Capitolul 2 se referă la iniţierea şi gestionarea procedurilor. Acesta începe cu
articolul 3, care stabileşte datoria generală echitabilă de luare a deciziilor, precum şi norme
privind imparţialitatea, inclusiv în acest sens, normele privind conflictul de interese. Articolul
4 se referă la furnizarea de informaţii on-line cu privire la procedurile existente. Articolul 5
precizează cerinţele, care au legătură atunci când se iniţiază o procedură administrativă, fie
din oficiu, fie prin intermediul unei cereri. Articolul 6 conţine dispoziţii mai specifice privind
cererile, urmat fiind de articolul 7, care reglementează aspecte privind funcţionarul responsabil de gestionarea procedurii. Articolul 8 tratează gestionarea procedurii administrative,
iar articolul 9 vizează termenele în care ar trebui să fie încheiată procedura.
(11) Capitolul 3 se referă la anchetă ca o etapă pregătitoare majoră în fiecare procedură
administrativă, precum şi anumite aspecte în ceea ce priveşte legea probelor. Articolul 10
stabileşte principiul de bază care stă la baza anchetei administrative, articolul 11, normele
de procedură care se aplică atunci când anchetele sunt efectuate la cerere, articolul 12,
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normele de procedură care prevalează atunci când o anchetă este impusă de normele
relevante ale UE, iar articolul 13 stabileşte atribuţii de cooperare între UE şi autorităţile
naţionale. Chestiunile privind privilegiul juridic şi profesional sunt tratate în articolul 14, iar
martorii şi experţii, la articolul 15. Articolele 16-21 stabilesc normele referitoare la anchete,
care sunt concepute ca un instrument specific de investigaţii administrative.
(12) Capitolul 4 precizează drepturile referitoare la audiere. Articolul 22 are legătură
cu accesul la dosar. Articolul 23 tratează principiile de bază care reglementează dreptul de a
fi audiat de către cei afectaţi în mod negativ, acest lucru fiind pus în aplicare la articolul 24,
cu aplicarea unor astfel de precepte, în condiţiile în care există o procedură administrativă
mixtă. Articolul 25 stabileşte normele de procedură aplicabile, în cazul în care se utilizează
o consultare în legătură cu o decizie care afectează un număr mare de persoane, iar
articolele 26 şi 27 au legătură cu consultarea cu autorităţile statelor membre şi ale UE.
(13) Capitolul 5 stabileşte prin articolele 28-34 preceptele procedurale care se aplică la
încheierea procedurii administrative, care să includă obligaţia de a preciza decizia, obligaţia
de motivare, obligaţia de a indica căile de atac accesibile, obligaţiile referitoare la notificarea deciziilor şi cerinţele lingvistice.
(14) Capitolul 6 tratează probleme distincte şi complexe privind retragerea şi rectificarea deciziilor, iar articolul 35 abordează probleme referitoare la retragerea sau rectificarea deciziilor care au un efect negativ, în timp ce articolul 36 este direcţionat spre o astfel
de retragere sau de rectificare în cazul în care deciziile au efecte benefice.

B. Norme
Capitolul 1: Dispoziţii generale
III-1 Domeniul de aplicare
(1) Cartea III se aplică procedurilor administrative prin care o autoritate a UE pregăteşte şi adoptă o decizie astfel cum este definită la articolul III-2.
(2) Cartea III se aplică procedurilor administrative prin care o autoritate a statului
membru pregăteşte şi adoptă o decizie astfel cum este definită la articolul III-2, în măsura în
care legislaţia sectorială specifică UE o face aplicabilă sau în măsura în care un stat
membru decide să o accepte.
III-2 Definiţii
(1) „Decizie” înseamnă acţiunea administrativă adresată unuia sau mai multor persoane
publice sau private individualizate, care a fost adoptată în mod unilateral de către o
autoritate a UE sau de către o autoritate a unui stat membru, atunci când articolul III-1 (2)
se aplică, adoptată în vederea tranşării unuia sau mai multor cazuri concrete, cu efect obligatoriu din punct de vedere legal.
(2) „Autoritate publică” în sensul din Cartea a III-a înseamnă o autoritate a UE, precum
şi o autoritate a unui stat membru, în condiţiile prevăzute la articolul III-1.
(3) „Parte” înseamnă destinatarul deciziei, precum şi alte persoane care sunt afectate în
mod negativ de aceasta şi care solicită să fie implicate în procedură. Legislaţia UE specifică
poate atribui statutul de parte unor persoanelor care nu sunt afectate în mod negativ.
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(4) „Public interesat”, în sensul articolului III-25, înseamnă orice persoană fizică sau
juridică şi alte asociaţii, organizaţii sau grupuri care justifică un interes într-o procedură
administrativă.
(5) „Ancheta” înseamnă un control la faţa locului în scopul de colectare a informaţiilor.
(6) „Funcţionar responsabil” înseamnă funcţionarul însărcinat de către autoritatea
publică cu gestionarea procedurii administrative.

Capitolul 2: Iniţierea şi managementul procedurii
III-3 Obligaţia generală de proces echitabil şi imparţialitate
(1) Orice persoană are dreptul de a-i fi soluţionate problemele sale în mod imparţial,
echitabil şi într-un termen rezonabil de către autorităţile publice, astfel cum prevăd aceste
norme-model.
(2) Funcţionarul responsabil, astfel cum este prevăzut la articolul III-7, are datoria de a
comunica orice interes financiar sau familial superiorului lui sau ei, şi nu trebuie să ia parte
la procedura corespondentă.
(3) Funcţionarul responsabil are obligaţia de a comunica orice alt posibil conflict de
interese superiorului lui sau al ei, care ar trebui să excludă funcţionarul de la participarea la
adoptarea deciziei, în cazul în care acest conflict este susceptibil de a afecta exercitarea
imparţială şi obiectivă a activităţii funcţionarului în cauză.
(4) O parte poate solicita, cât mai curând posibil, ca un funcţionar responsabil afectat
de un conflict de interese să nu ia parte la luarea deciziei. Această solicitare trebuie să fie
motivată şi făcută în scris. Decizia de a exclude funcţionarul se va face prin superiorului
său, după audierea funcţionarului.
(5) Orice altă persoană implicată într-o decizie în numele unei autorităţi publice este
obligată să respecte mutatis mutandis alineatele 2 la 4 de mai sus.
III-4 Informaţii on-line cu privire la procedurile existente
(1) Autorităţile publice trebuie să promoveze furnizarea de informaţii on-line actualizate privind procedurile administrative existente, ori de câte ori este posibil şi rezonabil. Se
va acorda prioritate procedurilor declanşate prin cereri.
(2) Aceste informaţii pot include, printre altele:
(A) o legătură cu legislaţia aplicabilă în versiunea sa consolidată;
(B) o scurtă explicaţie a principalelor cerinţe legale şi interpretarea acestora de către
autoritatea administrativă;
(C) o descriere a principalelor etape procedurale;
(D) indicarea autorităţii competente să adopte decizia finală;
(E) indicarea termenului pentru adoptarea deciziei;
(F) indicarea căilor de atac disponibile;
(G) o legătură cu formularele standard care ar putea fi utilizate de către părţi în
comunicările lor cu autoritatea publică în cadrul procedurii.
(3) Informaţiile sunt prezentate într-un mod simplu şi clar. Accesul este gratuit.
(4) Comisia Europeană încurajează adoptarea celor mai bune practici în furnizarea de
informaţii on-line şi poate emite recomandări în acest sens.
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III-5 Iniţiere
(1) Procedurile administrative pot fi iniţiate din oficiu sau printr-o cerere.
(2) Iniţierea unei proceduri administrative din oficiu se comunică părţilor. Notificarea
poate avea loc într-o etapă ulterioară, dacă s-ar putea pune în pericol investigarea cazului.
Notificarea poate fi omisă atunci când o decizie imediată este strict necesară pentru
interesul public sau din cauza riscului grav implicat în întârziere.
(3) Notificarea trebuie să indice:
(A) numărul de înregistrare;
(B) un aviz privind raţiunea pentru iniţierea procedurii;
(c) numele şi datele de contact ale funcţionarului responsabil pentru procedură;
(D) informaţiile menţionate la lit. (c), (d), (e) şi (f) din articolul III-4 (2);
(E) adresa site-ului menţionat la articolul III-4, în cazul în care există un astfel de
website.
(4) După ce se iniţiază o procedură administrativă, autoritatea competentă adoptă o
decizie finală în termenul prevăzut la articolul III-9.
III-6 Reguli speciale privind procedurile de aplicare
(1) Cererile nu vor fi supuse unor cerinţe formale şi birocratice inutile şi pot fi transmise
în scris autorităţii competente în persoană, prin poştă sau prin mijloace electronice.
(2) Cererile adresate sau transmise unui serviciu necompetent se transferă fără întârziere la cel competent, în cazul în care ambele aparţin aceleiaşi autorităţi publice. Serviciul
care a primit iniţial cererea informează solicitantul cu privire la acest transfer şi trebuie să
indice detaliile de contact ale serviciului la care a fost transferat dosarul. În alte cazuri,
cererile se restituie şi se acordă consiliere cu privire la autoritatea competentă, ori de câte
ori este posibil şi rezonabil.
(3) Confirmarea de primire a cererilor se va face în scris, cât mai repede posibil.
Confirmarea de primire trebuie să indice informaţiile prevăzute la literele (a), (c), (d) şi (e)
din articolul III-5 (3). În cazul unei cereri defectuoase, confirmarea va indica deficienţele
sau documentele lipsă şi se va acorda o perioadă corespunzătoare pentru remedierea
deficienţelor sau depunerea documentelor lipsă. Cererile vădit nefondate, fără sens, ar putea
fi respinse ca inadmisibile prin intermediul unei confirmări de primire pe scurt motivată.
Nicio confirmare de primire nu trebuie să fie trimisă în cazurile în care cererile succesive
depuse de acelaşi solicitant sunt abuzive, dacă astfel de cereri au un caracter repetitiv.
(4) În cazul în care numărul de cereri care urmează să fie acordat este limitat, şi se pune
în aplicare o procedură de atribuire competitivă, normele stabilite de cartea IV capitolul 2,
secţiunea 3 se aplică mutatis mutandis.
III-7 Funcţionarul responsabil
Atunci când se iniţiază o procedură administrativă, autoritatea publică îşi desemnează
un funcţionar responsabil. Acesta gestionează procedura conform paragrafelor (2) - (3) ale
art. III-3, asigură respectarea drepturilor prevăzute la articolul III-8 (1) şi păstrează un dosar
adecvat care conţine înregistrări ale tuturor informaţiilor şi documentelor produse.
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III-8 Gestionarea procedurilor şi a drepturilor procedurale
(1) Părţile au următoarele drepturi legate de gestionarea procedurii:
(A) să primească informaţii cu privire la toate problemele legate de procedură într-un
mod rapid, clar şi uşor de înţeles;
(B) să comunice şi să îndeplinească, acolo unde este posibil şi oportun, toate formalităţile procedurale, la distanţă şi prin mijloace electronice, inclusiv prin conferinţe video;
(C) de a utiliza oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, în conformitate cu
articolul III-31;
(D) să fie notificate cu privire la toate etapele procedurale şi deciziile care le-ar putea
afecta, în conformitate cu articolul III-33;
(E) să fie reprezentate de un avocat sau o altă persoană care dispune de capacitatea
juridică necesară;
(F) să plătească numai costurile care sunt rezonabile şi proporţionale cu costul procedurilor în cauză.
(2) Fără a aduce atingere căilor de atac legale existente, părţile au dreptul să depună o
plângere împotriva funcţionarului responsabil, autoritatea decizională sau orice alt
funcţionar care participă la procedură, în cazul în care aceştia nu îşi respectă obligaţiile care
le revin în temeiul acestor modele de norme, cu intenţie sau din culpă.
(3) În cazul în care numărul persoanelor afectate negativ este ridicat, iar efectul advers
este acelaşi sau foarte asemănător, acestea pot alege un reprezentant sau reprezentanţi
comuni din grupul afectat, pentru a se constitui ca părţi, în numele tuturor. În cazul în care
grupul afectat nu face acest lucru, autoritatea publică le poate solicita, într-un termen
rezonabil, să desemneze un reprezentant comun, în cazul în care ar fi afectată executarea
regulată a procedurilor administrative. În cazul în care aceste persoane nu respectă
solicitarea în termenul stabilit, autoritatea poate numi din oficiu un reprezentant comun.
(4) Legea sectorială specifică ar putea prevedea un anumit număr de persoane afectate
în mod negativ în sensul alineatului 3.
III-9 Termenele de încheiere a procedurilor
(1) Autoritatea publică adoptă decizia sa într-un termen rezonabil şi fără întârziere.
Termenele sunt stabilite în legislaţia specifică sectorului în cauză. În cazul în care nu este
stabilit un termen-limită în normele care reglementează procedura specifică, termenul de
adoptare a deciziei este de trei luni.
(2) Termenul curge de la data primirii unei cereri complete sau de la data iniţierii din
oficiu.
(3) Atunci când complexitatea sau alte obstacole împiedică examinarea cauzei în
termenul-limită, părţile vor fi informate, iar decizia va fi luată în cel mai scurt timp posibil.
Autoritatea publică informează părţile în scris, precizând motivele prelungirii, şi, dacă este
posibil, termenul prevăzut pentru adoptarea deciziei. Acest lucru nu aduce atingere niciunei
restricţii privind prelungirea duratei procedurilor prevăzute de legislaţia sectorială specifică
a UE.
(4) Legislaţia sectorială specifică a UE stipulează consecinţele pentru încălcarea
termenului.
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Capitolul 3: Obţinerea de informaţii
Secţiunea 1: Norme generale
III-10 Principiul anchetei
(1) La luarea deciziilor, autoritatea publică va investiga cazul cu atenţie şi cu
imparţialitate. Aceasta ia în considerare factorii relevanţi, inclusiv aceia favorabili părţilor,
şi acordă fiecărora dintre ei ponderea adecvată în luarea deciziei, excluzând orice element
irelevant. Autoritatea publică va utiliza orice element de probă pe care îl consideră necesar
pentru a stabili starea de fapt în cauză.
(2) Autoritatea publică poate, în condiţiile prevăzute la articolul III-11 şi articolul
III-12 sau în alte dispoziţii ale legislaţiei UE:
(A) să adune informaţii de toate tipurile;
(B) să audieze probele părţilor, martorilor şi experţilor sau să adune declaraţii în scris
sau pe cale electronică emise de părţi, experţi şi martori;
(C) să obţină documente şi înregistrări; şi
(D) în condiţiile prevăzute la articolul III-16, să pătrundă şi să inspecteze sediile
implicate.
(3) Articolul VI-21 VI-22 se aplică informaţiilor furnizate de către o autoritate publică
către o altă autoritate publică.
III-11 Ancheta la cerere
(1) Pentru a-şi îndeplini atribuţii de investigare în temeiul legislaţiei UE specifice unui
sector, autoritatea publică ar putea solicita unei părţi să dea un interviu sau să furnizeze
toate informaţiile necesare.
(2) Fără a aduce atingere consecinţelor prevăzute în teza 3 şi 4 de la articolul III-13 (1),
partea poate refuza să dea curs solicitării. Dacă partea acceptă să fie intervievată sau să
furnizeze informaţii, el sau ea nu poate furniza informaţii incorecte sau care induc în eroare.
Avocaţii autorizaţi în acest sens pot furniza informaţii în numele clienţilor lor. Aceştia din
urmă vor rămâne pe deplin responsabili în cazul în care informaţiile furnizate sunt incorecte
sau induc în eroare.
(3) La trimiterea unei solicitări de informaţii către o parte, autoritatea publică precizează temeiul juridic şi scopul solicitării, precizează informaţiile solicitate şi stabileşte
termenul în care informaţiile trebuie furnizate şi sancţiunile prevăzute în legislaţia relevantă
pentru furnizarea de informaţii incorecte sau care induc în eroare.
(4) O autoritate a UE transmite fără întârziere o copie a cererii către autoritatea
competentă a statului membru pe teritoriul căruia se află sediul persoanei şi autorităţilor
competente ale altor state membre al căror teritoriu este afectat de această cerere. În cazul
unui interviu, statul membru în care are loc interviul poate cere ca funcţionarii săi să asiste
funcţionarii şi celelalte persoane care îi însoţesc, autorizate de către autoritatea UE, pentru a
efectua un interviu.
(5) Regulile de la punctul 4 se aplică şi în cazul unei cereri formulate de către o
autoritate a statului membru, dacă destinatarul este situat într-un alt stat membru. Statul
membru afectat ar putea refuza ca interviul să fie luat de autorităţile dintr-un alt stat
membru, caz în care normele privind asistenţa reciprocă a Cărţii a V-a devin aplicabile.
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(6) Atunci când legislaţia UE acordă autorităţii publice competenţa de a intervieva o
persoană care nu este parte, care consimte să fie intervievată în scopul colectării de
informaţii referitoare la obiectul unei anchete, normele de procedură sectoriale prezentate în
acest articol se aplică mutatis mutandis.
III-12 Ancheta ca urmare a unei decizii cu caracter obligatoriu
(1) Când legislaţia specifică sectorului acordă autorităţii publice competenţa de a
investiga printr-o decizie obligatorie, normele de procedură din prezentul articol sunt
aplicabile. Părţile sau reprezentanţii acestora furnizează informaţiile solicitate. Acestea nu
pot furniza informaţii incorecte sau care induc în eroare.
(2) Normele de procedură prevăzute de la articolul III-11 (2) teza 3 la articolul III-11
(5) se aplică mutatis mutandis. În plus faţă de obligaţiile prevăzute la articolul III-11 (3),
autoritatea competentă va indica consecinţele juridice aferente absenţei răspunsului la o
decizie obligatorie.
III-13 Obligaţia părţilor de cooperare
(1) Părţile vor ajuta la stabilirea faptelor cauzei. În special, acestea relevă starea de fapt
şi probele, astfel cum le sunt cunoscute lor sau care se presupune în mod rezonabil a fi
prezentate de către acestea. În cazul în care un participant nu va menţiona astfel de fapte,
decizia finală se adoptă pe baza informaţiilor disponibile. Autoritatea publică este obligată
să efectueze investigaţii suplimentare, din oficiu, numai dacă dovezi sau probleme
suplimentare care urmează să fie investigate sunt evidente. O obligaţie mai extinsă legată de
stabilirea faptelor, în special obligaţia de a se prezenta personal sau de a face o declaraţie,
va exista numai în cazul în care legislaţia prevede în mod expres acest lucru.
(2) În procedurile de aplicare, conform articolului III-6 (3), solicitantul furnizează
informaţiile prevăzute în legislaţia UE într-o formă adecvată. În cazul în care solicitantul
cere acest lucru înainte de depunerea unei cereri, autoritatea publică emite un aviz cu privire
la informaţiile care urmează să fie furnizate de către solicitant. Autoritatea publică va
consulta autorităţile competente, în conformitate cu articolele III-26 şi III-27, înainte de a
emite avizul. Faptul că autoritatea publică a emis un aviz în temeiul prezentului alineat nu o
împiedică să solicite ulterior solicitantului să prezinte informaţii suplimentare. Orice
autorităţi publice care deţin informaţii relevante trebuie să pună aceste informaţii la
dispoziţia solicitantului, la cererea sa specifică şi cu condiţia că solicitantului nu i se poate
impune în mod rezonabil furnizarea acestor informaţii.
III-14 Privilegiul împotriva autoincriminării şi principiul secretului comunicărilor între avocat şi client
(1) Acolo unde este în responsabilitatea autorităţilor publice să constate o încălcare a
legislaţiei UE şi această încălcare ar putea duce la o sancţiune administrativă, acestea sunt
obligate să respecte privilegiul unei părţi private împotriva autoincriminării, precum şi
secretul profesional.
(2) Acolo unde privilegiul împotriva autoincriminării sau privilegiul profesional legal
prevăzut la alineatul 1 au fost încălcate în cursul strângerii de informaţii, informaţiile nu
trebuie fie folosite ca probe în cadrul procedurilor de către autorităţile publice, în cazul în
care această încălcare a drepturilor procedurale ar putea avea un impact asupra conţinutului
deciziei.
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III-15 Martorii şi experţii
(1) Martorii şi experţii pot fi obligaţi să facă o declaraţie sau să pregătească rapoarte, în
cazul în care legislaţia prevede în mod expres acest lucru.
(2) Părţile pot propune martori şi experţi.

Secţiunea 2. Ancheta
III-16 Competenţa autorităţilor publice în materie de anchetă
(1) Fără a aduce atingere verificărilor prin sondaj efectuate de statele membre în
conformitate cu legislaţia lor naţională, autorităţile UE sunt competente a inspecta locaţiile:
(A) unde puterile de anchetă le-au fost acordate acestora în baza unei legislaţii sectoriale relevante şi
(B) în cazul în care acest lucru este necesar pentru a-şi îndeplini misiunile stabilite în
sarcina lor de dreptul Uniunii.
(2) În cazul în care legislaţia Uniunii atribuie o competenţă sau o obligaţie de a ancheta
în sarcina unei autorităţi publice, aceasta trebuie să specifice condiţiile de exercitare a
acestei obligaţii sau competenţe. Această prerogativă poate impune, printre altele, următoarele atribuţii:
(A) de a pătrunde în clădiri, terenuri sau mijloace de transport, care pot fi supuse unei
percheziţii, în conformitate cu condiţiile stabilite de legislaţia sectorială care conferă aceste
competenţe;
(B) de a căuta şi de a examina documente, de a lua sau de a obţine copii sau extrase;
(C) de a solicita explicaţii;
(D) de a obţine probe;
(E) de a efectua schimburi de informaţii obţinute în cursul unei anchete, în conformitate cu cerinţele din Cartea a VI-a din Cod;
(F) de a sigila sedii sau documente.
(3) Pentru a asigura buna desfăşurare a anchetelor, accesul în clădiri, terenuri sau
mijloace de transport trebuie să fie asigurat autorităţilor publice. Persoanele în cauză cooperează cu funcţionarii UE care efectuează anchetele.
III-17 Obligaţiile funcţionarilor responsabili de control şi activităţi de anchetă
(1) Autorităţile publice se asigură că funcţionarii lor acţionează în conformitate cu
legislaţia UE, în special în ceea ce priveşte Carta drepturilor fundamentale a Uniunii,
precum şi în conformitate cu regulile naţionale şi unionale privind protecţia datelor
personale.
(2) Funcţionarii şi alte persoane autorizate pot exercita atribuţiile pe baza prezentării
unei autorizaţii scrise, care menţionează identitatea şi funcţia, precum şi o notificare în
conformitate cu articolul III-5 (3) sau o copie a acestora, dacă este cazul. Cu excepţia
cazului în care se prevede altfel în legislaţia UE, inspectorii trebuie să respecte procedurile
naţionale aplicabile, atât timp cât acestea sunt compatibile cu dreptul UE.
(3) Autorităţile publice au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru a asigura confidenţialitatea informaţiilor comunicate sau obţinute în cursul unei investigaţii.
(4) Atunci când autorităţile publice decid să efectueze investigaţii, în conformitate cu
legislaţia UE, acestea se vor asigura că investigaţii similare nu sunt efectuate în acelaşi
timp, cu privire la aceleaşi fapte, de către alţi oficiali ai Uniunii sau ai unui stat membru.
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(5) Inspectorii au obligaţia de a întocmi un raport privind rezultatele inspecţiei, care va
fi depus la dosarul cauzei.
III-18 Obligaţia de colaborare loială în timpul anchetelor efectuate de autorităţile
Uniunii
(1) Atunci când o anchetă, voluntară sau obligatorie, este realizată de către o autoritate
europeană, aceasta este pregătită şi se desfăşoară în strânsă cooperare cu autorităţile statului
membru în cauză. În acest scop, funcţionarii statului membru pot participa la anchetă, cu
excepţia situaţiei în care este supus controlului însuşi statul membru şi participarea
funcţionarilor săi ar pune în pericol obiectivul anchetei.
(2) Autorităţile Uniunii informează autorităţile din statul membru în prealabil şi în timp
util cu privire la intenţia de a efectua ancheta, cu excepţia cazului în care statul membru este
supus anchetei, iar notificarea prealabilă ar fi de natură să pună în pericol scopul acesteia.
(3) În cazul în care autorităţile UE conduc o astfel de anchetă, autorităţile din statul
membru trebuie să fie informate cu privire la rezultat. În elaborarea rapoartelor lor,
inspectorii trebuie să ţină seama de normele de procedură ale statului membru în cauză.
Aceste rapoarte pot constitui, dacă este cazul, probe în cadrul procedurilor administrative
sau judiciare ale statului membru în care a avut loc ancheta, în acelaşi condiţii şi într-o
manieră similară celor naţionale de aceeaşi natură. Atunci când o anchetă este efectuată în
comun, în conformitate cu alineatul 1, inspectorii naţionali care iau parte la anchetă
contrasemnează raportul inspectorilor UE.
(4) Cu condiţia ca statul membru să îşi manifeste acordul, autorităţile UE pot solicita
sprijinul unor reprezentanţi din alte state membre sau pot face apel la terţii care acţionează
pe propria răspundere pentru a le furniza asistenţă tehnică. Autorităţile UE trebuie să se
asigure că aceşti funcţionari şi experţi deţin competenţa tehnică necesară şi garantează
independenţa, respectarea confidenţialităţii, secretului profesional şi sunt supuşi aceloraşi
obligaţii ca oficialii UE. Când o astfel de asistenţă externă este implementată, autorităţile
UE sunt responsabile pentru managementul defectuos sau daunele cauzate de funcţionari şi
experţi în cursul unei anchete. Autorităţile UE trebuie să informeze statul membru în cauză,
în timp util şi în scris, cu privire la identitatea acestor funcţionari şi experţi.
(5) În conformitate cu obligaţia de cooperare loială, statul membru pe teritoriul căruia
are loc o anchetă, opţională sau obligatorie, va acorda asistenţa necesară. Dacă este cazul,
statul membru va recurge la poliţie sau organele echivalente acesteia pentru a finaliza
ancheta. În cazul în care o astfel de asistenţă presupune autorizarea unei autorităţi judiciare
în conformitate cu legislaţia naţională, această autorizare va fi solicitată. Autorizarea poate
fi, de asemenea, solicitată în mod preventiv.
(6) În cazul în care se aplică pentru obţinerea autorizării menţionate în paragraful
anterior, autoritatea judiciară naţională se asigură că autorizarea privind efectuarea anchetei
este autentică şi că măsurile coercitive preconizate nu sunt nici arbitrare, nici excesive,
având în vedere scopul anchetei. În caz de control judiciar al proporţionalităţii măsurilor în
cauză, autoritatea judiciară naţională poate solicita autorităţilor Uniunii, în mod direct sau
prin intermediul autorităţii din statul membru, explicaţii detaliate privind motivele care
generează suspiciunea unei încălcări a legislaţiei UE, gravitatea presupusei încălcări şi
natura implicării celor afectaţi. Cu toate acestea, autoritatea judiciară naţională nu poate
efectua un control privind necesitatea anchetei şi nu poate nici solicita dosarul.
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III-19 Participarea autorităţilor UE la anchetele efectuate de statele membre
Oficialii Uniunii pot participa la o anchetă efectuată şi condusă de către funcţionarii
unui stat membru, în conformitate cu un acord cu statul sau, dacă este cazul, în conformitate
cu legea sectorială a Uniunii. În acest caz, oficialii UE au acces la aceleaşi spaţii şi la
aceleaşi documente ca şi funcţionarii naţionali. Participarea oficialilor UE la anchetele
efectuate de statele membre este supusă condiţiei ca aceştia să prezinte o autorizaţie scrisă
care probează identitatea şi funcţiile pe care le deţin. Ei nu pot, din proprie iniţiativă, să se
folosească de puterile de control ale autorităţilor interne şi să participe la anchetele
aparţinând dreptului penal naţional.
III-20 Anchetele efectuate de către autorităţile mai multor state membre
(1) În cazurile în care o anchetă este necesară pentru a îndeplini misiunile autorităţilor
din mai multe state membre, inspectorii din fiecare stat membru în cauză pot efectua o
anchetă comună, bazată pe un acord ad-hoc sau pe o lege sectorială a UE. Autoritatea pe
teritoriul căreia se efectuează ancheta (autoritatea gazdă) invită inspectorii din fiecare stat
membru (inspectori invitaţi) să participe la anchete comune. Autoritatea gazdă va răspunde
prompt la solicitarea unei autorităţi a unui alt stat membru care doreşte să participe la o
anchetă comună.
(2) O autoritate gazdă poate atribui, în conformitate cu legislaţia sa naţională şi cu
acordul autorităţii din care face parte inspectorul invitat, competenţe executive, inclusiv
aceea de a efectua ancheta. Inspectorul invitat nu poate folosi competenţele astfel dobândite
decât în raport cu criteriile stabilite de autoritatea gazdă şi, în principiu, în prezenţa
inspectorilor acesteia din urmă. Inspectorul invitat se supune legii naţionale a autorităţii
gazdă. Autoritatea gazdă este responsabilă pentru acţiunile inspectorului invitat.
III-21 Relaţia cu Cartea a V-a
Un stat membru poate efectua anchete, în conformitate cu legislaţia sa internă şi cu
prevederile din Cartea a V-a, la solicitarea unei autorităţi a Uniunii sau a altei autorităţi a
unui stat membru. În acest caz, autoritatea respectivă efectuează ancheta în numele autorităţii solicitante, şi nu pe cont propriu.

Capitolul 4: Dreptul de a fi ascultat
şi consultări între administraţii
Secţiunea 1: Accesul la dosar
III-22 Accesul la dosar
(1) Orice parte interesată are dreptul de acces la dosar în ceea ce o priveşte, cu respectarea intereselor legitime, confidenţialităţii şi secretului profesional şi comercial.
(2) În cazul în care documentele respective conţin informaţii confidenţiale sau secrete
comerciale sau profesionale, autoritatea publică trebuie, pe cât posibil, să prezinte o
versiune nonconfidenţială sau un rezumat al documentelor.
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(3) Orice parte poate examina toate documentele din dosarul său, în special cele care
pot fi invocate în apărare, inclusiv cele incriminatoare şi dezincriminatoare, înainte ca
decizia să fie luată.
(4) Modul în care este organizat accesul la dosar este determinat de autoritatea publică
implicată şi poate fi supus unor norme sectoriale ale legislaţiei UE, cu condiţia ca acestea să
nu afecteze substanţa dreptului de acces. Sub această rezervă, accesul la dosar poate lua
forma unor copii ale documentelor care-l compun sau un studiu al dosarului la sediul autorităţii publice, sau chiar o combinaţie a celor două.
(5) Dreptul de acces la dosar nu se extinde la accesul la informaţii irelevante, care nu
corespund situaţiei de fapt şi de drept ale fiecărui caz în parte.

Secţiunea 2: Audierea, participarea şi consultarea
III-23 Dreptul persoanelor negativ afectate de a fi ascultate
(1) O parte are dreptul de a fi audiată de către o autoritate publică, înainte ca aceasta
din urmă să ia o decizie care i-ar afecta în mod negativ situaţia.
(2) Şedinţa preliminară pentru adoptarea unei decizii poate fi omisă atunci când
interesul public impune adoptarea imediată a unei decizii sau atunci când o întârziere ar
prezenta un risc grav. Cu toate acestea, o audiere trebuie să aibă loc după adoptarea deciziei, cu excepţia cazului în care există motive întemeiate în sens contrar. În acest caz,
autoritatea publică trebuie să descrie aplicarea respectivelor condiţii, după cum îi revine şi
sarcina probei privind elementele ad-hoc care confirmă şi justifică ingerinţa.
(3) Părţile implicate au dreptul de a fi informate cu privire la problemele-cheie ale
cazului care urmează să fie analizat de către autoritatea publică, precum şi cu privire la
argumentele care susţin raţionamentul, în scopul ca acestea să îşi poată preciza în mod util
poziţia pe această temă şi să-şi exercite dreptul la apărare.
(4) Părţile trebuie să beneficieze de o perioadă de timp rezonabilă pentru a răspunde la
notificarea prevăzută la alineatul 3. Fiecare autoritate publică ar trebui să stabilească, în
ceea ce o priveşte, perioada de timp determinată în care trebuie formulat răspunsul.
(5) Autoritatea publică are o putere de apreciere în ceea ce priveşte forma şi conţinutul
şedinţei, care include alegerea dacă procedura ar trebui să fie scrisă sau orală, şi dacă sunt
premise strategiile de interogare încrucişată, precum şi natura acestei probe. În exercitarea
acestei opţiuni, autoritatea publică ar trebui să ţină cont de obiectivele şi conţinutul legii
sectoriale, importanţa intereselor persoanei în cauză, importanţa asigurării garanţiilor
procesuale suplimentare pentru a proteja interesele persoanei în cauză şi costurile implicate
de asigurarea acestor drepturi.
III-24 Dreptul de a fi audiat în cadrul unei proceduri mixte
(1) Dreptul de a fi ascultat trebuie să fie respectat în toate stadiile procedurilor mixte
stabilite între Uniunea Europeană şi statele membre şi trebuie să conducă la adoptarea unei
decizii în conformitate cu prezentul articol. Punerea în aplicare a dreptului de a fi ascultat
depinde de împărţirea responsabilităţilor între autorităţile competente în luarea deciziilor.
(2) În cazul în care, în cadrul unei proceduri mixte, luarea unei decizii revine unei
autorităţi a UE, aceasta trebuie să respecte cerinţele procedurale prevăzute la articolul
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III-23. De asemenea, în cazul în care luarea deciziei revine autorităţii unui stat membru,
aceasta trebuie să respecte cerinţele prevăzute de art. III-23 atunci când dreptul sectorial al
Uniunii impune aplicarea prevederilor din Cartea a III-a. În afară de aceste cazuri, sau în
absenţa oricărei alte dispoziţii de drept UE care să prevadă regulile procedurale aplicabile,
autoritatea din statul membru aplică normele sale naţionale de procedură administrativă.
Acestea trebuie să respecte principiile generale ale dreptului UE referitoare la audieri.
(3) În cadrul procedurii mixte, forma şi conţinutul audierii, determinate în conformitate
cu articolul III-23 (5) de către autoritatea publică care ia decizia, trebuie să ia în considerare
modul în care dreptul la apărare a fost exercitat anterior, în cadrul procedurii administrative,
de către o autoritate publică.
(4) În cazul procedurii mixte, în cazul în care autoritatea publică care adoptă decizia
finală este legată din punct de vedere juridic de o recomandare făcută de către o autoritate a
Uniunii, dreptul de a fi ascultat trebuie să fie protejat în mod corespunzător în faţa autorităţii
Uniunii care a emis recomandarea, inclusiv prin punerea în aplicare a principiilor prevăzute la
articolul III-23(3)-(5). Când legea sectorială a Uniunii determină aplicabilitatea dispoziţiilor
din Cartea a III-a statelor membre, obligaţia se aplică mutatis mutandis în cazul în care
autoritatea unui stat membru este cea care emite recomandarea. În lipsa unor astfel de prevederi sau a oricărei alte dispoziţii a dreptului UE de stabilire a cerinţelor procedurale aplicabile, autorităţile statelor membre vor aplica normele de procedură administrativă naţionale.
Acestea trebuie să respecte principiile generale ale dreptului UE referitoare la audieri.
(5) În cadrul procedurii mixte, în cazul în care decizia unei autorităţi comunitare preia
o recomandare făcută de către o altă autoritate publică şi atunci când o audiere în faţa
autorităţii în cauză nu este posibilă, dreptul de a fi ascultată înainte de adoptarea deciziei
include luarea la cunoştinţă a recomandării în cauză şi posibilitatea de a-i contesta
concluziile. Când legea sectorială a Uniunii determină aplicabilitatea prevederilor Cărţii a
III-a statelor membre, obligaţia anterior menţionată se aplică mutatis mutandis în cazurile în
care o autoritate a unui stat membru ia o decizie în baza recomandării unei alte autorităţi
publice. În absenţa unor prevederi în legislaţia UE în acest sens sau în lipsa oricărui alt
standard impus de legislaţia UE de stabilire a cerinţelor procedurale aplicabile, autoritatea
unui stat membru aplică normele naţionale de procedură administrativă, care trebuie să
respecte principiile generale ale dreptului UE referitoare la audieri.
(6) Această secţiune se aplică, de asemenea, în cazul procedurilor mixte în care dreptul
Uniunii impune autorităţilor din statele membre să coopereze sau să îşi coordoneze
activităţile care conduc la adoptarea deciziilor individuale.
III-25 Consultarea publicului interesat
(1) O autoritate a Uniunii care adoptă o decizie poate pune în aplicare obligaţiile
prevăzute la articolul 11 din TUE prin consultarea publicului interesat în maniera paragrafelor următoare. Atunci când o lege sectorială a UE impune aplicarea Cărţii a III-a de
către autorităţile publice ale unui stat membru în procesul de luare a deciziei, publicul
interesat poate, prin procedeul consultării, să ia cunoştinţă despre proiectul de decizie şi, în
acest cadru, să comunice puncte de vedere în mod public, fără a se aduce atingere obligaţiei
prevăzute de articolul III-23 (1).
(2) Autoritatea publică poate alege să consulte publicul printr-o audiere publică.
Audierea este anunţată prin postarea unui anunţ public pe site-ul oficial al autorităţii.
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Documentaţia aferentă, inclusiv consultanţa de specialitate, trebuie să fie disponibile on-line
pentru studiu înainte de audiere, cu excepţia unor situaţii justificabile din punct de vedere
legal. Anunţul trebuie să fie făcută în timp util, însă nu mai târziu de două săptămâni
înainte, pentru a se permite celor care doresc să participe studierea şi analizarea documentaţiei relevante. Notificarea privind şedinţa şi derularea şedinţei astfel stabilită trebuie
să fie efectuate în timp util, înainte de luarea deciziei.
(3) În cazul în care o audiere publică este organizată în conformitate cu alineatul 2,
aceasta trebuie să permită celor implicaţi posibilitatea de a-şi exprima opiniile oral, în funcţie
de nevoile şi practica organizării. De asemenea, din punct de vedere organizatoric, trebuie
oferită posibilitatea pentru cei care doresc să-şi exprime punctul de vedere în scris, fie înainte,
fie în loc să participe la audierea publică. Contribuţiile scrise ar trebui să fie uşor accesibile
on-line pe site-ul dedicat audierii. Procesul-verbal al audierii publice trebuie să fie disponibil
publicului într-un termen rezonabil după încheierea şedinţei. În acest sens, persoanele în cauză
trebuie să beneficieze de posibilitatea de a formula obiecţiuni în termen de două săptămâni, în
cazul în care consideră că procesele-verbale sunt incomplete sau incorecte.
(4) Autoritatea publică poate alege să efectueze o consultare on-line. Această decizie
trebuie să fie postată pe site-ul oficial, însoţită de documentaţia relevantă, inclusiv
consultanţa de specialitate, cu excepţia unor situaţii care pot fi justificate din punct de
vedere legal. Notificarea şi documentaţia on-line trebuie postate în timp util, pentru a
permite implicarea celor care doresc să facă acest lucru. Notificarea trebuie făcută în timp
util, înainte de luarea deciziei.
(5) Site-ul menţionat mai sus ar trebui să fie clar, simplu şi uşor de utilizat. Acesta
trebuie să permită celor care-l consultă să vadă comentariile deja postate.
(6) În cazul în care consultarea este o obligaţie impusă de o lege sectorială a UE, care
însă nu prevede metoda sau forma consultării publice, autoritatea publică este competentă
să determine modul în care înţelege să-şi îndeplinească această obligaţie: fie printr-o
audiere publică, fie printr-o consultare on-line. Dispoziţiile relevante ale prezentului articol
se aplică în funcţie de alegerea făcută.
III-26 Consultarea statelor membre
În cazul în care o autoritate a Uniunii a hotărât să consulte statele membre, pe baza
unei obligaţii sau a unei facultăţi prevăzute de legislaţia Uniunii, aceasta informează fără
întârziere statele membre. Autoritatea UE oferă statelor membre toate informaţiile de care
au nevoie pentru a-şi exprima opiniile în cunoştinţă de cauză. Statele membre ar trebui să
aibă timp suficient pentru a răspunde la consultare.
III-27 Consultarea Autorităţilor UE
(1) Consultarea autorităţilor Uniunii are loc conform tratatelor, principiilor generale ale
dreptului Uniunii sau legislaţiei sectoriale a Uniunii, în conformitate cu regulile acestor
surse.
(2) În cazul în care nu sunt specificate condiţiile de consultare, se aplică următoarele
principii. Toate informaţiile necesare sunt furnizate organismelor consultate, care trebuie să
îşi exprime opiniile în cunoştinţă de cauză. Organismele consultate trebuie să aibă timp
suficient pentru a răspunde la consultare.
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Capitolul 5: Încheierea procedurii
III-28 Obligaţia de a adopta decizii specifice
Deciziile autorităţilor publice sunt redactate într-un mod suficient de precis pentru a
permite părţilor să înţeleagă drepturile şi obligaţiile lor.
III-29 Obligaţia de motivare
(1) Autoritatea publică trebuie să-şi justifice decizia într-un mod clar, simplu şi uşor de
înţeles. Motivarea trebuie să fie adecvată deciziei luate şi trebuie să stabilească raţionamentul urmat de autoritatea publică într-o manieră clară şi fără echivoc, astfel încât părţile
să poată înţelege considerentele deciziei şi instanţa de control judiciar competentă să-şi
poată exercita controlul.
(2) Obligaţia de a motiva o decizie luată în cadrul unei proceduri mixte este nuanţată în
funcţie de rolurile respective ale Uniunii şi ale statelor membre, în conformitate cu
procedurile prevăzute la articolul III-24.
III-30 Obligaţia de a indica căile de atac
(1) Deciziile furnizează informaţii destinatarului cu privire la:
(A) posibilitatea de recurs administrativ, în cazul în care aceasta există, inclusiv
situaţiile în care recursul poate fi formulat în faţa unei autorităţi publice, alta decât cea care
a adoptat decizia, şi
(B) termenul în care poate fi formulat recursul.
(2) Deciziile trebuie să cuprindă menţiuni referitoare la oportunităţile privind căile de
atac judiciare, indicând termenele în care acestea pot fi formulate, precum şi posibilitatea de
a recurge la un mediator.
III-31 Criterii formale şi lingvistice
(1) Deciziile trebuie redactate în formă scrisă, semnate şi trebuie să identifice autoritatea emitentă.
(2) În cazul în care decizia este adoptată de către o autoritate a UE, aceasta trebuie să
fie redactată în limba aleasă de către beneficiar, cu condiţia ca aceasta să fie una dintre
limbile oficiale ale Uniunii.
III-32 Decizii în formă electronică
(1) O decizie scrisă poate fi înlocuită printr-o decizie electronică, cu excepţia cazului în
care se prevede altfel prin lege. În acest caz, înscrisul electronic trebuie să fie însoţit de o
semnătură calificată.
(2) În cazul în care destinatarul deciziei declară că nu a procesat documentul electronic
furnizat de către autoritatea publică, aceasta trebuie să-l trimită în formă scrisă sau în alt
format electronic corespunzător.
III-33 Notificarea deciziilor
(1) Deciziile sunt notificate părţilor la data adoptării şi produc efecte în ceea ce le
priveşte pe acestea din urmă la data notificării.
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(2) O decizie poate face obiectul unei promulgări publice, atunci când acest lucru este
permis de legislaţia UE.
III-34 Corectarea erorilor materiale din decizii
(1) O autoritate publică emitentă poate corecta erorile de tipar, de calcul sau alte erori
similare în orice moment.
(2) Aceste corecţii pot fi solicitate de către destinatarii deciziei. În cazul în care rectificările se efectuează din oficiu, destinatarii sunt notificaţi înainte de punerea în aplicare a
deciziei corectate.
Capitolul 6: Modificarea şi retragerea deciziilor
III-35 Modificarea şi retragerea deciziilor cu efecte negative
(1) Autoritatea publică poate să modifice sau să retragă o decizie ilegală, care afectează în mod negativ una dintre părţi. Modificarea şi retragerea produc efecte retroactive.
(2) Autoritatea publică poate să modifice sau să retragă o decizie legală, care afectează
în mod negativ una dintre părţi. Modificarea şi retragerea produc efecte pentru viitor.
(3) În exercitarea prerogativelor prevăzute la alineatele (1) şi (2), autoritatea publică
poate acţiona din oficiu sau la cererea uneia dintre părţi, chiar şi după expirarea termenului
pentru promovarea căilor de atac împotriva deciziei în cauză.
(4) În exercitarea prerogativelor conferite de acest articol, autoritatea publică trebuie să
ia în considerare efectele modificării sau retragerii produse cu privire la celelalte părţi şi la
terţi.
(5) Modificarea sau retragerea unei decizii, efectuată în temeiul prezentei secţiuni,
constituie o procedură administrativă în temeiul articolului I-4 (2).
III-36 Modificarea şi retragerea deciziilor cu efecte pozitive
(1) Autoritatea publică poate revoca sau modifica o decizie ilegală, favorabilă unei
părţi. Ea poate exercita această prerogativă din oficiu sau la cererea unei părţi, chiar şi după
expirarea termenului pentru promovarea căilor de atac împotriva deciziei în cauză.
(2) Autoritatea publică ia în considerare măsura în care o parte ar putea justifica
speranţa legitimă că decizia a fost legală şi măsura în care această parte s-a bazat pe decizie,
atunci când optează:
(A) dacă să-şi exercite prerogativa prevăzută de alineatul 1;
(B) dacă, în cazul în care exercită prerogative de modificare sau retragere, efectele se
produc pentru trecut sau pentru viitor (ex tunc sau ex nunc).
(3) Autoritatea publică poate să modifice sau să retragă o decizie legală favorabilă unei
părţi. Ea poate exercita această prerogativă din oficiu sau în urma unei cereri a unei alte
părţi, chiar şi după expirarea termenului pentru promovarea căilor de atac împotriva deciziei
în cauză, în următoarele cazuri:
(A) legislaţia sectorială a Uniunii permite acest lucru;
(B) în cazul în care partea nu şi-a îndeplinit o obligaţie prevăzută în decizia în cauză
sau şi-a îndeplinit această obligaţie tardiv;
(C) pentru a preveni sau elimina prejudicii grave. La cererea părţii interesate, autoritatea publică compensează dezavantajul creat acesteia din urmă prin încrederea legitimă
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privind menţinerea deciziei, în măsura în care se consideră că această încredere justifică o
astfel de protecţie.
(4) În exercitarea prerogativelor conferite de acest articol, autoritatea publică trebuie să ia
în considerare efectele modificării sau retragerii produse cu privire la celelalte părţi şi la terţi.
(5) Deciziile de modificare şi de retragere au efect retroactiv numai în cazul în care au
loc într-un termen rezonabil.
(6) Modificarea sau retragerea unei decizii, efectuată în temeiul prezentei secţiuni,
constituie o procedură administrativă în temeiul articolului I-4 (2).

C. Explicaţii
Capitolul 1: Dispoziţii generale
III-1 Domeniu de aplicare
(1) Capitolul 1 din Cartea a III-a conţine două dispoziţii generale. Articolul III-1 se
referă la domeniul de aplicare al Cărţii a III-a. Art. III-2 defineşte unele concepte-cheie ale
Cărţii a III-a, după cum urmează: decizie, autoritate publică, parte, public interesat, anchetă
şi funcţionar responsabil.
(2) Capitolul III-1 stabileşte limitele Cărţii a III-a. Primul paragraf limitează domeniul
de aplicare al Cărţii a III-a la „proceduri administrative prin care o autoritate a Uniunii
trebuie să pregătească şi să adopte o decizie”. Al doilea paragraf menţionează că normele
model nu se aplică autorităţilor statelor membre decât atunci când o normă sectorială a
Uniunii prevede acest lucru.
III-2 Definiţii
(3) Art. III-2 (1) se referă la deciziile care pot afecta fie un stat sau grup de state, fie un
individ sau un grup de indivizi, în măsura în care acesta din urmă este determinat sau poate
fi determinat ex ante. Constituie exemple în acest sens: (i) deciziile adoptate de Comisie
pentru a stabili dacă un ajutor de stat ar trebui să fie considerat compatibil cu piaţa internă
(articolul 107 din TFUE); (ii) deciziile Comisiei de constatare a unui acord între
întreprinderi ca fiind incompatibil cu interdicţia din art. 81 TFUE; (iii) deciziile de acordare
sau de respingere a ajutorului sau a împrumuturilor în cadrul politicilor agricole comune sau
a fondurilor structurale; şi (iv) deciziile privind finanţarea proiectelor în cadrul politicilor
UE în materie de cercetare şi dezvoltare.
(4) Articolul III-2 (1) exclude mai multe tipuri de instrumente şi măsuri: acte
legislative, care nu intră în domeniul de aplicare al Codului; reglementări nonlegislative de
aplicare generală, care fac obiectul regulilor prevăzute în Cartea II-a; hotărârile judecătoreşti; contractele, în principal tratate în Cartea a IV-a, care face referire, pentru întocmirea
lor, la anumite secţiuni din Cartea a III-a.
(5) În conformitate cu art. III-2 (1) o „decizie” are patru caracteristici principale.
Aceasta a fost adoptată în cadrul unei acţiuni administrative care exclude actele legislative
şi judiciare. Totodată, se adresează uneia sau mai multor persoane, publice sau private; fiind
incluse, în consecinţă, acte de natură colectivă, cum ar fi un grup de oameni, dar care
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exclude procesul legislativ administrativ. Spre deosebire de contract, acesta este adoptat în
mod unilateral, ceea ce nu exclude ca un acord cu privire la conţinutul său să fi fost încheiat
înainte, formal sau informal, între autorităţile publice şi părţile private. În cele din urmă,
este important de menţionat că, în scopul acestei cărţi, deciziile „tranşează” unul sau mai
multe cazuri specifice, cu efecte juridice obligatorii din punct de vedere legal. Această carte
reglementează, de asemenea, aspecte care servesc pentru a pregăti decizia finală, cum ar fi
stabilirea cazurilor în care un funcţionar responsabil trebuie să fie exclus din procedura
administrativă, dar care nu sunt ele însele decizii în sensul acestei cărţi, deoarece nu „soluţionează” un caz concret, cu efecte obligatorii din punct de vedere legal. Această definiţie a
termenului semnifică, de asemenea, faptul că deciziile Comisiei în cadrul unei proceduri de
infringement cu privire la un stat membru nu sunt acoperite de Cartea a III-a.
(6) O „autoritate publică” poate însemna atât o autoritate a unui stat membru al
Uniunii, cât şi o autoritate UE, în conformitate cu condiţiile stabilite de art. III-1 (2).
Aceasta poate însemna, de asemenea, un organism privat însărcinat cu o misiune de interes
general, care are competenţa de a lua o decizie în sensul art. III-2 (1). De asemenea, ar
trebui efectuată o trimitere şi la definiţia „autorităţii publice” prevăzută de art. I-4 (7) din
Cartea I, precum şi la explicaţiile din acest articol.
(7) Definiţia „părţii” se referă, în primul rând, la destinatarii deciziei în cauză şi în al
doilea rând la persoanele definite în art. I-4 (6) din Cartea I, care sunt afectate în mod
negativ şi care solicită să fie implicate în procedură. Definiţia „parte” nu se extinde asupra
persoanelor care sunt pur şi simplu interesate. O persoană care prezintă un simplu interes în
cauză nu este afectată în mod negativ doar pentru simplul fapt că aceasta apreciază în mod
subiectiv că ar fi afectată. A fi calificat ca „parte” este rezultatul unui test obiectiv, realizat
de către autoritatea care efectuează procedura, sub rezerva controlului judiciar.
(8) Doar persoanele afectate în mod negativ de decizia propusă au drepturi procedurale, în conformitate cu dreptul recunoscut de art. 41 (2) litera (a) CDF. Această
formulare nu implică faptul că decizia atacată a fost adresată în mod direct petentului, chiar
şi în cazul în care condiţiile de acest tip sunt incluse în anumite versiuni lingvistice ale
Cartei. Jurisprudenţa diferă în domenii diferite, unele hotărâri reţinând că se impune ca
decizia să fi fost adresată petentului. Cu toate acestea, tendinţa generală este recunoaşterea
importanţei impactului negativ, fie prin extinderea conceptului de „adresat petentului sau
împotriva petentului”, fie prin eludarea, în unele cazuri, a acestei condiţii. De asemenea,
trebuie remarcat faptul că persoana afectată trebuie să solicite să ia parte la procedură,
prevedere care are scopul de a limita numărul de părţi interesate. Mai mult decât atât, art.
III-8 (3) abordează problema alegerii unui reprezentant sau a unor reprezentanţi comuni ai
părţilor interesate într-un proces în care persoanele afectate în acelaşi fel sunt numeroase.
(9) Un concept conex, dar distinct este acela de „public interesat”. Articolul art. III-2
(4) specifică faptul că acest concept a fost important în contextul art. III-25 şi definit ca
fiind „orice persoană fizică sau juridică, precum şi orice asociaţie, organizaţie sau grup care
exprimă interes într-o procedură administrativă”. Această definiţie este justificată de faptul
că efectele deciziei propuse pot avea rezonanţe, uneori, pe scară largă şi pot afecta
interesele colective ale unei comunităţi întregi. În cazul în care atât de mulţi oameni sunt
afectaţi de decizie, procedura trebuie să permită publicului să fie consultat, atribuind
autorităţii competente o marjă de apreciere în ceea ce priveşte modalităţile de consultare.
Acesta este motivul pentru definiţia largă a „publicului interesat”.
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(10) „Inspecţie” înseamnă un control la faţa locului, în scopul de a obţine informaţii.
(11) Definiţia „ofiţer responsabil” serveşte pentru a identifica persoana responsabilă cu
gestionarea procedurii administrative, atunci când a fost deschisă. „Ofiţer” nu implică în
mod necesar că acesta este un funcţionar în sensul regulamentului de stabilire a statutului
funcţionarilor UE, ci orice funcţionar sau angajat al unei autorităţi publice cu puterile
necesare. „Ofiţer” este folosit în aceeaşi direcţie de către autorităţile statelor membre.

Capitolul 2: Iniţierea şi gestionarea procedurilor
(12) În conformitate cu abordarea procedurală adoptată, prezenta carte este structurată
pe secvenţa unei proceduri standard, care să conducă la o decizie administrativă: iniţierea,
colectarea tuturor informaţiilor necesare pentru a lua o decizie legală solidă – şi inclusiv
audierea şi consultarea publicului şi a altor autorităţi publice –, precum şi încheierea
procedurii.
(13) Capitolul 2 se concentrează pe etapa de iniţiere şi conţine, de asemenea, unele
reguli generale referitoare la gestionarea procedurii, cum ar fi obligaţia de a desemna un
funcţionar responsabil, drepturile părţilor care trebuie să fie respectate atunci când gestionează procedura şi termenul în care decizia finală urmează să fie adoptată.
(14) Capitolul abordează şi alte două aspecte: datoria generală de luare a deciziilor
corecte, cu un accent deosebit pe obligaţia de imparţialitate a tuturor persoanelor care sunt
implicate în luarea unei decizii în numele unei autorităţi publice, precum şi furnizarea de
informaţii on-line cu privire la procedurile administrative prevăzute de legislaţie.
III-3 Obligaţia generală de proces echitabil şi imparţialitate
(15) Primul articol de fond din Cartea a III-a începe prin reproducerea paragrafului 1 al
articolului 41 CFR. Este vorba despre principiul bunei administrări la nivelul UE, din care
instanţele şi legiuitorul pot beneficia de drepturi procedurale mai specifice, care depăşesc
drepturile concrete enumerate la articolul 41 alineatul (2) CFR. Întreaga carte este menită să
dezvolte dreptul fundamental la o bună administrare în ceea ce priveşte procesul de luare a
deciziilor individuale. Titlul articolului III-3 îşi propune să evidenţieze această abordare.
(16) Un drept special al articolului 41 alineatul (1) CFR, dreptul de a fi tratat în mod
imparţial de către autorităţile UE, este reglementat mai detaliat în paragrafele 2-5 ale
articolului III-3. În prezent, obligaţia de imparţialitate este reglementată la nivelul UE în
regulamentul financiar şi în Statutul funcţionarilor1. Cu toate acestea, este necesar să se
1

Regulamentul (UE, Euratom) 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012
privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom)
1605/2002 [2012] JO L 298/1, modificat ultima dată prin Regulamentul (UE, Euratom) 547/2014 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) 966/2012 privind
normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii [2014] JO L 163/18, articolul 57; A Regulamentului 31
(CEE), 11 (CEEA), de stabilire a Statutului funcţionarilor şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţii
Economice Europene şi al Comunităţii Europene a Energiei Atomice („Statutul funcţionarilor”) [1962] JO 45,
modificat ultima dată prin Regulamentul (UE, Euratom) 1023/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din
22 octombrie 2013 de modificare a Statutului funcţionarilor Uniunii Europene şi a Regimului aplicabil celorlalţi
agenţi ai Uniunii Europene [2013] JO L ' 287/15, articolul 11 litera (a).
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abordeze această problemă centrală care este, de asemenea, conectată la principiile de
egalitate şi nondiscriminare1, dintr-o perspectivă procedurală, pentru a se asigura o protecţie
adecvată a părţilor. Norme similare privind imparţialitatea sunt prevăzute şi în legile privind
dreptul administrativ al statelor membre2.
(17) În conformitate cu alineatul 2, funcţionarul responsabil de gestionarea procedurii3,
precum şi orice altă persoană implicată într-o decizie în numele unei autorităţi publice se
vor abţine de la participarea la procedură în cazul în care au un interes financiar sau familial
în această decizie. Astfel de conflicte de interese sunt considerate deosebit de relevante şi,
prin urmare, nu sunt lăsate la interpretarea superiorului. Funcţionarul afectat trebuie să se
abţină, în orice caz, după comunicarea conflictului de interese superiorului.
(18) Toate celelalte posibile conflicte de interese vor fi examinate de către superior,
care va decide dacă să excludă funcţionarul sau nu. Excluderea este obligatorie în cazul în
care exercitarea imparţială şi obiectivă a funcţiei funcţionarului este compromisă4.
(19) În concordanţă cu perspectiva procedurală menţionată mai înainte şi cu dreptul de
a fi tratat în mod imparţial prevăzut de articolul 41 alineatul (1) CFR, punctul 4 a acordat în
mod expres dreptul părţilor de a solicita excluderea unui funcţionar afectat de un conflict de
interese5. Această solicitare trebuie să fie făcută cât mai curând posibil, de îndată ce partea
solicitantă cunoaşte un potenţial conflict de interese, pentru a se evita întârzierea nejustificată a procedurii6.
(20) Punctul 5 extinde obligaţiile de imparţialitate prevăzute în alineatele anterioare
oricărei alte persoane implicate într-o decizie în numele unei autorităţi publice. Aceasta
include, printre altele, orice alt funcţionar – diferit de cel responsabil oficial – care participă
la gestionarea procedurii sau persoana sau persoanele responsabile cu adoptarea deciziei
1

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene [2007] JO C 303/1, Art. 20, 21.
A se vedea, de exemplu, Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (BGBl nr 51/1991) Das zuletzt
durch Artikel 1 des Bundesgesetzes 31. Juli 2013 vom (BGBl I Nr / 2013.). Geändert Worden ist (§§ 7 şi 36a);
van Wet 4 Juni 1992 houdende algemene regels van Bestuursrecht (Stb 1992, 315.), in werking op getreden 1
Juli 1994, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 25 juni 2014, in werking op getreden 1 augustus 2014, articolul 2: 4;
Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl I S. 102.), Das
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 25. Juli 2013 vom (BGBl I S. 2749). Geändert Worden ist, §§ 20, 21; Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones y del procedimiento întreprinderile
publice Administrativo Comun (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada por última vez por la ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312, de
30.12.2013), art 28, 29.
3 Pentru funcţionarul responsabil, a se vedea punctele 33 şi 34 din explicaţii.
4 Acest criteriu este preluat din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de
abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului, modificat ultima dată prin Regulamentul
(UE, Euratom) 547 / 2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a
Regulamentului (UE, Euratom) 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii
[2014] JO L 163/18, articolul 57 alineatul (2).
5 Punctul 4 este inspirat de Rezoluţia Parlamentului European din 15 ianuarie 2013 conţinând recomandări
către Comisie privind o lege de procedură administrativă a Uniunii Europene [2012/2024 (INI)], Recomandarea 4.3.
6 A se vedea, de exemplu, Regulamentul (CE) 207/2009 din 26 februarie 2009 privind marca comunitară
(versiune codificată) („Regulamentul privind marca comunitară”) [2009] JO L 78/1 modificată ultima dată prin
Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Croaţia, precum şi adaptările la Tratatul privind Uniunea
Europeană, Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a
Energiei Atomice [2012] JO L112 / 6, articolul 137 alineatul (3).
2

Herwig C. H. Hofmann, Jens-Peter Schneider, Jacques Ziller, Dacian C. Dragoş

81

finale. Obligaţiile sunt extinse, mutatis mutandis, deoarece se poate întâmpla, de exemplu,
ca persoana afectată nu să nu aibă un superior strict vorbind; dacă acesta este cazul, decizia
de a exclude această persoană este luată de către autoritatea de desemnare sau de către
organul colegial de care el sau ea aparţine1.
III-4 Informaţii on-line cu privire la procedurile existente
(21) Dispoziţiile prevăzute la articolul III 4 nu sunt încă foarte frecvente dintr-o
perspectivă 2 de drept comparat, dar par a fi necesare pentru a adapta reglementarea
procedurilor administrative pentru societatea informaţională şi pentru a răspunde
aşteptărilor cetăţenilor în ceea ce priveşte guvernarea on-line. Ideea generală din spatele
acestui articol este că autorităţile publice ar trebui să utilizeze internetul intensiv pentru
informarea cetăţenilor într-un mod simplu şi clar cu privire la diferitele proceduri
administrative prevăzute de legislaţie. Astfel de informaţii on-line au ca scop să protejeze şi
să încurajeze principiul accesului cetăţenilor la drept, aspecte subliniate de Raportul
Mandelkern 3 privind o mai bună legiferare. De asemenea, acest principiu merge mai
departe de site-urile oficiale cu legislaţie consolidată, care au proliferat în ultimii ani la
nivelul UE şi la nivel naţional4.
(22) Crearea şi actualizarea de site-uri informative bine concepute necesită multe
resurse. Din acest motiv, este lăsată la latitudinea autorităţilor publice de a decide când şi
cum să le pună în aplicare. Cu toate acestea, se pare că ar trebui să se acorde prioritate
procedurilor de aplicare, în scopul de a scuti pe mulţi potenţiali candidaţi de povara de a
afla care este legislaţia aplicabilă şi cerinţele legale care trebuie să fie îndeplinite, precum şi
pentru a se evita costurile de informare de către autoritatea publică a reclamanţilor, în mod
individual 5 . Procedurile din oficiu (cum ar fi procedurile de sancţionare sau aplicare a
sancţiunilor) sunt, de asemenea, foarte importante şi pot afecta negativ cetăţenii, dar
drepturile de informare ale destinatarilor pot fi satisfăcute prin a impune autorităţilor
publice obligaţia de a-i informa în mod individual cu privire la procedură atunci când
aceasta este iniţiată6. Cererea privind informaţii de procedură on-line este mai mare în ceea
ce priveşte procedurile de solicitare. De fapt, site-urile oficiale care există deja, informează
în principal cu privire la procedurile de aplicare şi de multe ori permit cetăţenilor să îşi
depună cererea on-line.
(23) Punctul 2 conţine o listă neexhaustivă şi neobligatorie a elementelor de informare
care sunt considerate deosebit de relevante. Site-urile web nu ar trebui să descrie numai
1 A se vedea, de exemplu, Regulamentul (CE) 207/2009 din 26 februarie 2009 privind marca comunitară
(versiune codificată) („Regulamentul privind marca comunitară”) [2009] JO L 78/1, modificat ultima dată prin
Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Croaţia, precum şi adaptările la Tratatul privind Uniunea
Europeană, Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a
Energiei Atomice [2012] JO L112 / 6, articolul 137 alineatul (4).
2 Drepturi largi de informare online cu privire la procedurile administrative sunt stabilite la începutul Legii
privind procedura administrativă din 1946, Pub. L 79-404, §§ 500-596, 60 Stat. 237 (1946), § 552 (a).
3 Grupul Mandelkern privind o mai bună legiferare, Raport final (13 noiembrie 2011), disponibil la adresa:
http://ec.europa.eu/smartregulation/ better_regulation / documente / mandelkern_report.pdf, p. 10, p. 40-46.
4 Site-ul EUR-Lex al UE fiind unul dintre exemplele cele mai avansate.
5 A se vedea obligaţiile de informare impuse autorităţilor publice în conformitate cu articolul III-6 (3) şi
articolul III-8 (1) litera (a).
6 A se vedea Art. III-5(2), (3).
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principalele etape procedurale şi să indice autoritatea competentă să adopte decizia finală,
termenul-limită şi căile de atac disponibile, ci, de asemenea, să ofere o legătură cu legislaţia
aplicabilă în versiunea sa consolidată1, o scurtă explicaţie a principalelor cerinţele legale şi
interpretarea2 sa administrativă şi un link de formulare standard, care pot fi utilizate de către
părţi în comunicările lor cu autoritatea publică în cadrul procedurii3.
(24) Având în vedere importanţa pe care informaţiile on-line cu privire la procedurile
administrative o pot avea în a promova exercitarea efectivă a libertăţilor pieţei interne a UE
şi pentru a realiza un spaţiu administrativ european real, Comisia Europeană este cel mai
bine plasată pentru a promova cele mai bune practici şi să emită recomandări care ar putea
să fie urmate de alte autorităţi ale UE şi alte state membre.
III-5 Iniţiere
(25) Paragraful 1 al articolului III-5 enumeră cele două modalităţi de proceduri
administrative care pot fi iniţiate în conformitate cu legislaţia sectorială specifică: din oficiu
sau printr-o cerere4. Punctele 2-4 – şi articolul III-6 (3) – reglementează două consecinţe
juridice relevante, care derivă din cele două forme de iniţiere.
(26) Prima consecinţă este obligaţia autorităţii publice de a informa părţile cu privire la
procedura care va fi efectuată. În cadrul procedurilor din oficiu aceste informări au loc prin
înştiinţarea prevăzută la punctele 2 şi 3, în timp ce în procedurile de solicitare informaţia
este furnizată prin confirmarea de primire reglementată la articolul III-6 (3). Informaţiile
care trebuie să fie acordate sunt aceleaşi în ambele cazuri, cu o singură diferenţă: în
procedurile din oficiu părţile trebuie să fie informate cu privire la justificarea iniţierii
procedurii, în timp ce în procedurile de aplicare nu este necesară informarea. În cazul în
care o procedură din oficiu are ca scop, de exemplu, detectarea posibilelor încălcări ale
legislaţiei UE, este important ca persoana în cauză să poată cunoaşte acest lucru la începutul
procedurii5. Acest aviz privind raţiunea iniţierii ar trebui să facă distincţie între obligaţia
mai intensă de motivare stabilită la articolul III-29 cu privire la decizia finală a procedurii.
1 Sursa de inspiraţie se regăseşte în Recomandările privind accesul la reglementarea cuprinsă în Grupul
Mandelkern privind o mai bună legiferare, Raport final (13 noiembrie 2011), disponibil la adresa:
http://ec.europa.eu/smartregulation/ better_regulation / documente / mandelkern_report.pdf (p. 40-46).
2 Sursa inspiraţiei Directivei 2006 / 123 / CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie
2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne [2006] JO L 376/36, articolul 7 alin. (3) este, de asemenea, inspirat
de Directiva 2006/123 / CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile
în cadrul pieţei interne [2006] JO L 376/36, articolul 7 alineatul (3), (5).
3 A se vedea, de exemplu, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones
y del procedimiento întreprinderile publice Administrativo Comun (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada
por última vez por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
local (BOE núm 312, de 30.12.2013.), articolul 70 alineatul (4); Legea spaniolă 11/2007 privind accesul
electronic al cetăţenilor la serviciile publice (Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso Electrónico de los
ciudadanos un núm los Servicios Públicos, BOE. 150, de 23.6.2007, modificada por última vez por la Ley
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, BOE núm. 55, de 5.3.2011), articolul 35.
4 Această distincţie dublă are în vedere Rezoluţia Parlamentului European din 15 ianuarie 2013, cu
recomandări către Comisie privind o lege de procedură administrativă a Uniunii Europene [2012/2024 (INI)],
Recomandarea 4.1; Recomandarea Consiliului Europei CM/Rec (2007) 7 a Comitetului de Miniştri către statele
membre cu privire la buna administrare, articolul 12; şi de multe naţionale APP.
5 În ceea ce priveşte anchetele – de ex. Cauzele conexate C-97/C-la 87 la 99/87 Dow Chemical Ibérica şi
alţii împotriva Comisiei [1989] ECR 3165, punctele 12, 26, 45-47; Caz/00 Roquette Frères v. Directeur général
de la concurs, de la consommation et de la répression des fraudes, şi 94 C-[2002], p I-9039, punctele 47-48.
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Este important ca părţile să fie informate cu privire la căile de atac disponibile deja în acest
stadiu incipient al procedurii, din moment ce autoritatea nu poate adopta o decizie finală şi,
prin urmare, căile de atac nu vor fi indicate în conformitate cu articolul III-301.
(27) Punctul 2 conţine două excepţii de la obligaţia de a notifica imediat iniţierea în
procedurile din oficiu. În primul rând, notificarea poate avea loc într-o etapă ulterioară, dacă
o notificare imediată ar putea pune în pericol investigarea cazului. Acest lucru se poate
întâmpla, de exemplu, atunci când este necesară o inspecţie neanunţată pentru a obţine
probe. În acest caz, notificarea anterioară cu privire la iniţiere ar putea pune în pericol
eficienţa inspecţiei şi a întregii anchete; pentru a evita acest risc, notificarea poate, prin
urmare, să aibă loc chiar în momentul în care se efectuează controlul [a se vedea articolul
III-17 (2)]. A doua excepţie abordează situaţii de urgenţă, în cazul în care o decizie imediată
poate fi adoptată în anumite condiţii stricte2. Un exemplu ar fi măsurile de urgenţă adoptate
de Comisie în domeniul siguranţei produselor alimentare 3 . Această decizie imediată se
notifică în conformitate cu articolul III-33 (1). De asemenea, în astfel de cazuri, audierea
poate fi omisă [a se vedea articolul III-23 (2)].
(28) A doua consecinţă juridică a ambelor forme de iniţiere este obligaţia autorităţii
publice de a gestiona procedura corespunzătoare şi de a adopta o decizie finală în cadrul
termenului obligatoriu prevăzut la articolul III-94 . În conformitate cu articolul III-9 (2),
termenul stabilit în legislaţia specifică, sau implicit termenul de trei luni stabilit la articolul
III-9 (1), se calculează începând cu data primirii cererii complete în procedurile de
solicitare, sau la data iniţierii din oficiu. Această îndatorire de a decide este exclusă în cazul
unor cereri inutile, vădit nefondate sau abuzive [articolul III-6 (3)].
III-6 Reguli speciale privind procedurile de aplicare
(29) Articolul III-6 conţine unele norme speciale privind iniţierea procedurilor de
aplicare şi, prin urmare, este strâns legat de articolul III-5. În conformitate cu abordarea de
bază nonformalistă a întregii cărţi, alineatul 1 stabileşte că cererile nu sunt supuse unor
cerinţe formale şi documentare care nu sunt necesare. De asemenea, prezentul alineat
permite solicitanţilor să depună cererile lor prin mijloace electronice, în conformitate cu
1

Sursa de inspiraţie a Consiliului Europei, Recomandarea CM / Rec (2007) 7 a Comitetului de Miniştri
către statele membre cu privire la buna administrare, articolul 13 alineatul (4).
2 Sursa de inspiraţie Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar
2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 25. Juli 2013 vom (BGBl. I S. 2749) geändert
Worden ist, § 28 (2).
3 Regulamentul (CE) 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 [2002] JO L
31/1 modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) 596/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18
iunie 2009 de adaptare a anumitor acte care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din tratat la
Decizia 1999/468/CE a Consiliului în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control, Adaptare la
procedura de reglementare cu control – partea a patra [2009] JO L 188 / 14, art. 53.
4 Obligaţia autorităţilor UE de a adopta o decizie definitivă într-un termen rezonabil rezultă în mod implicit
din articolul 265 din TFUE (oferind un remediu pentru întârzieri nejustificate în luarea deciziilor) şi a fost
confirmat de CEJ în mai multe rânduri (chiar şi în ceea ce priveşte plângerile, a se vedea, de exemplu, Cauza
C-282/95 P auto Guérin v. Comisia [1997], p I-1503, punctul 37). La nivel naţional, a se vedea, de exemplu, Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones y del procedimiento întreprinderile
publice Administrativo Comun (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada por última vez por la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312, de
30.12.2013), articolul 42 alineatul (1).
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dreptul general de a comunica şi de a îndeplini toate formalităţile procedurale prin mijloace
electronice, prevăzute la articolul III-8 alineatul (1) litera (b).
(30) Punctul 2 se referă la problema cererilor depuse la servicii care nu sunt competente. Aceste cereri sunt transferate din oficiu, fără întârziere, organismului competent, dar
numai în cazul în care ambele servicii aparţin aceleiaşi autorităţi publice1. O opţiune mai
ambiţioasă ar fi să se extindă obligaţia de transfer la serviciile aparţinând altor autorităţi ale
UE sau ale altor statelor membre, dar având în vedere numărul mare, complexitatea şi
diversitatea autorităţilor care există în Europa, o astfel de soluţie ar putea pune în pericol
eficienţa administrativă2.
(31) Punctul 3 impune obligaţia de a furniza solicitantului o confirmare de primire care
conţine informaţii relevante cu privire la procedură3. Tezele 3, 4 şi 5 din prezentul alineat
reglementează modul în care autorităţile ar trebui să reacţioneze atunci când primesc o
cerere neconformă. Sarcinile lor depind de importanţa neconformităţii. Ca regulă generală,
acestea vor preciza în confirmarea de primire defectele existente sau documentele lipsă şi
vor da o perioadă corespunzătoare pentru remedierea sau producerea lor. Cererile vădit
nefondate sau inutile pot fi totuşi respinse ca inadmisibile prin intermediul unei confirmări
de primire pe scurt motivată. Nicio confirmare de primire nu trebuie să fie trimisă, în
cazurile în care cererile succesive depuse de acelaşi solicitant sunt considerate abuzive din
cauza caracterului lor repetitiv. Prezentul alineat este completat de articolul 13 alineatul (2),
care permite solicitanţilor, înainte de depunerea unei cereri, să solicite avizul autorităţii
publice cu privire la informaţiile care urmează să fie furnizate de aceasta4.
(32) Punctul 4 face trimitere mutatis mutandis la procedura de atribuire competitivă
reglementată în cartea IV capitolul 2 secţiunea 3 – în ceea ce priveşte încheierea contractelor UE – în cazul în care numărul mare de cereri care urmează să fie acordat este limitat,
iar o astfel de procedură competitivă trebuie să fie utilizată în scopul de a asigura o concurenţă loială între toţi candidaţii posibili5.
III-7 Funcţionar responsabil
(33) Articolul III-7 include o dispoziţie inovatoare şi importantă din legea italiană de
administrare generală6: obligaţia autorităţii publice de a numi un funcţionar responsabil de
1 Expresia „autoritate publică” este folosită în acest context în locul celei de „persoană juridică”, pentru că
la nivelul UE – şi în multe state membre – diferitelor administraţii nu li se acordă personalitate juridică.
2 Punctul 2 este inspirat de Ombudsmanul European – Codul european de bună conduită administrativă,
articolul 15; Rezoluţia Parlamentului European din 15 ianuarie 2013, cu recomandări către Comisie privind o
lege de procedură administrativă a Uniunii Europene (2012/2024 (INI)), Recomandarea 3 („Principiul eficienţei
şi service”); Recomandarea Consiliului Europei CM / Rec (2007) 7 a Comitetului de Miniştri către statele
membre cu privire la buna administrare, articolul 13 alineatul (3).
3 A se vedea punctele 39-42 din explicaţii.
4 Art. III-6 (3) este inspirat de Ombudsmanul European – Codul european de bună conduită administrativă,
art 14; Rezoluţia Parlamentului European din 15 ianuarie 2013, cu recomandări către Comisie privind o lege de
procedură administrativă a Uniunii Europene [2012/2024 (INI)], Recomandarea 4.2; Directiva 2006/123/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne [2006]
JO L 376/36, articolul 13 alineatul (5); Recomandarea Consiliului Europei CM / Rec (2007) 7 a Comitetului de
Miniştri către statele membre cu privire la buna administrare, articolul 13 alineatul (4).
5 Punctul 4 este inspirat din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12
decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne [2006] JO L 376/36, articolul 12 alineatul (1).
6 Legge 7 Agosto 1990 n. 241, Nuove di Materiei în Norme procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi (nella pubblicata Gazzetta Ufficiale del 18 Agosto 1990 n. 192), Arte 4-6.
A se vedea, de asemenea, Ombudsmanul European – Codul european de bună conduită administrativă, articolul
14 alineatul (2).
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gestionarea procedurii, al cărui nume şi detalii de contact sunt comunicate părţilor chiar în
momentul în care ele iniţiază procedura1. Acest oficial poate fi persoana care adoptă decizia
finală sau una diferită. Prin urmare, raţiunea acestei dispoziţii nu este aceea de a separa
gestionarea procedurii de adoptarea deciziei finale, ci aceea de a consolida imparţialitatea
autorităţii decizionale2. Scopul este mai degrabă să consolideze transparenţa procedurală,
pentru a evita diluarea responsabilităţilor care pot apărea atunci când nicio persoană nu este
desemnată în mod oficial ca fiind responsabilă pentru gestionarea procedurii şi, prin
urmare, pentru a promova o mai bună gestionare a procedurii3 şi o protecţie mai puternică a
drepturilor procedurale ale părţilor. Funcţionarul responsabil este faţa vizibilă a procedurii
şi persoana de contact a părţilor pe tot parcursul procedurii.
(34) Când gestionează procedura, funcţionarul responsabil trebuie să respecte şi să
promoveze în mod activ drepturile enumerate la articolul III-8 (1), precum şi celelalte
drepturi procedurale ale părţilor acordate în alte părţi din cartea III. Articolul III-7 îl obligă
să păstreze un dosar corespunzător care conţine înregistrări ale tuturor informaţiilor şi
documentelor produse în timpul procedurii, aspect esenţial4 pentru a asigura transparenţa şi
eficienţa administrativă, pentru a permite părţilor să îşi exercite dreptul la apărare şi pentru
a permite un control judiciar.
III-8 Managementul procedurilor şi al drepturilor procedurale
(35) Paragraful 1 al art. III-8 enunţă drepturile generale ale părţilor, drepturi care vor
fi respectate în orice stagiu al procedurii5. Acestea vin în completarea altor drepturi ale
părţilor referitoare la etape specifice ale procedurii precum dreptul de a fi notificat cu
privire la iniţierea din oficiu a procedurii [articolul III-5(2)], dreptul de a primi o confirmare
a primirii solicitării formulate [articolul III-6(3)], dreptul de a cere excluderea funcţionarilor
care nu sunt imparţiali [articolul III-3(4)], dreptul de a propune martori şi experţi [articolul
III-15(2)], dreptul de a consulta propriul dosar (articolul III-22), dreptul la confidenţialitate,
precum şi păstrarea secretului profesional şi de afaceri (articolul III-22 paragrafele 1 şi 2),
dreptul de a fi ascultat (articolul III-23 şi articolul III-24), dreptul de a obţine motivarea
deciziei finale (articolul III-29), dreptul de a fi informat cu privire la remediile disponibile
(articolul III-30) şi dreptul de a fi notificat cu privire la decizia finală (articolul III-33).
(36) Directiva privind serviciile conţine prevederi interesante în ceea ce priveşte
procedurile administrative care sunt aplicabile şi procedurilor desfăşurate de autorităţile
1

A se vedea articolul III-5 (3) litera (c) şi articolul III-6 (3) teza a doua.
CEJ a respins o obligaţie generală de separare între cele două funcţii, chiar şi în cazul procedurilor de
sancţionare administrativă, a se vedea, de exemplu, Hotărârea 100/80 Musique Diffusion française c. Comisiei
[1983] ECR 1825, punctele 6-7.
3 Acest lucru se întâmplă, de exemplu, în Spania, în conformitate cu Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Juridico de las Administraciones y del procedimiento Administrativo Comun (BOE núm. 285, de
27.11.1992), modificada por última vez por La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312, de la 30.12.2013), art 41.
4 A se vedea Rezoluţia Parlamentului European din 15 ianuarie 2013, cu recomandări către Comisie
privind o lege de procedură administrativă a Uniunii Europene [2012/2024 (INI)], Recomandarea 3 („Principiul
transparenţei”) şi Ombudsmanul European – Codul de bună conduită administrativă, art. 24.
5 O listă generală similară este conţinută de Legea nr. 30/1992, din 26 noiembrie privind regimul juridic al
administraţiilor publice şi al procedurii administrative comune (BOE num. 285, din 27.11.1992), modificată
ultima oară prin Legea nr. 27/2013, din 27 decembrie privind raţionalizarea şi sustenabilitatea administraţiei
locale (BOE num 312, din 30.12.2013), Art. 35.
2
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UE1. Aceasta constituie izvorul unora dintre drepturile prevăzute în paragraful 1. Este cazul
dreptului de a se oferi informaţii privitoare la aspecte ce ţin de procedurile administrative
într-o maniera rapidă, clară şi inteligibilă. Acest drept nu implică şi asigurarea asistenţei
juridice în mod individual, ci doar informaţii generale privind modul în care cerinţele sunt
interpretate şi aplicate de obicei 2 . De asemenea, este cazul dreptului de a comunica şi
completa, acolo unde este posibil şi permis, toate formalităţile procedurale, de la distanţă
sau prin mijloace electronice3, incluzând videoconferinţe4, precum şi dreptul de a plăti doar
acele taxe care sunt rezonabile şi proporţionale cu costul procedurilor în cauză5.
(37) Paragraful 1(e) instituie prin dreptul de a fi reprezentat nu doar reprezentarea
prin avocat, ci şi prin alte persoane care ar avea această capacitate potrivit dreptului
naţional6. Paragraful 3 priveşte problema acelor proceduri în care există un număr mare de
persoane interesate şi prevede posibilitatea autorităţii publice de a stabili din oficiu un
reprezentat comun al tuturor acelor părţi cu aceleaşi interese7.
(38) Pentru a asigura respectarea drepturilor prevăzute în paragraful 1, precum şi în
restul Cărţii, paragraful 2 conferă dreptul părţilor de a formula o plângere împotriva
responsabilului oficial, a autorităţii decidente, precum şi a oricărui funcţionar care ia parte
la proceduri şi care, cu intenţie sau din culpă, nu îşi îndeplineşte obligaţiile8. Litigiile ale
căror părţi sunt doar particulari nu intră sub incidenţa acestor prevederi.
1 Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire
a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în
alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE [2008] JO L 218/21, art. 6 stabileşte anumite standarde
procedurale generale interesante care au fost luat în considerare în realizarea proiectului prezentei Cărţi.
2 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind
serviciile în cadrul pieţei interne [2006] JO L 376/36, Art. 7. A se vedea, de asemenea, Rezoluţia Parlamentului
European din 15 ianuarie 2013 conţinând recomandări adresate Comisiei privind dreptul de procedură
administrativă al Uniunii Europene [2012/2014(INI)], Recomandarea 3 (Principiul eficienţei şi al serviciului) şi
Ombudsmanul European – Codul de bună conduită administrativă, art. 10(3), 15(3) şi 22.
3 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind
serviciile în cadrul pieţei interne [2006] JO L 376/36, Art. 8(1). Acest drept nu este aplicabil de exemplu pentru
inspecţia sediului sau a echipamentelor folosite sau examinării fizice a capacităţii sau a integrităţii personale a
părţilor interesate [Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006
privind serviciile în cadrul pieţei interne [2006] JO L 376/36, Art. 8(2)].
4 Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracţionalităţii
[2004] JO L 261/15, Art. 9.
5 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind
serviciile în cadrul pieţei interne [2006] JO L 376/36, Art. 13(20); a se vedea şi Recomandarea CM/REC (2007)
a CMCE cu privire la buna administrare, art. 16.
6 A se vedea de exemplu Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada por última
vez por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
(BOE núm. 312, de 30.12.2013), Art. 32(2).
7 Această prevedere este inspirată din Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist, §18.
8 A se vedea de exemplu Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada por última
vez por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
(BOE núm. 312, de 30.12.2013), Art. 35(j), 41(2); Recomandarea CM/ REC (2007) a CMCE cu privire la buna
administrare, Art. 23(4). Standardul privind răspunderea materială este preluat din Regulamentul 31 (EEC), 11
(EAEC), care stabileşte Statutul funcţionarilor Uniunii Europene şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai
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(39) Inexistenţa unor termene în interiorul cărora autorităţile să ia deciziile poate duce
incertitudine legislativă în ceea ce îi priveşte pe cei interesaţi şi poate spori ineficienţa
administraţiei. Din aceste cauze se impune stabilirea unor termene în legislaţia specifică
anumitor sectoare, precum şi în legislaţia naţională.
(40) Paragraful 1 prevede un termen general aplicabil în toate acele situaţii în care nu
au fost stabilite alte termene derogatorii1. Acesta este un termen aplicabil în cazul tuturor
procedurilor administrative, indiferent dacă acestea se finalizează cu o decizie
administrativă sau cu închiderea procedurilor, aşa cum este cazul multor investigaţii.
(41) Paragraful 3 stabileşte o excepţie de la regula generală prevăzută în paragraful 1
în cazul în care „complexitatea sau alte obstacole” constituie impedimente împotriva respectării termenului general. Spectrul situaţiilor ce pot intra sub incidenţa acestei prevederi
poate fi destul de larg, variind de la vis maior şi până la prelungire nejustificată a procedurilor. Alte exemple sunt: a) suspendarea justificată a procedurilor; b) întârzieri imputabile
părţii interesate; c) perioade de timp în care a fost aşteptată comunicarea anumitor
documente de către parte sau alte entităţi şi autorităţi relevante, care sunt necesare pentru
soluţionarea cazului2.
(42) Pentru a asigura respectarea principiului unor proceduri echitabile (Articolul 41
CFR), autoritatea legiuitoare poate lua în considerare prevederea, în legislaţia specifică
unui anumit sector, a unui număr maxim de prelungiri posibile a procedurilor. Cu toate
acestea, este important de luat în considerare faptul că impunerea unei limite de timp pentru
prelungiri sau a unui număr maxim de prelungiri este o soluţie ce se poate dovedi nerealistă
în anumite situaţii.
(43) Este extrem de importantă sublinierea faptului că paragraful 4 nu exclude
răspunderea pentru prejudiciile aduse de UE ca urmare a unor acţiuni legale/nonlegale
stipulate în Tratate (Art. 263 coroborat cu Art. 268 şi 340 din TFUE). Legislaţia naţională şi
legislaţia europeană specifică anumitor sectoare prevăd o varietate de consecinţe ce survin
ca urmare a nerespectării unor anumite termene, incluzând de exemplu penalizarea
funcţionarului responsabil, plătirea contravalorii prejudiciilor sau chiar o decizie implicită
în favoarea solicitantului (denumită şi autorizare tacită în art. 11(4) din Regulamentul
Uniunii Europene [1962] JO 45, modificat ultima oară prin Regulamentul (UE, Euratom) 1023/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2013 care modifică Statutul funcţionarilor Uniunii
Europene şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene [2013] JO L 287/15, Art. 86(1) privind
răspunderea disciplinară a funcţionarilor UE.
1 A se vedea Rezoluţia Parlamentului European din 15 ianuarie 2013 conţinând recomandările Comisiei
privind dreptul de procedură administrativă al Uniunii Europene [2012/2024(INI)], Recomandarea 4.6; Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada por última vez por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312, de 30.12.2013), Art.
42(3); Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102),
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist, §42a(2);
Legge 7 agosto 1990 n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192), Art. 2.
2 Inspirat din Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dziennik Ustaw Nr
30, poz. 168), tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 267), zmiana z dnia 10
stycznia 2014 r. (Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 183), Art. 35.
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1829/2003)1. Este important de remarcat existenţa unui oarecare conflict. Pe de o parte,
impunerea unor limite fără specificarea consecinţelor în caz de nerespectare erodează
puternic semnificaţia acestora. Pe de altă parte, pentru ca aceste consecinţe să fie realiste ele
trebuie să fie determinate în funcţie de circumstanţele concrete. De exemplu, o decizie
implicită/autorizare tacită este soluţia cea mai favorabilă din punct de vedere al intereselor
solicitantului, dar această soluţie este posibil să nu fie una fezabilă în cazul în care există
mai mult de un destinatar, iar aceştia din urmă au interese contrare. De asemenea, lipsa unei
decizii scrise poate duce la controverse cu privire la conţinutul decizie, precum şi la
dificultăţi în ceea ce priveşte probarea existenţei unei asemenea decizii.

Capitolul 3: Colectarea informaţiilor
(44) Colectarea informaţiilor şi ţinerea evidenţei acestora constituie o activitate centrală a oricărei proceduri administrative, ducând la adoptarea unei decizii individuale.
Prin „procedură administrativă” se înţelege un proces decizional structurat care constă în
alegerea unei alternative ca urmare a colectării, procesării şi evaluării informaţiei. Modelul
de Reguli ReNEUAL descris în Capitolul 3 al acestei cărţi instituie, ca standard general
aplicabil, conceptul de procedură investigativă.
(45) Capitolul este împărţit în două secţiuni. Prima secţiune stabileşte un set de
reguli generale, iar cea de-a doua adresează probleme specifice privitoare la un important
instrument investigativ, i.e. inspecţiile. Drept urmare, inspecţiile nu sunt conceptualizate ca
o alternativă la investigaţii, ci ca o subcategorie importantă a instrumentelor necesare pentru
realizarea unor investigaţii eficiente. Această relaţie suplimentară între cele două secţiuni
este evidenţiată de asemenea în Articolul III-10(2)(d). Trebuie subliniat faptul că, aşa cum a
fost evidenţiat în explicaţiile Cărţii I, procedurile care nu se finalizează prin adoptarea unei
decizii finale formale, dar care sunt iniţiate cu intenţia formulării unei asemenea decizii
intră de asemenea sub incidenţa regulilor prevăzute în Cartea a III-a2.

Secţiunea I: Reguli generale
III-10 Principii pentru realizarea investigaţiilor
(46) În acord cu abordarea generală expusă mai sus Articolul III-10 (1) stabileşte
principiile pentru realizarea investigaţiilor ca standard general pentru colectarea
informaţiei de către administraţie. Formularea acestora are ca izvoare diverse surse din
dreptul UE şi dreptul naţional 3 . Acestea constituie o reflectare o jurisprudenţei Curţii
1

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic [2003]
JO L 268/1 modificat ultima oară prin Regulamentul (CE) nr. 298/2008 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 privind produsele alimentare
şi furajele modificate genetic, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei [2008] JO L
97/64, Art. 11(4).
2 A se vedea Cartea I, paragraful 19 al explicaţiilor şi paragraful 62 al explicaţiilor.
3 Formulare preluată din Ombudsmanul European – Codul de bună conduită administrativă (2013), Art. 9
cu o completare din Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003
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Europene de Justiţie în ceea ce priveşte obligaţia de atenţie sporită1 , care constituie un
echivalent al principiilor pentru realizarea investigaţiilor. Conform jurisprudenţei Curţii
Europene de Justiţie acest drept procedural de a beneficia de o investigaţie atentă trebuie să
fie deosebit de chestiunile ce ţin de drept material. Acest drept nu trebuie să fie folosit
având ca scop minimizarea prerogativelor administrative.
(47) Obligaţia realizării unei investigaţii diligente este un element important al principiilor unei bune administraţii, iar aceasta este subînţeleasă din Articolul 41(1) CFR.
Altfel spus, obligaţia realizării unei investigaţii diligente constituie o garanţie în asigurarea
corectitudinii şi imparţialităţii procedurale. Cu toate acestea, nu se consideră implicit că
autoritatea deţine întreaga responsabilitate în descoperirea situaţiei de fapt reale. Potrivit
Articolului III-13 părţile au obligaţia de a asigura asistarea autorităţii în acest demers.
(48) Este importantă realizarea diferenţierii între obligaţia unei investigaţii diligente şi instrumentele administrative concepute pentru îndeplinirea acestei obligaţii.
Colectarea informaţiilor poate interfera cu drepturile fundamentale ale părţilor private.
Potrivit principiului legalităţii prevăzut în Articolul 52(1)1 CFR, o asemenea ingerinţă
necesită o justificare legislativă specifică. Simpla prevedere legală a obligaţiei realizării
unei investigaţii diligente nu constituie în sine o astfel de bază legală. Din acest motiv
Articolul III-10(2) face referire la condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru ca aceste
instrumente să poată fi utilizate. Acestea se găsesc în alte modele de reguli (specifice)
conţinute în cuprinsul Cărţii III sau în alte prevederi UE.
III-11 Investigaţia la cerere
III-12 Investigaţia ca urmare a unei decizii obligatorii
(49) Articolele III-11 şi III-12 codifică două puteri investigative tipice folosite pe
scară largă în mai multe sectoare ale investigaţiilor administrative. Formularea acestora are
ca izvor principal prevederi ale dreptului concurenţei2. Trebuie subliniat faptul că modelul
de reguli urmăreşte o abordare diferenţiată în ce priveşte aceste două prevederi şi
instrumente. În timp ce Articolul III-11 împuterniceşte autorităţile publice să realizeze
investigaţii la cerere, Articolul III-12 instituie o abilitare potenţială de a realiza investigaţii
ca urmare a unei decizii obligatorii. Legislaţia specifică anumitor domenii trebuie să
(BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden
ist, §24(2). See also Wet van 4 juni 1992 houdende algemene regels van bestuursrecht (Stb. 1992, 315), in
werking getreden op 1 juli 1994, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 25 juni 2014, in werking getreden op 1
augustus 2014, Art. 3:2; Legge 7 agosto 1990 n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192),
Sec. 6(1)(b); see also Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dziennik Ustaw
Nr 30, poz. 168), tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 267), zmiana z dnia
10 stycznia 2014 r. (Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 183), Arts 77-79.
1 Cazul C-269/90 TU München vs. Hauptzollamt München-Mitte [1991] ECR I-5469, par. 14. A se vedea
Cazul T-13/99 Pfizer Animal Health vs. Council of the EU [2002] ECR II-3305 privind integrarea
know-how-ului ştiinţific.
2 Comparaţie între Regulamentul Consiliului (CE) 1/2003 din 16 decembrie 2002 privind implementarea
regulilor privind concurenţa prevăzute în Articolele 81 şi 82 din Tratat [2003] JO L 1/1 modificat ultima oară
prin Regulamentul Consiliului (CE) 487/2009 din 25 mai 2009 privind aplicarea Articolului 81(3) din Tratat cu
privire la anumite categorii de acorduri şi practici concertate în sectorul trasportului aerian [2009] JO L 148/1,
Art. 18, 19.
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confere în mod explicit autorităţilor această abilitare potenţială. Această diferenţiere este
justificată având în vedere faptul că indivizii nu pot fi obligaţi să ofere informaţii la simpla
cerere [a se vedea Articolul III-11(2) propoziţia 1], în timp ce o decizie obligatorie ce
impune obligativitatea oferirii de informaţii este un act executoriu [comparaţie între
Articolul III-12(1) propoziţia 2 şi (2) propoziţia (2)]. În concordanţă cu aceste consecinţe
legale diferite, investigaţiile la simpla cerere sunt chiar concepute ca prerogative intrinseci
ale autorităţilor investigative în anumite domenii ale dreptului UE. Prima propoziţie a
articolului III-12(2) face referire la regulile procedurale stipulate în articolul III-11 în
măsura în care sunt adecvate în contextul unei decizii obligatorii care impune realizarea
investigaţiilor. Nu se referă la toate celelalte reguli procedurale ale Cărţii a III-a. Aşa cum
se demonstrează în legislaţia specifică anumitor domenii precum articolul 27(1) din
Regulamentul 1/20031, aceasta nu ar constitui o regulă generală pentru acest tip de decizie.
În consecinţă, rămâne la latitudinea legislaţiei specifice anumitor domenii de a impune
modele de reguli adiţionale.
(50) Un aspect important al ambelor instrumente îl reprezintă interacţiunea dintre
investigaţia realizată de o autoritate UE şi cea realizată de autorităţi ale Statelor
Membre în care se află sediul părţii în cauză, respectiv investigaţii realizate de autorităţile
competente ale altor State Membre al căror teritoriu ar putea fi afectat de o investigaţie
specifică. Aceste aspecte sunt reglementate în cazul investigaţiilor la cerere prin Articolul
III-11(4). Articolul III-12(2) propoziţia 1 face trimitere la această prevedere în cazul
investigaţiilor ca urmare a unei decizii obligatorii. Obiectivul acestor prevederi îl reprezintă
protejarea suveranităţii naţionale, precum şi construirea unei încrederi reciproce între
autorităţile în cauză. În era e-guvernanţei o astfel de obligaţie nu ar trebui să fie considerată
una prea anevoioasă. În cazul în care s-ar dovedi prea anevoioasă în anumite domenii,
reguli de procedură specifice pot prevedea o excepţie (Articolul I-2).
(51) Articolul 11(5) prevede o regulă similară în cazul unei cereri de investigaţie
formulate de către o autoritate a unui stat membru. Această regulă nu va afecta
aplicabilitatea restrânsă asupra autorităţilor naţionale a Cărţii a III-a în acord cu Articolul
I-2(2) şi III-1(2). Drept urmare, este aplicabil doar în condiţiile stabilite în Articolul III-1(2).
III-13 Obligaţia părţilor de a coopera
(52) Articolul III-13 stabileşte obligaţia părţilor de a coopera în vederea colectării
informaţiilor. Această prevedere doar completează, şi nu minimizează principiul
realizării investigaţiilor. Autorităţile publice vor avea în continuare responsabilitatea
finală în această activitate. Relaţia dintre cele două principii este pusă în evidenţă prin
formularea prevăzută în Articolul III-13(1) propoziţia 1 („a asista”). Astfel, autoritatea care
realizează investigaţia va avea în vedere declaraţiile date în baza Articolului III-13, dar are
obligaţia de a le aprecia în mod liber. De exemplu, o autoritate nu poate să aibă încredere
doar în declaraţiile oferite de către un solicitant fără a trece la verificarea acestora. În
această materie se dovedesc utile proceduri precum stabilirea de la început a unor
specificaţii în ceea ce priveşte aflarea unor situaţii de fapt private, confruntarea declaraţiilor
1 Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a
normelor de concurenţă prevăzute la art. 81 şi 82 din Tratat [2003] JO L 1/1 modificate ultima oară prin
Regulamentul nr. 487/2009 privind aplicarea articolului 81 alin. (3) din tratat anumitor categorii de acorduri şi
practici concertate în sectorul transporturilor aeriene [2009] JO L 148/1.
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solicitantului cu informaţiile oferite de un expert sau de terţi, care ar avea un interes în
cauză, precum şi investigarea proprie de către autoritate însăşi a aspectelor declarate.
(53) Obligaţia de a coopera diferă în funcţie de tipul procedurii administrative.
Această obligaţie este mai importantă în procedura de solicitare (a se vedea paragraful 2),
dar există şi în toate celelalte proceduri (a se vedea paragraful 1), deşi într-o pondere mai
limitată.
(54) Paragraful 1 stipulează standardele general aplicabile în ceea ce priveşte
obligaţia de a coopera în vederea asigurării unui echilibru între necesitatea unei eficienţe
administrative şi corectitudinea procedurală. Aceste standarde pornesc de la prezumţia că
fiecare din părţile implicate va aduce la cunoştinţa autorităţii acele elemente de fapt care îi
sunt cunoscute sau care se poate presupune în mod rezonabil că vor fi prezentate. În acest
din urmă caz este vorba despre elemente de fapt care constituie date cu caracter personal ale
acestei părţi. În această categorie ar intra starea de sănătate, nivelul salarial, calificările
personale, experienţa sau alte chestiuni private. O asemenea obligaţie pentru părţi nu este
excesiv de împovărătoare, dar în lipsa acesteia ar putea fi dificil pentru autoritate să afle
aceste informaţii. Propoziţiile 2 şi 3 prevăd faptul că nu constituie o îndeplinire defectuoasă
a obligaţiei de a realiza o investigaţie minuţioasă acea situaţie în care autoritatea ia o decizie
pe baza informaţiilor disponibile1 fără a realiza investigaţii suplimentare atunci când acestea
nu se impun în mod evident. Cu toate acestea, autoritatea are obligaţia de a investiga acele
elemente de fapt care deşi nu sunt evidente sunt observabile în acord cu Articolul III-10(1),
dacă nu se poate presupune în mod rezonabil că aceste fapte vor fi prezentate de una dintre
părţi. Este cazul informaţiilor privind chestiuni de interes public, sau chestiuni privitoare la
persoane ce nu constituie părţi ale procedurilor în cauză. Trebuie subliniat faptul că aceste
reguli privesc exclusiv partea procedurală.
(55) Paragraful 2 reglementează aspecte importante legate de obligaţia solicitanţilor
de a coopera în procedurile pe care aceştia le iniţiază. Acest paragraf completează regula
generală prevăzută în Articolul III-6(3) propoziţia 3. În acest context, obligaţia solicitanţilor
de a coopera se referă în principal la obligaţia de a furniza informaţiile necesare. Propoziţia
1 face referire la standardele de cooperare prevăzute în dreptul UE. Acest lucru se datorează
faptului că informaţia specifică ce trebuie furnizată de solicitanţi depinde de la caz la caz,
astfel că nu poate fi reglementată decât de prevederile legale specifice fiecărui domeniu2.
1 Formularea propoziţiei 3 este inspirată din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie
1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
[1999] JO L 83/1 modificat ultima oară prin Regulamentul (UE) nr. 734/2013 al Consiliului din 22 iulie 2013 de
modificare a Regulamentului (CE) nr 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul
CE [2013] JO L 204/15, art. 13(1) (n.n. – în prezent cele două regulamente sus-menţionate fiind abrogate).
2 De exemplu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 martie 2001 privind
diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi de abrogare a Directivei 90/220/CEE a
Consiliului [2001] JO L 106/1 modificată ultima oară prin Directiva 2008/27/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 11 martie 2008 care modifică Directiva 2001/18/CE privind diseminarea deliberată în mediu a
organismelor modificate genetic în ceea ce priveşte puterea de implementare conferită Comisiei [2008] JO L
81/45, Art. 4(2), 13(2)(b) citite împreună cu Anexa II; Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman
[2001] JO L 311/67 modificată ultima oară prin Directiva 2012/26/UE a Parlamentului European şi a Consiliului
din 25 octombrie 2012 care modifică Directiva 2012/26/UE în ceea ce priveşte farmacovigilenţa [2012] JO L
299/1, Art. 8(3), Anexa 1; Directiva Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului [1985] JO L 175/40 aşa cum a fost modificată prin
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Celelalte propoziţii prevăd anumite standarde în ceea ce priveşte informaţiile şi consultanţa
pe care autorităţile publice trebuie să o ofere solicitanţilor. În acest mod se concretizează
dreptul general de a fi informat cu privire la toate procedurile relevante conform Articolului
III-8(1)(a). Aceste reguli sunt menite să realizeze echilibrul între necesitatea unor servicii
administrative orientate către solicitanţi şi necesitatea realizării unor investigaţii administrative independente şi imparţiale.
III-14 Privilegiul împotriva propriei incriminări şi privilegiul profesional legal
(56) Privilegiul împotriva propriei incriminări şi privilegiul profesional legal constituie
două faţete importante ale dreptului la apărare. Alte concepte subsumate dreptului la
apărare inter alia includ dreptul a fi ascultat (a se vedea Articolele III-23, III-24), dreptul de
a consulta dosarul (a se vedea Articolul III-22), dreptul a avea procedurile finalizate într-o
perioadă de timp rezonabilă (a se vedea Articolul III-9), precum şi protecţia împotriva
ingerinţei autorităţilor în spaţiile (private). Instanţele Statelor Membre ale UE au subliniat
necesitatea Comisiei de a se conforma dreptului la apărare în procedurile administrative în
care sancţiuni administrative cu o natură punitivă pot fi impuse1. Acesta include obligaţia de
a oferi garanţii că acest drept nu este „afectat în mod iremediabil pe durata cercetărilor
preliminare care pot fi decisive în furnizarea de probe”2. Prin limitarea scopului acestui
articol la sancţiuni administrative care sunt impuse în procedurile administrative, dar care
sunt, cel puţin în parte, punitive, articolul este în acord atât cu Articolul 6 din Convenţia
Europeană pentru Drepturile Omului3, dar respectă şi nevoia autorităţilor UE de a cerceta
posibilele violări ale dreptului UE. Cele două privilegii prevăzute în Articolul III-14 se
aplică şi persoanelor juridice, de exemplu, în domeniul dreptului concurenţei4.
(57) Lipsa prevederii unor reglementări detaliate în ce priveşte privilegiul împotriva
propriei incriminări şi privilegiul profesional legal are la bază două motive: în primul rând,
deşi jurisprudenţa CJUE (în domeniul dreptului concurenţei) şi a Curţii Europene pentru
Drepturile Omului în acest domeniu este una extinsă, această jurisprudenţă nu este complet
omogenă. În al doilea rând, ambele privilegii sunt strâns legate de conceptul de sancţiuni
administrative, astfel că ar trebui tratate într-un set de reguli privitoare la sancţiunile
administrative, set de reguli care ar putea fi cuprins, într-o etapă ulterioară, într-o Carte
separată. Totuşi, trebuie remarcat faptul că aceste privilegii au fost prevăzute, chiar dacă la
nivel minimal, tocmai pentru a le sublinia importanţa chiar şi în acele situaţii în care o
Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a
dioxidului de carbon şi de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum şi a Directivelor
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 ale
Parlamentului European şi ale Consiliului [2009] JO L 140/114, Art. 3; în prezent Directiva 2011/92/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice şi private asupra mediului [2012] JO 26/1 modificată ultima oară prin Directiva 2014/52/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 care modifică Directiva 2011/92/UE privind
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului [2014] JO L 124/1, Art. 3.
1 Cauza C-511/06 P Archer Daniels Midland Co. vs. Comisia [2009] ECR I-5843, par. 84. Cauza C-328/05
P SGL Carbon vs. Commission [2007] ECR I-3921, par. 70.
2 Cauzele reunite 46/87 şi 227/88 Hoechst AG vs. Commission [1989] ECR 2859, par. 15, 16.
3 Engel şi alţii vs. Olanda, Aplicaţiile 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72 (1976) Seria A Nr. 22,
par. 82-83.
4 A se compara Cauza 347/87 Orkem vs. Comisia [1989] ECR 3283; Cauza 155/79 AM&S Limited vs.
Comisia [1982] ECR 1575.
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procedură sancţionatorie nu a fost încă iniţiată oficial. Astfel, aceste privilegii trebuie
privite ca constituind un standard procedural minim. Prevederile acestui model de reguli nu
împiedică puterea legislativă sau cea judecătorească să extindă scopul protecţiei.
(58) Paragraful 2 este aplicabil în acele situaţii în care dreptul la apărare a fost încălcat,
informaţiile colectate nu ar fi putut fi obţinute în alt mod, iar decizia finală se bazează pe
aceste informaţii. Interzicerea folosirii ca probe a informaţiilor obţinute în circumstanţele
menţionate mai sus este o consecinţă logică ce decurge din protecţia dreptului la apărare. În
prezent, din jurisprudenţă reiese că protecţia dreptului la apărare se realizează într-o etapă
procedurală ulterioară, mai precis prin anularea actului contestat, dacă poate fi stabilit că „în
lipsa unei asemenea neregularităţi, nu s-ar fi ajuns la aceeaşi decizie finală”1.
III-15 Martori şi experţi
(59) Potrivit Articolului III-10(1) propoziţia 3 autoritatea publică este cea care decide
care experţi şi martori vor da declaraţii. Astfel, deşi părţile pot propune martori şi experţi
aceste propuneri nu sunt în niciun fel obligatorii pentru autorităţi. Cu toate acestea,
autoritatea este obligată potrivit Articolului III-10 să motiveze dacă un anumit martor sau
expert propus trebuie să dea declaraţii în vederea realizării unei anchete minuţioase.

Secţiunea a 2-a: Inspecţiile
(60) Secţiunea a 2-a a Capitolului 3 pune accentul pe unul din instrumentele principale în colectarea de informaţii, inspecţiile. Inspecţiile au în principal două funcţii: O
inspecţie poate constitui un mecanism de control în ceea ce îi priveşte pe cetăţeni, dar mai
ales pe companii şi respectarea de către aceştia a prevederilor dreptului UE. O inspecţie
poate constitui o prerogativă de monitorizare a autorităţilor UE în vederea controlului
respectării obligaţiilor UE de către autorităţile naţionale. Inspecţiile din partea UE au loc pe
teritoriul Statelor Membre şi tocmai de aceea impun în mod inerent o cooperare. În cazurile
în care o astfel de cooperare are loc, sunt necesare reguli menite să confere autorităţilor
suficient ghidaj în modul de operare.
(61) În lumina celor expuse, variabilitatea constă în nivelul de cooperare dintre
Statele Membre şi autorităţile UE, depinzând de domeniul în care are loc şi de diviziunea
competenţelor respective potrivit dreptului UE. Scopul acestei secţiuni nu este acela de a
crea un set de reguli exhaustiv în ceea ce priveşte totalitatea aspectelor privitoare la anchete.
În fapt, Secţiunea a 2-a însumează un set de reguli generale aplicabile în desfăşurarea
anchetelor care pune accentul în principal pe obligaţiile Statelor Membre şi ale oficialilor
UE de a coopera.
(62) Anchetele constituie parte componentă a procesului decizional şi tocmai de
aceea este necesară existenţa unor prevederi ce ţin de procedura administrativă pentru a
reglementa modul în care acestea se desfăşoară. În cazurile în care anchetele sunt prevăzute
de dreptul Uniunii şi al căror scop intră sub incidenţa Cărţii a III-a, acestora le sunt
aplicabile respectivele reglementări, indiferent de denumirea concretă (anchete, verificări la
faţa locului, vizite de monitorizare). Scopul secţiunii a 2-a este limitat la acele anchete care
1

Cauza C-301/87 Republica Franceză vs. Comisia [1990] ECR I-307, par. 31.
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au loc în interiorul unei proceduri administrative care ar trebui să se finalizeze cu o decizie
cu efect obligatoriu [a se vedea Articolul III-2 (1)]. Nu cad sub incidenţa Cărţii a III-a
anchetele realizate de OLAF1, atât timp cât rapoartele cu care se finalizează aceste anchete
nu sunt considerate ca fiind obligatorii de către Curtea Europeană de Justiţie2 şi finalizează
procedurile OLAF. Acest aspect diferenţiază procedurile OLAF de procedurile administrative aşa cum sunt ele definite în Articolul I-4(2). Această definiţie şi, pe cale de
consecinţă, Cartea a III-a acoperă şi acele proceduri care nu se finalizează într-un act
oficial, dar care sunt iniţiate cu intenţia adoptării unui astfel de act3.
(63) În ceea ce priveşte structura Secţiunii a 2-a din Capitolul 3 poate fi trasă o
paralelă între Articolele 16 şi 17 respectiv Articolele 18-21. Atât articolul III-16, cât şi
III-17 stabilesc amândouă prerogativele şi obligaţiile funcţionarilor care realizează
investigaţiile, având astfel în vedere şi necesitatea protejării drepturilor subiective. De la
Articolul III-18 şi până la Articolul III-21 se realizează o coordonare a anchetelor. Acestea
au loc pe teritoriul fiecărui Stat Membru, ceea ce impune în mod automat un sistem cu
multiple niveluri. Coordonarea acestor interacţiuni presupune existenţa unor prevederi care
să reglementeze aspecte ce ţin de acţiunea Statelor Membre. În acord cu scopul restrâns al
Cărţii a III-a conform Articolului III-1(2) aceasta este totuşi condiţionată de acceptul
Statului Membru în cauză şi de prevederea acestor reguli în legislaţia specifică unui anumit
domeniu.
III-16 Puterile de anchetă ale autorităţilor publice
III-17 Obligaţii ale funcţionarilor care realizează ancheta
(64) Articolul III-16 limitează puterea autorităţilor UE de a realiza anchete prin
impunerea a două condiţii: În primul rând, dreptul UE trebuie să confere autorităţii UE
dreptul de a realiza anchete în domeniul respectiv. În al doilea rând, ancheta trebuie să fie
necesară pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de dreptul UE. Această din urmă
condiţie clarifică faptul că pot exista situaţii în care autorităţilor UE le-a fost recunoscut
dreptul de a conduce anchete, dar într-un anumit caz concret o inspecţie poate să nu fie
relevantă pentru atingerea obiectivului propus. În ceea ce priveşte însuşi dreptul de a
conduce anchete, paragraful 2 prevede o listă nonexhaustivă de prerogative ce intră în
conţinutul acestui drept4. Conţinutul exact al prerogativelor dreptului de a realiza o anchetă
1

În schimb inspecţiile OLAF fac obiectul unui număr de instrumente legale precum Regulamentul
883/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigaţiile conduse de
Oficiul European Anti-Fraudă şi care abrogă Regulamentul (CE) 1073/1999 al Parlamentului European şi al
Consiliului şi Regulamentul Consiliului (Euratom) 1074/1999 [2013] JO L 248/1.
2 În acord cu Curtea de Primă Instanţă în Cauza T-193/04 Hans-Martin Tillack vs. Comisia [2006] ECR
II-3995, par. 69.
3 A se vedea Cartea I, par. 19 din explicaţiile Cărţii I.
4 A se compara Regulamentul Consiliului (CE) 1/2003 din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a
normelor de concurenţă prevăzute la art. 81 şi 82 din Tratat [2003] JO L 1/1, modificate ultima oară prin
Regulamentul Consiliului (CE) 487/2009 din 25 mai 2009 privind aplicarea art. 81(3) din Tratat anumitor
categorii de acorduri şi practici concertate în sectorul transportului aerian [2009] JO L 148/1, Art. 20(2);
Regulamentul Consiliului (Euratom, CE) 2185/96 din 11 noiembrie 1996 privind controalele şi inspecţiile la faţa
locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva
fraudei şi a altor abateri [1996] JO L 292/2, Art. 7(1); Regulamentul Consiliului (CE) 659/1999 din 22 martie
1999 care stabileşte reguli detaliate privind aplicarea art. 93 din Tratatul CE [1999] JO L 83/1 modificat ultima
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aparţinând unei anumite autorităţi depinde de acele prevederi UE care abilitează respectiva
autoritate. În ceea ce priveşte incintele ce pot face obiectul cercetărilor, acestea pot aparţine
atât autorităţilor Statelor Membre, cât şi unor entităţi private, în funcţie de scopul cercetării.
Având în vedere faptul că domiciliul se bucură de o protecţie sporită prin comparaţie cu
sediile profesionale, din baza legală necesară potrivit Articolului III-16(1)(a) trebuie să
reiasă dacă aceste spaţii intră sau nu sub incidenţa dreptului de anchetă.
(65) Articolul III-17 prevede o serie de obligaţii importante pentru funcţionarii
care realizează cercetările. În acord cu principiul de certitudine legală, cuvântul „producerea” din Articolul III-17(2) obligă autorităţile să prezinte persoanei cercetate autorizarea
înaintea desfăşurării cercetării. Cea de-a doua obligaţie referitoare la prezentarea unei
notificări garantează coerenţa cu Articolele III-5(2) şi (3). Articolul III-17(4) se adresează
nivelului interadministrativ. Scopul acestuia este asigurarea cooperării şi coordonării între
diferite autorităţi astfel încât să se evite împovărarea inutilă a persoanelor cercetate, precum
şi duplicarea cercetărilor, fapt de natură a afecta eficienţa administrativă1. Acesta nu este
menit să împiedice realizarea unei inspecţii paralele dacă aceleaşi elemente de fapt pot duce
la violări diferite ale dreptului UE sau dacă inspecţiile paralele sunt prevăzute de dreptul
UE2. Articolul III-17(5) impune în sarcina funcţionarilor care realizează cercetarea completarea unui raport3. Aceste rapoarte sumarizează rezultatele unei cercetări, constituind o
etapă preliminară înaintea adoptării unei decizii definitive de către autoritate. Rapoartele pot
constitui şi temeiul neadoptării unei decizii în cazul în care cercetarea relevă faptul că nu a
existat o încălcare a dreptului UE. Materialele relevante, precum şi documentele suport
oară prin Regulamentul (CE) 1791/2006 al Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a unor regulamente şi
decizii adoptate în domeniile liberei circulaţii a persoanelor, dreptului societăţilor comerciale, politicii în
domeniul concurenţei, agriculturii (inclusiv legislaţia sanitar-veterinară şi fitosanitară), politicii în domeniul
transporturilor, fiscalităţii, statisticii, energiei, mediului, cooperării în domeniile justiţiei şi afacerilor interne,
uniunii vamale, relaţiilor externe, politicii externe şi de securitate commune şi instituţiilor, ca urmare a aderării
Bulgariei şi României [2006] JO L 363/1, Art. 22(2) [n.n. – în prezent Regulamentul Consiliului (CE) 659/1999
şi Regulamentul (CE) 1791/2006 fiind abrogate].
1 A se compara Regulamentul (Euratom, CE) 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind
controalele şi inspecţiile la faţa locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi a altor abateri [1996] JO L 292/2, considerentul (13), Art. 3.
2 De exemplu Regulamentul (UE) 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie
2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor
(CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr.
485/2008 ale Consiliului [2013] JO L347/549 modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) 1310/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR),
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce
priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009
al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 şi (UE) nr. 1308/2013 ale
Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014 [2013] JO L
347/865, Art. 59(4).
3 Surse de inspiraţie sunt Regulamentul Consiliului (Euratom, CE) 2185/96 din 11 noiembrie 1996 privind
controalele şi inspecţiile la faţa locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi a altor abateri [1996] JO L 292/2, Art. 8(2); Regulamentul
883/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigaţiile efectuate de
Oficiul European Antifraudă (OLAF) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului
European şi al Consiliului şi a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului [2013] JO L 248/1, art.
11(1); a se vedea de asemenea paragraful 83 de la explicaţii.
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constituie anexe ale acestor rapoarte. Aceste rapoarte pot fi folosite pentru informarea
celorlalte autorităţi [a se vedea de asemenea Articolul III-18(3)] sau – dacă există o justificare legală – publicul larg.
III-18 Obligaţia de a coopera în cadrul anchetelor desfăşurate de autorităţile UE
III-19 Participarea autorităţilor UE în anchetele Statelor Membre
III-20 Anchete comune ale autorităţilor Statelor Membre
III-21 Legătura cu Cartea a V-a
(66) În privinţa anchetelor desfăşurate de UE există 4 forme de cooperare ce
structurează Secţiunea a 2-a: (i) autorităţile UE, în vederea îndeplinirii obligaţiilor lor,
trebuie să desfăşoare o anchetă pe teritoriul unui Stat Membru şi necesită cooperarea unuia
sau a mai multor State Membre (Articolul III-18) 1 , (ii) un Stat Membru desfăşoară o
anchetă pe teritoriul său, dar care priveşte întreaga Uniune (Articolul III-19) 2 , (iii) mai
multe State Membre trebuie să desfăşoare o anchetă comună în vederea îndeplinirii obligaţiilor lor (Articolul III-20)3 sau (iv) o autoritate UE sau a unui Stat Membru trebuie sa
efectueze o anchetă pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile (Articolul III-21 şi Cartea a V-a)4.
III-18 Obligaţia de a coopera în cadrul anchetelor realizate de autorităţile UE
(67) În acele cazuri în care o autoritate UE desfăşoară o anchetă pe teritoriul unui
Stat Membru, potrivit Articolului III-18 este necesară cooperarea atât din partea Statelor
Membre, cât şi a autorităţilor UE. Autorităţile UE şi cele ale Statelor Membre sunt obligate
potrivit paragrafului 1 să pregătească şi să efectueze anchete în strânsă colaborare. Acest
paragraf permite funcţionarilor Statelor Membre posibilitatea de a participa la anchetele
desfăşurate de UE5. Prezenţa oficialilor Statelor Membre în timpul anchetei UE are ca
scop nu doar facilitarea anchetei, ci şi beneficiul sporirii încrederii reciproce, fapt ce poate
duce la implementarea eficientă a dreptului Uniunii.
(68) Potrivit Articolului III-18(2), autorităţile UE au obligaţia de a aduce la
cunoştinţa autorităţilor Statelor Membre în cauză anchetele planificate6. Această pre1

A se vedea paragrafele 67-71 de la explicaţii.
A se vedea paragraful 72 de la explicaţii.
3 A se vedea paragraful 73 de la explicaţii.
4 A se vedea paragraful 74 de la explicaţii.
5 A se compara cu Regulamentul (CE) 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul
concentrărilor economice între întreprinderi (Regulamentul CE privind concentrările economice) [2004] JO L
24/1, Art. 13(5).
6 A se compara cu Regulamentul (CE) 1/2003 din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a
normelor de concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 82 din tratat [2003] JO L 1/1 modificat ultima oară prin
Regulamentul (CE) 487/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind aplicarea articolului 81(3) din tratat
anumitor categorii de acorduri şi practici concertate în sectorul transporturilor aeriene [2009] JO L 148/1, art.
20(3); Regulamentul (CE) 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor
economice între întreprinderi (Regulamentul CE privind concentrările economice) [2004] JO L 312/1 modificat
ultima oară prin Corrigendum la Regulamentul (CE, Euratom) 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995
privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene (Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L
312 din 23 decembrie 1995) [1998] JO L 36/16, Art. 9(2); Regulamentul (CE) al Consiliului 659/1999 din 22
martie 1999) [1998] JO L 36/16, Art. 9(2); Regulamentul (CE) 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de
2
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vedere conţine o singură derogare, şi anume în acele cazuri în care notificarea ar periclita
scopul anchetei.
(69) Articolul III-18(3) obligă autorităţile UE să informeze Statele Membre cu
privire la rezultatele anchetei. Pentru aceasta autorităţile UE pot folosi raportul întocmit
potrivit Articolului III-17(5). La scrierea acestor rapoarte funcţionarul ar trebui să aibă în
vedere faptul că potrivit Articolului III-18(3) trebuie ţinut cont şi de legea naţională a
Statului Membru pe al cărui teritoriu se realizează ancheta1. Acest lucru este în concordanţă
cu ideea că aceste rapoarte ar trebui să fie permise ca dovadă în procedurile administrative
sau judiciare naţionale potrivit dreptului aplicabil. Raţiunea acestei prevederi constă în
asigurarea tratării indivizilor într-o manieră similară cu aceea în care ar fi fost trataţi în
cazul în care ancheta ar fi survenit într-un context pur naţional.
(70) Articolul III-18(4) reglementează cazurile în care autorităţile UE intenţionează să
solicite asistenţă externă pentru o anchetă 2 . Asistenţa externă este condiţionată de
acceptarea acesteia de către Statul Membru pe al cărui teritoriu are loc ancheta. Cu toate
acestea, potrivit Articolului I-2 ar putea exista situaţii în care anumite prevederi legislative
ar putea impune asistenţa externă; în asemenea cazuri prevederile speciale prevalează faţă
de modelul general de reguli. Asistenţa externă poate fi oferită fie de către autorităţile unui
alt Stat Membru sau alte entităţi externe precum entităţi private sau oficiali ai unui stat terţ.
Participarea unor asemenea experţi externi ar putea fi permisă dacă inter alia ei deţin
cunoştinţe sau o experienţă specială necesară în speţa în cauză. Cu toate acestea, este important de asigurat ca participarea acestor experţi să nu diminueze standardele procedurale.
Astfel, aceşti experţi trebuie să respecte aceleaşi standarde ca şi oficialii UE în ceea ce
priveşte păstrarea secretului profesional3 şi realizarea unei investigaţii obiective. Pentru a
stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene [1999] JO L83/1
modificat ultima oară prin Regulamentul (UE) 734/2013 al Consiliului din 22 iulie 2013 care modifică
Regulamentul (CE) 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE [2013] JO L
204/15, Art. 22(3).
1 Surse de inspiraţie sunt Regulamentul 883/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11
septembrie 2013 cu privire la investigaţiile realizate de Oficiul European Antifraudă (OLAF) şi care abrogă
Regulamentul (CE) 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului şi Regulamentul (Euratom)
1074/1999 al Consiliului [2013] JO L 248/1, art 11(2); Regulamentul (Euratom, CE) 2185/96 al Consiliului din
11 noiembrie 1996 cu privire la verificările la faţa locului şi controalele conduse de către Comisie pentru a
proteja interesele financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi a altor abateri [1996] JO L 292/1,
art. 8(3).
2 De exemplu, Regulamentul (Euratom, CE) 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 cu privire la
verificările la faţa locului şi controalele conduse de către Comisie pentru a proteja interesele financiare ale
Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi a altor abateri [1996] JO L 292/1, art. 6(2). Formularea „alte
persoane însoţitoare” din Regulamentul 1/2003 din 16 decembrie 2002 cu privire la implementarea normelor
privind concurenţa prevăzute în articolele 81 şi 82 ale Tratatului [2003] JO L 1/1 modificat ultima oară prin
Regulamentul (CE) 487/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 cu privire la aplicarea articolului 81(3) din Tratat cu
privire la anumite categorii de acorduri şi practici concertate în sectorul transportului aerian [2009] JO L 148/1,
art. 20(3) şi Regulamentul (CE) 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor
economice între întreprinderi (Regulamentul CE privind concentrările economice) [2004] JO L 24/1, art. 12(2)
este mai puţin clar dar sugerează faptul că aceste două instrumente permit Comisiei să opteze pentru contractarea
asistenţei din partea unor persoane care nu sunt oficiali ai Comisiei.
3 A se compara cu Regulamentul Consiliului (Euratom, CE) 2185/96 din 11 noiembrie 1996 privind
controalele şi inspecţiile la faţa locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi a altor abateri [1996] JO L 292/2, Art. 6(2).
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garanta standardele procedurale stabilite în Cartea a III-a, paragraful 4 stabileşte că autorităţile UE rămân responsabile pentru orice abatere sau prejudiciu cauzat de oficiali externi1.
(71) Articolul III-18(5) prevedere obligaţia Statelor Membre de a oferi asistenţă
autorităţilor UE în vederea efectuării anchetelor, la nevoie putându-se face uz de forţa
coercitivă a statului pe teritoriul căruia are loc inspecţia. Această obligaţie este completată
prin paragraful 6 care stabileşte direcţiile de acţiune în acele cazuri în care, potrivit
dreptului naţional, asistenţa poate fi acordată doar în urma unui control judiciar naţional.
Acest lucru nu creează pentru instanţele Statelor Membre un control judiciar independent
de parametrii stabiliţi în paragraful 52. Aşa cum este evidenţiat în Articolul V-1(4) şi în
introducerea Cărţii a V-a3, asistenţa mai sus menţionată nu este prevăzută în regulile ce
privesc asistenţa mutuală. Tocmai de aceea, paragrafele 5 şi 6 completează Cartea a V-a în
această privinţă, cel puţin în ceea ce priveşte anchetele privitoare la deciziile individuale.
III-19 Participarea autorităţilor UE în anchetele Statelor Membre
(72) Anchetele pot fi efectuate de către autorităţile Statelor Membre în nume propriu
pentru a asigura îndeplinirea obligaţiilor lor potrivit dreptului naţional sau al Uniunii.
Aceste anchete pot prezenta importanţă la nivelul Uniunii în acele cazuri în care au fost
pregătite împreună cu autorităţile UE sau sunt relevante pentru o anumită autoritate UE. În
aceste cazuri, oficialii UE pot participa atât timp cât respectă regulile prevăzute în
art. III-19. Aplicabilitatea acestui articol este condiţionată de prevederile legislative din
domeniul în cauză sau de existenţa unui acord al Statelor Membre4. Oficialii trebuie să
deţină asupra lor autorizaţia scrisă şi trebuie să respecte dreptul naţional aplicabil în cauză,
considerându-se că ancheta este întreprinsă sub responsabilitatea autorităţilor Statelor
Membre în cauză5.
III-20 Anchete comune ale autorităţilor Statelor Membre
(73) Autorităţi aparţinând unor State Membre diferite pot decide efectuarea unei
inspecţii comune. Această formă de cooperare pe orizontală, în care fiecare acţionează în
nume propriu în vederea îndeplinirii obligaţiilor sale este reglementată în cadrul Articolului
III-20. Acest articol constituie o propunere inovativă, care este condiţionată fie de
prevederile legislative din domeniul în cauză, fie de existenţa unui acord între Statele
1

Aceasta este o propunere inovatoare.
Surse de inspiraţie pentru paragrafele 5 şi 6: Regulamentul Consiliului (CE) 1/2003 din 16 decembrie
2002 privind implementarea regulilor privind concurenţa prevăzute în Articolele 81 şi 82 din Tratat [2003] JO
L1/1 modificat ultima oară prin Regulamentul Consiliului (CE) 487/2009 din 25 mai 2009 privind aplicarea
Articolului 81(3) din Tratat cu privire la anumite categorii de acorduri şi practici concertate în sectorul
trasportului aerian [2009] JO L 148/1, art. 20(6), (7), (8); Regulamentul (CE) 139/2004 al Consiliului din 20
ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (Regulamentul CE privind
concentrările economice) [2004] JO L 24/1, Art. 13(6), (7), (8); Regulamentul (CE, Euratom) 2988/95 al
Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene [1995] JO
L 312/1 modificat ultima oară prin Corrigendum la Regulamentul (CE, Euratom) 2988/95 al Consiliului din 18
decembrie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene (Jurnalul Oficial al
Comunităţilor Europene L 312 din 23 decembrie 1995) [1998] JO L 36/16, Art. 9(2);
3 A se vedea Cartea a V-a, paragraful 8 din introducere.
4 Aceasta este în concordanţă cu scopul limitat al acestei Cărţi (a se vedea paragrafele 3-5 ale acestei
explicaţii).
5 Aceasta este în concordanţă cu scopul limitat al acestei Cărţi (a se vedea paragrafele 3-5 ale acestei
explicaţii).
2

Herwig C. H. Hofmann, Jens-Peter Schneider, Jacques Ziller, Dacian C. Dragoş

99

Membre1. Articolul III-20 oferă autorităţilor regulile generale care structurează o astfel de
anchetă. Sursa de inspiraţie o constituie Articolul 56 al Propunerii Comisiei pentru un
Regulament General privind Protecţia Datelor2. Legislaţia naţională a Statului Membru pe
teritoriul căruia are loc ancheta constituie dreptul aplicabil. Autoritatea gazdă rămâne
răspunzătoare în faţa terţilor în ceea ce priveşte acţiunile întreprinse pe teritoriul său de
către autoritatea străină. O diviziune a controlului judiciar având în vedere criteriul naţionalităţii oficialului care realizează ancheta ar constitui o ameninţare inevitabilă asupra drepturilor persoanei anchetate, iar acest lucru trebuie evitat. În acele cazuri în care nu există
prevederi mai detaliate în ceea ce priveşte ancheta comună aceste prevederi trebuie stabilite
de către autoritatea gazdă şi prevăzute în acordul semnat de Statele Membre implicate.
III-21 Legătura cu Cartea a V-a
(74) Există şi anchete pe care autorităţile unui Stat Membru le realizează în nume
propriu, dar la solicitarea unei alte autorităţi, în concordanţă cu prevederile Cărţii a V-a în
ceea ce priveşte asistenţa comună. Potrivit acestor prevederi autoritatea unui Stat Membru
este obligată să ofere asistenţă unei alte autorităţi prin efectuarea unei anchete. Articolul
III-21 clarifică raportul dintre Cartea III şi Cartea V.

Capitolul 4: Dreptul de a fi ascultat
şi consultările interadministrative
Secţiunea 1: Dreptul de a consulta dosarul
III-22 Dreptul de a consulta dosarul
(86) Articolul III-22(1) consfinţeşte dreptul părţii de a-şi consulta dosarul, cu respectarea confidenţialităţii şi a secretului profesional sau de afaceri.
(87) Dreptul de a avea acces la dosar este cuprins în Articolul 41(2)(b) CFR. Acesta
este cuprins într-un articol separat din Cartea a III-a deoarece dreptul de a consulta dosarul
prezintă importanţă independent de existenţa dreptului de a fi ascultat.
(88) Articolul III-22(2)-(5) stabileşte reguli specifice în ceea ce priveşte aplicarea
dreptului de a consulta dosarul. Aceste reguli derivă din jurisprudenţa CJUE3.
SECŢIUNEA 2: Ascultarea, participarea şi consultările.
III-23 Dreptul de a fi ascultat de către persoanele care pot fi afectate
(89) Articolul III-23 se referă la drepturile procedurale ce trebuie respectate în timpul
ascultării. Dreptul fundamental este prevăzut în Articolul III-23(1) şi se referă la dreptul
oricărei persoane de a fi ascultată de către autoritatea publică înainte de a fi luată o decizie
care ar putea afecta acea persoană. Această formulare este în acord cu cea din Articolul
1 Aceasta este în concordanţă cu scopul limitat al acestei Cărţi (a se vedea paragrafele 3-5 ale acestei
explicaţii).
2 Propunerea Comisiei pentru un Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia
persoanelor cu privire la procesarea datelor personale şi a liberei circulaţii a acestor date (Regulamentul General
pentru Protecţia Datelor) COM(2012) 11 final, art. 56.
3 Decizia principală este cauza C-204-205/00 Aalborg Portland A/S şi Alţii vs. Comisia [2004] ECR I-123.
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41(2)(a) al versiunii în limba engleză a CFR. Nu este prevăzută condiţia existenţei unei
măsuri contestate împotriva reclamantului, deşi în anumite versiuni ale traducerii CFR este
prevăzută o astfel de condiţie. În realitate, jurisprudenţa CJUE este eterogenă în această
privinţă, existând speţe în care este interpretată ca fiind necesară iniţierea unei măsuri
contestate, precum şi cazuri în care această condiţie nu este prevăzută sau este interpretată
în mod diferit. Trendul general în jurisprudenţă a fost de a pune accentul pe un impact
negativ, fie prin extinderea noţiunii de „iniţiat împotrivă”, fie prin lipsa prevederii acestei
condiţii în anumite tipuri de cazuri.
(90) Articolul III-23(2) conţine o derogare de la dreptul de a fi ascultat în acele cazuri
în care o decizie imediată este imperios necesară pentru interesul public sau în acele situaţii
în care întârzierea ar implica riscuri serioase1. Este obligaţia autorităţii publice să aducă
dovezi care să motiveze aplicabilitatea acestor condiţii. Această derogare este completată cu
obligaţia de a fi ascultat în urma emiterii deciziei, cu excepţia acelor cazuri în sunt dovezi
care impun contrariul.
(91) Articolul III-23(3) priveşte identificarea aspectelor centrale care trebuie să fie
atinse în cadrul audierilor. Jurisprudenţa CJUE constituie referinţa în ceea ce priveşte
această obligaţie 2 . Formularea folosită în Articolul III-23(3) este menită să asigure că
persoanele care pot fi afectate au suficiente informaţii în ceea ce priveşte natura acuzaţiilor
aduse, condiţie esenţială pentru a putea exercita un drept efectiv la apărare, fără a constitui o
obligaţie împovărătoare pentru autoritatea publică. Aceasta este raţiunea din spatele
formulării „aspectele centrale” ce trebuie lămurite de către autoritatea publică şi care trebuie
aduse la cunoştinţa destinatarului, precum şi „argumentele principale” pe care se bazează
aspectele identificate.
(92) Articolul III-23(4) este menit să asigure o perioadă de timp adecvată pentru ca
persoana afectată să poată răspunde proiectului de decizie. Acesta este un aspect
fundamental al procedurii administrative. Este imposibilă stabilirea unor limite de timp predefinite datorită marii varietăţi decizionale de la nivelul dreptului UE. Cu toate acestea fiecare
autoritate publică ar trebui, în măsura în care este posibil, să stabilească astfel de limite.
(93) Articolul III-23(5) reglementează natura audierilor. Primele două propoziţii fac
referire la jurisprudenţa CJUE. Se stipulează astfel faptul că autoritatea publică are libertate în
ceea ce priveşte forma şi conţinutul audierilor, incluzând opţiunea unor audieri scrise sau
orale, dacă este permisă audierea încrucişată, precum şi stabilirea naturii probelor. Ultima
propoziţie enunţă factorii de care autorităţile publice ar trebui să ţină cont atunci când decid
cum să folosească această libertate. Această ultimă prevedere nu se regăseşte încă aplicată în
jurisprudenţa CJUE, dar este totuşi în concordanţă cu opinia generală de până acum a Curţii.
III-24 Dreptul de a fi ascultat în procedurile compuse
(94) Articolul III-24 se referă la dreptul de a fi ascultat în procedurile compuse între
UE şi Statele Membre, iar Articolul III-24(1) statuează principiul general conform căruia
1 A se compara cu Verwaltungsverfahrengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003
(BGBI. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 3 de Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBI. I S. 2749) geändert worden
ist, § 28(2). Această excepţie este legată cu excepţia de a notifica iniţierea procedurilor ex-officio stabilite în
art. III-5(2), a treia propoziţie.
2 A se vedea, de exemplu, Cauza C-49 şi 66/90 Olanda şi Koninklijke PTT Nederland NV şi PTT Post vs.
Comisia [2008] ECR I-6351.
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aplicabilitatea dreptului de a fi ascultat în aceste proceduri va depinde de împărţirea
responsabilităţii în procesul decizional.
(95) În multiple domenii administraţia este împărţită între UE şi Statele Membre.
Regulile cuprinse în Cartea a III-a nu se aplică Statelor Membre, cu excepţia cazului în care
aplicabilitatea acestora este conferită de legislaţia specifică unui anumit domeniu. Este
totuşi necesar ca în cadrul Cărţii a III-a să fie tratat şi acest tip de interacţiune
administrativă. Scopul acestui articol a fost aşadar să soluţioneze trei aspecte. În primul
rând, să specifice obligaţiile procedurale ce le revin autorităţilor UE atunci când iniţiază
aceste proceduri. În al doilea rând, să stabilească obligaţiile autorităţilor Statelor Membre în
acele situaţii în care legislaţia specifică anumitor domenii stabileşte aplicabilitatea
prevederilor Cărţii a III-a. În al treilea rând, să clarifice obligaţiile procedură ale Statelor
Membre în acele situaţii în care nu există legislaţie specifică pentru anumite domenii.
(96) Articolul III-24(2) exemplifică modul în care aceste trei aspecte sunt rezolvate în
cadrul unui tip de procedură compusă, şi anume aceea în care decizia operativă finală
este luată de către autoritatea UE sau cea a Statelor Membre. În primul rând se
stabileşte că în acele cazuri în care decizia este luată de autoritatea UE aceasta trebuie să
respecte Articolul III-23. În al doilea rând, în cazul în care decizia în cauză este luată de
autoritatea Statului Membru trebuie să respecte Articolul III-23 în cazul în care legislaţia
specifică domeniului dispune aplicabilitatea Cărţii a III-a. În al treilea rând, în cazurile în
care nu există o astfel de legislaţie, autorităţile Statelor Membre aplică regulile de procedură
naţionale, dar acestea trebuie să fie în acord cu principiile generale ale dreptului UE în ceea
ce priveşte audierile corecte, întrucât aceste principii au fost declarate aplicabile de către
CJUE ori de câte ori Statele Membre acţionează în scopul respectării dreptului UE.
(97) Articolul III-24(3) conţine un principiu director care completează Articolul
III-24, ce acoperă forme mai complexe de proceduri compuse. Principiul director se
referă la atenţia ce trebuie acordată de către autoritatea publică modului în care dreptul la
apărare a fost garantat în etapele anterioare ale procedurii administrative atunci când decide
forma şi conţinutul audierilor în vederea luării unei decizii conform Articolului III-23(5).
(98) Articolul III-24(4) reglementează situaţia în care autoritatea publică decidentă
este ţinută de o recomandare făcută de o altă autoritate UE. Raţiunea constă în aceea că
principiul tratamentului echitabil în conformitate cu legea locală garantat de Articolul III-23
trebuie să fie avut în vedere de autoritatea care face recomandarea, din moment ce aceasta
din urmă este cea care decide acţiunile ce trebuie întreprinse. Mutatis mutandis acelaşi
principiu se aplică în acele circumstanţe în care o autoritate a unui Stat Membru face recomandarea şi există legislaţie specifică unui anumit domeniu care stipulează aplicabilitatea
prevederilor Cărţii a III-a. În cazurile în care o astfel de legislaţie nu există, condiţiile
procedurii administrative trebuie determinate prin apelul la dreptul naţional care trebuie să
fie în concordanţă cu principiul general al echităţii prevăzut în dreptul UE.
(99) Articolul III-24(5) se referă la o situaţie particulară expusă în paragraful precedent, şi anume cazul în care există o recomandare din partea unei alte autorităţi publice,
dar aceasta nu are caracter obligatoriu asupra autorităţii decidente. În cazul în care nu a
existat o audiere înaintea autorităţii publice care a formulat recomandarea, dreptul de a fi
ascultat include şi aducerea la cunoştinţă a recomandării, precum şi posibilitatea de a o
contesta în faţa autorităţii decidente. În cazurile în care există legislaţie specifică unui
anumit sector care impune aplicabilitatea Cărţii a III-a Statelor Membre, obligaţia
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precedentă se aplică mutatis mutandis în acele situaţii în care o autoritate a unui Stat
Membru ia o decizie ca urmare a unei recomandări a unei alte autorităţi publice. În cazurile
în care nu există o astfel de legislaţie, autorităţile Statelor Membre aplică regulile de
procedură administrativă naţionale, care trebuie, ca şi în situaţiile menţionate mai sus, să
respecte principiile generale ale dreptului UE în ceea ce priveşte audierile corecte.
III-25 Consultarea publicului interesat
(100) Materia tratată în Articolul III-25 este similară cu cea prevăzută în Cartea a II-a,
prin aceea că stabileşte reguli privind consultarea publicului interesat. Elementul distinctiv
constă în aceea că Cartea a II-a conţine prevederi ce se adresează unui număr mai mare de
persoane, pe când Articolul III-25 se referă la acele decizii particulare în legătură cu care
publicul ar putea fi interesat. Exemplul clasic îl constituie o decizie care ar putea avea un
impact extins asupra mediului şi în care există legislaţie sectorială specifică 1 . Această
legislaţie poate conţine formulări imperative sau dispozitive. Articolul III-25 conţine o
formulare discreţionară, din următoarele motive. În timp ce Articolul 11 TUE este formulat
în termeni imperativi, există totuşi şi o marjă de libertate acordată instituţiilor UE, care ia
forma unor formulări precum „prin mijloacele adecvate”, prevăzute în Articolul 11(1) TUE.
Încă nu este sigur cum va interpreta CJUE Articolul 11 TUE. Din acest motiv a fost de
preferat ca în acest stadiu al dreptului UE să se recurgă la o formulare discreţionară a
articolului 11 TUE, în sensul în care consultări publice sau online pot constitui modalităţi
valide de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în Articolul 11 TUE.
(101) Articolul 11 TUE impune în sarcina instituţiilor UE obligaţia de a asigura
cetăţenilor şi instituţiilor reprezentative posibilitatea de a face cunoscut şi de a dezbate
opinii ce privesc toate direcţiile de acţiune ale Uniunii. De asemenea, impune în sarcina
Comisiei Europene obligaţia de a se consulta cu toate părţile interesate astfel încât acţiunile
Uniunii să fie coerente şi transparente. Articolul III-25 conferă unei autorităţi două soluţii
diferite în ceea ce priveşte problemele logistice pe care le implică consultarea publicului
interesat şi pe cale de consecinţă a unui număr foarte mare de persoane. Prima soluţie este o
formă de consultare ce foloseşte un mecanism de audiere publică. Cea de-a doua soluţie
este în esenţă un mecanism de consultare online. În acele cazuri în care Cartea a III-a este
aplicabilă Statelor Membre, acestea pot decide să permită publicului interesat să participe la
consultări prin unul din modurile de consultare prevăzute în modelul de reguli.
(102) Articolul III-25(2)-(3) enunţă condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească
procedura administrativă în acele cazuri în care autoritatea publică optează pentru o
audiere publică. Există obligaţia de a notifica existenţa audierii prin postarea unui anunţ
public pe site-ul oficial al instituţiei şi punerea la dispoziţie a documentaţiei necesare pentru
1

Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului [2012] JO L 26/1 modificată ultima oară
prin Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 care modifică Directiva
2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului [2014] JO L 124/1, art 6; Directiva 2003/35/CE din 26 mai 2003 de instituire a
participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul şi de modificare a Directivelor
85/337/CEE şi 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte participarea publicului şi accesul la justiţie [2011] JO
L 156/2003.
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consultare1. Notificarea trebuie să fie realizată cu suficient timp înainte, şi nu mai puţin de
două săptămâni, pentru a permite celor care doresc să participe să studieze documentaţia
relevantă. De asemenea, notificarea trebuie făcută, iar audierea trebuie să aibă loc cu
suficient de mult timp înainte de luarea deciziei finale. Articolul este menit să asigure că
există suficient timp pentru ca cei prezenţi la audiere să îşi poată exprima opinia oral, cu
limitările inerente de ordin practic şi organizatoric. De asemenea, articolul urmăreşte şi
asigurarea accesului online la înregistrarea audierii publice după o perioadă de timp
rezonabilă de la desfăşurarea acesteia2.
(103) Articolul III-25(4)-(5) enunţă condiţiile care trebuie îndeplinite din punct de
vedere procedural administrativ în cazul în care autoritatea publică optează pentru
consultare online3. Notificarea cu privire la această posibilitate trebuie postată pe site-ul
oficial şi există de asemenea şi obligaţia de a pune online, la dispoziţia celor interesaţi,
documentaţia în cauză. Toate acestea trebuie realizate cu suficient de mult timp înainte
pentru a permite participarea celor care doresc să o facă.
III-26 Consultarea cu Statele Membre
(104) Articolul III-26, spre deosebire de III-25, face referire la consultările interadministrative care au loc pe verticală, mai exact între autorităţile UE şi cele ale Statelor Membre.
În acest caz, Statele Membre trebuie să fie informate cu privire la opiniile celorlalte State
Membre pentru a avea posibilitatea de a le lua în considerare. Aceasta se bazează pe analogia
cu exerciţiile consultative care au loc cu părţile private şi în care, cel puţin la momentul actual,
acestea pot consulta opinia celorlalte părţi. Dacă acest lucru este permis pentru părţile private,
cu atât mai mult ar trebui să fie permis în cazul Statelor Membre.
III-27 Consultarea cu autorităţile UE
(105) Acest articolul completează Articolul III-26 şi abordează relaţia verticală ce
priveşte consultările interadministrative dintr-o altă perspectivă. În timp ce articolul III-26
stabileşte regulile ce guvernează situaţiile în care o autoritate UE este obligată să consulte
autorităţile Statelor Membre, articolul III-27 stabileşte o serie de principii generale care ar
trebui să fie aplicabile în cazurile în care modalitatea de consultare nu este specificată
în continuare.
1

Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBI. I S.
102), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBI. I S. 2749) geändert worden ist,
§ 67 este sursa de inspiraţie pentru a doua propoziţie a Articolului III-25(2); Allgemeines
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (BGBI. Nr 51/1991) das zuletzt durch Artikel 1 des Bundesgesetzes vom 31.
Juli 2013 (BGBI. I Nr. 161/2013) geändert worden ist, § 44a. (1) şi 44b.(2) au fost de asemenea luate în
considerare.
2 A se vedea, de exemplu, Legea poloneză a telecomunicaţiilor din 2004 (Prawo telekomunikacyjne),
Art. 15-17a.
3 Directiva 2002/21/CE din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi
serviciile de comunicaţii electronice [2009] JO L 108/33 modificată ultima oară prin Corrigendumul la Directiva
2009/140/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivelor
2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice,
2002/19/CE privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi
interconectarea acestora şi 2002/20/CE privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice
[2013] JO L 241/8, art. 6.
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Capitolul 5: Finalizarea procedurii
(105) Aşa cum s-a putut observa mai devreme1, o caracteristică generală a Cărţii a III-a
o constituie accentul pus pe procedură, spre deosebire de „acte”. Cu toate acestea, există cel
puţin trei motive care susţin necesitatea ca măcar câteva prevederi să privească „actele”
sau măsurile care sunt adoptate la sfârşitul unei proceduri administrative. Acestea constituie
constrângerile legale asupra puterii, o tendinţă comună majorităţii codurilor de procedură
administrativă şi, mai ales, în acord cu tradiţia dreptului CE/UE.
(106) Concepţia conform căreia autorităţile publice se bucură de o largă putere
decizională, fapt ce le permite alegeri discreţionare în multiple domenii, private sau publice,
porneşte de la prezumţia că – în democraţiile liberale – toate aceste puteri sunt exercitate cu
respectarea criteriilor de validitate legale. Văzut din această perspectivă, o varietate de
constrângeri asupra puterii este introdusă de către sistemele juridice moderne. Unele dintre
aceste constrângeri, precum obligaţia de a motiva, privesc legătura dintre procesul decizional şi actul sau măsura finală. Alte constrângeri privesc actul sau măsura finală în sine.
Poate fi vorba despre nereguli privitoare la formă, care nu afectează validitatea alegerilor
făcute de către autoritatea publică, dar care trebuie totuşi remediate. Pot fi şi erori de fond
care duc la invalidarea actului. În acest caz, astfel cum a fost susţinut de către Curtea
Europeană de Justiţie în Algera (1957) actele nelegale pot fi retrase2, principiul pe care
aceasta se bazează fiind acela al preeminenţei dreptului.
(106) Astfel, este necesar să se garanteze că sunt respectate atât condiţiile de fond, cât
şi cele de formă. De exemplu, obligaţia de a motiva anumite decizii este menită să asigure
că există o raţiune în spatele acesteia care a fost bine cumpănită şi că aceia care au fost
numiţi administratori implementează cu diligenţă voinţa politică. Din perspectiva părţilor
interesate, obligaţia de a motiva o decizie le oferă acestora posibilitatea a şti de ce a fost
luată acea decizie, dar această obligaţie trebuie completată cu necesitatea implementării
unei sistem de notificare. Din punctul de vedere al instanţelor, existenţa motivării facilitează
controlul judiciar al deciziilor administrative3.
(107) Există la nivelul CE/UE o tradiţie în ceea ce priveşte constrângerile procedurale asupra puterii. Tratatul de la Roma încapsulează în Articolul 190 obligaţia de a
motiva în toate acele cazuri în care deciziile adoptate au caracter obligatoriu. O altă cerinţă
prevăzută este aceea că „deciziile trebuie comunicate acelora la care se referă şi devin
obligatorii din momentul notificării” (Articolul 191). Aceste cerinţe procedurale au fost
interpretate şi aplicate de către instanţele UE. Recent, au fost conturate şi alte condiţii care
ar trebui îndeplinite potrivit jurisprudenţei UE şi Codului Ombusdmanului European4.
1

A se vedea paragraful 13 din introducere.
Cauzele reunite 7/56, 3/57, 7/57, Algera şi alţii vs. Adunarea Comună a ECSC [1957-1958] ECR 39
(ediţia specială în limba engleză), Secţiunea III (p. 61) în care se afirmă că „doar măsurile administrative
nelegale sunt revocabile, măsurile legale rămânând irevocabile”.
3 Cauza 222/86, UNECTEF vs. Heylens [1987] ECR 4097, stabilind că autorităţile naţionale trebuie să
prevadă motivele pentru orice limitare a drepturilor ce emană din legislaţia CE.
4 Ombudsmanul European – Codul European al Bunei Conduite Administrative.
2
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III-28 Obligaţia de a specifica decizia
III-29 Obligaţia de a motiva
(108) Articolele III-28 şi 29 au atât elemente în comun, cât şi elemente distincte.
Raţiunea din spatele amândurora este una comună şi se referă la necesitatea ca autorităţile
publice să-şi respecte obligaţiile de diligenţă şi transparenţă, astfel încât să se evite orice
utilizare greşită sau orice abuz de putere. Un alt aspect important îl constituie accentul pus
pe claritate. Decizia luată de către o autoritate publică conform Articolului III-28 trebuie să
fie „redactată într-un mod clar, astfel încât să permită părţilor” să-şi înţeleagă drepturile şi
obligaţiile. De asemenea, orice autoritate publică trebuie să formuleze motivarea deciziei
într-o manieră „clară, simplă şi uşor de înţeles”. Cu toate acestea, în timp ce Articolul III-28
vizează deciziile ca atare şi face referire la toate elementele acestora, Articolul III-29 se
referă în mod particular la condiţia privind motivarea deciziei.
(109) Tocmai deoarece condiţia motivării este prevăzută în Articolul III-29, iar Articolul
III-28 este menit să trateze toate elementele unei decizii, este de presupus că acesta din urmă
va cuprinde şi elemente referitoare la conţinutul deciziei. În caz contrar ar fi imposibil pentru
părţi să-şi înţeleagă drepturile şi obligaţiile, care sunt influenţate de efectele favorabile sau
nefavorabile ce decurg din respectiva decizie. În această privinţă, Articolul III-29 este foarte
asemănător cu anumite norme naţionale1. Aceasta nu implică faptul că părţile ar putea emite o
opinie subiectivă în ceea ce priveşte rezonabilitatea şi suficienţa specificaţiilor deciziei. Este
mai degrabă un test obiectiv, determinat de către autoritatea publică şi care poate fi subiectul
unui control al instanţei sau al altor agenţii publice.
(110) Indiferent dacă considerăm obligaţia de a motiva decizia ca o condiţie a unei
birocraţii legal-raţionale sau ca o constrângere motivată de anumite drepturi asupra
exerciţiului puterii sau, altfel spus, ca dreptul la o decizie motivată sau ca o manifestare
democratică, Articolul III-29 conţine câteva elemente inovative. O manieră ajutătoare în a
face lumină asupra acestora este ilustrarea pe scurt a normelor tradiţionale care
reglementează motivarea.
(111) Articolul 296(2) TFUE prevede că „Actele legale vor prevedea motivele care
stau la baza acestora şi vor face referire la orice propuneri, iniţiative, recomandări, cereri
sau opinii cerute în baza Tratatelor”2. Aceasta generează două obligaţii. Prima constituie o
cerinţă procedurală, în sensul în care ceea ce se cere este motivarea, diferită de condiţia de
drept material, constând în oferirea motivării adecvate. Cea de-a doua cerinţă este
procedurală în alt sens, deoarece presupune să se facă referire la toate documentele care
sunt necesare din punct de vedere legal şi care au influenţat actul final, pentru a asigura o
acţiune administrativă transparentă. Jurisprudenţa instanţelor UE a specificat că motivarea
1

A se vedea Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003
(BGBI. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBI. I S. 2749) geändert worden
ist, § 37(1); şi Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada por última vez por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312, de
30.12.2013), Art. 53(2).
2 Aceasta nu este singura prevedere din Tratat care ia în considerare motivele. De exemplu, potrivit art. 225
TFUE, dacă Parlamentul European solicită Comisiei să înainteze o propunere adecvată, în cazul în care Comisia
nu înaintează nicio propunere „va informa Parlamentul European despre motivele cărora se datorează aceasta”.
O cerinţă identică este stabilită prin art. 241 TFUE în ceea ce priveşte solicitările Consiliului.
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trebuie să fie adecvată pentru actul în cauză. Intensitatea acestei cerinţe fundamentale
variază atât în funcţie de interesele care sunt vizate de măsura adoptată de autoritatea
publică, cât şi de conţinutul său1.
(112) O diferenţă evidentă între prevederile Tratatului şi Articolul III-29(1) este
aceea că aplicabilitatea celui dintâi este mult mai largă, referindu-se la regulamente,
directive precum şi alte „acte legale”, în timp ce cel din urmă este aplicabil doar deciziilor,
astfel cum sunt acestea definite în Articolul III-2(1). Există, de asemenea, alte trei elemente
distinctive în ceea ce priveşte conţinutul Articolului III-29(1). În primul rând, având în
vedere jurisprudenţa instanţelor UE, motivarea este mai mult decât o obligaţie procedurală,
prin aceea că această motivare trebuie să fie realizată „într-o manieră clară, simplă şi uşor
de înţeles”. Întrucât nu există specificaţii suplimentare în ce priveşte cerinţa motivării,
aceasta ar trebui înţeleasă în sensul în care trebuie să cuprindă atât elemente de fapt, cât şi
de drept 2 . În al doilea rând, Articolul III-29(1) codifică opinia statuată în jurisprudenţă
conform căreia „motivarea trebuie să fie adecvată deciziei”. În această privinţă atenţia
trebuie îndreptată nu doar asupra modului în care UE reglementează un anumit tip de
decizie, ci şi asupra modului în care o anumită decizie a fost luată, în mod special având în
vedere interesul pe care destinatarii şi alte părţi l-ar putea avea în obţinerea explicaţiilor. În
al treilea rând, această cerinţă privind claritatea este consolidată de obligaţia ca motivarea
folosită de autoritatea publică să fie făcută publică într-un „mod lipsit de echivoc” pentru a
permite părţilor interesate să identifice motivele care stau în spatele deciziei şi să faciliteze
controlul judiciar. În timp ce aceasta relevă influenţa unei abordări instrumentaliste asupra
cerinţei motivării, este importantă nu doar obligaţia de a motiva, cât de a oferi o motivare
adecvată şi clară3.
(113) Articolul III-29(1) are şi câteva elemente distincte prin comparaţie cu reglementările naţionale APA. În primul rând, spre deosebire de anumite APA, aplicabilitatea
sa nu este limitată la anumite domenii sau acte specifice4. De asemenea, nu există nicio
excepţie privitoare la condiţia respectivă, de exemplu în cazul în care decidentul o consideră
1 Aceasta este deja stabilit în jurisprudenţă, a se vedea Cauza C-367/95 P, Commission of the European
Communities vs. Chambre syndicale nationale des entreprises de transport de fonds et valeurs (Sytraval) and
Brink's France SARL [1998] ECR I-1719; Case C-301/96, Commission vs. Germany [2003] ECR I-9919.
2 A se vedea Art. 18(1) din Codul European al Bunei Conduite Administrative, care prevede că „Orice
decizie a instituţiei care poate aduce atingere drepturilor sau intereselor unei persoane private va indica motivele
pe care se bazează prin indicarea clară a faptelor relevante şi a bazei legale a deciziei.” A se vedea, de asemenea,
Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist, § 39, care
stabileşte că „expunerea de motive trebuie să conţină materialul sursă şi motivele legale care au determinat
autoritatea să ia respectiva decizie.”
3 Al cincilea principiu al serviciului public, potrivit Codului European al Bunei Conduite Administrative,
este transparenţa (aceasta implică faptul că „funcţionarii publici trebuie să îşi explice activităţile şi să îşi
motiveze acţiunile”).
4 A se vedea, de exemplu, Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.
Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749)
geändert worden ist, § 39(2) şi Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada por última
vez por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
(BOE núm. 312, de 30.12.2013), Art 54.
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inutilă1. În al doilea rând, Articolul III-29(1) nu prevede obligativitatea raportării unei opinii
contrare 2 . În al treilea rând, nu există nicio menţiune cu privire la rezultatele fazelor
preliminare ale procedurii3. Cu toate acestea, obligaţia de diligenţă poate fi interpretată ca
obligând autoritatea să facă referire la acestea.
(114) Articolul III-29(2) reglementează obligaţia de a motiva în cazul procedurilor
administrative compuse. Din moment ce aceste proceduri sunt caracterizate, într-o
varietate de moduri, prin implicarea atât a autorităţilor UE, cât şi naţionale, Articolul
III-29(2), folosind abordarea Articolului III-24, prevede că obligaţia de a motiva va fi
„modelată” de rolul fiecăreia în luarea deciziei. Prezumţia implicită este aceea că motivarea
trebuie să existe întotdeauna, în concordanţă cu principiul general al dreptului recunoscut de
către CJUE.
III-30 Obligaţia de a indica remediile disponibile
(115) În timp ce modelul de reguli anterior reiterează o obligaţie care derivă direct din
Tratate, Articolul III-30 introduce o obligaţie nouă, prin analogie cu mai multe APA
naţionale ale Statelor Membre.
(116) Natura specifică a acestei obligaţii variază în funcţie de statutul naţional. În
unele cazuri, presupune doar ca decidentul să indice remediile judiciare disponibile
împotriva deciziei sale. În alte cazuri, o cerinţă mai elaborată este stabilită, incluzând şi
indicarea modului în care trebuie căutată această protecţie juridică4. O formulare şi mai
extinsă poate pretinde formularea atât a remediilor judiciare, cât şi a celor nonjudiciare,
precum formularea unei plângeri la Ombudsman sau la o altă agenţie publică.
(117) Articolul III-30 se bazează pe ultimul din aceste modele. Potrivit acestuia
autoritatea publică este obligată să prevadă în cuprinsul deciziei posibilitatea unui apel
administrativ, atât direct, cât şi indirect (însemnând la o altă autoritate publică) şi, dacă este
cazul, termenele pentru introducerea acestuia. De asemenea, se impune informarea destinatarilor cu privire la posibilitatea formulării unei plângeri juridice, cu termenele aferente
şi, de asemenea, cu privire la formularea unei plângeri la Ombudsman.
(118) Este important de remarcat totuşi că Articolul III-30 nu introduce nicio
noutate în ceea ce priveşte remediile judiciare şi nonjudiciare existente la nivelul UE.
1

O putere de acest gen este conferită de către Förvaltningslag (1986:223) Utfärdad: 1986-05-07, last
amended by Lag (2014:630) om ändring i förvaltningslagen (1986:223), secţiunea 20 (1)); and the Legge 7
agosto 1990 n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192), Art 21-octies (2), în acest din
urmă caz datorită interpretării controversate a cuvântului „formular” de către anumite instanţe administrative
inferioare.
2 A se vedea, de exemplu, Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (BGBI. Nr. 51/1991) das
zuletzt durch Artikel 1 des Bundesgesetzes vom 31. Juli 2013 (BGBl. I Nr. 161/2013) geändert worden ist, § 58
(2); Förvaltningslag (1986:223) Utfärdad: 1986-05-07, modificat ultima oară prin Lag (2014:630) om ändring i
förvaltningslagen (1986:223), Section 19.
3 A se vedea Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (BGBl. Nr. 51/1991) das zuletzt durch
Artikel 1 des Bundesgesetzes vom 31. Juli 2013 (BGBl. I Nr. 161/2013) geändert worden ist, § 60.
4 A se vedea Legge 7 agosto 1990 n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192),
Art 3(4); Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (BGBl. Nr. 51/1991) das zuletzt durch Artikel 1 des
Bundesgesetzes vom 31. Juli 2013 (BGBl. I Nr. 161/2013) geändert worden ist, § 61 cere de asemenea ca
„cerinţele” pentru un control jurisdicţional să fie indicate.
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Mai degrabă facilitează utilizarea acestora de către părţile interesate prin introducerea
obligaţiei de a oferi informaţii despre ele. Din acest punct de vedere confirmă Articolul 19
al Codului OE1.
III-31 Cerinţe de formă şi de limbaj
(119) Articolul III-31 se referă la cerinţele de formă şi de limbaj, cerinţe care au
implicaţii diferite.
(120) Reglementările naţionale APA adresează problema cerinţelor de formă într-o
varietate de moduri. Unele nu prescriu o formă anume, dar prevăd că în toate acele cazuri în
care o asemenea cerinţă este stabilită de lege, nerespectarea ei face ca actul să fie nul sau
anulabil 2 . Alte APA au prevederi mai detaliate, prevăzând fie o formă specifică 3 , fie
anumite aspecte precum semnătura4.
(121) Articolul III-31(1) optează pentru acest din urmă model. Nu doar prevede
obligativitatea formei scrise a deciziei, dar cere existenţa semnăturii şi identificarea
autorităţii care a luat decizia. Prima cerinţă poate văzută ca o manifestare a regulii generale
prevăzute în Articolul 297 TFUE5, în timp ce cea din urmă este o consecinţă a obligaţiei de
a respecta competenţa unor corpuri şi instituţii diferite6, fapt confirmat şi de includerea
competenţei între motivele controlului juridic asupra actelor Uniunii7.
(122) Există în reglementările APA naţionale o varietate de reguli ce privesc
cerinţele de limbaj. Unele oferă acestei probleme o atenţie minimă8 , în timp ce altele
reglementează traducerea actelor şi documentelor, atât în timpul, cât şi la sfârşitul unei
proceduri administrative9.
(123) Nevoia de a acomoda diversitatea lingvistică este evident mai pregnantă în
UE datorită bazei sale sociale multinaţionale şi multilingvistice. Acest lucru este recunoscut
în Articolul 22 CFR, potrivit căruia „Uniunea va respecta diversitatea culturală, religioasă şi
1

Ombudsmanul European – Codul European al Bunei Conduite Administrative.
A se vedea Legge 7 agosto 1990 n. 241, Nuove norme in materia di procedimento Gazzetta Ufficiale del
18 agosto 1990 n. 192), Art. 21-octies (2).
3 A se vedea Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada por última vez por la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm.
312, de 30.12.2013), Art. 55.
4 Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S.
102), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist, § 34.
5 Art. 297(2) TFUE prevede că actele nonlegislative adoptate în forma regulamentelor, directivelor sau
deciziilor, atunci când acestea din urmă nu specifică cui sunt adresate, vor fi semnate de către preşedintele
instituţiei care le-a adoptat.
6 Art. 5 TUE.
7 Art. 263(2) TFUE.
8 Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.
Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S.
2749) geändert worden ist, § 23.
9 Förvaltningslag (1986:223) Utfärdad: 1986-05-07, last amended by Lag (2014:630) om ändring i
förvaltningslagen (1986:223), Section 8; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27.11.1992),
modificada por última vez por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local (BOE núm. 312, de 30.12.2013), Art. 36 (care se referă la problema diversităţii limbilor
oficiale care pot fi alese de către părţi în anumite părţi ale Spaniei).
2
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lingvistică”. Importanţa acordată limbii a fost evidentă încă de la începutul CEE, aşa cum
reiese şi din Regulamentul 1 din 1958, care prevedea limbile care vor fi folosite în CEE.
Această componentă lingvistică este reiterată în Articolul 41(4) CEE care prevede că „Orice
persoană poate scrie instituţiilor Uniunii în una din limbile Tratatelor şi trebuie să
primească răspuns în aceeaşi limbă”, iar această obligaţie îşi găseşte ecou şi în Articolul 13
al Codului OE1.
(124) În concordanţă cu emfaza pusă de către CFR asupra diversităţii lingvistice,
Articolul III-31(2) prevede că o decizie luată de către o autoritate UE trebuie să fie
redactată în limba aleasă de către destinatarul său. Nu este făcută nicio deosebire în această
privinţă între procedurile iniţiate de către părţile private sau cele ex officio. Această regulă
este totuşi subiectul a două limitări. Prima derivă din faptul că modelul de regulă se referă
doar la deciziile emise de către autorităţile UE. O a doua limitare provine din faptul că
Articolul III-31(2) se referă la „limbile oficiale ale UE”.
III-32 Deciziile în format electronic
(125) Articolul III-32 face referire la instrumentele prin care autorităţile publice pot
comunica actele şi măsurile luate. Regula generală este aceea că deciziile trebuie să fie
notificate într-o formă scrisă, în acord cu tehnologiile moderne autorităţile publice sunt
încurajate sau obligate să promoveze utilizarea mijloacelor electronice de comunicaţii 2 .
Drept consecinţă există cadre legale care reglementează adoptarea, semnarea şi transmiterea
documentelor electronice3. Ca răspuns la această tendinţă, UE a adoptat un cadru comun
pentru semnăturile electronice4.
(126) Construind pe acest fond comun, modelul de reguli prevede o regulă generală,
precum şi o excepţie. Regula generală prevăzută în Articolul III-32(1) este aceea că o
decizie în formă scrisă poate fi înlocuită de una în formă electronică. Totuşi, o prevedere
legală poate impune contrariul, caz în care este necesară o semnătură calificată. În al doilea
rând, potrivit Articolului III-32(2), în cazul în care destinatarul formulează o plângere
privitoare la faptul că documentul electronic trimis de către autoritatea publică nu a putut fi
procesat, aceasta din urmă trebuie să îl trimită din nou într-un format electronic adecvat sau
sub forma unui document scris5.
1

Ombudsmanul European – Codul European al Bunei Conduite Administrative.
A se vedea, de exemplu, Legge 7 agosto 1990 n. 241, Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18
agosto 1990 n. 192), Art. 3-bis.
3 A se vedea, de exemplu, Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.
Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749)
geändert worden ist, § 3a and Spanish Act 11/2007 on electronic access of the citizens to public services (Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, BOE núm. 150, de
23.6.2007, modificada por última vez por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, BOE núm. 55,
de 5.3.2011).
4 A se vedea Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 1999
privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice [2000] JO L 13/12 modificată ultima oară prin
Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 de
adaptare la Decizia 1999/468/CE (n.n. – în prezent Decizia 1999/468/CE este abrogată) a Consiliului a anumitor
acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveşte procedura de
reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea întâi [2008] JO L 311/1.
5 Art III-32 este inspirat din Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.
Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749)
geändert worden ist, § 3a.
2
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III-33 Notificarea unei decizii
(127) Reglementările naţionale APA prevăd obligativitatea notificării măsurilor şi
actelor individuale. Există atât elemente comune, cât şi distincte. Primele includ reguli
conform cărora (i) un act administrativ trebuie făcut cunoscut sau trebuie să fie posibil ca
destinatarul acestuia sau persoana interesată să ia cunoştinţă de conţinutul său 1 , (ii) în
principiu, actul produce efecte doar în urma notificării2, fapt relevant şi pentru protecţia
juridică şi (iii) doar în circumstanţele prevăzute în reglementările legale pot fi folosite alte
forme de comunicare, incluzând publicarea3. Aspectele distincte includ modul în care notificarea se realizează, termenul în care trebuie realizată4, precum şi termenele în care expiră
şi în care se poate considera că operează o prezumţie a cunoaşterii deciziei sau măsurii5.
(128) Articolul 297(2) TFUE este în concordanţă cu regulile prevăzute la punctele (i)
şi (ii). Acesta prevede că deciziile în care este specificat destinatarul vor fi notificate
acestuia şi vor produce efecte din momentul acestei notificări. Aceasta nu înseamnă că
respectiva decizie nu poate fi publicată în Jurnalul Oficial, dar o asemenea publicare nu
dispensează de obligaţia notificării, ca fiind singura modalitate de a conferi putere
executorie împotriva destinatarilor. Regulile detaliate sunt stabilite de ultima secţiune a
Articolului 263 TFUE privind controlul judiciar6. Codul OE confirmă prima regulă şi o
completează cu o prevedere potrivit căreia funcţionarul responsabil trebuie să se abţină de
la comunicarea deciziei altor persoane înainte ca persoana sau persoanele la care se referă
au luat la cunoştinţă conţinutul deciziei7.
(129) Modelul de reguli este corelat cu cele trei elemente comune menţionate mai
devreme. Articolul III-33(1) stabileşte că (i) deciziile vor fi notificate tuturor părţilor (şi acest
lucru trebuie realizat „cât mai curând posibil”) şi (ii) clarifică faptul că doar în urma notificării
1 Legge 7 agosto 1990 n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192), art 7
include notificarea printre obligaţiile oficialului responsabil.
2 Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S.
102), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist, § 41(1).
3 Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S.
102), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist, § 41(3)
(distinguishing between an individual and a general order, which can be published); Wet van 4 juni 1992
houdende algemene regels van bestuursrecht (Stb. 1992, 315), in werking getreden op 1 juli 1994, laatstelijk
gewijzigd bij Wet van 25 juni 2014, in werking getreden op 1 augustus 2014, Art 3:40; Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada por última vez por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312, de 30.12.2013), Arts 59(6) and 60.
4 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada por última vez por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312, de
30.12.2013), Art. 58(2) prevede un termen-limită de 10 zile.
5 De exemplu Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003
(BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden
ist, § 41(2) prevede obligativitatea a 3 zile.
6 Prevede că „Procedurile prevăzute în acest articol vor fi instituite în termen de două luni de la publicarea
măsurii sau a notificării acesteia reclamantului sau, în absenţa unei astfel de notificări, din ziua în care acesta a
luat la cunoştinţă de respectiva măsură”. A se vedea cauza T-296/97 Alitalia – Linee aeree italiane SpA vs.
Comisia [2000] ECR II-3871.
7 Ombudsmanul European – Codul European al Bunei Conduite Administrative, art 20.
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decizia „va produce efecte”. Cea de-a treia regulă este implementată prin Articolul III-33(2)
care prevede promulgarea în acele cazuri în care dreptul UE permite aceasta.
III-34 Corectarea inadvertenţelor evidente din cuprinsul unei decizii
(133) Articolul III-34 permite corectarea inadvertenţelor evidente din cuprinsul unei
decizii. Această regulă a avut sursa de inspiraţie în multe reglementări naţionale APA1.
Corectarea acestor inadvertenţe nu intră în conflict cu aşteptările legitime ale oricăreia
dintre părţi. Astfel că această problemă este reglementată într-un articol distinct.

Capitolul 6: Rectificarea şi retragerea unei decizii
III-35 Rectificarea şi retragerea deciziilor care au un efect advers
III-36 Rectificarea şi retragerea deciziilor benefice
(134) Articolele III-35 şi III-36 reglementează puterea unei autorităţi publice de a
retrage o decizie care a fost adoptată şi notificată. Această prerogativă include opţiunea
de a retrage complet o decizie sau de a rectifica doar anumite aspecte care nu pot fi
calificate ca inadvertenţe evidente aşa cum sunt ele definite în Articolul III-34.
(135) Orice retragere a unei decizii poate intra în conflict cu protecţia aşteptărilor
legitime şi cu principiul certitudinii legale. Protecţia aşteptărilor legitime constituie un
principiu general al dreptului UE potrivit jurisprudenţei CJUE. Acesta este în mod special
important în ceea ce priveşte retragerea deciziilor oficiale ale Comisiei. CJUE realizează o
diferenţiere, pe de o parte, între deciziile legitime şi cele nelegitime, iar pe de altă parte,
între deciziile favorabile sau care conferă drepturi ori beneficii similare şi cele nefavorabile.
(136) Modelul de reguli ReNEUAL urmează această structură şi diferenţiază între
retragerea unei decizii care are un efect advers (Articolul III-35) şi a deciziilor care
sunt benefice (Articolul III-36). Dacă o decizie are efecte adverse pentru una dintre părţi,
dar este în favoarea unei alte părţi autoritatea trebuie să echilibreze interesele conflictuale
ale celor două părţi [Articolul III-35(4) şi Articolul III-36(4)]. Modelul de reguli realizează
în cadrul acestor două categorii o subclasificare între decizii legitime [Articolul III-35(2),
III-36(3)] şi decizii nelegitime [Articolul III-35(1), III-36(1), (2)]. Pornind de la această
structură, modelul de reguli un set de cerinţe legale diferite pentru retragerea legală a unei
decizii în funcţie de fiecare din cele patru categorii ce decurg din această structură. Aceste
cerinţe reflectă jurisprudenţa CJUE şi o transpun într-o structură legală transparentă.
(137) Chiar şi în cazul unei decizii nelegitime care are un efect advers autoritatea nu
este obligată să retragă decizia, fiind lăsată această măsură la latitudinea sa. În caz
1 A se vedea de exemplu Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.
Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749)
geändert worden ist, § 42; Förvaltningslag (1986:223) Utfärdad: 1986-05-07, last amended by Lag (2014:630)
om ändring i förvaltningslagen (1986:223), Section 26; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27.11.1992),
modificada por última vez por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local (BOE núm. 312, de 30.12.2013), Art. 105(2).
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contrar, termenele-limită prevăzute pentru contestarea acestor decizii ar fi inutile. Pe de altă
parte, expirarea acestui termen-limită nu împiedică o autoritate să retragă decizia ilegitimă
[Articolul III-35(3) şi III-36(3)]. În cazul unei decizii ilegitime care este benefică, autoritatea poate decide retragerea deciziei respective fie cu efect retroactiv, doar cu efect
prospectiv sau să nu o retragă deloc [Articolul III-36(2)]. Acest set de acţiuni diferite oferă
un echilibru adecvat între interesele publicului şi cele ale beneficiarilor. Criteriile importante pentru testarea acestui echilibru sunt reprezentate de gradul în care ilegitimitatea care
afectează decizia este evidentă, dacă beneficiarul a provocat decizia anterioară printr-o
informaţie falsă sau incompletă şi măsura în care beneficiarul a făcut investiţii ireversibile
bazându-se pe decizia emisă.
(138) Retragerea deciziilor legitime care sunt benefice constituie o categorie deosebit
de importantă şi delicată, deoarece beneficiarii respectivi au în general aşteptări legitime
înalte. De aceea, Articolul III-36(3) propoziţia 3 abilitează autorităţile publice să retragă o
astfel de decizie doar în condiţii foarte restrictive. Alternativa (b) reflectă jurisprudenţa
CJUE1. Alternativa (c) este inspirată de dreptul naţional2. Reglementarea prevede retragerea
unei decizii legitime în cazul unei ameninţări serioase asupra intereselor publice sau private,
ameninţare care cântăreşte mai greu decât aşteptările legitime ale beneficiarului. Tocmai
pentru a oferi un echilibru corect, beneficiarul care a avut astfel de aşteptări legitime poate
pretinde o compensaţie (financiară) pentru dezavantajele ce au decurs din încrederea în
existenţa respectivei decizii.
(139) Termenul stabilit în Articolul III-36(5) pentru retragerea cu efect retroactiv
reafirmă jurisprudenţa existentă 3 . În acord cu opinia statuată în jurisprudenţă termenul
începe să curgă de la notificarea deciziei părţii interesate. În aceste circumstanţe nu este
adecvată stabilirea unui termen fix 4 . Ca atare, Modelul de reguli ReNEUAL oferă un
termen flexibil, care este folosit de către instanţe şi care permite luarea în considerare a
circumstanţelor specifice fiecărui caz.
(140) Articolele III-35(5) şi III-36(6) clarifică faptul că regulile procedurale prevăzute
în Cartea III se aplică procedurilor pentru pregătirea unei decizii, retragerea sau rectificarea
unei decizii anterioare.

1 Cauza 54/77 Herpels vs. Comisia (1978) ECR 585, par. 38; Case T-81/95, Interhotel-sociedade
Internacional de Hotéis SARL vs. Comisia (1997) ECR II-1265, par. 42, 46-47, 61-62.
2 A se compara Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003
(BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden
ist, § 49 (2) propoziţia 1 nr. 5 cu (6) propoziţia 1.
3 Cauza 14/61 Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. vs. Înalta Autoritate a
Comunităţii Europene pentru Cărbune şi Oţel [1962] ECR 253 (ediţia specială în limba engleză); Cauza 15/85
Consorzio Cooperative d'Abruzzo vs. Comisia [1987] ECR 1005, par. 12.
4 A se compara Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003
(BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden
ist, § 48(4) care prevede un termen de un an. Pe de altă parte, instanţele germane susţin că termenele nu încep să
curgă înainte ca autoritatea să investigheze toţi factorii importanţi pentru a decide dacă trebuie sau nu retrasă
decizia anterioară.
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Cartea a IV-a

Contracte
Structură
A. Introducere la Cartea IV
I. Problema reformulării dreptului UE cu privire la contractele publice
II. Primul pas
III. Pe scurt despre „viaţa” contractelor publice
IV. Între ambiţie şi temperare: Decizia privind scopul proiectului
V. Contracte UE guvernate exclusiv de dreptul UE şi contracte UE guvernate exclusiv de
legislaţia unui Stat Membru
VI. Istoricul aplicării legislaţiei Statelor Membre
VII. Reglementări privind tranzacţiile, acordurile şi medierea?
B. Model de Reguli
Capitolul 1: Dispoziţii generale
IV-1 Domeniul de aplicare
IV-2 Definiţii
IV-3 Determinarea legii aplicabile unui contract UE
IV-4 Reguli aplicabile contractelor UE guvernate de dreptul UE
IV-5 Reguli aplicabile contractelor UE guvernate de dreptul unui Stat Membru
Capitolul 2: Proceduri pentru încheierea contractelor
Secţiunea 1: Pregătirea termenilor generali ai contractelor
IV-6 Procedura pentru conceperea termenilor generali ai contractelor
Secţiunea 2: Reguli generale de procedură
IV-7 Aplicabilitatea Cărţii III
IV-8 Efectele asupra procedurilor judiciare
Secţiunea 3: Procedură de atribuire competitivă
IV-9 Scop
IV-10 Principii generale
IV-11 Publicitate anterioară
IV-12 Conţinutul anunţului şi caietul de sarcini
IV-13 Cazuri care justifică utilizarea procedurii de negociere fără anunţ prealabil
IV-14 Acces egal operatorilor economici din toate Statele Membre
IV-15 Limitarea numărului de participanţi care pot depune oferta
IV-16 Tratament egal
IV-17 Contractele de mică valoare
IV-18 Decizia de atribuire a contractului
IV-19 Termenul suspensiv care precede semnarea contractului
Capitolul 3: Executarea şi validitatea contractelor UE
Secţiunea 1: Prevederi generale
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IV-20 Reprezentarea autorităţilor UE şi cerinţe de formă pentru contractele UE
IV-21 Cereri ale autorităţii UE în contextual contractelor
IV-22 Decizii ale autorităţii UE având o bază extracontractuală
IV-23 Revizuire din partea Ombudsmanului European
IV-24 Clauze de arbitrare
IV-25 Excluderea compensaţiei
Secţiunea 2: Contracte UE guvernate de dreptul UE
Subsecţiunea 1: Executarea
IV-26 Bună-credinţă şi corectitudine
IV-27 Reguli contractuale
Subsecţiunea 2: Schimbarea circumstanţelor şi a clauzelor asociate
IV-28 Schimbarea circumstanţelor
IV-29 Rezoluţiunea pentru a evitarea prejudicierii bunului public
IV-30 Rezoluţiunea pentru neexecutare
Subsecţiunea 3: Consecinţele ilegalităţii şi ale termenilor inechitabili
IV-31 Rezoluţiunea ca urmare a încălcării prevederilor Capitolului 2
IV-32 Renegocierea ca urmare a încălcării obligaţiilor specifice autorităţilor UE ca
autorităţi publice
IV-33 Nulitatea
IV-34 Termeni inechitabili
Secţiunea 3: Contracte UE guvernate de legislaţia unui Stat Membru
IV-35 Legea aplicabilă
IV-36 Clauze contractuale pentru conformitatea cu dreptul UE
Capitolul 4: Subcontractarea
IV-37 Admisibilitatea şi scopul subcontractului
IV-38 Alegerea legii aplicabile subcontractului
IV-39 Obligaţii ale autorităţilor UE faţă de subcontractanţi
C. Explicaţii
Capitolul 1: Prevederi generale
IV-1 Scopul aplicării
IV-2 Definiţii
IV-3 Determinarea legii aplicabile unui contract UE
IV-4 Reguli aplicabile contractelor UE guvernate exclusiv de dreptul UE
Capitolul 2: Proceduri pentru încheierea contractelor
Secţiunea 1: Pregătirea termenilor generali ai contractului
IV-6 Proceduri pentru conceperea termenilor generali ai contractului
IV-7 Aplicabilitatea Cărţii III
IV-8 Efecte asupra procedurilor judiciare
Secţiunea 3: Procedura de atribuire competitivă
IV-9 Scop
IV-10 Principii generale
IV-11 Publicitatea anterioară
IV-12 Conţinutul anunţului şi al documentelor contractului
IV-13 Cazuri care justifică utilizarea procedurii negocierii fără publicitatea anterioară
IV-14 Acces egal pentru operatorii economici din toate Statele Membre
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IV-15 Limitarea numărului de participanţi invitaţi să oferteze
IV-17 Contractele de mică valoare
IV-18 Decizia de atribuire a contractelor
IV-19 Termenul suspensiv până la semnarea contractului
Capitolul 3: Executarea şi validitatea contractelor UE
Secţiunea 1: Prevederi generale
IV-20 Reprezentarea autorităţilor UE şi condiţii de formă pentru contractele UE
IV-21 Cereri ale autorităţii UE în contextul contractelor
IV-22 Decizii ale autorităţii UE având o bază extracontractuală
IV-23 Verificare de către Ombudsmanul European
IV-24 Clauze privind arbitrajul
IV-25 Excluderea compensaţiei
Secţiunea 2: Contracte UE guvernate de dreptul UE
Subsecţiunea 1: Executarea
IV-27 Reguli contractuale
Subsecţiunea 2: Schimbarea circumstanţelor şi clauzelor asociate
IV-28 Schimbarea circumstanţelor
IV-29 Rezilierea pentru a evita un prejudiciu grav adus bunului comun
IV-30 Rezilierea pentru neexecutare
Subsecţiunea 3: Consecinţele ilegalităţii şi ale termenilor neechitabili
IV-31 Rezilierea din cauza unei încălcări a prevederilor Capitolului 2
IV-32 Renegocierea ca urmare a unei încălcări a obligaţiilor specifice ale autorităţilor UE
ca autorităţi publice şi IV-30 Nulitatea
IV-36 Termeni inechitabili
Capitolul 4: Subcontractarea
IV-37 Admisibilitatea şi scopul subcontractelor
IV-38 Alegerea legii aplicabile subcontractelor
IV-39 Obligaţii ale autorităţilor UE faţă de subcontractanţi

A. Introducere la Cartea a IV-a
(1) „Modelul de reguli” referitor la contracte prezentat în Cartea IV trebuie să fie
înţelese ca un element în plus la dezbaterea asupra contractelor UE, procedurile administrative ducând la încheierea acestora şi la executarea lor. Există un volum destul de
sumar de legislaţie obligatorie privind contractarea cu autorităţile UE şi care poate fi
folosită în acest scop: deşi prevederile propuse derivă din practica existentă, în general nu
există o abordare comună care să fie împărtăşită de toate sau măcar de majoritatea
instituţiilor, instituţiilor de tip Ombudsman, birourilor sau agenţiilor UE. Chiar şi în cadrul
Comisiei Europene abordările variază de la un sector politic şi DG la altul.
I. Problema reformulării dreptului UE cu privire la Contractele Publice
(2) Tratarea contractelor publice la nivelul UE presupune mai multe probleme. Pentru
început, este necesară o verificare a unui abundent material reformulat (legislaţie UE,
jurisprudenţă, ombudsprudenţă – jurisprudenţa Ombusdmanului European, contracte
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standard şi contracte tip dezvoltate de Comisie), care cu toate acestea are o natură foarte
ambiguă şi fragmentară. Mai mult decât atât, nu există niciun consens între avocaţi în
ceea ce priveşte înţelegerea acestui material. Aceleaşi reguli şi clauze sunt interpretate în
maniere diferite de către diferite autorităţi contractante, instanţe, avocaţi, avocaţi generali şi
cercetători. Astfel, la nivel european se prezintă un peisaj foarte eterogen. Peisajul
devine chiar mai complex atunci când sunt luate în considerare şi nivelurile naţionale.
Statele Membre aplică concepte naţionale foarte diferite în ce priveşte contractele publice
(şi dreptul contractelor publice) – indiferent dacă aceste contracte sunt guvernate de dreptul
naţional public sau privat sau de un amestec dintre elemente de drept public şi privat.
(3) În plus, nu există un consens în ceea ce priveşte substanţa „dreptului contractelor publice” în sine. Mai multe întrebări apar în acest context, inter alia: Dreptul contractelor publice priveşte doar achiziţiile publice sau implică şi încheierea şi executarea
tuturor contractelor încheiate de autorităţile publice (incluzând tranzacţii, reglementări,
acordurile de granturi, contractele de muncă)? Sunt contractele încheiate între entităţile
publice (în ceea ce priveşte împărţirea competenţelor) un tip de contract care ar trebui să fie
obiectul aceloraşi reguli ca şi contractele între administraţia publică şi persoane private?
II. Primul pas
(4) Liderii grupului de lucru pentru această carte au început cercetările asupra dreptului
contractelor publice cu mult timp înainte de demararea proiectului ReNEUAL. Munca
ştiinţifică de pregătire, în cadrul şi în afara ReNEUAL şi care au servit ca bază pentru
prevederile Cărţii IV, pot fi accesate în resursele reţelei de cercetare „Contracte Publice în
contextul Globalizării Legale” (www.public-contracts.eu) condusă de către Jean-Bernard
Auby. Această reţea cuprinde un grup internaţional de experţi în contracte publice şi
presupune întâlniri regulate pentru workshopuri şi seminarii. Publicaţii variate în domeniul
Dreptului Comparativ, European şi Internaţional al Contractelor Publice au rezultat din
schimbul de informaţii ştiinţifice realizat în cadrul acestui grup. Un alt forum pentru
discuţii ştiinţifice l-a reprezentat reţeaua de cercetare ReNEUAL, în care concepte diferite
ale contractelor UE, reprezentate de diferiţi oameni de ştiinţă, au fost subiectul unei
dezbateri aprinse în cadrul grupului de lucru pe contracte şi în cadrul unor workshopuri la
care au participat experţi în dreptul UE şi în drept administrativ naţional. Ideile dezvoltate
în cadrul grupului de lucru au fost modificate şi dezvoltate astfel încât să ţină cont de noua
doctrină şi de jurisprudenţă.
III. Pe scurt despre „viaţa” contractelor publice
(5) În general, „viaţa” contractelor publice poate fi împărţită în trei faze care in nuce
sunt de obicei comune tuturor sistemelor legale:
1. Proceduri administrative care duc la încheierea contractului public
Această etapă este guvernată de proceduri administrative şi de prevederile privind achiziţiile publice
2. Încheierea contractului
Această fază este guvernată de regulile ce stabilesc condiţiile pentru validitatea contractului, precum şi dreptul de a invoca nulitatea.
3. Executarea şi (expirarea) contractului
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Această fază este guvernată în totalitate de dreptul obligaţiilor. Cu toate acestea, trebuie
luat în considerare dacă procesul decizional al autorităţii publice, de exemplu având în
vedere exerciţiul drepturilor contractuale, terminarea contractului sau decizia de a adopta un
act unilateral pentru a da eficacitate juridică drepturilor contractuale trebuie să fie subiectul
regulilor de procedură administrativă.
IV. Între ambiţie şi temperare: Decizia privind scopul proiectului
(6) Având în vedere aceste trei faze ale „vieţii” contractelor publice, grupul de lucru a
trebuit să găsească răspuns la mai multe întrebări înainte de schiţarea draftului academic. Ar
trebui ca proiectul să prevadă doar reguli privind procedura administrativă în urma căreia
are loc încheierea contractului (în special prevederi privind achiziţiile publice)? Sau ar
trebui ca reguli privind procedurile administrative în executarea contractelor (privind
decizia de a cere rezoluţiunea unui contract, de a exercita drepturile contractuale etc.) să fie
de asemenea incluse? Mai mult decât atât, ar trebui să se ia în considerare doar procedurile
administrative stricto sensu sau şi prevederi legate de consecinţele neobservării acestor
reguli în privinţa validităţii contractelor şi a controlului judiciar? Este posibilă o
diferenţiere între dreptul procedural şi cel material în dreptul contractelor publice?
Ar trebui ca proiectul să prevadă o reafirmare în ceea ce priveşte contractele cu autorităţile
UE sau şi în legătură cu acele contracte publice între administraţiile Statelor Membre şi
terţi? O provocare şi mai mare: Ar trebui Cartea IV să trateze şi problema subcontractanţilor?
(7) Pentru a răspunde majorităţii întrebărilor, mai multe aspecte au fost discutate în
cadrul grupului de lucru:
(8) În primul rând, extinderea scopului Cărţii IV la contractele publice încheiate de către
autorităţile Statelor Membre ar fi posibilă dacă focusul acesteia este limitat la procedurile
administrative care duc la încheierea contractului (în special regulile privind achiziţiile
publice). Cu toate acestea, legislaţia Statelor Membre privind validitatea şi executarea
contractelor publice este prea eterogenă pentru a permite o armonizare la nivel
european. În plus, din motivele indicate mai sus problema bazei legale pentru realizarea
codificării dreptului procedural administrativ discutată în introducerea Cărţii I a Modelului de
Reguli este chiar mai complicată în cazul contractelor autorităţilor Statelor Membre.
(9) În al doilea rând, prevederi exhaustive privind reguli de achiziţii publice sunt
cuprinse în diverse Directive privind achiziţiile publice, Titlul V al Regulamentului
966/2012 privind regulile financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (Regulamentul
Financiar) şi Comunicarea Interpretativă a Comisiei privind dreptul comunitar aplicabil
acordării contractelor care nu constituie, total sau parţial, obiectul prevederilor Directivelor
privind Achiziţiile Publice (2006/C 179/02).
(10) În al treilea rând, ombudsprudenţa şi jurisprudenţa CJUE pun în evidenţă
importante lacune legislative în ceea ce priveşte principiile bunei administrări în faza de
execuţie a contractelor publice şi în relaţie cu practica subcontractării.
(11) În al patrulea rând, contractele publice dau naştere de obicei unor obligaţii
continue. Acest fapt justifică îndreptarea atenţiei asupra execuţiei contractelor publice
(fără a neglija procedurile ce duc la încheierea contractului).
(12) În al cincilea rând, regulile naţionale privind contractele publice au câteva deficienţe
clare, în mod particular privind consecinţele ilegalităţii acestora, şi este posibil să nu constituie
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întotdeauna cele mai adecvate abordări pentru soluţionarea acestor probleme la nivelul UE:
Cartea IV propune de asemenea câteva soluţii noi care nu ar trebui considerate ca o
reafirmare, ci ca o propunere de îmbunătăţire a dreptului contractelor publice.
(13) Discutarea tuturor acestor întrebări şi cântărirea argumentelor aduse în timpul
lucrului la proiect au condus în final la un compromis între ambiţie şi temperare.
(14) Doar contractele privind activitatea administrativă încheiate între autorităţile UE şi
entităţi private sau, cu anumite rezerve, şi cele încheiate cu autorităţile Statelor Membre
intră sub incidenţa Cărţii IV. Prin urmare, scopul aplicării Modelului de Reguli al Cărţii IV
este acelaşi ca şi în Cazul Cărţilor II şi III.
(15) Cartea IV conţine toate cele trei faze ale „vieţii” contractelor publice UE, precum
şi probleme ce ţin de subcontractare.
(16) Este necesară punerea în acord a Modelului de Reguli al Cărţii IV cu dreptul
primar privind controlul judiciar, Articolele 272 şi 335 TFUE, precum şi cu jurisprudenţa
privind „actele” aşa cum sunt înţelese conform Articolelor 263 şi 299 TFUE.
(17) În plus, referitor la validitate, executare şi control judiciar este necesară realizarea
distincţiei între, pe de o parte, contracte UE care sunt guvernate exclusiv de dreptul UE
şi, pe de altă parte, contracte UE care sunt guvernate exclusiv de legislaţia unui Stat
Membru, sau chiar a unui Stat Terţ. Prin contrast, în general nu există o necesitate de a
diferenţia între aceste două tipuri de contracte UE în ceea ce priveşte procedurile administrative care duc la încheierea contractului şi care privesc executarea sau rezoluţiunea
acestor contracte.
V. Contracte UE guvernate exclusiv de dreptul UE şi contracte UE guvernate
exclusiv de legislaţia unui Stat Membru
(18) Distincţia necesară între contracte UE guvernate exclusiv de dreptul UE şi
contracte UE guvernate de legislaţia unui Stat Membru sau a unui Stat Terţ implică nevoia
de a sublinia caracteristicile acestor două tipuri de contracte UE. În stadiul actual al
dreptului UE contractele UE care sunt guvernate exclusiv de dreptul UE:
(19) Sunt în general contracte care servesc ca instrument pentru implementarea
politicilor UE (păstrând doar puţine similarităţi cu contractele încheiate între părţile
private), inter alia acorduri de grant, tranzacţii şi acorduri tranzacţionale (dar şi contracte de
muncă în înţelesul Statutului funcţionarilor UE);
(20) Presupun un „drept contractual uniform” pentru a asigura o implementare
uniformă a dreptul UE la nivelul întregului teritoriu UE.
(21) Prin comparaţie, în stadiul actual al dreptului UE contractele UE guvernate de
legea unui Stat Membru:
(22) Sunt de obicei contracte care ar putea fi încheiate şi între părţi private,
contracte inter alia privind cumpărarea şi vânzarea de bunuri mobile sau imobile, închirieri
şi concesiuni sau contracte pentru furnizarea de servicii.
(23) Nu necesită prevederi contractuale UE specifice întrucât dreptul naţional privat
în legătură cu validitatea şi executarea acestor contracte este suficient. În acest caz, reguli
speciale pentru contractele UE ar fi considerate privilegii „nejustificate” pentru autoritatea
UE contractantă.
(24) Chiar şi aşa, în ceea ce priveşte contractele UE guvernate de legislaţia unui Stat
Membru, autoritatea UE nu se bucură de aceeaşi libertate contractuală (în sensul pe
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care îl are conceptul german „Privatautonomie”) specific persoanelor private nici în ceea
ce priveşte încheierea acestora, nici în ce priveşte executarea: autoritatea UE este obligată
de dreptul la o bună administrare care îşi găseşte inter alia expresia în Articolul 41 CFR.
Astfel, Cartea IV conţine prevederi referitoare la procedurile administrative privind încheierea, executarea şi rezoluţiunea unor astfel de contracte.
VI. Istoricul aplicării legislaţiei Statelor Membre
(25) Poate fi susţinut că, bazat pe argumentul supremaţiei în dreptul UE, poate fi
stabilit un regim legal special privind contractele care sunt în principiu guvernate de dreptul
naţional. Implementarea acestei abordări ar rezulta într-o aplicare paralelă a dreptului
naţional şi UE privind contractele şi, în continuare, în cazuri speciale această abordare ar
crea o poziţie dominantă pentru autoritatea UE în ce priveşte relaţia contractuală. Această
carte se bazează totuşi pe viziunea distinctă, care corespunde, de asemenea, situaţiei de
lege lata, mai precis faptul că nu există un regim legal european special privind toate
contractele UE.
(26) Articolul 335 TFUE conferă UE cea mai extinsă capacitate legală acordată
persoanelor juridice conform dreptului naţional, dar acesta nu are caracteristicile pentru a
constitui baza legală şi cu siguranţă nu ar putea fi folosit pentru a oferi autorităţilor UE
puteri adiţionale în situaţiile contractuale. Prin urmare, din considerente de certitudine
legală este de dorit existenţa unei distincţii clare în această privinţă între dreptul UE şi
dreptul naţional. Astfel, se subînţelege că în acele situaţii în care un anumit raport este
guvernat de dreptul naţional, tot acest drept trebuie să fie cel care se aplică în continuare în
mod exclusiv şi fără interferenţe sau excepţii. În caz contrar, contractul nu ar mai face
obiectul dreptului contractual naţional, ci al unui regim special, un amestec între dreptul
naţional şi rezerve ce decurg din dreptul UE. Aceasta ar presupune crearea unui regim
intermediar, şi nu aplicarea legislaţiei naţionale privind contractele.
(27) Un astfel de regim intermediar, comparabil cu conceptul german de
„Verwaltungsprivatrecht” („drept administrativ privat”) ar aduce şi mai multă incertitudine legală şi o lipsă de transparenţă, întrucât contractanţii nu ar putea să identifice
regulile aplicabile şi nici conţinutul acestora (astfel cum demonstrează şi experienţa
germană cu „Verwaltungsprivatrecht”).
(28) Acestea fiind spuse, chiar dacă contractul este guvernat de dreptul naţional,
termenii sau clauzele contractuale standard ar trebui să permită adaptarea contractului
la specificaţiile dreptului UE, în special la acelea care servesc la garantarea drepturilor
protejate de CFR, precum şi consecinţele ulterioare ale dreptului la o bună administrare.
Clauzele standard asupra aspectelor principale ale regimului contractual naţional, precum
cele privind validitatea sau executarea contractelor ar fi excluse, întrucât regimul legal
naţional aplicabil contractelor trebuie să se aplice fără excepţii în ce priveşte aceste aspecte.
(29) Urmărind o diviziune strictă a regimurilor contractuale legale – spre deosebire de
crearea unui nou regim intermediar – pare să fie în acord cu opinia Comisiei Europene1.
Articolul IV-35(3) şi Articolul IV-36 sunt cele mai clare ilustrări ale opţiunii făcute în
favoarea unei diviziuni stricte.
1 Regulamentul Comisiei (CE, Euratom 478/2007) din 23 aprilie 2007 care modifică Regulamentul (CE,
Euratom) 2342/2002 care conţine prevederi detaliate pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE,
Euratom) 1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene
[2007] JO L 111/13.

120

CODUL RENEUAL DE PROCEDURĂ ADMINISTRATIVĂ A UNIUNII EUROPENE

VII. Reglementări privind tranzacţiile, acordurile şi medierea?
Grupul de lucru a considerat necesară includerea în Cartea a IV-a a unui capitol cu
reglementări speciale privind tranzacţiile, acordurile şi medierea. Este posibil ca aceste
reguli să derive din Recomandarea Rec(2001)9 a Comitetului de Miniştri ai Consiliului
Europei pentru Statele Membre în ce priveşte alternativele pentru soluţionarea litigiilor între
autorităţile administrative şi părţile private. Articolul 147(1) al Regulilor de Procedură ale
Curţii de Justiţie1 porneşte de la prezumţia unei executări directe a dreptului UE, astfel că
părţile sunt apte pentru a rezolva divergenţele ce decurg din raportul lor, ceea ce înseamnă
practic că rezolvarea (nonjudiciară) a unui diferend este în general licită. Din motive ce ţin
de prevalenţa funcţiei de protecţie legală obiectivă, această prezumţie nu este valabilă
pentru acele proceduri care se bazează pe Articolele 263 şi 265 TFUE [Articolul 147(2)
din Regulile de Procedură ale Curţii de Justiţie2], fiind foarte importante în practică. Cu
toate acestea, anumite formule de rezolvare amiabilă a disputelor sunt posibile în procedurile cărora li se aplică Articolul 263 şi 265 TFUE, de exemplu prin retragerea plângerii
sau în acele cazuri în care nu se trece la judecarea cazului, Articolele 148-151 din Regulile
de Procedură ale Curţii de Justiţie3. Nu lipsesc nici compromisurile prin acorduri privind
drepturile şi responsabilităţile/obligaţiile între autorităţile UE şi persoane private4. Angajamente în domeniul dreptului antitrust şi al fuziunilor sunt comparabile cu compromisurile prin acord. Acordurile tranzacţionale privind dreptul antitrust al UE sunt prevăzute
explicit în Articolul 10a al Regulamentului Comisiei 773/2004 de la modificarea
Regulamentului Comisiei 622/20025. Cu toate acestea, grupul de lucru al acestei cărţi s-a
abţinut de la conceperea unei „legislaţii privind acordurile tranzacţionale”. Întrebarea
dacă şi în ce condiţii acordurile tranzacţionale şi mecanismele alternative de soluţionare a
diferendelor sunt licite este apreciată foarte diferit în fiecare dintre Statele Membre.
Această eterogenitate se bazează pe viziuni diferite privind principiul legalităţii în administraţie. În final această întrebare este una de drept material, şi nu de drept procedural
administrativ. Prin urmare, Cartea a IV-a nu prevede reguli care să răspundă la întrebarea dacă acordurile tranzacţionale sau modalităţi alternative de rezolvare a diferendelor sunt sau nu aplicabile. Totuşi, este important de menţionat că în acele cazuri în care
o autoritate UE vrea să încheie o tranzacţie sau un acord este aplicabilă procedura standard
prevăzută în Articolele IV-7 şi IV-8. În continuare, pentru executarea acestor contracte
Capitolul 3 al Cărţii IV este direct aplicabil. În ceea ce priveşte dreptul material aplicabil,
legislaţia Statelor Membre este aplicabilă doar în acele cazuri în care tranzacţia este menită
să rezolve un conflict privitor la un contract guvernat de dreptul Statului Membru. În toate
celelalte cazuri se aplică dreptul UE.
1

Reguli de procedură ale Curţii de Justiţie din 25 septembrie 2012 [2012] JO L 265/1, aşa cum au fost
modificate pe 18 iunie 2013 [2013] JO L 173/65.
2 Reguli de procedură ale Curţii de Justiţie din 25 septembrie 2012 [2012] JO L 265/1, aşa cum au fost
modificate pe 18 iunie 2013 [2013] JO L 173/65.
3 Reguli de procedura ale Curţii de Justiţie din 25 septembrie 2012 [2012] JO L 265/1, aşa cum au fost
modificate pe 18 iunie 2013 [2013] JO L 173/65.
4 În astfel de cazuri în care Statele Membre au încheiat contracte în numele Comunităţii Europene: Cauzele
reunite C-80-82/99 Flemmer/Christoffel vs. Consiliul şi Comisia [2001] ECR I-7211 par. 29 f.
5 Regulamentul Comisiei (CE) 622/2008 din 30 iunie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) 773/2004
în ceea ce priveşte desfăşurarea procedurii de tranzacţionare în cazurile privind cartelurile [2008] JO L 171/3.
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B. Model de Reguli
Capitolul 1: Dispoziţii generale
IV-1 Domeniul de aplicare
(1) Cartea IV se aplică tuturor contractelor şi acordurilor care produc efecte juridice
încheiate
(a) Între o autoritate UE şi o entitate privată;
(b) Între o autoritate UE şi o autoritate a unui Stat Membru, dacă autoritatea Statului
Membru acţionează ca un furnizor de servicii pe piaţă şi încheie contracte cu o autoritate
UE asemenea unei persoane private;
(c) Cartea IV se aplică şi contractelor între o autoritate UE şi o autoritate a unui Stat
Membru altele decât cele menţionate la litera (b), dacă aceste reguli sunt considerate
adecvate având în vedere natura contractului constituind o înţelegere privitoare la organizarea administrativă.
(2) Paragraful (1)(a) şi (b) al acestui Articol se aplică mutatis mutandis şi contractelor
între autorităţile UE.
(3) În cazurile în care un contract presupune subcontractare vor fi aplicabile doar
regulile speciale ale Capitolului 4 din Cartea IV.
(4) Cartea IV nu se aplică acordurilor încheiate de către autorităţile UE potrivit
dreptului internaţional public.
IV-2 Definiţii
În cadrul acestei Cărţi sunt aplicabile următoarele definiţii:
(a) „Contract” înseamnă o înţelegere între două sau mai multe părţi menită să creeze
un raport juridic obligaţional sau să aibă alte efecte juridice.
(b) „Contractant” este acea persoană care a intrat în relaţii contractuale cu o autoritate a
UE.
(c) Prin „contract UE” se înţeleg toate acele contracte aşa cum sunt definite în
Articolul IV-1(1) şi (2).
(d) „Termenii generali ai contractului” sunt acei termeni care nu au fost negociaţi
individual. O clauză se consideră ca nefiind negociată în acele cazuri în care a fost
prevăzută în avans de către una dintre părţi şi astfel cealaltă parte nu a avut posibilitatea să
influenţeze conţinutul acelei clauze.
(e) „Participant” este orice persoană care a formulat o cerere sau un ofertant într-o procedură competitivă de atribuire aşa cum este înţeleasă în Capitolul 2 Secţiunea 3 a Cărţii a IV-a.
(f) „Parte” înseamnă autoritatea UE sau contractantul ca părţi ale unui contract UE.
(g) „Potenţial contractant” este orice persoană care şi-a exprimat interesul de a încheia
un contract UE într-o procedură competitivă de atribuire aşa cum este înţeleasă în Capitolul
2 Secţiunea 3 a Cărţii IV care nu a avut loc sau în care respectivul a fost exclus.
(h) „Obligaţii specifice ale autorităţilor UE ca autorităţi publice” înseamnă obligaţia
unei autorităţi UE de a respecta drepturile fundamentale în acord cu Articolul 6 TUE şi, de
asemenea, cu principiile generale ale dreptului UE, cu regulile UE aplicabile încheierii
contractelor, regulile financiare şi bugetare ale UE, precum şi cu alte obligaţii generale sau
specifice impuse de dreptul european autorităţilor UE ca autorităţi publice.
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(i) „Subcontractant” este orice persoană care a intrat într-o relaţie contractuală cu un
alt contractant cu scopul de a implementa un contract UE existent.
IV-3 Determinarea legii aplicabile unui contract UE
(1) Un contract UE este guvernat fie de dreptul UE fie de legislaţia unui Stat Membru
sau cea a unui Stat Terţ. În cazul în care un act legislativ al UE determină legea aplicabilă
contractelor părţile nu pot alege o altă lege aplicabilă.
(2) Un contract UE este guvernat exclusiv de dreptul UE în următoarele cazuri:
(a) Dacă este prevăzut explicit de un act legislativ al UE;
(b) Dacă contractul este un contract conform înţelesului Articolului IV-1(1)(c);
(c) Dacă contractul modifică sau abrogă raporturi preexistente ce ţin de dreptul UE
între părţi;
(d) Dacă obligaţiile autorităţii UE pot fi îndeplinite printr-un act în înţelesul Articolului
288 TFUE sau prin măsuri similare implicând exerciţiul autorităţii publice conferit
Autorităţii UE de către dreptul UE.
(e) Dacă un act legislativ al UE stabileşte reguli eterogene privind principalele obligaţii
ale contractului respectiv şi care produc efect obligatoriu între părţile contractante. Regula
de faţă se aplică în mod special atunci când sunt conferite autorităţii UE puteri unilaterale
de a modifica contractul sau de a impune obligaţii contractuale, chiar şi atunci când nu sunt
prevăzute explicit în clauzele contractuale.
(3) În cazul prevăzut la paragraful (2)(e) al acestui Articol, următoarele contracte sunt
contracte guvernate exclusiv de dreptul UE:
(a) Contractele de muncă aşa cum sunt înţelese în Statutul Funcţionarilor UE
(b) Acorduri de finanţare aşa cum sunt înţelese în Regulamentul Financiar UE
(c) Acorduri de finanţare aşa cum sunt înţelese în Regulamentul UE implementând
Programul Cadru privind Cercetarea.
(4) Dacă un contract UE nu este guvernat de dreptul UE, el este guvernat de legislaţia
unui Stat Membru ales de către părţi conform criteriilor stabilite în Regulamentul (CE)
593/2008 care stabileşte legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I). În cazul în care
legea aplicabilă nu a fost aleasă de părţi, sau dacă clauza de alegere este invalidă, criteriile
Regulamentului (CE) 593/2008 devin aplicabile pentru a determina legea cărui Stat
Membru este aplicabilă.
(5) Toate „contractele publice” aşa cum sunt înţelese potrivit Articolului 101(1) al
Regulamentului (EU, EURATOM) 966/2012 în ce priveşte regulile financiare aplicabile
bugetului general al Uniunii vor fi considerate contracte conform paragrafului (4) al
prezentului Articol.
(6) Legislaţia unui Stat Terţ va fi aplicabilă unui contract în cazul paragrafului (4) al
prezentului articol, dacă aplicarea Regulamentului (CE) 593/2008 care stabileşte legea
aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I) prevede acest rezultat. Toate reglementările
Cărţii IV privind contractele UE guvernate de legislaţia unui Stat Membru se vor aplica în
mod corespunzător contractelor UE guvernate de legea unor state terţe.
IV-4 Reguli aplicabile contractelor UE guvernate de dreptul UE
Contractele UE aşa cum sunt înţelese în Articolul IV-3(2) sunt guvernate de regulile
Cărţii IV, de prevederile contractuale proprii, de legislaţia specifică anumitor sectoare UE,
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de principiile generale ale dreptului contractual UE, precum şi de alte principii generale ale
dreptului UE.
IV-5 Reguli aplicabile contractelor UE guvernate de dreptul unui Stat Membru
(1) Dacă un contract UE este guvernat de legislaţia unui Stat Membru, autoritatea UE
se va bucura de cea mai extinsă capacitate legală acordată persoanelor juridice conform
dreptului acelui Stat şi în acord cu Articolul 335 TFUE; autoritatea UE nu poate folosi
exerciţiul public recunoscut de legislaţia acelui Stat şi în raport cu propriile autorităţi
publice. Articolul 343 TFUE privind privilegiile şi imunităţile nu va fi afectat.
(2) Aplicabilitatea dreptului unui Stat Membru asupra unui contract UE nu poate să
înlăture obligaţiile autorităţii UE de a respecta drepturile fundamentale în acord cu Articolul
6 TUE, principiile generale ale dreptului european, regulile europene aplicabile încheierii
contractelor, regulile financiare şi bugetare UE şi alte obligaţii generale sau specifice
impuse de dreptul UE autorităţilor UE ca autorităţi publice.

Capitolul 2: Proceduri pentru încheierea contractelor
Secţiunea 1: Pregătirea termenilor generali ai contractelor
IV-6 Procedura pentru conceperea termenilor generali ai contractelor
(1) Regulile Cărţii IV se vor aplica mutatis mutandis procedurii pentru conceperea
termenilor generali ai unui contract de către autoritatea UE. Acestea nu se aplică
(a) Termenilor generali ai contractelor corespunzând contractelor model care sunt
parte dintr-un act legislativ sau un act de aplicare generală în sensul Articolului III-1(1);
(b) Modificărilor nonsubstanţiale ale termenilor generali ai contractelor, în special dacă
aceste modificări sunt menite să adapteze contractul noii legislaţii sau jurisprudenţe sau
dacă sunt în mod exclusiv avantajoase pentru contractant.
(2) Termenii generali ai contractului pot fi adoptaţi în procedurile accelerate aşa cum
sunt înţelese în Articolul II-5. Într-un asemenea caz acestea pot fi folosite doar 12 luni după
prima utilizare. Dacă sunt adoptaţi noi termeni generali urmând procedura obişnuită,
autoritatea UE este obligată să ofere contractantului ocazia de a schimba contractul pentru a
încorpora noii termeni generali. Această ultimă dispoziţie nu este aplicabilă
(a) În cazurile în care ambele părţi şi-au executat complet obligaţiile decurgând din
contract
(b) Dacă termenii generali ai contractului sunt dezavantajanţi pentru contractant prin
comparaţie cu termenii generali adoptaţi în procedura accelerată.
(3) A doua şi a treia propoziţie a paragrafului (2) se vor aplica mutatis mutandis.
(a) Dacă termenii generali ai contractului incluşi în contractul public UE nu au fost
concepuţi conform paragrafului (1) al prezentului articol sau dacă termenii generali au fost
adoptaţi înainte de intrarea în vigoare a Modelului de Reguli privind Procedura
Administrativă.
(b) Dacă actul de aplicare generală la care se face referire în paragraful (1) numărul 1
al prezentului articol a fost adoptat în procedura accelerată în sensul Articolului II-5.
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(4) Termenii generali ai contractului impuşi de către autoritatea UE şi care nu au fost
negociaţi individual pot fi invocaţi împotriva contractantului doar dacă acesta avea
cunoştinţă de aceşti termeni sau dacă autoritatea publică a făcut demersuri rezonabile pentru
a aduce la cunoştinţă de aceşti termeni contractantului, înainte sau la data încheierii contractului. O simplă referinţă la aceşti termeni inserată în interiorul contractului nu va fi
considerată suficientă pentru a se considera că termenii au fost aduşi la cunoştinţa
contractantului, chiar dacă acesta a semnat documentul. Secţiunea 3 a Capitolului 3 a Cărţii
IV nu vor fi afectate.

Secţiunea 2: Reguli generale de procedură
IV-7 Aplicabilitatea Cărţii III
(1) Următoarele articole ale Cărţii III se vor aplica mutatis mutandis deciziilor autorităţii UE privind încheierea sau nu a unui contract UE, cu excepţia cazului în care se
stipulează contrariul în Cartea IV:
- Articolul III-3 – Obligaţia generală de a lua decizii corecte
- Articolul III-5 – Iniţierea
- Articolul III-6 – Reguli speciale privind procedura de aplicare
- Articolul III-7 – Funcţionarul responsabil
- Articolul III-8 – Managementul procedurilor
- Articolul III-10 – Principiul anchetei
- Articolul III-11 – Ancheta la cerere
- Articolul III-13 – Obligaţia părţilor de a coopera la proceduri
- Articolul III-14 – Privilegiul împotriva autoincriminării şi privilegiul profesional
(legal)
- Articolul III-15 – Martori şi experţi
- Articolul III-22 – Accesul la dosar
- Articolul III-23 – Dreptul de a fi ascultat de către persoanele afectate
- Articolul III-29 – Obligaţia de a motiva
- Articolul III-30 – Obligaţia de a indica remediile disponibile
- Articolul III-31 – Cerinţe de formă şi de limbaj
- Articolul III-32 – Decizii în formă electronică
(2) Paragraful (1) al acestui articol se aplică mutatis mutandis deciziei unei autorităţi
UE de a sugera sau de a accepta o modificare a unui contract existent sau de a cere
rezoluţiunea. Articolul IV-9(3) rămâne neschimbat.
IV-8 Efectele asupra procedurilor judiciare
(1) Refuzul de a încheia sau de a modifica un contract este o decizie în sensul
Articolului III-2 al prezentului Model de Reguli.
(2) Orice persoană care a participat la o procedură competitivă sau care şi-a exprimat
interesul de a încheia contractul poate demara procedurile conform înţelesului Articolului
263 TFUE împotriva deciziei de atribuire a contractului în sensul Articolului IV-18, în
cazurile în care o astfel de procedură nu a avut loc, chiar dacă decizia nu se adresează acelei
persoane.
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(3) Termenul stabilit în Articolul 263 TFUE va începe să curgă după notificarea
deciziei care a dus la încheierea contractului reclamantului sau, în absenţa acesteia, în ziua
în care decizia a ajuns la cunoştinţa reclamantului.
(4) O autoritate UE ale cărei decizii, ce au dus la încheierea unui contract UE, au fost
declarate nule de către Curtea Europeană de Justiţie este obligată să considere contractul
caduc, dacă contractantul nu şi-a îndeplinit deja în totalitate obligaţiile contractuale. Această
obligaţie permite doar autorităţii UE să termine sau să modifice contractul, sau să ceară
nulitatea acestuia conform condiţiilor dispuse în Capitolul 3 al prezentei cărţi. Această
obligaţie nu va afecta nicio obligaţie ce poate rezulta din aplicarea Articolului 340(2) TFUE.

Secţiunea 3: Procedură de atribuire competitivă
IV-9 Scop
(1) Procedura competitivă de atribuire este aplicabilă încheierii contractelor UE
(a) Dacă autoritatea contractantă nu este obligată potrivit legii să încheie un contract
UE cu orice persoană care satisface criteriile de atribuire
(b) Dacă autoritatea contractantă nu este legată de un contract cadru, decizie sau prin
alte mijloace să încheie contractul cu o persoană anume
(2) Regulile speciale privind procedura de atribuire aplicabilă contractelor UE în
sensul Articolului IV-3(3) şi (5), precum şi orice alte reguli privind procedurile competitive
de atribuire prevăzute în legislaţia UE specifică anumitor sectoare, prevalează faţă de
regulile acestei secţiuni.
(3) O modificare substanţială a prevederilor unui contract UE pe durata sa va fi
considerată ca o nouă atribuire supusă prevederilor acestei secţiuni. O modificare va fi
considerată substanţială în cazul în care face contractul diferit în mod substanţial faţă de cel
încheiat anterior. Modificări ce survin în baza drepturilor prevăzute în Articolul IV-6(2) şi
(3), Articolul IV-8(4), Articolul IV-23(3), Articolul IV-24(3), Articolul IV-28(1), Articolul
IV-32 nu sunt considerate în general ca fiind substanţiale.
IV-10 Principii generale
(1) Regulile prevăzute în Articolul IV-7(1) sunt aplicabile în subsidiar procedurilor
competitive de atribuire.
(2) Regulile prezentei secţiuni vor fi considerate respectate dacă autoritatea UE
contractantă aplică regulile menţionate în Articolul IV-9(2) mutatis mutandis în cazurile
necesare. Aceasta include prevederi referitoare la exceptarea de la anumite obligaţii ce
rezultă din regulile menţionate anterior.
IV-11 Publicitate anterioară
(1) Autoritatea UE contractantă trebuie să asigure realizarea unei publicităţi suficient
de accesibile anterior atribuirii contractului pentru a garanta o licitaţie competitivă, precum
şi o atribuire imparţială. Un anunţ este considerat suficient de accesibil dacă, în raport cu
ţinta relevantă, orice persoană care ar putea avea un interes în acest contract are acces la
informaţia necesară anterior atribuirii, permiţând acestei persoane să-şi exprime interesul în
obţinerea contractului.
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(2) Autorităţile UE contractante sunt responsabile pentru a decide care este cel mai
oportun mediu pentru a realiza publicitatea contractelor. Alegerea lor ar trebui să ţină cont
de o evaluare a relevanţei contractului pentru piaţa respectivă, în mod special ţinând cont de
obiectul şi valoarea acestuia, precum şi de practicile în sectorul relevant.
(3) Mijloace adecvate de publicare includ:
- Publicarea pe site-ului web al autorităţii UE
- Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene/LEZ (Licitaţii Electronice Zilnice)
- Publicarea în reviste naţionale specializate pe anunţuri de licitaţii publice, ziare cu
acoperire naţională sau regionale sau publicaţii specializate în cazurile în care există doar
un interes local, regional sau o piaţă specializată pentru contractual în cauză.
IV-12 Conţinutul anunţului şi caietul de sarcini
(1) Anunţul se poate limita la o descriere scurtă a detaliilor esenţiale ale contractului şi
modalitatea de atribuire, fiind însoţit de o invitaţie de a contacta autoritatea UE în cauză.
Dacă este necesar, poate fi completat cu informaţii suplimentare disponibile pe Internet sau
accesibile la cerere la autoritatea UE contractantă. Anunţul, precum şi orice documentaţie
suplimentară trebuie să ofere suficiente informaţii pe cât este în mod rezonabil necesar
pentru ca persoanele interesate să poată lua o decizie privind participarea.
(2) Obiectul contractului va fi descris într-o manieră nondiscriminatorie în caietul de
sarcini. Cu excepţia cazului în care sunt justificate de obiectul contractului şi dacă sunt
însoţite de expresia „sau echivalent”, specificaţiile tehnice nu pot preciza un anumit
producător, o anumită origine sau un anumit procedeu şi nici nu se pot referi la o marcă, un
brevet, la un tip, la o origine sau la o producţie specifică.
IV-13 Cazuri care justifică utilizarea procedurii de negociere fără anunţ prealabil
Autorităţile UE contractante pot atribui contracte UE prin intermediul procedurii de
negociere fără anunţ prealabil în următoarele cazuri:
(a) Când din motive tehnice sau artistice sau pentru protecţia unor drepturi exclusive,
un contract nu poate fi atribuit decât unei anumite persoane.
(b) În măsură strict necesară, când din motive de extremă urgenţă motivate de
evenimente imposibil de prevăzut de către autoritatea UE nu pot fi respectate regulile
prevăzute în această secţiune. Circumstanţele invocate pentru a justifica urgenţa nu trebuie
să provină în niciun caz din culpa autorităţii contractante.
(c) În cazuri similare, în special dacă autoritatea UE a dezvoltat şi a aplicat o procedură
de atribuire urmărind Articolul IV-9(2).
IV-14 Acces egal operatorilor economici din toate Statele Membre
(1) Autoritatea UE contractantă va prevedea doar acele condiţii care nu cauzează o
discriminare directă sau indirectă împotriva persoanelor interesate să participe şi care
provin din Statele Membre.
(2) Dacă participanţii trebuie să prezinte certificate, diplome sau alte forme de evidenţă
scrisă, documente din toate Statele Membre care certifică un nivel echivalent de pregătire
trebuie să fie acceptate.
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(3) Termenele stabilite pentru a depune oferta trebuie să fie suficiente pentru ca
persoanele interesate din toate Statele Membre să poată face o evaluare şi să îşi poată
pregăti oferta.
(4) Toţi participanţii trebuie să aibă un acces anterior la regulile aplicabile şi să aibă
siguranţa că aceste reguli se vor aplica în mod egal tuturor candidaţilor.
IV-15 Limitarea numărului de participanţi care pot depune oferta
(1) Autoritatea UE contractantă poate lua măsuri pentru a limita numărul de
participanţi care pot depune oferta cu condiţia ca aceasta să se realizeze într-o manieră
transparentă şi nediscriminatorie. Respectiva autoritate UE trebuie să aplice factori
obiectivi, precum experienţa participanţilor în sectorul respectiv, dimensiunea şi infrastructura afacerii, abilităţile tehnice şi profesionale sau alţi factori. Autorităţile UE
contractante pot opta pentru procedura împărţirii pe loturi, fie exclusiv, fie în combinaţie cu
alte criterii de selecţie. În orice caz, numărul de participanţi selectaţi trebuie să ţină cont de
cerinţa asigurării unei proceduri competitive.
(2) În mod alternativ, autorităţile UE pot stabili un sistem de calificare în care o listă de
persoane calificate este întocmită printr-o procedură transparentă, deschisă şi care a făcut
obiectul unei publicităţi adecvate. În cazul atribuirii unor contracte individuale care intră în
scopul acestui sistem, autoritatea UE poate selecta într-o manieră nediscriminatorie din
listă, în special extrăgând prin rotaţie, persoanele care vor fi invitate să facă o ofertă.
IV-16 Tratament egal
(1) În timpul derulării procedurii de atribuire, toate contractele dintre autoritatea
contractantă şi participanţi vor satisface exigenţele unui tratament transparent şi egal.
Asemenea contracte nu vor duce la o modificare a termenilor şi condiţiilor contractului sau
a ofertantului iniţial.
(2) În procedurile care permit negocierea cu candidaţii selectaţi, negocierile vor fi
organizate în aşa fel încât să se ofere tuturor participanţilor accesul la aceeaşi cantitate de
informaţii, excluzând orice avantaje nejustificate pentru un anumit participant.
IV-17 Contractele de mică valoare
(1) Contractele de mică valoare pot fi atribuite fără anunţ prealabil pe baza unei analize
adecvate a pieţei şi, dacă este necesar, a unei proceduri de negociere bazată pe un număr
adecvat de participanţi. Pragul pentru contractele de mică valoare va fi stabilit şi publicat
periodic de către fiecare autoritate UE. În absenţa publicării acestui prag se va aplica pragul
stabilit de Comisie pentru implementarea Regulamentului Financiar UE.
(2) În scopul aplicării acestui articol autoritatea UE contractantă trebuie să accepte
ofertele nesolicitate şi să stabilească o listă cu persoanele calificate. Dacă ajunge la
cunoştinţa autorităţii că un număr de persoane calificate sunt interesate să încheie astfel de
contracte de mica valoare, acestea trebuie atribuite pe principiul rotaţiei în care premiile şi
condiţiile contractuale sunt similare şi în care procedurile negociate s-ar dovedi neadecvate
prin raportare la valoarea contractelor.
IV-18 Decizia de atribuire a contractului
(1) Decizia finală de atribuire a contractului trebuie să respecte regulile de procedură
prevăzute la început, precum şi principiile nondiscriminării şi tratamentului egal.
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(2) Autoritatea contractantă UE va notifica în acelaşi timp tuturor participanţilor ale
căror candidaturi sau oferte au fost respinse motivele pe care s-a întemeiat această decizie.
Autoritatea UE contractantă comunică tuturor ofertanţilor care îndeplinesc criteriile de
excludere şi de selecţie şi care au depus o cerere scrisă caracteristicile şi avantajele relative
ale ofertei reţinute, precum şi numele ofertantului căruia îi este atribuit contractul. Articolul
III-32 privind deciziile în format electronic se aplică mutatis mutandis. Cu toate acestea, nu
trebuie divulgate detalii care ar putea împiedica aplicarea legii, ar fi contrare interesului
public, ar dăuna intereselor legitime ale afacerii sau ar putea să denatureze concurenţa.
(3) Autoritatea UE contractantă va invita toţi participanţii şi potenţialii contractanţi
cunoscuţi pentru a-şi prezenta îngrijorările şi comentariile înăuntrul termenului suspensiv
prevăzut în Articolul IV-19.
IV-19 Termenul suspensiv care precede semnarea contractului
(1) Autoritatea contractantă nu va semna contractul cu participantul declarat câştigător
înainte de trecerea unei perioade de 14 zile calendaristice. Acest termen începe să curgă din
momentul expedierii notificărilor către participanţii declaraţi câştigători şi cei necâştigători.
(2) Dacă este necesar, autoritatea contractantă poate suspenda încheierea contractului
în vederea unei examinări suplimentare justificate de cererile sau comentariile formulate de
către participanţii declaraţi necâştigători sau de către potenţialii contractanţi pe motivul
primirii unor alte informaţii relevante.
(3) Trecerea neobservată a termenului suspensiv sau expirarea sa nu are niciun efect
asupra termenului menţionat în Articolul IV-8(3) sau asupra obligaţiei autorităţii UE de a
declara contractul caduc conform Articolului IV-8(4) şi Articolul IV-31.

Capitolul 3: Executarea şi validitatea contractelor UE
Secţiunea 1: Prevederi generale
IV-20 Reprezentarea autorităţilor UE şi cerinţe de formă pentru contractele UE
(1) Problema reprezentării autorităţilor UE şi întrebarea dacă este posibil ca o persoană
să impună obligaţii autorităţii UE este guvernată exclusiv de dreptul UE.
(2) Orice prevedere privitoare la forma unui contract UE şi care este conţinută într-un
act UE trebuie să fie înţeleasă ca fiind o regulă ce limitează puterea de reprezentare a
persoanei care reprezintă autoritatea UE.
IV-21 Cereri ale autorităţii UE în contextul contractelor
Procedurile care duc la exerciţiul drepturilor contractuale sau la cererea de nulitate vor
fi supuse principiului bunei administrări, în special cele consacrate în articolele următoare
ale Cărţii III:
- Articolul III-3 – Obligaţia generală de a lua decizii corecte
- Articolul III-5 – Iniţierea
- Articolul III-6 – Reguli speciale privind procedura de aplicare
- Articolul III-7 – Funcţionarul responsabil
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- Articolul III-8 – Managementul procedurilor
- Articolul III-10 – Principiul anchetei
- Articolul III-11 – Ancheta la cerere
- Articolul III-13 – Obligaţia părţilor de a coopera la proceduri
- Articolul III-14 – Privilegiul împotriva autoincriminării şi privilegiul profesional
(legal)
- Articolul III-15 – Martori şi experţi
- Articolul III-22 – Accesul la dosar
- Articolul III-23 – Dreptul de a fi ascultat de către persoanele afectate
- Articolul III-29 – Obligaţia de a motiva
- Articolul III-30 – Obligaţia de a indica remediile disponibile
- Articolul III-31 – Cerinţe de formă şi de limbaj
- Articolul III-32 – Decizii în formă electronică
IV-22 Decizii ale autorităţii UE având o bază extracontractuală
(1) Exercitarea prerogativelor autorităţii publice privind aspecte extracontractuale nu
poate fi exclusă nici de termenii unui contract UE, nici de legislaţia unui Stat Membru
aplicabilă unui astfel de contract. Aceste prerogative nu pot fi denaturate de autoritatea UE
pentru a suspenda sau a termina propriile obligaţii contractuale. Exerciţiul prerogativelor de
autoritate publică ale autorităţilor UE, care nu sunt legate de contracte, nu vor aduce
atingere:
- Drepturilor părţilor conform Articolului 340(2) TFUE
- Oricărei cereri a contractantului făcută în baza contractului
(2) Dacă prerogativele la care se referă paragraful (1) sunt executate prin mijloace unei
decizii care este executor conform Articolului 299 TFUE şi dacă obligaţiile pecuniare
impuse prin decizie sunt scadente, obligaţia contractuală va fi considerată ca îndeplinită,
dacă contractantul îndeplineşte decizia.
IV-23 Revizuire din partea Ombudsmanului European
(1) Scopul revizuirii Ombudsmanului European include îndeplinirea obligaţiilor
autorităţilor UE ce derivă din Articolele IV-21 şi din contractele UE.
(2) Recomandarea emisă de către Ombudsmanul European nu aduce atingere
drepturilor părţilor de a aduce litigiul dintre ele la cunoştinţa unei instanţe competente şi de
a primi o hotărâre.
(3) O anchetă a Ombudsmanului European care duce la concluzia că nu există o bună
administrare din partea autorităţii UE nu afectează validitatea contractului şi nici termenii
sau clauzele acestuia, precum nici validitatea sau termenii în temeiul Articolului IV-21.
Autoritatea UE trebuie să remedieze gestiunea eficient prin folosirea puterilor sale contractuale sau prin acceptarea ofertei părţii contractante de a renegocia sau de a modifica respectivul contract sau prin intermediul unei compensaţii financiare.
IV-24 Clauze de arbitrare
(1) Validitatea unei clauze de arbitrare aşa cum este ea înţeleasă conform Articolului
272 TFUE este determinată exclusiv de dreptul UE chiar dacă contractul UE este guvernat
de legislaţia unui Stat Membru. Clauza aceasta va fi încorporată în contractul scris. Dacă
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clauza de arbitrare nu este încorporată în contract părţile încă o pot include prin semnarea
unui act adiţional la contract. Dacă nu există niciun fel de clauză arbitrală scrisă va fi
prezumat absolut că nu a fost convenită nicio clauză arbitrală. Forma scrisă poate fi
înlocuită de forma electronică. Articolul III-32 privind deciziile în format electronic se
aplică mutatis mutandis.
(2) O clauză de arbitrare conform înţelesului din Articolul 272 TFUE poate fi convenită până la momentul la care a fost introdusă o cerere de chemare în judecată.
(3) Autoritatea UE va fi de acord cu anularea unei clauze de arbitrare aşa cum este
înţeleasă în Articolul 272 TFUE la cererea contractantului:
(a) Dacă clauza de arbitrare nu a fost negociată individual;
(b) Dacă jurisdicţia unor instanţe sau tribunal ale Statelor Membre sau ale unor State
Terţe ar fi mai adecvată având în vedere legea aplicabilă contractului şi/sau principiului
unei protecţii legale efective;
(c) Dacă cererea a fost făcută la scurt timp după ce i-a fost adusă la cunoştinţa contractantului intenţia autorităţii UE de a formula o cerere bazată pe respectiva clauză înaintea
Curţii Europene de Justiţie.
O decizie a autorităţii UE de a refuza anularea unei clauze de arbitrare va trebui
motivată cu privire la cauzele pentru care condiţiile prevăzute la punctul b) al acestui
paragraf nu au fost considerate ca îndeplinite.
IV-25 Excluderea compensaţiei
Compensaţia aşa cum este prevăzută în acest capitol este exclusă dacă contractantul
(a) A obţinut atribuirea contractului sau o poziţie contractuală avantajoasă prin false
pretexte, ameninţări sau mită;
(b) A obţinut atribuirea contractului sau o poziţie contractuală avantajoasă prin
furnizarea de informaţii incorecte sau incomplete;
(c) A fost conştient de ilegalitatea contractului sau nu a fost conştient din cauza unei
grave neglijenţe din partea sa.

Secţiunea 2: Contracte UE guvernate de dreptul UE
Subsecţiunea 1: Executarea
IV-26 Bună-credinţă şi corectitudine
(1) Părţile contractante au obligaţia de a acţiona cu bună-credinţă şi corectitudine în
executarea unei obligaţii, exercitându-şi dreptul la o prestaţie, urmărirea sau contestarea
unui remediu pentru nerealizarea unei prestaţii sau în exercitarea unui drept de a încheia o
obligaţie sau întreaga relaţie contractuală.
(2) Obligaţia potrivit paragrafului (1) nu poate fi exclusă sau limitată prin contract.
IV-27 Reguli contractuale
(1) Autoritatea UE trebuie să se asigure că orice contract UE guvernat exclusiv de către
dreptul UE conţine o prevedere care specifică o lege a obligaţiilor sau un model specific de
reguli, aplicabil într-o manieră complementară unor probleme care nu sunt acoperite de
regulile menţionate în Articolul IV-4, precum locul şi data executării, remedii în caz de
neexecutare, refuzul executării, rezoluţiunea, prejudicii şi dobânzi şi prescripţii.
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(2) Pentru a garanta uniformitatea în executarea contractelor UE, autoritatea UE se va
asigura că prevederea introdusă prin paragraful 1 se referă la aceeaşi lege a obligaţiilor sau
model de reguli în toate contractele care au acelaşi scop.

Subsecţiunea 2: Schimbarea circumstanţelor şi a clauzelor asociate
IV-28 Schimbarea circumstanţelor
Dacă circumstanţele care au determinat conţinutul unui contract UE s-au schimbat
substanţial de la încheierea contractului, astfel încât nu se poate considera în mod rezonabil
ca cineva să adere la prevederile contractuale originale, partea dezavantajată poate cere
adaptarea înţelegerii sau, în acele cazuri în care o astfel de adaptare nu este posibilă sau nu
poate fi în mod rezonabil aşteptată de la cealaltă parte, cel dezavantajat poate cere rezoluţiunea contractului.
IV-29 Rezoluţiunea pentru a evitarea prejudicierii bunului public
(1) Autoritatea UE poate declara rezoluţiunea unui contract pentru a evita riscul
prejudicierii grave a bunului public. Această rezoluţiune a contractului nu va avea un efect
retroactiv.
(2) Ca urmare a unei solicitări, autoritatea UE va compensa orice dezavantaj suferit de
către contractant, rezultat din încrederea pe care acesta a avut-o în existenţa contractului
UE, în măsura în care o astfel de încredere merită protejată.
IV-30 Rezoluţiunea pentru neexecutare
(1) Fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului dacă neîndeplinirea obligaţiei de
către cealaltă parte este fundamentală. O neexecutare a unei obligaţii contractuale este
esenţială dacă:
(a) Deprivează în mod substanţial creditorul de ceea ce creditorul este îndreptăţit să
primească conform contractului, raportat la întregul sau la partea relevantă a executării, cu
excepţia cazului în care debitorul nu a prevăzut sau nu ar fi putut în mod rezonabil să
prevadă acel rezultat;
(b) Este intenţionată sau nechibzuită şi îi dă creditorului motive să creadă că nu poate
conta pe executarea viitoare a obligaţiilor.
(2) Fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului în cazul întârzierii în executarea
unei obligaţii contractuale care nu este în sine o obligaţie fundamentală dacă partea trimite o
notificare în care stabileşte o perioadă de timp adiţională, rezonabilă pentru executare, iar
debitorul nu îşi execută obligaţia în acea perioadă. Dacă perioada fixată este nejustificat de
scurtă, rezoluţiunea este posibilă doar după o perioadă de timp rezonabilă de la momentul
notificării.
(3) Fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului înaintea expirării termenului
prevăzut pentru executarea unei obligaţii contractuale, dacă debitorul declară că nu va
exista o executare a obligaţiei sau reiese altfel că va fi o atare neexecutare şi dacă aceasta ar
fi fost fundamentală.
(4) Fiecare parte care crede că va fi o neexecutare esenţială a obligaţiilor contractuale
de către cealaltă parte poate cere rezoluţiunea dacă a cerut o asigurare a îndeplinirii din
partea celeilalte părţi şi nu a primit-o într-o perioadă de timp rezonabilă.
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(5) Rezoluţiunea contractului nu implică şi renunţarea la dreptul de a cere repararea
prejudiciului.

Subsecţiunea 3: Consecinţele ilegalităţii şi ale termenilor inechitabili
IV-31 Rezoluţiunea ca urmare a încălcării prevederilor Capitolului 2
(1) În scopul respectării Articolului IV-8(4) sau dacă autoritatea UE ia cunoştinţă că
regulile de procedură privind încheierea unui contract UE nu au fost respectate în
detrimentul unei părţi terţe, autoritatea UE poate cere rezoluţiunea contractului pentru a
putea redeschide procedura.
(2) Dreptul de a cere rezoluţiunea nu se aplică
(a) Dacă nu există nicio posibilitate ca această încălcare să fi influenţat decizia în
cauză;
(b) Dacă decizia de atribuire a devenit definitivă ca urmare a expirării termenului
pentru acţiunile prevăzute în Articolul IV-8(2);
(c) Dacă decizia de atribuire a fost confirmată de curte;
(d) Dacă contractantul şi-a executat în mod ireversibil obligaţiile sau o parte
substanţială a acestora.
(3) O rezoluţiune bazată pe paragraful (1) nu are un efect retroactiv.
(4) Autoritatea UE va compensa cealaltă parte pentru prejudiciul suferit ca urmare a
încrederii în existenţa contractului UE, dacă o asemenea încredere merită protejată.
Contractantul nu poate pretinde să fie tratat ca şi cum contractul s-ar fi încheiat.
IV-32 Renegocierea ca urmare a încălcării obligaţiilor specifice autorităţilor UE
ca autorităţi publice
(1) În cazul în care conţinutul unui contract UE este ilegal din cauza neobservării
obligaţiilor specifice ale autorităţii UE ca autoritate contractantă, autoritatea UE poate care
adaptarea conţinutului contractului pentru a restaura condiţii legale.
(2) În cazul în care conţinutul contractului este ilegal din cauza neobservării regulilor
menite să protejeze drepturile şi interesele celeilalte părţi, atunci aceasta poate cere
adaptarea conţinutului pentru a restabili legalitatea condiţiilor.
(3) Aceste adaptări pot consta inter alia într-o schimbare a termenilor şi clauzelor,
ajustare a preţului, modificarea obligaţiilor principale sau în anularea înţelegerii cu sau fără
compensaţie.
(4) Dacă procedura competitivă de atribuire a fost aplicabilă, poate fi negociată doar o
anulare a înţelegerii cu compensaţie. O modificare a termenilor şi condiţiilor este posibilă
doar dacă aceasta nu este esenţială conform Articolului IV-9(3).
IV-33 Nulitatea
Un contract UE este nul dacă:
(a) Un contract echivalent între persoane private ar fi considerat nul şi astfel lipsit de
efect obligatoriu în acord cu principiile generale comune legislaţiei Statelor Membre.
(b) Dacă nu ar exista o decizie unică a autorităţii UE cu un conţinut echivalent.
Fiecare dintre părţi poate cere celeilalte părţi confirmarea nulităţii.
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IV-34 Termeni inechitabili
Legislaţia UE privind termenii inechitabili în contractele cu consumatorii se vor aplica
mutatis mutandis în cazul în care contractantul este un consumator în înţelesul acestei
legislaţii.

Secţiunea 3: Contracte UE guvernate de legislaţia unui Stat Membru
IV-35 Legea aplicabilă
(1) Condiţiile pentru validitatea şi rezilierea contractelor UE guvernate de legislaţia
unui Stat Membru vor fi determinate de respectivul Stat Membru.
(2) Dacă contractul UE violează dreptul UE, acesta nu va constitui un motiv pentru
nulitate sau rezoluţiunea contractului, dacă un contract similar încheiat între părţile private
ar fi considerat valid şi având efect obligatoriu conform legislaţiei Statului Membru,
aplicabile.
(3) Dacă exerciţiul drepturilor contractuale ale autorităţii UE este valabil potrivit
legislaţiei Statului Membru în ciuda unei încălcări a regulilor menţionate în Articolul
IV-5(2), aceasta nu va exclude obligaţiile autorităţii UE, care decurg din prevederile
Articolului IV-5(2), de a încheia sau de renegocia contractul cu contractantul sau de a-i
compensa acestuia din urmă prin alte mijloace pagubele pe care le-a suferit ca urmare a
deciziei ilegale.
IV-36 Clauze contractuale pentru conformitatea cu dreptul UE
(1) Exerciţiul autorităţii publice de către o autoritate UE poate să nu dea naştere unor
obligaţii contractuale din partea contractantului. Obligaţiile specifice ale unei autorităţi UE
ca autoritate publică pot implica doar consecinţe directe privind validitatea sau rezilierea
contractului în cazul în care au constituit elemente componente ale acestuia. Autoritatea UE
se va asigura că în contractele UE este prevăzută o clauză ce conferă autorităţii UE dreptul
de a cere rezilierea contractului şi în care se stabileşte ulterior că obligaţiile specifice ale
autorităţii UE ca autoritate publică nu au fost respectate.
(2) Validitatea termenilor şi condiţiilor standard descrise în paragraful (1) este
determinată în acord cu legislaţia Statelor Membre aplicabilă contractului. Aceşti termeni şi
condiţii standard trebuie să ofere o protecţie adecvată pentru aşteptările legitime ale
contractantului în măsura în care încrederea sa în existenţa contractului merită protejată.

Capitolul 4: Subcontractarea
IV-37 Admisibilitatea şi scopul subcontractului
(1) Contractantul poate subcontracta total sau parţial executarea unui contract UE fără
consimţământul autorităţii contractante, cu excepţia cazului în care este prevăzută în
contract o executare personală. Orice subcontractant astfel angajat trebuie să deţină competenţa necesară. Contractantul trebuie să se asigure că orice instrumente şi material
utilizate pentru executarea unui contract UE sunt conforme cu contractul şi cu legislaţia
aplicabilă şi sunt apte pentru a atinge scopul pentru care sunt folosite. Regulamentul
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financiar UE este aplicabil alegerii subcontractanţilor, precum şi în ceea ce priveşte
răspunderea financiară a contractantului.
(2) Un contract încheiat între contractantul principal şi un subcontractant pentru executarea unui contract UE nu creează o relaţie direct între subcontractant şi autoritatea UE în
cauză, cu excepţia cazului în care există o prevedere explicită care să indice scopul şi
consecinţele unei astfel de relaţii.
(3) Contractantul rămâne responsabil pentru executarea contractului UE. Nimic nu
poate limita răspunderea contractantului faţă de autoritatea UE contractantă pentru încălcarea obligaţiilor contractuale de către subcontractant.
(4) Autoritatea UE nu este ţinută răspunzătoare faţă de terţi pentru neglijenţa
imputabilă subcontractantului.
IV-38 Alegerea legii aplicabile subcontractului
(1) În absenţa unei prevederi specifice privind legea aplicabilă subcontractului, această
lege va fi determinată de legea aplicabilă activităţilor contractantului principal.
(2) Articolului IV-37(1) nu i se aduce atingere.
IV-39 Obligaţii ale autorităţilor UE faţă de subcontractanţi
(1) Absenţa unei legături directe între o autoritate UE şi un subcontractant şi limitările
care derivă din aceasta în ceea ce priveşte posibilitatea subcontractanţilor de a formula
acţiuni împotriva autorităţii bazate pe Articolele 263, 265 şi 340 TFUE, nu va scuti
autoritatea de obligaţia sa de a aplica principiile unei bune administrări, în special cele
stabilite în Cartea III în următoare articole:
- Articolul III-3 – Obligaţia generală de a lua decizii corecte
- Articolul III-5 – Iniţierea
- Articolul III-6 – Reguli speciale privind procedura de aplicare
- Articolul III-7 – Funcţionarul responsabil
- Articolul III-8 – Managementul procedurilor
- Articolul III-10 – Principiul anchetei
- Articolul III-11 – Ancheta la cerere
- Articolul III-13 – Obligaţia părţilor de a coopera la proceduri
- Articolul III-14 – Privilegiul împotriva autoincriminării şi privilegiul profesional
(legal)
- Articolul III-15 – Martori şi experţi
- Articolul III-22 – Accesul la dosar
- Articolul III-23 – Dreptul de a fi ascultat de către persoanele afectate
- Articolul III-29 – Obligaţia de a motiva
- Articolul III-30 – Obligaţia de a indica remediile disponibile
- Articolul III-31 – Cerinţe de formă şi de limbaj
- Articolul III-32 – Decizii în formă electronică
(2) Autoritatea UE se va asigura că contractantul aduce la cunoştinţa subcontractantului aplicabilitatea principiilor unei bune administrări.
(3) Un subcontractant trebuie să aibă dreptul de a şti orice critici în ceea ce priveşte
executarea sa şi care provin de la autoritatea UE contractantă. Subcontractantul are, de
asemenea, dreptul de formula un răspuns cu privire la aceste critici. Dacă autoritatea UE
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intenţionează să ceară înlocuirea subcontractantului, trebuie să îl informeze pe acesta din
urmă despre intenţia sa şi să ofere o motivare cu privire la aceasta. Cererea de înlocuire va
fi comunicată contractantului principal doar după ce subcontractantul a avut ocazia să îşi
prezinte punctul de vedere cu privire la motivele înlocuirii.
(4) Pentru protejarea subcontractanţilor, autoritatea UE va verifica stabilitatea financiară a contractantului iniţial înainte de a-i atribui un contract UE şi va continua să facă asta
pe toată durata derulării contractului.

C. Explicaţii
Capitolul 1: Prevederi generale
IV-1 Scopul aplicării
Paragraful 1(a)
(1) Pentru definiţia autorităţii UE vezi Articolul I-4(5).
Paragraful 1(b)
(2) Regula privind tipuri speciale de contracte între autorităţile UE şi autorităţi ale
Statelor Membre ia în considerare criteriile dezvoltate de către CJUE în legătură cu
aplicarea legislaţiei UE privind achiziţiile publice cooperărilor public-public 1 . De
asemenea, se poate face referire la Articolul 12 No 4 Directiva 2014/242 care este mai
detaliată în ce priveşte obiectivele achiziţiilor publice.
Paragraful 1(c)
(3) Contractele între entităţi publice care nu îndeplinesc criteriile Articolului
IV-1(1)(b) sunt aproape întotdeauna considerate contracte supuse unui regim special sau cel
puţin sunt tratate într-o manieră specială conform jurisprudenţei Statelor Membre. Cu toate
acestea, aplicabilitatea limitată a Cărţii IV nu va afecta capacitatea autorităţilor UE de a
încheia un astfel de contract; un asemenea contract poate duce la modificări în distribuirea
competenţelor şi a responsabilităţilor între autoritatea UE şi administraţia Statelor Membre
doar dacă se bazează pe o prevedere UE care permite aceasta.
Paragraful 2
(4) Acordurile interinstituţionale în general nu cad sub incidenţa Cărţii IV, fapt
justificat şi de către caracterul lor „constituţional” 3 . Astfel, este posibilă aplicabilitatea
Cărţii IV contractelor între Comisia UE şi o agenţie UE, dacă Agenţia acţionează ca un
furnizor de servicii pentru Comisie.
Paragraful 4
(5) Încheierea şi executarea tratatelor internaţionale este o chestiune de drept internaţional public şi astfel nu poate cădea sub incidenţa unui Act Procedural Administrativ.
1

A se vedea Commission Staff Working Paper, SEC (2011)1169_final privind aplicarea regulilor UE
privind achiziţiile publice la relaţiile între autorităţile contractante.
2 Directiva (UE) 2014/24 a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 cu privire la
achiziţiile publice şi care abrogă Directiva 2004/18/CE [2014] JO L 94/65.
3 A se vedea Art. 17(1) Propoziţia 4 TUE şi Art. 295 TFUE.
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IV-2 Definiţii
Lit. (a)
(6) Definiţia unui contract este luată din Articolul II-1:101 a DCFR1, care are totuşi
o formulare puţin diferită: „Un contract este un acord menit să dea naştere unui raport
juridic obligaţional sau care să aibă un alt efect legal. Este un act juridic bilateral sau
multilateral.”
Lit. (d)
(7) Definiţia termenilor generali ai contractului este luată din Articolul 3 al Directivei 93/132.
Lit. (h)
(8) Definirea obligaţiilor specifice ale autorităţilor UE ca autorităţi publice
urmăreşte adresarea obligaţiilor specifice ale autorităţilor administrative care derivă din
statutul lor de autorităţi publice supuse unor reguli speciale care nu sunt aplicabile persoanelor private, dar pe care autorităţile publice trebuie să le respecte chiar şi atunci când
acţionează ca persoane private. De exemplu, conform ombudsprudenţei, autorităţile UE
trebuie să respecte Articolul 41 CFR chiar dacă execută un contract în care este aplicabilă
legislaţia privată a unui Stat Membru.
IV-3 Determinarea legii aplicabile unui contract UE
Paragraful 1
(9) Dreptul primar nu oferă nicio prevedere specifică privind determinarea legii
aplicabile unui contract UE. Cu toate acestea dreptul primar prezumă că există contracte
UE care sunt guvernate exclusiv de dreptul UE şi contracte UE guvernate de legislaţia unui
Stat Membru (sau stat terţ), vezi Articolul 335 TFUE.
Paragraful 2(c)
(10) Un contract tipic care modifică sau abrogă relaţiile UE preexistente între părţi va
fi considerat un acord sau o tranzacţie.
Paragraful 3
(11) (a) contracte de muncă în sensul Statului funcţionarilor UE face referire la
Regulamentul 31(EEC), 11(EAEC), care stabileşte Statutul funcţionarilor şi condiţiile de
angajare a altor agenţi ai Comunităţii Economice Europene şi ai Comunităţii Europene a
Energiei Atomice [1962] OJ 1385 în versiunea actualizată.
1

Propunere Cadru de Referinţă Comun: Principii, Definiţii şi Model de Reguli privind Dreptul European
Privat – Propunere Cadru de Referinţă Comun (DCFR) – ediţia proiect, pregătit de un Grup de studiu pe Codul
civil european şi un Grup de cercetare pe dreptul privat al CE (Acquis Group), bazat parţial pe o versiune
revizuită a Principiilor Dreptului European Contractual, disponibil la http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/
docs/dcfr_outline_edition_en.pdf.
2 Directiva Consiliului (CEE) 93/13 din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu
consumatorii [1993] JO L 95/29, modificată ultima oară prin Regulamentul (CE) 2006/2004 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autorităţile însărcinate să asigure
aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de
protecţie a consumatorului”) [2004] JO L 364/1 şi Directiva (UE) 2011/83 a Parlamentului European şi a
Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a
Consiliului şi a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei
85/577/CEE a Consiliului şi a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului [2011] JO L 304/64.
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(12) (b) acorduri de finanţare în sensul Regulamentului financiar UE care face
referire la Articolul 121 din Regulamentul 966/2012 în versiunea actualizată1.
(13) (c) acorduri de finanţare în sensul Regulamentului UE care implementează
Structura Programului pentru Cercetare se referă la Regulamentul 1290/2013 în
versiunea lor actualizată2.
Paragraful 4
(14) Trimiterea la Regulamentul 593/2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor
contractuale (Roma I)3 priveşte în principal Articolele 3 şi 4 ale acestui regulament.
Acele reguli se pot aplica mutatis mutandis contractelor UE chiar şi atunci când nu sunt
direct aplicabile: nu toate contractele UE pot fi considerate contracte în „materie civilă şi
comercială”, dar unele pot fi considerate contracte în „materie fiscală, vamală sau
administrativă” în sensul Articolului 1(1) al Regulamentului Roma 1. Cu toate acestea nu
există niciun motiv pentru care nu ar putea fi folosite criteriile prevăzute în
Regulamentul Roma I pentru a determina legea aplicabilă chiar şi în aceste cazuri.
Paragraful 5
(15) Articolul 101 din Regulamentul 966/2012 privind regulile financiare aplicabile
bugetului general al Uniunii foloseşte termenul Contracte publice în sens de marche
public and offentlicher Auftrag. Contractele publice sunt definite ca fiind „contracte în care
există un interes patrimonial prevăzut în scris între unul sau mai mulţi operatori economici
şi unuia sau mai multor autorităţi contractante în înţelesul Articolului 117 şi 190, pentru a
obţine, în schimbul plăţii unui preţ total sau parţial din bani publici, aprovizionarea de
bunuri mobile sau imobile, executarea de lucrări sau furnizarea de servicii. Astfel de
contracte includ: (a) contracte de construcţii, (b) contracte de achiziţii (c) contracte de
muncă (d) contracte de prestare de servicii”.
(16) Aplicarea prevederilor de drept (privat) ale unui Stat Membru acestor contracte
constituie o practică generală.
IV-4 Reguli aplicabile contractelor UE guvernate exclusiv de dreptul UE
(17) În practică principiile generale ale dreptului contractual UE va fi derivat (mai
mult sau mai puţin) din dreptul francez privind contractele publice, întrucât este ţara al
cărei sistem legislativ privind contractele publice este cel mai apropiat de regulile UE
existente care se aplică contractelor UE.
1

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie
2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE,
Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului [2012] JO L 298/1 modificat ultima oară prin Regulamentul (UE,
Euratom) nr. 547/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 care modifică Regulamentul
(UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii [2014] JO L
163/18.
2 Regulamentul (UE) 1290/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 de
stabilire a normelor de participare şi diseminare pentru Programul-cadru pentru cercetare şi inovare (2014-2020)
– „Orizont 2020” şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr 1906/2006 [2013] JO L 347/81.
3 Regulamentul (CE) 593/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea
aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I) [2008] JO L 177/6 modificat/corectat ultima oară prin
Corrigendumul la Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iunie 2008
privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I) (JO L 177, 4.7.2008) [2009] JO L 309/87.
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Capitolul 2: Proceduri pentru încheierea contractelor
Secţiunea 1: Pregătirea termenilor generali ai contractului
IV-6 Proceduri pentru conceperea termenilor generali ai contractului
Paragraful 1
(18) Proiectul inovează prin aceea că invocă elaborarea unor termeni generali ai
contractului şi adaptarea necesară a procedurii de reglementare a Cărţii II; motivul îl
constituie faptul că în legislaţia privind contractele publice elaborarea unor termeni generali
ai contractului poate servi ca substitut pentru reglementarea administrativă. Dacă termeni
contractuali generali specifici sunt prevăzuţi într-o manieră sistematică în toate contractele
publice aceasta poate duce la o standardizare a conţinutului acestor contracte şi poate
garanta nu doar o simplificare pentru autoritatea UE contractantă, ci şi un tratament egal
pentru contractanţi.
(19) Întrucât termenii generali ai contractului pot constitui un substitut pentru
reglementarea administrativă se poate deduce că elaborarea acestora va fi supusă regulilor
Cărţii II la fel ca reglementarea administrativă propriu-zisă pentru a asigura faptul că în
faza de proiect sunt respectate principiile constituţionale ale democraţiei participative şi
transparenţei, principiile dreptului administrativ al UE – în special participarea şi obligaţia
unei evaluări complete şi imparţiale a tuturor factorilor relevanţi („obligaţia de solicitudine”).
(20) Un efect secundar pozitiv al regulilor propuse ar putea fi reducerea varietăţii de
modele de termeni generali ai contractului utilizaţi de către diferite autorităţi UE şi pe
cale de consecinţă o reducere a complexităţii datorată transparenţei şi publicării acestor
termeni asiguraţi de aplicarea Cărţii II. Formalităţile prevăzute în Cartea II pot determina o
autoritate UE să aplice modele de termeni generali existente, decât să conceapă alţii.
Paragraful 2 şi 3
(21) Paragraful 2 şi 3 iau în considerare operaţia specifică şi efectul termenilor
generali ai contractului. Spre deosebire de reguli administrative propriu-zise termenii
generali ai contractului nu au aplicabilitate directă, ci trebuie transpuşi într-un contract
pentru a avea forţă juridică. Astfel, este imposibil să se ofere un efect retroactiv
termenilor generali ai contractului pentru a-i face să se aplice şi contractelor care au fost
încheiate înainte de conceperea acestora. Pentru a asigura aplicabilitatea termenilor
generali ai contractului adoptaţi potrivit procedurii obişnuite de reglementare şi contractelor
încheiate anterior este necesară impunerea unei obligaţii în sarcina autorităţii UE de a
include noi termeni generali ai contractului prin modificarea contractului pentru a garanta
un tratament egal al contractanţilor.
Paragraful 4
(22) Vezi Articolul II-9: 104DCFR1.
1

Propunere Cadru de Referinţă Comun: Principii, Definiţii şi Model de Reguli privind Dreptul European
Privat – Propunere Cadru de Referinţă Comun (DCFR) – ediţia proiect, pregătit de un Grup de Studiu pe Codul
Civil European şi un Grup de Cercetare pe Dreptul Privat al CE (Acquis Group), bazat parţial pe o versiune
revizuită a Principiilor Dreptului European Contractual, disponibil la http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/
docs/dcfr_outline_edition_en.pdf.
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Secţiunea 2: Reguli generale privind Procedura
IV-7 Aplicabilitatea Cărţii III
(23) Regulile generale de procedură privesc acele contracte care pot fi încheiate cu o
persoană anume. Acesta este, de exemplu, situaţia tranzacţiilor şi acordurilor1, precum şi
toate acele cazuri în care o relaţie contractuală există deja şi va fi modificată printr-un nou
contract, aşa cum este prevăzut în Articolele IV-6(2) şi (3), Articolul IV-8(4), Articolul
IV-23(3), Articolul IV-24(3), Articolul IV-28(1), Articolul IV-32.
IV-8 Efecte asupra procedurilor judiciare
Paragraful 3
(24) Pentru termen a se vedea Articolul 263(6) TFUE.
Paragraful 4
(25) Prevederea tratează problema consecinţelor ce decurg dintr-o acţiune în
anulare succesivă privind contractul deja semnat. Potrivit Articolului 266(1) TFUE,
„instituţia al cărei act a fost declarat nul [potrivit Articolului 264(1) TFUE] […] va fi
obligată să ia măsurile necesare pentru a respecta decizia Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene”. În cazul acţiunilor în anulare CJUE refuză să determine consecinţele anulării
unui act. Astfel, organul emitent trebuie să „ia măsurile necesare pentru a se conforma
hotărârii instanţei”2. Prin urmare, hotărârile CJUE care declare nule actele ce au precedat
încheierea contracte nu menţionează care sunt consecinţele ilegalităţii unui act anterior
pentru contractul subsecvent3.
(26) În opinia noastră, lipsa determinării consecinţelor ilegalităţii înseamnă ca
instituţia a cărei decizie de a încheia un anumit contract a fost declarată nulă este obligată
să rezilieze contractul în cauză. Un argument pentru aceasta poate fi găsit în jurisprudenţa
europeană privind încălcarea dreptului comunitar de către administraţiile Statelor Membre.
Consecinţele legale ale unei hotărâri care stabileşte existenţa unei încălcări a dreptului
comunitar potrivit Articolelor 258-260 TFUE şi cele ale unei hotărâri care declară nul un
act al unei instituţii UE potrivit Articolelor 263-266 TFUE sunt aceleaşi: partea care a
comis o încălcare a dreptului UE – în primul caz Statul Membru în cauză, în cel de-al
doilea, instituţia al cărui act a fost declarant nul – „vor fi obligate să ia măsurile necesare
pentru a respecta hotărârea Curţii” [a se vedea Articolele 260(1) şi 266(1) TFUE].
(27) În procedurile de încălcare a dreptului comunitar, CJUE a considerat că o ilegalitate substanţială comisă de către administraţia unui Stat membru în faza precontractuală
conduce la ilegalitatea contractului subsecvent, deoarece „efectele adverse privind
libertatea de a furniza servicii care derivă din încălcarea Directivei […] trebuie considerat
că subzistă în ceea ce priveşte întreaga executare a contractului încheiat cu încălcarea
1

A se vedea Secţiunea VII din introducere.
A se vedea cauza 1/54 Republica Franceză vs. Înalta Autoritate [1954] ECR 1, p. 16; Cauzele reunite 42
şi 45/59, S.N.U.P.A.T. [1961] ECR 53, p 88; Cauzele T-114/92, BEMIM [1995] ECR II-147, par. 33; T-89/07,
VIP Car Solutions SARL vs. Parlamentul European [2009] ECR II-1403, PAR 112.
3 În majoritatea cazurilor pretenţiile sunt admisibile, dar Curtea le declară nefondate şi nu anulează actele
atacate. În cazurile rare în care astfel de acte sunt (parţial) anulate, Curtea nu face referire la problema
consecinţelor anulării contractului. A se vedea cauza T=365/00, AICS vs. Parlamentul European [2002] ECR
II-2719, par. 73 f.
2
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acesteia” 1 . Astfel, o încălcare ce constă în violarea dreptului UE prin încheierea unui
contract de către administraţia unui Stat Membru poate fi remediată doar prin anularea
actului în cauză, care apare astfel ca fiind „măsura necesară pentru a respecta hotărârea
Curţii” potrivit Articolului 260(1) TFUE2. Articolul 73(c) din Directiva 2014/24 prezumă
aceasta.
(28) Prin urmare, „măsura necesară”, potrivit Articolului 266(1) TFUE, pentru a
respecta hotărârea prin care este declarat nul un act al unei administraţii UE care este
esenţial pentru încheierea contractului, constă în anularea acestuia. În caz contrar,
încălcarea dreptului UE subzistă atât timp cât contractul este în vigoare, ca şi în cazul
încălcării provenind din partea unui Stat Membru.
Secţiunea 3: Procedura de atribuire competitivă
(29) Capitolul 2 al Secţiunii 3 este inspirat de Comunicarea Interpretativă a Comisiei
privind dreptul comunitar aplicabil atribuirii contractelor care nu fac, total sau parţial,
obiectul prevederilor directivelor privind achiziţiile publice (2006/C 179/02 – denumită în
continuare Comunicarea Comisiei privind atribuirea contractelor) 3 , prin Titlul V al
Regulamentului 966/2012 privind regulile financiare aplicabile bugetului general al Uniunii
şi prin Titlul V al Regulamentului 1268/20124.
IV-9 Scop
Paragraful 1 şi 2
(30) Datorită existenţei legislaţiei UE specifice regulile acestui capitol vor avea o
aplicabilitate limitată:
(31) achiziţiile publice ale autorităţilor UE fac în general obiectul Titlului V al
Regulamentului 966/2012 privind regulile financiare aplicabile bugetului general al
Uniunii;
(32) acordarea de ajutoare financiare în cadrul procedurilor competitive de atribuire
face în general obiectul Titlului VI al Regulamentului 966/2012 privind regulile financiare
aplicabile bugetului general al Uniunii;
(33) selectarea agenţilor contractuali constituie în general obiectul procedurilor
specifice în domeniul concurenţei prevăzute în Anexa III a Regulamentului 31 (EEC),
11(EAEC), care priveşte Statul funcţionarilor şi condiţiile de angajare a altor funcţionari ai
Comunităţii Economice Europene şi a Comunităţii Europene a Energiei Atomice [1962]
OJ 1385 în versiunea actualizată.
1

Cauzele reunite C-20 şi C-28/01, Bockhorn şi Braunschweig I [2003] ECR I-3609, par. 36.
Cauzele C-20 şi C-28/01 Bockhorn şi Braunschweig I [2003] ECR I-3609, par. 21, 31, 40f; Cauza
C-125/03 Comisia vs. Germania [2004] ECR I-4771 par. 15f; Cauza C-126/03 Comisia vs. Germania [2004]
ECR I-11197 par. 25f; Cauza C-414/03 Comisia vs. Germania par. 10f (neraportate încă); Cauza C-503/04
Bockhorn şi Braunschweig II [2007] ECR I-6153 par. 28ff.; Cauza C-199/07 Comisia vs. Grecia [2009] ECR
I-10669 par. 22f; Cauza C-536/07 Comisia vs. Germania [2009] ECR I-10355 par. 22f; Cauza C-275/08
Comisia vs. Germania [2009] ECR I-168 par. 26 f.
3 Comunicarea Interpretativă a Comisiei privind dreptul comunitar aplicabil contractelor care nu fac
obiectul sau nu fac în totalitate obiectul prevederilor din directivele privind achiziţiile publice (2006/C 179/02).
4 Regulamentul delegat (UE) 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele
financiare aplicabile bugetului general al Uniunii [2012] JO L 362/1.
2
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(34) Cu toate acestea, vânzarea de bunuri de către autorităţile UE depăşind pragurile
acestor reguli speciale poate fi guvernată de o procedură competitivă de atribuire oferind un
nivel minim de protecţie.
Paragraful 3
(35) Acest paragraf transpune în dreptul UE al contractelor principiile generale ale
Articolului 72 din Directiva 2014/24. Mult mai detaliatul Articol 72 poate fi folosit ca
sursă de inspiraţie pentru concretizarea noţiunii de modificare substanţială.
(36) O dificultate anume poate apărea atunci când contractele UE sunt modificate
datorită obligaţiei autorităţii UE de a oferi sau accepta modificări ale contractelor ce decurg
din Articolul IV-6(2) şi (3), Articolul IV-8(4), Articolul IV-23(3), Articolul IV-24(3),
Articolul IV-28(1), Articolul IV-32 sau prevederi similare provenind din dreptul Statelor
Membre. În timp ce nu este posibil ca toate tranzacţiile să fie considerate ca
nonsubstanţiale şi exceptate de la aplicabilitatea procedurii competitive de atribuire ar
trebui să fie posibil ca modificările unui contract să fie considerate în general ca
nonsubstanţiale, atunci când sunt consecinţa unui drept al uneia dintre părţi de a modifica
contractul şi dacă modificarea nu excedează „cadrul” acestui drept.
IV-10 Principii generale
Paragraful 1
(37) Pentru compatibilitatea procedurii de atribuire cu regulile şi principiile tratatelor,
în special principiul transparenţei, tratamentului egal şi al proporţionalităţii, a se
vedea Articolul 102 Regulamentul 966/2012.
Paragraful 2
(38) Reglementarea propusă în acest paragraf este o clauză experimentală pentru
dezvoltarea unor noi forme de proceduri competitive de atribuire.
IV-11 Publicitatea anterioară
(39) Pentru publicitatea anterioară a se vedea 2.1 din Comunicarea Comisiei privind
atribuirea contractelor (2006/C 179/02).
IV-12 Conţinutul anunţului şi al documentelor contractului
(40) Pentru conţinutul anunţului a se vedea 2.1.4 din Comunicarea Comisiei privind
atribuirea contractelor (2006/C 179/02).
IV-13 Cazuri care justifică utilizarea procedurii negocierii fără publicitatea
anterioară
(41) Pentru cazurile fără publicitatea anterioară a se vedea 2.1.4 din Comunicarea
Comisiei privind atribuirea contractelor (2006/C 179/02).
IV-14 Acces egal pentru operatorii economici din toate Statele Membre
(42) Pentru acces egal a se vedea 2.2.1 din Comunicarea Comisiei privind atribuirea
contractelor (2006/C 179/02).
IV-15 Limitarea numărului de participanţi invitaţi să oferteze
(43) Pentru limitarea numărului de participanţi invitaţi să oferteze a se vedea 2.2.2 din
Comunicarea Comisiei privind atribuirea contractelor (2006/C 179/02).
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IV-17 Contractele de mică valoare
Paragraful 1
(44) Pragul stabilit de Comisie pentru implementarea Regulamentului financiar UE
este prevăzut în Regulamentul (UE) 1268/2012 al Comisiei Delegate în versiunea
actualizată.
IV-18 Decizia de atribuire a contractelor
(45) Pentru decizia de atribuire a se vedea Articolul 113 din Regulamentul 966/2012.
IV-19 Termenul suspensiv până la semnarea contractului
Paragraful 1
(46) Pentru termenul suspensiv a se vedea Articolul 118 din Regulamentul 966/2012,
pentru începutul termenului a se vedea Articolul 171 din Regulamentul 1268/2012.
Paragraful 3
(47) Privitor la nerespectarea termenului suspensiv sau la expirarea acestuia şi lipsa
efectului privind termenul stabili în Articolul 263(6) TFUE: datorită caracterului obligatoriu
al Articolului 263(5) TFUE este imposibilă modificarea termenului pentru acţiunea
judiciară pentru a se încerca coordonarea cu termenul suspensiv.

Capitolul 3: Executarea şi validitatea contractelor UE
Secţiunea 1: Prevederi generale
IV-20 Reprezentarea autorităţilor UE şi condiţii de formă pentru contractele UE
Paragraful 2
(48) În ce priveşte perceperea condiţiilor de formă ale contractelor UE prevăzute pentru
actele legale UE ca limitare a puterilor de reprezentare a persoanei care reprezintă autoritatea
UE: această regulă reflectă maniera germană de a aborda condiţiile de formă prevăzute în
legislaţia landurilor (statelor federate) în ce priveşte contractele publice guvernate de dreptul
privat încheiate de către administraţia landului în cauză (unul din statele federate). Aceste reguli
sunt privite ca reguli care limitează puterea de reprezentare a persoanei care reprezintă
autoritatea landului, deoarece landul nu are nicio putere legislativă de a impune condiţii de
formă suplimentare pentru contractele guvernate de dreptul (federal) privat.
IV-21 Cereri ale autorităţii UE în contextul contractelor
(49) Acest articol încearcă să clarifice că toate deciziile pe care o autoritate UE le ia în
cursul executării unui contract fac subiectul regulilor de procedură administrativă şi
principiului bunei administrări. Nu suntem de acord cu opinia potrivit căreia hotărârea GC
în T-116/111 paragraful 245 ar trebuie interpretată în sensul că principiul bunei administrări
nu se aplică datorită statusului contractual între părţile private şi autoritatea UE – ceea ce
practic înseamnă excluderea în mare măsură2. Opinia noastră nu este pe aceeaşi linie cu
1

Cauza T-116/11 EMA vs. Comisia Europeană (nepublicat încă).
A se vedea, de asemenea, Cauza F-1/05 Landgren vs. ETF [2007] I-A-1_00123, II-A-1-00459 par. 70f;
confirmat de cauza T-104/06 P. [2009] ECR II-2841 par. 148.
2
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ombudsprudenţa1. Presupunerea noastră este că hotărârea menţionată anterior este limitată
la tipuri restrânse de cerere în faţa CJUE şi că în ciuda acestei afirmaţii judiciare Articolul
41 CFR este aplicabil.
(50) Cu toate acestea, contractantul nu poate institui proceduri în sensul Articolului
263 TFUE împotriva deciziei menţionate în Articolul IV-21. Regulile privind caracterul
definitiv al actelor care nu au fost atacate în termenul prevăzut la Articolul 263 TFUE nu se
aplică acelor precizări. Prin urmare, acest articol nu va afecta dreptul părţilor de a deduce
judecăţii în faţa unei instanţe competente disputele contractuale.
IV-22 Decizii ale autorităţii UE având o bază extracontractuală
(51) Acest articol se ocupă de problemele ce apar din cauza jurisprudenţei ambigue
a CJUE în ceea ce priveşte relaţia dintre litigiile contractuale şi punerea în executare a
deciziilor unei autorităţi UE ca urmare a Articolului 299 TFUE2. Articolul porneşte de la
prezumţia că contractantul nu poate să conteste legalitatea deciziei în sensul acestui
paragraf pe baza contractului. Dar caracterul definitiv al acestor decizii nu împiedică
cererea formulată de către contractant în baza contractului; nu se aduce atingere
obligaţiilor pecuniare prevăzute în contract.
IV-23 Verificare de către Ombudsmanul European
(52) Articolul transpune şi dezvoltă practica OE privind executarea contractelor UE3.
IV-24 Clauze privind arbitrajul
Istoricul articolului
(53) Articolul IV-24 este menit să adreseze anumite particularităţi ale litigiilor
privind contractele publice UE. Regulile privind competenţa curţilor pentru acest tip de
litigiu nu sunt coordonate cu legea aplicabilă contractului.
(54) CJUE este competentă să soluţioneze litigiile între părţile unui contract UE doar
dacă o clauză de arbitraj aşa cum este înţeleasă în Articolul 272 TFUE a fost
prevăzută4. Dacă o astfel de clauză a fost inclusă într-un contract UE guvernat de legislaţia
unui Stat Membru CJUE nu este limitată de interpretările eronate a legislaţiei Statului
Membru de către părţi, ci trebuie să aplice legea Statelor Membre aşa cum este interpretată de instanţele Statelor Membre. Totuşi, CJUE trebuie în măsura posibilităţilor să
evite aplicarea regulilor naţionale fără a lua cunoştinţă de jurisprudenţa instanţelor în
ce priveşte aceste reglementări5.
1

Pentru ombudsprudenţa în materie a se vedea Raportul Anual al Ombudsmanului European 2012, p. 46 f.
A se vedea Cauza C-334/97 R-EX Comisia v Comuna di Montorio al Vomano [2001] ECR I-4229;
Cauza T-220/10 – Comisia vs. EU Research Projects Ltd. (nepublicat încă); Cauza T-260/04 Centro di
educazione sanitaria e tecnologie appropriate sanitarie (Cestas) vs. Comisia [2008] ECR II-701; Cauza
T-224/09 Centre d’etude et de valorization des algues SA (CEVA) vs. Comisia [2001] ECR II-277.
3 A se vedea Raportul Anual al Ombudsmanului European 2012, p. 46 f.
4 Art. 272 TFUE: „Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este competentă să se pronunţe în temeiul unei
clauze compromisorii cuprinsă într-un contract de drept public sau de drept privat, încheiat de Uniune sau în
numele acesteia”.
5 A se vedea, de exemplu, „tratamentul” dreptului naţional în Belgia inter alia cauza 318/81 Comisia vs.
Co. De. Mi.Spa [1985] ECR 3693 par. 18f; Cauza 249/87 Mulfinger et al. Vs. Comisia [1989] ECR 4127 par. 2f;
2
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(55) Dacă nu a fost prevăzută nicio o clauză de arbitraj, instanţele Statelor Membre
sunt competente conform Articolului 274 TFUE. Pentru determinarea jurisdicţiei instanţelor
Statelor Membre trebuie să se aplice legislaţia Statelor Membre, precum şi regulamentele UE privind jurisdicţia în acele dispute legale care au o natură civilă sau comercială
între indivizi rezidenţi în diferite State Membre1, în măsura în care contractul UE face
obiectul acestor reglementări. În acele cazuri în care instanţele Statelor Membre sunt
competente, această competenţă se va extinde şi în ce priveşte validitatea şi interpretarea
contractelor UE. Articolul 267(1) TFUE este aplicabil doar pentru a determina dacă deciziile care au dus la încheierea unui contract UE au fost conforme cu regulile UE relevante.
(56) Articolul IV-24 trebuie înţeles în acest context. El se ocupă de clauzele de arbitraj
aşa cum sunt înţelese conform Articolului 272 TFUE permiţând schimbări în acest sistem.
Paragraful 1
(57) Jurisdicţia CJUE determinată potrivit Articolului 272 TFUE este independentă
de prevederile naţionale contrare acestuia. Chiar dacă dreptul material naţional este
aplicabil iar acesta întră în conflict cu jurisdicţia CJUE, această instanţă rămâne competentă
dacă a fost convenită o astfel de clauză în contract. Potrivit CJUE: „Obiecţia lipsei
jurisdicţiei nu poate fi admisă. În timp ce potrivit unei clauze de arbitraj prevăzută în baza
Articolului 181 Tratatul CEE [acum 272 TFUE], Curtea poate fi chemată să soluţioneze o
dispută pe baza dreptului naţional care guvernează contractul, jurisdicţia sa în a determina o
dispută ce vizează contractul va fi determinată exclusiv prin raportare la Articolul 181 din
Tratatul CEE şi la clauza de arbitraj, iar acestora nu li se poate aduce atingere prin prevederi
naţionale care exclud jurisdicţia CJUE”2.
(58) Validitatea unei clauze de arbitraj este determinată exclusiv de dreptul Uniunii.
Potrivit CJUE: „Articolul 38(6) din regulile de procedură stipulează că orice cerere
formulată în baza Articolului 153 al Tratatului Euratom va fi însoţită de o copie a clauzei de
arbitraj. Având în vedere că aceste documente au fost îndeplinite în acest caz prin aducerea
documentelor contractuale, constând în «Proiectul de Acord» şi corespondenţa aferentă,
sesizarea Curţii cu această problem este validă potrivit Articolului 153”3.
Cauza C-42/94 Heidemij Advies BV vs. Parlamentul European [1995] ECR I-1417 par. 16f; pentru dreptul
german inter alia cauza V-209/90 Comisia vs. Feilhauer [1992] ECR I-2613 par. 16f; Cauza C-156/97 Comisia
vs. Van Malkom Non-Ferro Scheiding BV [2000] ECR I-1095 par. 10f, Cauza C-77/99 Comisia vs.
Oder-Plan_architektur GmbH et al. [2001] ECR I-7355 par. 4; pentru dreptul francez inter alia cauza C-172/97
SIVU vs. Comisia [1999] ECR I-3363 par. 5; pentru dreptul italian inter alia Cauza 23/76 Pellegrini vs. Comisia
[1976] ECR 1807 par. 17f; Cauza 109/81 Porta vs. Comisia [1982] ECR 2469 par. 11; Cauza C-299/93 Bauer
vs. Comisia [1995] ECR I-839 par. 11f; Cauza C-334/97 Comisia vs. commune di Montiorio al Vomano [1999]
ECR I-3387 par. 6.
1 Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 20 decembrie 2000 privind competenţa judiciară,
recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială [2001] JO L 012/1 modificat ultima oară
prin Regulamentul (UE) nr. 566/2013 al Comisiei din 18 iunie 2013 care modifică Anexa I la Regulamentul
(CE) nr. 44/2001 al Consiliului privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie
civilă şi comercială [2013] JO L 167/29.
2 Cauza C-209/90 Comisia vs. Feilhauer [1992] ECR I-2613 par. 13. Pentru o jurisprudenţă suplimentară a
se vedea Cauza C-299/93 Bauer vs. Comisia [1995] ECR I-839 par. 11; Cauza T-271.04 Citymo SA vs. Comisia
[2007] ECR I-01375 par. 55.
3 Cauza 23/76 Pellegrini vs. Comisia [2007] ECR I-01375 par. 10.
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(59) Din considerente de certitudine legală clauza de arbitraj trebuie să fie încheiată în
formă scrisă. Deşi ar putea contrazice anumite decizii ale CJUE – se admite1 că atunci când
ambele părţi sesizează CJUE, aceasta este suficient chiar în absenţa unei clauze scrise – regula
propusă se bazează pe raţiuni de protecţie a contractantului. Nu ar trebui să fie posibil
pentru Comisia Europeană să poată da în judecată un contractant fără existenţa unui
document scris în baza căruia să se fi stabilit jurisdicţia CJUE. Aceasta este necesar pentru a
evita situaţia în care un simplu răspuns adresat de către contractant CJUE ca urmare a cererii
formulate de Comisia Europeană să nu conducă la un acord de arbitraj implicit, dar
neintenţionat. Condiţia unei clauze de arbitraj scrise este îndeplinită şi atunci când în
contract se face referire la un alt document care conţine o clauză scrisă de arbitraj2.
Paragraful 2
(60) Clauza de arbitraj poate fi convenită şi după încheierea contractului, dar înainte
de demararea procedurilor de judecată3.
Paragraful 3
(61) Paragraful 3 este inclus pentru armonizarea jurisdicţiei cu legea aplicabilă.
Autorităţile UE par să includă câteodată clauze de arbitraj în contractele UE chiar dacă
jurisdicţia CJUE nu pare cea mai adecvată datorită naturii contractului, legii aplicabile sau a
eficienţei pe care ar avea-o sistemul judiciar al Statului Membru care s-ar aplica în baza
Articolului 274 TFUE dacă nu ar exista clauza de arbitraj. În aceste cazuri ar trebui să
existe o posibilitate de a evita astfel de probleme prin anularea clauzei de arbitraj.
IV-25 Excluderea compensaţiei
(62) Clauza generală este menită să evite repetarea din Articolul IV-29(2), Articolul
IV-31(4), Articolul IV-32(3) şi Articolul IV-36(2). Îşi are inspiraţia în § 48(2) a APA
german4.

Secţiunea 2: Contracte UE guvernate de dreptul UE
Subsecţiunea 1: Executarea
IV-27 Reguli contractuale
(63) O astfel de clauză trebuie să prevadă:
a) Dacă ea se referă la dreptul contractual comun al Statului Membru în cauză sau
b) Dacă autoritatea UE se poate prevala de privilegiile specifice conferite autorităţilor
publice conform dreptului contractual al Statului Membru în cauză
c) Dacă contractul trebuie să fie considerat un contract guvernat de dreptul public al
Statului Membru în cauză
1 Cu referire la cauza T-180/95 Nutria AE vs. Comisia [1997] ECR II-01317, par. 38 şi cauza T-44/96
Oleifici Italiani SpA vs. Comisia [1997] ECR II-01331 par. 37.
2 A se compara cu cauza 318/81 Comisia vs. Co.De.Mi.Spa [1985] ECR 3693 par. 9f.
3 A se compara cu cauza 109/81 Teresita Pace, nee Porta vs. Comisia [1982] ECR 2469 par. 10.
4 Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S.
102), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist.
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(64) În absenţa unei referinţe la legislaţia unui Stat Membru, contractul poate face
referire la DCFR1, regulile Unidroit2 sau la alte modele de codificări.

Subsecţiunea 2: Schimbarea circumstanţelor şi clauzelor asociate
IV-28 Schimbarea circumstanţelor
(65) Pentru schimbarea circumstanţelor a se vedea §60 din APA german3. Articolul
III-1:110 a DCFR4 oferă următoarea soluţie în ce priveşte contractele de drept privat:
„III.-1:110: Variaţia sau rezilierea de către curte în cazul schimbării circumstanţelor
(1) O obligaţie trebuie să fie executată chiar dacă această executare a devenit mai
oneroasă, fie deoarece costurile executării au crescut sau deoarece valoarea contraprestaţiei s-a diminuat foarte mult.
(2) Dacă, totuşi, executarea obligaţiilor contractuale provenind dintr-un act juridic
unilateral devine excesiv de oneroasă din cauza unei schimbări excepţionale a circumstanţelor astfel încât ar fi injust ca debitorul să fie în continuare ţinut de obligaţia sa instanţa
poate:
(a) modifica obligaţia astfel încât aceasta să devină rezonabilă şi echitabilă în noile
circumstanţe
(b) înceta obligaţia la un termen şi în circumstanţe determinate de instanţă.
(3) Paragraful (2) se aplică doar dacă:
(a) schimbarea circumstanţelor a apărut după momentul la care obligaţia a fost
asumată;
(b) la momentul încheierii contractului debitorul nu a luat în considerare şi nici nu ar
fi putut în mod rezonabil să prevadă posibilitatea sau anvergura schimbării
circumstanţelor;
(c) debitorul nu şi-a asumat şi nici nu poate fi în mod rezonabil considerat că şi-a
asumat riscul schimbării circumstanţelor; şi
(d) debitorul a încercat, cu bună-credinţă şi în măsura posibilităţilor, ca prin
negociere să ajungă la o ajustare rezonabilă şi echitabilă a termenilor care guvernau
obligaţia sa.”
1 Propunere Cadru de Referinţă Comun: Principii, Definiţii şi Model de Reguli privind Dreptul European
Privat – Propunere Cadru de Referinţă Comun (DCFR) – ediţia proiect, pregătită de un Grup de Studiu pe Codul
Civil European şi un Grup de Cercetare pe Dreptul Privat al CE (Acquis Group), bazat parţial pe o versiune
revizuită a Principiilor Dreptului European Contractual, disponibil la http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/
docs/dcfr_outline_edition_en.pdf.
2 Institutul Internaţional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT): Principiile UNIDROIT pentru
Contractele de Comerţ Internaţional, http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/
blackletter2004.pdf.
3 Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.
Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2013
(BGBl. I S. 2749) geändert worden ist.
4 Propunere Cadru de Referinţă Comun: Principii, Definiţii şi Model de Reguli privind Dreptul European
Privat – Propunere Cadru de Referinţă Comun (DCFR) – ediţia proiect, pregătită de un Grup de Studiu pe Codul
Civil European şi un Grup de Cercetare pe Dreptul Privat al CE (Acquis Group), bazat parţial pe o versiune
revizuită a Principiilor Dreptului European Contractual, disponibil la http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/
docs/dcfr_outline_edition_en.pdf.
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(66) Spre deosebire de soluţia Articolului III-1:110 a DCFR1, soluţia propusă în acest
articol este mai bine adaptată la contractele UE, mai presus de toate deoarece evită
necesitatea intervenţiei instanţei.
IV-29 Rezilierea pentru a evita un prejudiciu grav adus bunului comun
(67) Acest articol este inspirat de § 60 din APA german2. Cauzele de reziliere trebuie
să fie foarte limitate i.e. doar în cazuri în care aderenţa la contract ar fi absolut
intolerabilă. În Germania această clauză este considerată „clauză de teamă” (Angstklausel)
sau „valvă de urgenţă” (Notventil) şi până în acest moment nu au existat cazuri în care să se
aplice această clauză.
IV-30 Rezilierea pentru neexecutare
(68) Articolul preia de la Articolul III-3:502 şi până la III-3:505 a DCFR3 şi relevă
dificultăţile şi problemele ce apar ca urmare a diviziunii între reguli materiale şi de
procedură. În plus, relevă dificultatea definirii prevederilor materiale şi pune în evidenţă
decizia grupului de lucru de a nu defini un nou drept substanţial privind contractele
UE, ci de a rămâne la regulile necesare pentru procedura administrativă de încheiere şi
executare a contractelor UE.

Subsecţiunea 3: Consecinţele ilegalităţii şi ale termenilor neechitabili
IV-31 Rezilierea din cauza unei încălcări a prevederilor Capitolului 2
(69) Această prevedere este considerată de bun-simţ între academicieni şi este
orientată către Articolul 2d din Directiva 89/6654 şi Articolul 73 din Directiva 2014/24.
IV-32 Renegocierea ca urmare a unei încălcări a obligaţiilor specifice ale autorităţilor UE ca autorităţi publice şi IV-30 Nulitatea
(70) Suntem conştienţi de faptul că această regulă nu constituie un lucru comun în
sistemul de drept administrativ al Statelor Membre. Cu toate acestea problema este că
nu există niciun standard comun convingător pentru soluţionarea încălcărilor obligaţiilor
1

Propunere Cadru de Referinţă Comun: Principii, Definiţii şi Model de Reguli privind Dreptul European
Privat – Propunere Cadru de Referinţă Comun (DCFR) – ediţia proiect, pregătită de un Grup de Studiu pe Codul
Civil European şi un Grup de Cercetare pe Dreptul Privat al CE (Acquis Group), bazat parţial pe o versiune
revizuită a Principiilor Dreptului European Contractual, disponibil la http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/
docs/dcfr_outline_edition_en.pdf.
2 Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S.
102), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist.
3 Propunere Cadru de Referinţă Comun: Principii, Definiţii şi Model de Reguli privind Dreptul European
Privat – Propunere Cadru de Referinţă Comun (DCFR) – ediţia proiect, pregătită de un Grup de Studiu pe Codul
Civil European şi un Grup de Cercetare pe Dreptul Privat al CE (Acquis Group), bazat parţial pe o versiune
revizuită a Principiilor Dreptului European Contractual, disponibil la http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/
docs/dcfr_outline_edition_en.pdf.
4 Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege
şi a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac faţă de atribuirea contractelor
de achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de lucrări [1989] JO L 395/33, modificată ultima oară
prin Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea
contractelor de concesiune [2014] JO L 94/1.
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specifice de către autorităţile UE. În plus se discută foarte puţin între academicieni
despre necesitatea unei astfel de reguli şi în multe sisteme de drept administrativ
problema ilegalităţii unui contract public nu este una decisivă întrucât există câteva
modalităţi destul de simple de a rezilia un contract public. De multe ori, ca în cazul Franţei,
un contract public ilegal este văzut ca nul, în timp ce ilegalitatea este incidentă în cazurile în
care contractul contravine anumitor prevederi legale privind formalităţile contractelor
publice sau alte interdicţii legale stricte. Astfel de cazuri sunt foarte rare în realitate, fapt
ce conduce la imposibilitatea identificării unui standard naţional comun specific. În plus,
din datele noastre, pe această problemă nu există nici jurisprudenţă CJUE, nici CEDO.
Principiul legalităţii administraţiei nu oferă o soluţie pentru consecinţele legale ale
unor astfel de încălcări.
(71) Pentru executarea direct de către autorităţile UE practica curentă este următoarea: doar dacă contractul este guvernat exclusiv de dreptul UE se aplică acestuia şi
legislaţia UE privind încălcările. În opinia noastră, în cazul în care nu există legislaţie
secundară consecinţele încălcărilor trebuie împrumutate din sistemul francez (comentarii la
Articolul IV-4); aceasta înseamnă că un contract public ilegal în ce priveşte conţinutul este
nul, dar nulitatea poate fi declarată doar de instanţă. Cu toate acestea, transpunerea acestei
soluţii la contractele UE ar necesita implementarea unui remediu la CJUE asemănător cu
francezul plein contentieux – în care atât anularea, cât şi repararea daunelor sau alte cereri
pot fi formulate în aceeaşi procedură – şi nu este cazul.
(72) Această regulă a fost prevăzută în această manieră din motivele menţionate mai
sus. Regula caută să menţină contractele prin împuternicirea părţilor, ceea ce este şi
ideea de bază a contractelor. Este în sarcina părţilor să ia o decizie iniţială privind viitorul
contractului. Ideea din spatele sugestiei de renegociere este că atunci când aceasta are loc
fiecare parte poate face referire doar la drepturile sale care au fost încălcate, nu şi la
drepturile celeilalte părţi. De exemplu autoritatea UE nu poate declara nulitatea
contractului ca urmare a unei violări a drepturilor contractantului atât timp cât contractantul
nu are nicio problemă cu această încălcare şi nu doreşte nicio schimbare. Ideea se bazează
pe faptul că contractantul poate oricum să renunţe la dreptul său. Prin urmare părţile trebuie
să aibă oportunitatea de a renegocia contractul şi astfel să îl menţină cu schimbările
renegociate. Această soluţie nu conduce automat la nulitate ca urmare a încălcării
survenite cu ocazia contractării, dar oferă posibilitatea unei înţelegeri prin facilitarea
încheierii unui nou contract bazat pe cel anterior. În plus, această prevedere încearcă să
adapteze regulile privind încălcările şi posibilele consecinţe ale acestora la nevoile
contractelor. În astfel de cazuri principiul totul sau nimic nu este unul mulţumitor.
(73) Rezultatul este că nulitatea poate fi constatată de către părţi fără a fi nevoie de o
hotărâre a instanţei (modelul francez). Doar în cazuri restrânse o încălcare duce la
nulitatea automată a contractului. În alte cazuri se aplică procedura renegocierii.
IV-36 Termeni inechitabili
(74) Dacă contractantul acţionează ca un consumator a se vedea Directiva 93/131 în
versiunea actualizată.
1 Directiva (CEE) 93/13 a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate
cu consumatorii [1993] JO L 95/29, modificată ultima oară prin Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European
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Capitolul 4: Subcontractarea
(75) Subcontractanţii sunt terţi care se află într-o poziţie de inferioritate din cauza
unei combinaţii între principiile unei guvernări eficiente şi statutul avut în procedurile
judecătoreşti. În ceea ce priveşte guvernarea eficientă, când pentru executarea unui
contract trebuie realizate mai multe activităţi de către persoane diferite, este de dorit, pentru
a avea o mai bună privire de ansamblu – mai ales pentru un management financiar eficient
– ca autoritatea UE să delege managementul întregii activităţi unui singur contractant, care
la rândul lui va desemna subcontractanţii. Datorită acestei delegări din partea autorităţii UE,
aceasta din urmă consideră că este de interes pentru ea relaţia din contractant şi subcontractanţii săi.
(76) În ceea ce priveşte statutul, deciziile luate de către o autoritate UE în implementarea unui contract nu sunt considerate de către instanţele UE hotărâri în sensul
prevăzut în Articolul 263 TFUE. În timp ce contractanţii pot deferi justiţiei, care poate fi
cea europeană sau cea a unui Stat Membru, subcontractanţii nu au dreptul de a cere
anularea sau executarea contractului potrivit Articolului 265 împotriva autorităţii
UE. În schimb, nici instanţa chemată să decidă asupra subcontractului (şi care în mod
normal nu este o instanţă UE) nu poate să evalueze deciziile luate de către autorităţile UE în
implementarea contractului UE, întrucât acestea nu se adresează direct subcontractantului:
această soluţie transpare şi din jurisprudenţa (destul de limitată) a Marii Camere privind
acţiunile introduse de subcontractanţi.
(77) O serie de subcontractanţi au formulat plângeri la Ombudsmanul European, care a
dezvoltat o ombudsprudenţă privind aplicarea principiilor bunei administraţii acţiunilor
sau inacţiunilor autorităţilor UE care au implicaţii pentru situaţia subcontractanţilor.
(78) Codul propus nu intenţionează să conducă la o schimbare a jurisprudenţei
CJUE privind statutul subcontractanţilor, iar aceasta nici nu ar fi permis de articolele
relevante din Tratat. Aceste reguli vor să clarifice şi să sistematizeze ombudsprudenţa
relevantă şi să o aplice în contextul practicii privind subcontractele.
IV-37 Admisibilitatea şi scopul subcontractelor
Paragraful 1
(79) Formularea din paragraful 1 se bazează parţial pe DCFR1, Articolele IV.C. –
2:104: Subcontractanţi, instrumentele şi materiale şi IV.D. – 3:302: Subcontractarea.
Formularea ţine cont şi de puţinele prevederi relevante ale Regulamentelor Financiare
UE: Articolul 161 din Regulamentul 966/2012.
(80) Restul articolului este menit în principal să clarifice consecinţele paragrafului 1.
şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a
Consiliului şi a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei
85/577/CEE a Consiliului şi a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului [2011] JO L 304/64.
1 Propunere Cadru de Referinţă Comun: Principii, Definiţii şi Model de Reguli privind Dreptul European
Privat – Propunere Cadru de Referinţă Comun (DCFR) – ediţia proiect, pregătită de un Grup de Studiu pe Codul
Civil European şi un Grup de Cercetare pe Dreptul Privat al CE (Acquis Group), bazat parţial pe o versiune
revizuită a Principiilor Dreptului European Contractual, disponibil la http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/
docs/dcfr_outline_edition_en.pdf.
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IV-38 Alegerea legii aplicabile subcontractelor
(81) Acest articol este menit în principal să clarifice o situaţie într-o manieră logică din
punct de vedere al dreptului contractelor.
IV-39 Obligaţii ale autorităţilor UE faţă de subcontractanţi
Paragraful 1
(82) Aceasta este principala prevedere din Codul privind subcontractarea. Formularea
paragrafului 1 concretizează înţelesul aplicării principiilor bunei administrări în cazul
subcontractării. Referirile la Cartea III sunt la fel ca acelea din Articolul IV-21 (Cereri ale
autorităţii UE în contextul contractelor).
Paragraful 2 şi 3
(83) Formularea din paragraful 2 şi 3 încearcă să sumarizeze o parte din recomandările
relevante ale Ombudsmanului European. Paragraful 3 pare a fi în mod particular relevant
având în vedere următoarele speţe ale Ombusdmanului European: 53/2009/MF, paragraful
52, EO 2449/2007/VIK paragrafele 73-75 şi 2610/2009/(BU) MF, paragraful 35.
Paragraful 4
(84) Formularea din paragraful 4 este preluată din recomandarea OE în cazul
1811/2009/ (BB) FOR, paragraful 21, în care Comisia a omis să verifice stabilitatea
financiară a contractantului şi a refuzat să accepte cereri pe care subcontractanţii le-au
formulat împotriva contractantului după ce acesta din urmă a intrat în faliment.
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Cartea a V-a

Asistenţa mutuală
Structură
A. Introducere
I. Conceptul de asistenţă mutuală în Codul ReNEUAL
II. Scopul Cărţii V
III. Justificarea pentru prevederea asistenţei mutuale în Codul ReNEUAL
B. Codul
V-1 Scopul şi aplicabilitatea Cărţii V
V-2 Conceptul general de asistenţă mutuală
V-3 Obligaţii ale autorităţii solicitante
V-4 Obligaţii ale autorităţii solicitate
V-5 Dreptul unei persoane interesate de a fi informată
V-6 Alocarea costurilor
C. Explicaţii
V-1 Scopul şi aplicabilitatea Cărţii V
V-2 Conceptul general de asistenţă mutuală
V-3 Obligaţii ale autorităţii solicitante
V-4 Obligaţii ale autorităţii solicitate
V-5 Dreptul unei persoane interesate de a fi informată
V-6 Alocarea costurilor

A. Introducere
I. Conceptul de asistenţă mutuală în Codul ReNEUAL
(1) În această carte prin conceptul de asistenţă mutuală se înţelege o formă de bază de
asistenţă între autorităţi în exerciţiul atribuţiilor administrative în scopul aplicării
dreptului UE. Asistenţa mutuală constă în solicitarea de suport din partea unei autorităţi
solicitante către o autoritate solicitată care este localizată într-o jurisdicţie UE diferită. Ca
atare, asistenţa mutuală se bazează pe un număr de elemente centrale care îşi găsesc
expresia în Articolul V-2:
- Autoritatea solicitantă nu îşi poate îndeplini singură una dintre atribuţii;
- Autoritatea solicitată din alt Stat Membru sau din UE se află în poziţia de a oferi
autorităţii solicitante ceea ce îi este necesar pentru îndeplinirea atribuţiei;
- Asistenţa cerută poate lua forme variate: transmiterea unor informaţii, realizarea unei
investigaţii sau oferirea unui document.
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(2) Astfel, aşa cum transpare din Articolul V-1, asistenţa mutuală se aplică cererilor
de asistenţă între autorităţile Statelor Membre precum şi între un Stat Membru şi o
autoritate UE, atât timp cât aceste cereri se circumscriu aplicabilităţii dreptului UE.
II. Scopul Cărţii V
(3) Regulile Cărţii V prevăd un standard minim de asistenţă mutuală în acele cazuri în
care dreptul UE naşte necesitatea de a coopera între două autorităţi. Cartea V a
modelului de reguli ReNEUAL stabileşte asistenţa mutuală între autorităţile publice ca fiind
o obligaţie standard general aplicabilă. Ea este direct aplicabilă în toate acele domenii
reglementate de dreptul UE atât timp cât nu există forme mai avansate de cooperare
interadministrativă precum cele privind schimbul de informaţii stabilit în Cartea VI. În timp
ce Cartea VI stabileşte un cadru pentru activităţile de management al informaţiilor, care este
suplimentat de un act de bază a activităţii respective, regulile standard prevăzute în Cartea
V nu depind de o astfel de combinaţie.
(4) Necesitatea unei astfel de asistenţe provine în principal datorită razei de acţiune
teritoriale a autorităţilor publice, fapt ce împiedică autoritatea solicitantă să îşi ducă la
îndeplinire atribuţia. Prin urmare, asistenţa poate să survină pe linie orizontală (între două
autorităţi administrative din State Membre diferite) sau pe linie verticală (între autoritatea
administrativă a unui Stat Membru şi o alta aparţinând UE). Având în vedere aceste
posibilităţi, Cartea V acoperă – spre deosebire de Cărţile I, II şi III – nu doar asistenţa
mutuală dintre autorităţile UE, ci şi dintre autorităţile şi diferite State Membre sau dintre
autorităţi europene şi cele de la nivel naţional. Abordarea completă se justifică prin faptul
că o varietate de reguli legale aplicabile transformă asistenţa mutuală într-o parte complexă
a dreptului european administrativ1. Deşi teoretic ar fi fost posibilă crearea a două seturi
specifice de standard minime, unul pentru asistenţa pe linie orizontală şi unul pentru cea pe
linie verticală, aceasta ar fi avut dezavantajul de a complica şi mai mult un domeniu deja
complex şi foarte puţin explorat al dreptului procedural european.
(5) Unul dintre avantajele principale ale conceptului propus în Cartea V constă în
abilitatea acestuia de a cuprinde nu doar forme simple de schimb de informaţii, ci şi
de a fi aplicabil unor forme mai complexe de cooperare, precum realizarea de anchete
sau furnizarea de documente. În această Carte V privind asistenţa mutuală se merge mai
departe decât în cazul Cărţii VI care se rezumă la cooperarea informaţională. Deşi atât
Cartea V, cât şi Cartea VI privesc schimbul de informaţii ele reflectă niveluri diferite de
integrare administrativă. Formele convenţionale de asistenţă mutuală cuprinse în Cartea V
reprezintă cel mai mic nivel de integrare informaţională. Prin contrast, Cartea VI cristalizează anumite provocări care au fost create de structurile mai integrate de schimb de
informaţii, mecanisme structurate de informaţii inter alia2 . Această abordare a Cărţii V
permite crearea unor standarde minime aplicabile în diferite sectoare şi pentru diferite tipuri
de acţiuni administrative.
(6) Distincţia strictă între, pe de o parte, asistenţa mutuală prevăzută în Cartea V şi,
pe de altă parte, forme de schimb informaţional prevăzute în cartea VI împiedică
aplicabilitatea regulilor Cărţii V la forme mai sofisticate de cooperare cărora le-ar fi
1
2

A se vedea par. 11-13 din introducere.
A se vedea Cartea VI, capitolul 2.
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nepotrivite. Un exemplu în acest sens este schimbul cooperativ de informaţii potrivit
Sistemului de Informaţii al Pieţei Interne (IPI) care funcţionează prin utilizarea de fluxuri
de muncă predefinite (şi deja traduse). În timp ce IPI caută să faciliteze ceea ce se înţelege
prin „asistenţa mutuală”1, se încearcă realizarea acestui lucru printr-un sistem structurat de
informaţii care ridică provocări distincte. O regulă de tip „o măsură pentru toate” nu poate
să corespundă atât unui sistem ca IPI, precum şi formelor de asistenţă de bază pe care o
autoritate le poate oferi unei alte autorităţi. Prin realizarea unei distincţii clare între cele
două, acest pericol este evitat şi toate formele de schimb informaţional sunt prevăzute în
Cod. Ca rezultat al acestei abordări, conceptul de asistenţă mutuală adoptat în Cartea V nu
acoperă anumite situaţii pe care dreptul UE la numeşte „asistenţă mutuală” 2 incluzând
mecanismul IPI menţionat mai sus. Aceste forme de cooperare intră sub incidenţa Cărţii VI.
Aceasta înseamnă că provocările ce sunt inerente unor forme mai avansate de schimb
informaţional menite să conducă la crearea de reţele administrative, incluzând reguli inter
alia privind supervizarea coordonată sau interoperabilitatea tehnică 3 , sunt de asemenea
situate în Cartea VI.
(7) Concentrarea în Cartea V pe un concept mai „clasic” de asistenţă mutuală are
anumite consecinţe. În general, asistenţa oferită este suplimentară. Este diferită de
„delegare”, prin care o autoritate încredinţează unei alte autorităţi o atribuţie care altfel ar
constitui în totalitate obligaţia celei dintâi autorităţi. Această funcţie suplimentară de asistenţă
mutuală afectează condiţiile în care o autoritate poate refuza o cerere. În plus, cererile pentru
asistenţă mutuală operează fără protecţiile necesare în reţelele de informaţii; prin urmare nici
nu ar trebui folosite pentru a crea astfel de reţele informaţionale ad-hoc. De asemenea, cererile
nu ar trebui să fie excesive pentru a nu îngreuna autorităţile administrative ale unui Stat
Membru sau ale UE. Principiul proporţionalităţii, care se aplică cererilor pentru acte de
asistenţă mutuală, este o protecţie împotriva sarcinilor potenţial excesive.
(8) Cartea V are o aplicabilitate restrânsă prin aceea că regulile sale se aplică
asistenţei mutuale în faza procedurale, pregătind şi ducând la acţiuni administrative şi în
mod special la asistenţă la executare. Acest din urmă aspect este în general lăsat în seama
lui lex specialis şi nu este reglementat în această carte. Cu toate acestea, a se vedea
Articolul III-18(5) care reglementează asistenţa la executare în cazul inspecţiilor care se
desfăşoară în cadrul unor proceduri decizionale. Asistenţa judiciară dintre instanţe este, de
asemenea, distinctă de asistenţa mutuală administrativă şi astfel nu este inclusă.
(9) Ca rezultat, asistenţa mutuală informaţională este elementul central al acestei
cărţi din mai multe motive: În primul rând, informaţia constituie baza oricărei decizii
administrative. Fără informaţii, o autoritate administrativă nu poate face paşii necesari. În al
doilea rând, având în vedere faptul că autorităţile administrative au obligaţia de a colecta
1

Regulamentul (UE) 1024/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind
cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei
2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”), considerentul (2).
2 Este, de asemenea, cazul anumitor forme de cooperare categorizate ca asistenţă mutuală în rezoluţia
legislativă a Parlamentului European din 12 martie 2014 privind propunerea unui regulament al Parlamentului
European şi al Consiliului cu privire la procesarea datelor cu caracter personal şi a circulaţiei libere a acestor date
(Regulamentul General privind Protecţia Datelor) P7_TA(2014)0212, Art. 55(1), respectiv: cereri de a desfăşura
„autorizări prealabile” şi obligaţia de a oferi „informaţie promptă privind deschiderea cazurilor şi progresele
ulterioare”.
3 A se vedea Cartea VI, par. 20 de la explicaţii.
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toate informaţiile şi datele relevante pentru o decizie, într-o manieră diligentă şi imparţială,
regulile privind asistenţa informaţională mutuală devin esenţiale în implementarea indirectă
a dreptului UE. În al treilea rând, prevederi privind schimbul de informaţii constituie o parte
importantă din prevederile privind asistenţa mutuală la nivel european. Este astfel indicat să
se conceapă un set de standarde minime comune pentru asistenţa mutuală. În al patrulea
rând şi având în vedere preponderenţa asistenţei mutuale informaţionale, este important ca
preocupări legate de protecţia drepturilor individuale (atât drepturi procedurale, cât şi
materiale) incluzând protecţia datelor cu caracter personal să nu fie trecute în plan secund
cu scopul creşterii eficienţei administrative. În ciuda focusului interadministrativ, Cartea V
prevede aşadar un număr de măsuri de protecţie pentru datele personale şi alte informaţii,
mai ales în Articolele V-4(3) şi V-5.
(10) Cartea III reglementează exclusiv asistenţa la executare din partea Statelor
Membre în cazul anchetelor UE, fapt ce constituie o importantă linie de demarcaţie între
Cartea III şi Cartea V. Mai exact este vorba despre participarea autorităţilor UE la anchete
în Statele Membre şi în care există interese comune, precum şi la anchete comune ale
autorităţilor unor State Membre diferite. Prin contrast, Cartea V se ocupă de solicitările de a
efectua o anchetă pentru o altă autoritate, atât de cele pe orizontală, cât şi de cele pe
verticală. În aceste cazuri autoritatea solicitată a Statului Membru nu întreprinde ancheta în
nume propriu, ci ca o atribuţie adiţională pe lângă atribuţiile proprii.
III. Justificarea pentru prevederea asistenţei mutuale în Codul ReNEUAL
(11) Includerea regulilor privind asistenţa mutuală în cadrul proiectul nu este doar
utilă, ci şi necesară. La momentul actual, nu există un instrument legislativ care să conţină o
procedură clară privind asistenţa mutuală transfrontalieră sau multinivel. Autorităţile UE şi
cele ale Statelor Membre se bazează pe prevederile specifice anumitor sectoare care există
într-un număr limitat de situaţii sau pe anumite convenţii ale Consiliului Europei. Obligaţia de
a adera la principiului sincerei cooperări conform Articolul 4(3) TUE poate avea o influenţă
pozitivă în ceea ce priveşte regulile privind asistenţa mutuală specifice anumitor sectoare, dar
nu este suficient pentru a deduce obligaţii concrete pentru asistenţa mutuală.
(12) Asistenţa mutuală constituie o parte importantă a dreptului administrativ european. În prezent, în doctrină, precum şi în legislaţia UE specifică anumitor sectoare există
diverse concepte de asistenţă mutuală. De asemenea, există o mare diversitate şi în ce
priveşte regulile respective din legislaţia anumitor sectoare. Unele instrumente specifice
anumitor sectoare stabilesc trimiteri generale privind obligaţia de a oferi asistenţă mutuală
fără a specifica obligaţiile concrete subsumate acestui concept1. Prin contrast, IPI urmăreşte
să faciliteze îndeplinirea obligaţiilor de „asistenţă mutuală” (care nu sunt definite mai
detaliat) prin intermediul unui mecanism structurat al informaţiei2. Acesta operaţionalizează
1

Prin intermediul unei referinţe generale şi fără a specifica obligaţiile subsumate conceptului de asistenţă
mutuală, a se vedea de exemplu Regulamentul Comisiei (CEE) 2454/93 din 2 iulie 1993 care stabileşte
prevederile pentru implementarea Regulamentului (CEE) 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal
Comunitar [1993] JO L 253/1 modificat ultima oară prin Regulamentul de implementare (UE) 1099/2013 al
Comisiei din 5 noiembrie 2013 de modificare Regulamentul (CEE) 2454/93 de stabilire a unor dispoziţii de
aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar
(consolidarea serviciilor de transport maritim regulat) [2013] JO L 294/40, art. 856a (6), art. 899(4).
2 Regulamentul (UE) 1024/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind
cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei
2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”), art. 3(1) citit împreună cu art 5(b).
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Directiva 2006/123 care nu oferă o definiţie clară a asistenţei mutuale, ci doar foloseşte
termenul, bazându-se pe presupunerea că înţelesul acestuia este evident 1 . Directiva
2006/123 este unul din actele legislative care oferă un set de reguli subsumate conceptului
mai general de „asistenţă mutuală”2. În termeni mai generali, acelaşi fenomen legal este
denumit uneori asistenţă mutuală şi alteori cooperare administrativă, iar alteori cel dintâi
este subsumat celui din urmă3.
(13) Diversitatea de abordări existente nu doar a creat lacune în ce priveşte protecţia
dar a creat şi soluţii diferite pentru probleme similare. Totuşi, anumite trăsături comune
sau cel puţin tendinţe pot fi observate. Standarde minime uniforme ar fi nu doar în
beneficiul administraţiilor, ci şi al cetăţenilor europeni4.

B. Codul
V-1 Scopul şi aplicabilitatea Cărţii V
(1) Codul Cărţii V se aplică direct solicitărilor de asistenţă mutuală care sunt trimise de la
(a) O autoritate UE către o autoritate a unui Stat Membru;
(b) O autoritate a unui Stat Membru la o autoritate UE;
1

A se compara cu Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie
2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne [2006] JO L 376/26, Considerentul (107)-(109), art. 28.
2 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind
serviciile în cadrul pieţei interne [2006] JO L 376/26, Considerentul (107)-(109), art. 28.
3 A se compara de exemplu Regulamentul (CE) 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din
27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în
materie de protecţie a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecţie a consumatorului”) [2004] JO L 364/1 modificat ultima oară prin Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum)
[2013] JO L 165/63, art. 6-8; Regulamentul (UE) 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea
administrativă în domeniul accizelor şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2004 [2012] JO L 121/1
modificat ultima oară prin Regulamentul (UE) 517/2013 al Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor
regulamente şi decizii în ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, dreptul
societăţilor comerciale, politica în domeniul concurenţei, agricultura, siguranţa alimentară, politica în domeniul
veterinar şi fitosanitar, politica în domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica, reţelele transeuropene,
sistemul judiciar şi drepturile fundamentale, justiţia, libertatea şi securitatea, mediul, uniunea vamală, relaţiile
externe, politica externă, de securitate şi apărare şi instituţiile, având în vedere aderarea Republicii Croaţia
[2013] JO L 158/1 (n.n. – în prezent Regulamentul (UE) 517/2013 fiind abrogat); Regulamentul (CE) 1010/2009
al Comisiei din 22 octombrie 2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.
1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea
pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat [2009] JO L 280/5 modificat ultima oară prin Regulamentul (UE)
865/2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1010/2009 în ceea ce priveşte acordurile administrative cu
ţări terţe referitoare la certificatele de captură pentru produsele obţinute din pescuitul marin [2013] JO L 241/1,
Considerentul (9), art. 35.
4 Exemple de încercări în crearea unor astfel de standarde minime specifice anumitor sectoare: Propunerea
Comisiei pentru un Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor cu
privire la procesarea datelor personale şi a liberei circulaţii a acestor date (Regulamentul General pentru Protecţia
Datelor) COM(2012) 11 final, art. 55; Directiva 2006/123 a Parlamentului European şi a Consiliului din 12
decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne [2006] JO L 376/36, Capitolul VI; mai detaliat,
Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi
de abrogare a Directivei 77/799/CEE [2011] JO L 64/1.
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(c) O autoritate a unui Stat Membru la o autoritate a unui alt Stat Membru atunci când
autoritatea solicitantă implementează dreptul UE prin acţiuni administrative.
(2) Un act de asistenţă mutuală poate lua una din următoarele forme:
(a) Transmiterea de informaţii care fie se află deja în posesia autorităţii solicitate, fie
este colectată pentru a răspunde cererii de asistenţă;
(b) Realizarea de anchete;
(c) Furnizarea de documente.
(3) Regulile formulate în acest capitol nu se aplică în acele cazuri în care autorităţile
Statelor Membre oferă informaţii în calitate de parte într-o procedură potrivit articolelor de
la III-11 la III-13.
(4) Regulile formulate în acest capitol nu se aplică asistenţei judiciare sau asistenţei la
executare. De asemenea, acestea nu aduc atingere prevederilor privind asistenţa mutuală în
problemele de drept penal şi nici principiului cooperării sincere.
V-2 Conceptul general de asistenţă mutuală
(1) Pentru a primi asistenţa necesară în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale potrivit
dreptului UE, autoritatea solicitantă poate cere suport din partea autorităţii unui Stat
Membru sau unei autorităţi UE (autoritate solicitată), cu condiţia să nu existe o expectanţă
rezonabilă ca aceasta să îşi poată îndeplini atribuţia singură.
(2) Orice comunicare se va realiza în formă scrisă şi pe cât posibil folosind mijloace
electronice. Acolo unde este prevăzut de dreptul UE, o comunicare se poate realiza şi oral
în cazurile urgente, în special prin telefon, cu condiţia de a fi confirmată în scris fără
întârziere.
(3) Cu excepţia cazurilor în care autorităţile publice implicate convin contrariul, solicitările, precum şi comunicarea ulterioară vor fi realizate de autoritatea solicitantă în una din
limbile oficiale ale autorităţii solicitate sau vor fi însoţite de traducerea în una din aceste
limbi. Autoritatea solicitată va formula răspunsul în una din limbile sale oficiale. Dacă este
necesar, autoritatea solicitantă va oferi o traducere într-o altă limbă. În cazul asistenţei
mutuale pe verticală, orice comunicare trebuie să se realizeze în (una din) limbile oficiale
ale Statelor Membre, cu excepţia cazului în care s-a decis contrariul între UE şi Statele
Membre implicate.
(4) Nici autorităţile solicitate şi nici cele solicitante nu vor folosi asistenţa mutuală
pentru a eluda îndeplinirea propriilor obligaţii şi limitări impuse de legislaţia aplicabilă.
(5) În concordanţă cu principiul cooperării sincere, autorităţile administrative vor
depune eforturi pentru găsirea unei soluţii amiabile în rezolvarea oricăror dispute ce pot
surveni ca urmare a activităţilor de asistenţă mutuală.
V-3 Responsabilităţi ale autorităţii solicitante
(1) O solicitare de asistenţă va:
(a) Face referire la prevederile ce constituie baza legală pentru atribuţia relevantă a
autorităţii solicitante
(b) Face referire la prevederile ce constituie baza legală pentru solicitarea însăşi
(c) Conţine scopul solicitării de asistenţă, utilizarea dorită, precum şi motivele pentru
care autoritatea solicitantă nu poate îndeplini atribuţia în cauză de una singură. Solicitarea
va conţine faptele relevante cunoscute de către autoritatea solicitantă şi va indica dacă
există o cerere similară formulată către un alt Stat Membru.
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(d) Conţine suficiente informaţii pentru a permite autorităţii solicitate îndeplinirea
cererii. În cazul unei solicitări de furnizare de documente, documentele relevante vor fi în
original sau copii certificate, iar cererea va indica numele, adresa şi orice altă informaţie
relevantă pentru identificarea destinatarului, precum şi un scurt rezumat al documentului ce
trebuie furnizat, scopul acestuia şi perioada de timp în care trebuie îndeplinită cererea.
(2) În toate acele cazuri în care solicitarea nu poate fi transmisă prin mijloace informatice, printr-un contact desemnat sau printr-un punct de legătură sau în care informaţiile
tratate de o autoritate au o natură sensibilă, solicitarea trebuie să fie trimisă prin canalele
ministeriale adecvate. Statele Membre şi autorităţile UE vor depune eforturi pentru ca
autorităţile corespunzătoare să poată fi identificate cât mai uşor de autorităţile externe.
(3) Autoritatea solicitantă poate să retragă în orice moment cererea de asistenţă trimisă
către autoritatea solicitată. Decizia de retragere trebuie comunicată autorităţii solicitate
imediat. În cazul unei cereri de furnizare de documente, originalele remise autorităţii
solicitate vor fi returnate imediat. O solicitare de furnizare de documente nu poate retrasă
după ce aceste documente au fost oferite destinatarului. Într-un astfel de caz, autoritatea
solicitată va informa autoritatea solicitantă de urgenţă.
(4) Informaţiile oferite în cadrul asistenţei mutuale pot fi folosite doar pentru scopul în
care au fost transmise.
(5) Orice informaţie, documente, constatări, declaraţii, copii certificate sau informaţii
comunicate în cadrul asistenţei mutuale pot fi invocate sau folosite ca probe de către toate
autorităţile Statelor Membre care le primesc în aceeaşi bază ca informaţiile similare sau
documentele obţinute în cadrul acelui Stat. Excepţie fac cazurile în care autoritatea solicitată a
dispus contrariul în acord cu dreptul UE. Atât legislaţia naţională a autorităţii solicitate, cât şi
cea a autorităţii solicitante pot interzice utilizarea informaţiilor ca probe dacă în colectarea
acestora nu au fost respectate drepturile procedurale sau dreptul la apărare.
(6) Autoritatea solicitată poate cere autorităţii solicitante să îi raporteze rezultatul
asistenţei mutuale oferite. În acest caz autoritatea solicitantă este obligată să trimită un
raport.
V-4 Obligaţii ale autorităţii solicitate
(1) Autoritatea solicitată
(a) Va confirma primirea solicitării de asistenţă, cât de repede posibil.
(b) Se va conforma solicitării în cel mai scurt timp posibil. În cazurile în care nu poate
răspunde solicitării, autoritatea solicitată va informa şi motiva această imposibilitate autorităţii solicitante. În cazul întâmpinării unor dificultăţi în soluţionarea cererii, autoritatea
solicitată va informa prompt autoritatea solicitantă cu scopul găsirii unei soluţii. În cazul în
care autoritatea solicitată nu este cea competentă pentru a soluţiona cererea, aceasta va
transmite solicitarea autorităţii naţionale competente şi va informa autoritatea solicitantă
despre aceasta.
(c) Va informa autoritatea solicitantă în cazul în care deţine probe care ar putea sugera
că informaţia transmisă nu este corectă sau a fost transmisă într-o manieră ilegală.
(2) Pentru a răspunde
(a) unei solicitări de informaţii, autoritatea solicitată va oferi orice informaţii pertinente
care se află în posesia sa sau va obţine informaţia cerută. Pentru a obţine informaţiile
solicitate, autoritatea solicitată sau autoritatea administrativă din subordinea sa va acţiona ca
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şi cum ar îndeplini o atribuţie în nume propriu sau, dacă autoritatea solicitată este o
autoritate a unui Stat Membru, la solicitarea unei alte autorităţi din propriul Stat Membru;
(b) unei cereri de a realiza o anchetă, autoritatea Statului membru va realiza ancheta cu
respectarea constrângerilor ce decurg din dreptul naţional şi în acord cu dreptul UE sau va
transforma informaţia necesară în acele cazuri în care deja se află în posesia sa;
(c) unei cereri pentru furnizarea de documente, autoritatea solicitată, în concordanţă cu
regulile ce guvernează notificarea unor instrumente similare în propriul Stat Membru, va
oferi destinatarului toate documentele pe care le-a primit în scopul îndeplinirii acestui
serviciu.
(3) Autoritatea solicitată este obligată să răspundă oricărei cereri legitime de asistenţă
mutuală. Va refuza furnizarea de date personale în acele situaţii în care transferul ar încălca
prevederile UE sau legislaţia naţională aplicabilă.
(4) Poate refuza să răspundă în cazul în care:
(a) Cererea nu îndeplineşte condiţiile Articolului V-3 (1).
(b) A da curs solicitării ar duce la divulgarea secretului comercial, industrial sau profesional sau de informaţii a căror divulgare ar fi contrară politicilor publice sau securităţii
naţionale.
(c) Este rezonabil ca autoritatea solicitantă să îndeplinească singură activitatea
solicitată.
(d) A da curs solicitării ar presupune o încărcare administrativă disproporţionată a
autorităţii solicitate.
(e) Legea autorităţii solicitate nu autorizează autoritatea solicitată să realizeze astfel de
investigaţii, să colecteze sau să folosească informaţii în scopul propriu al autorităţii
solicitate, iar refuzul este permis de dreptul UE.
V-5 Dreptul unei persoane interesate de a fi informată
(1) În cazul în care a fost cerut un transfer de date, persoana interesată aşa cum este ea
definită în Articolul VI-2(7) are dreptul de a fi informată de către autoritatea solicitată în
ceea ce priveşte intenţia de a transmite respectivele date. Autoritatea solicitată nu este
obligată să informeze persoana interesată în acele cazuri în care aceasta ar contraveni
scopului în care este solicitată asistenţa şi în care decizia de a nu informa o astfel de
persoană este una proporţională.
(2) Informaţia comunicată în orice formă în cursul asistenţei mutuale se va bucura de
protecţia de care se bucură informaţii similare potrivit dreptului naţional al Statului
Membru destinatar şi a prevederilor aplicabile autorităţilor UE.
V-6 Alocarea costurilor
Statele Membre şi autorităţile UE vor renunţa la orice pretenţii privind restituirea
costurilor derivate din actele de asistenţă mutuală, cu excepţia costurilor excesive ce au
survenit ca urmare a unor probleme deosebite. În astfel de cazuri autoritatea solicitantă şi
cea solicitată pot conveni asupra unor înţelegeri speciale de restituire. O excepţie similară
poate fi făcută, acolo unde se impune, în ceea ce priveşte sumele plătite unor terţi, precum
experţi sau traducători.
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C. Explicaţii
V-1 Scopul şi aplicabilitatea Cărţii a V-a
Paragraful 1
(1) Cartea a V-a creează un set de reguli minime pentru asistenţa mutuală care sunt
aplicabile între autorităţi – atât pe orizontală, între autorităţi aparţinând unor State Membre
diferite, cât şi pe verticală, între autoritatea unui Stat Membru şi o autoritate UE. Aceste
reguli oferă autorităţilor administrative un set de norme standard. Acestea structurează
procedurile asistenţei mutuale în cadrul UE şi oferă autorităţilor o mai mare claritate în ce
priveşte conduita interadministrativă. Acestea se aplică solicitărilor de asistenţă mutuală
care sunt trimise atunci când autoritatea solicitantă implementează dreptul UE prin acţiuni
administrative aşa cum se înţelege din Articolul I-4(1)(a)-(c). Cartea V nu reglementează
probleme ce ţin de procedura judiciară.
Paragraful 2
(2) Paragraful 2 conţine o listă nonexhaustivă de forme de asistenţă mutuală.
Aceasta nu exclude existenţa altor forme de asistenţă mutuală. Dimpotrivă, aşa cum se
observă în introducerea la Cartea V, asistenţa mutuală datorează mult din importanţa ei
practică în sfera dreptului UE flexibilităţii intrinseci. Obligaţia de a transfera informaţia la
cerere rămâne una din formele de asistenţă mutuală cel mai des folosită în contextul
administraţiei europene. Poate fi întâlnită într-o varietate de sectoare, de exemplu cel al
controlului alimentelor sau al protecţiei consumatorilor1. Obligaţia de a transfera astfel de
informaţie implică şi o obligaţie de a face investigaţii aşa cum este evident în domeniul
fiscal 2 . Astfel de consideraţii sunt de asemenea avute în vedere în restul Cărţii V, de
1 Regulamentul (CE) 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 [2004] JO L 165/1
modificat ultima oară prin Regulamentul (UE) 563/2012 al Comisiei din 27 iunie 2012 care modifică Anexa VII
a Regulamentului (CE) 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte lista
laboratoarelor UE de referinţă [2012] JO L 168/24, art. 36; Regulamentul (CE) 2006/2004 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autorităţile însărcinate să asigure
aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de
protecţie a consumatorului”) [2004] JO L 364/1 modificat ultima oară prin Directiva 2013/11/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de
consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind
SAL în materie de consum) [2013] JO L 165/63, art. 6. A se compara, de asemenea, cu Convenţia europeană
privind obţinerea informaţiilor şi probelor din străinătate în cauzele administrative [1978] ETS 100, art. 13, 14.
2 De exemplu Regulamentul 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind soluţionarea alternativă a
litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE
(Directiva privind SAL în materie de consum) [2013] JO L 165/63, art. 6-8; Regulamentul (UE) 389/2012 al
Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 2073/2004 [2012] JO L121/1 modificat ultima oară prin Regulamentul (UE) 517/2013
al Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor regulamente şi decizii în ceea ce priveşte libera circulaţie
a mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, dreptul societăţilor comerciale, politica în domeniul concurenţei,
agricultura, siguranţa alimentară, politica în domeniul veterinar şi fitosanitar, politica în domeniul transporturilor,
energia, fiscalitatea, statistica, reţelele transeuropene, sistemul judiciar şi drepturile fundamentale, justiţia,
libertatea şi securitatea, mediul, uniunea vamală, relaţiile externe, politica externă, de securitate şi apărare şi
instituţiile, având în vederea aderarea Republicii Croaţia [2013] JO L 158/1, art. 8(2); Directiva 2011/16/UE a
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exemplu în Articolul V-4(2)(a). Colectarea informaţiei poate avea loc într-o varietate de
modalităţi, în special prin investigaţii, interviuri, inspecţii etc.
(3) Flexibilitatea inerentă a asistenţei mutuale permite utilizarea acesteia nu doar
pentru a solicita transferul de informaţii (caz în care autoritatea solicitată va trebui să decidă
dacă se impune realizarea unei investigaţii), ci şi pentru a solicita realizarea de anchete
specifice1. Transferul documentelor în numele unei alte autorităţi constituie o a treia formă
de asistenţă mutuală2. Poartă numele de „furnizare de documente”3.
Paragraful 3
(4) Paragraful 3 trasează o distincţie importantă între Cartea III şi Cartea V: În
cazurile în care autorităţile administrative sunt ele însele parte a unei proceduri, de exemplu
atunci când autoritatea unui Stat Membru este destinatarul unei decizii a unei autorităţi UE aşa
cum se înţelege în Articolul III-2(1), acestea au obligaţii corespunzătoare poziţiei de parte în
proceduri. Obligaţiile descrise în Articolele de la III-11 la III-13 nu sunt incluse în scopul
Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi de abrogare a Directivei
77/799/CEE [2011] JO L 64/1, art. 6(1); Directiva 2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2010 privind asistenţa
reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de impozite, taxe şi alte măsuri [2010] JO L 84/1, art. 5(1).
A se compara Regulamentul (CE) 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 produse alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor [2004] JO L 165/1
modificat ultima oară prin Regulamentul (UE) 563/2012 al Comisiei din 27 iunie 2012 care modifică Anexa VII
a Regulamentului (CE) 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte lista
laboratoarelor UE de referinţă [2012] JO L 168/24, art. 36(1). Pentru un exemplu din afara sectorului de drept
fiscal a se vedea Convenţia europeană privind obţinerea informaţiilor şi probelor din străinătate în cauzele
administrative [1978] ETS 100, art. 15.
1 Regulamentul (UE) 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în
domeniul accizelor şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2004 [2012] JO L 121/1 modificat ultima
oară prin Regulamentul (UE) 517/2013 al Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor regulamente şi
decizii în ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, dreptul societăţilor
comerciale, politica în domeniul concurenţei, agricultura, siguranţa alimentară, politica în domeniul veterinar şi
fitosanitar, politica în domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica, reţelele transeuropene, sistemul
judiciar şi drepturile fundamentale, justiţia, libertatea şi securitatea, mediul, uniunea vamală, relaţiile externe,
politica externă, de securitate şi apărare şi instituţiile, având în vederea aderarea Republicii Croaţia [2013] JO L
158/1, art. 8(3); Drectiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în
domeniul fiscal şi de abrogare a Directivei 77/799/CEE [2011] JO L 64/1, art. 6(2); Actul Consiliului din 18
decembrie 1997 în care este întocmită, în baza art K.3 din Tratatul Uniunii Europene, Convenţia privind asistenţa
mutuală şi cooperarea între administraţiile vamale [1998] OJ C 24/1, art. 12 din Anexă.
2 De exemplu acquis-ul Schengen – Convenţia de implementare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985
între guvernele statelor aparţinând Uniunii Economice a Benelux, Republica Federală a Germaniei şi Republica
Franceză privind desfiinţarea graduală a verificărilor la graniţele comune [2000] JO L239/19, art. 49(e)
documente judiciare.
3 A se compara Regulamentul (CE) 1393/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13
noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în
materie civilă sau comercială („notificarea sau comunicarea actelor”) şi abrogarea Regulamentului (CE)
nr. 1348/2000 al Consiliului [2007] JO 324/79 modificat ultima oară prin Regulamentul (UE) 517/2013 al
Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor regulamente şi decizii în ceea ce priveşte libera circulaţie a
mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, dreptul societăţilor comerciale, politica în domeniul concurenţei,
agricultura, siguranţa alimentară, politica în domeniul veterinar şi fitosanitar, politica în domeniul transporturilor,
energia, fiscalitatea, statistica, reţelele transeuropene, sistemul judiciar şi drepturile fundamentale, justiţia,
libertatea şi securitatea, mediul, uniunea vamală, relaţiile externe, politica externă, de securitate şi apărare şi
instituţiile, având în vederea aderarea Republicii Croaţia [2013] JO L 158/1.
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Cărţii V. În plus, obligaţia unui Stat Membru de a raporta, circumscrisă obligaţiei de a
informa, aşa cum este definită în Articolul VI-2(2), nu este nici ea inclusă în scopul Cărţii V.
(5) Un punct de discuţie important îl constituie relaţia între puterea de supervizare a
autorităţilor UE, în special a Comisiei, în ceea ce priveşte implementarea dreptului UE de
către Statele Membre şi obligaţiile ce decurg din asistenţa mutuală. Puterea de
supervizare necesită o bază legală specifică în dreptul UE, pe care regulile privind asistenţa
mutuală nu o prevăd. Prin urmare, Cartea V nu stabileşte o putere generală de supervizare a
autorităţilor UE, iar echipa de elaborare prezumă că prin Cartea V nu se creează obligaţii
pentru autorităţile supervizate în relaţie cu autoritatea supraveghetoare. Puterea de
supraveghere va fi reglementată prin legislaţia specifică unui anumit sector, care se va referi
şi la obligaţiile specifice ale autorităţii supervizate în oferirea de informaţii cu scopul unei
supravegheri efective.
Paragraful 4
(6) Aşa cum a fost deja explicat în paragraful 5 din introducere, Cartea V pune accentul
pe asistenţa mutuală şi nu oferă asistenţa judiciară sau asistenţa la executare.
V-2 Noţiunea generală de asistenţă reciprocă
Paragraful 1
(7) Noţiunea de asistenţă reciprocă, în înţelesul prezentelor reguli, va fi doar un
instrument auxiliar şi nu va înlocui acţiunea administraţiei responsabilă cu procedura. Acest
caracter este inerent noţiunii de asistenţă reciprocă, care este limitată la cazurile în care
asistenţa este cu adevărat necesară. Echipa de redactare a ales să utilizeze sintagma „ar
putea fi considerat în mod rezonabil”, pentru a limita dreptul la asistenţă al autorităţilor
solicitante. Aceasta poate fi înţeleasă în sens corespondent cu un motiv de refuz prevăzut de
art. 21(2)(g) din Convenţia OCDE privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul
fiscal, care permite unui Stat Parte să refuze o solicitare de asistenţă „atunci când statul
solicitat nu a utilizat toate măsurile rezonabile prevăzute în legislaţia sau în practica sa
administrativă, cu excepţia situaţiei în care recurgerea la astfel de măsuri ar determina o
dificultate disproporţionată”1. În acelaşi sens, articolul V-4(3)(c) permite refuzul unei cereri
de asistenţă atunci când autoritatea solicitantă ar putea fi considerată în mod rezonabil în
măsură de a îndeplini în mod direct sarcina respectivă.
(8) Temeiurile unei cereri de asistenţă ar putea, aşadar, să aparţină uneia dintre
următoarele categorii: Obstacole legale fac dificilă pentru autoritate îndeplinirea sarcinii
pe cont propriu sau există circumstanţe de fapt care fac dificilă îndeplinirea sarcinii. Asistenţa reciprocă poate fi utilizată, de asemenea, din considerente de eficienţă administrativă.
În cele din urmă, orice acţiune legată de o solicitare pentru asistenţă reciprocă sau executarea sa trebuie să respecte principiile dreptului administrativ al UE, în special legalitatea,
subsidiaritatea, proporţionalitatea şi efectivitatea.
(9) Principiul proporţionalităţii presupune ca autoritatea, atunci când solicită asistenţa, să se asigure că aceasta nu împovărează autoritatea asistentă mai mult decât ar putea
fi considerat în mod rezonabil că valorează această asistenţă pentru autoritatea asistată. Cu
alte cuvinte, sarcina căreia îi dă naştere solicitarea nu poate fi mai mare decât avantajul care
1 Convenţia Europeană privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal (1988), ETS 127
modificată prin Protocolul de modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul
fiscal (2010) ETS 208, Art. 21(2)(g), ratificată de România prin Legea nr. 13/2014, publicată în M. Of. nr. 155
din 4 martie 2014 (n. trad.).
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poate fi obţinut. De asemenea, autorităţile administrative naţionale trebuie să vegheze ca
legile lor naţionale în domeniul administrativ cu privire la asistenţa reciprocă să nu facă
implementarea şi aplicarea dreptului UE imposibile sau prea dificile, ci dimpotrivă, ca
acestea să asigure echivalenţa cu cerinţele şi efectivitatea asistenţei reciproce naţionale, în
sensul de a fi în măsură să respecte cerinţele asistenţei.
Paragraful 2
(10) Formele electronice de comunicare sunt standardizate în administraţia zilelor
noastre; utilizarea lor trebuie încurajată oriunde este posibilă. Structuri formale există într-o
varietate de domenii, cum ar fi cel fiscal şi cel vamal, precum şi în sistemele de alertă1.
Cu toate acestea, continuă să existe şi alte forme de comunicare, cum ar fi comunicarea
scrisă şi vorbită2. Regulile pentru situaţiile standard şi de urgenţă ar trebui create pentru a se
potrivi diferitelor forme de comunicare.
Paragraful 3
(11) Multe dintre actele legislative existente vizează problema limbii, în ce priveşte
solicitarea ori răspunsul, sau ambele 3 . Aceasta urmează conceptul general exprimat în
1 De exemplu, Regulamentul Consiliului (UE) 904/2010 din 7 octombrie 2010 privind cooperarea
administrativă şi combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (2010) JO L 268/1, cu ultimele
modificări aduse prin Regulamentul Consiliului (UE) 517/2013 din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor
regulamente şi decizii în ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, dreptul
societăţilor comerciale, politica în domeniul concurenţei, agricultura, siguranţa alimentară, politica în domeniul
veterinar şi fitosanitar, politica în domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica, reţelele transeuropene,
sistemul judiciar şi drepturile fundamentale, justiţia, libertatea şi securitatea, mediul, uniunea vamală, relaţiile
externe, politica externă, de securitate şi apărare şi instituţiile, având în vedere aderarea Republicii Croaţia
(2013) JO L 158/1, Art. 151; Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie
2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne (2006) JO 376/36, Art. 8; Regulamentul Consiliului (UE)
389/2012 din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 2073/2004 (2012) JO L 121/1, cu ultimele modificări aduse prin regulamentul
Consiliului (UE) 517/2013 din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor regulamente şi decizii în ceea ce priveşte
libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, dreptul societăţilor comerciale, politica în domeniul
concurenţei, agricultura, siguranţa alimentară, politica în domeniul veterinar şi fitosanitar, politica în domeniul
transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica, reţelele transeuropene, sistemul judiciar şi drepturile
fundamentale, justiţia, libertatea şi securitatea, mediul, uniunea vamală, relaţiile externe, politica externă, de
securitate şi apărare şi instituţiile, având în vedere aderarea Republicii Croaţia (2013) JO L 158/1, Art. 9;
Directiva Consiliului 2010/24/UE din 16 martie 2010 privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a
creanţelor legate de impozite, taxe şi alte măsuri (2010) JO L 84/1, Art. 21(1).
2 De exemplu, Actul Consiliului din 18 decembrie 1997 de elaborare, în baza Articolului K.3 din Tratatul
privind Uniunea Europeană, a Convenţiei cu privire la asistenţa reciprocă şi cooperarea între administraţiile
vamale (1998) JO C 24/1, Art. 9(4) din Anexă.
3 De exemplu, Convenţia Europeană asupra obţinerii din străinătate a informaţiilor şi probelor în materie
administrativă [1978] ETS 100, art. 9. Directiva Consiliului 2010/24/UE din 16 martie 2010 privind asistenţa
reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de impozite, taxe şi alte măsuri [2010] JO L 84/1,
art. 22(1); Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea şi conţinutul
schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre [2009] JO L 93/23, art. 10;
Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind
cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a
consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecţie a consumatorului”) [2004] JO L
364/1, cu ultima modificare adusă prin Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21
mai 2013 privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) [2013] JO L
165/63, art. 12(4).
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primul paragraf al Articolului V-2, care conferă autorităţii solicitante principala responsabilitate pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Este de aşteptat ca necesarul de timp şi cheltuieli
pentru traducere să fie suportat de către administraţia care va beneficia de pe urma actelor
de asistenţă din partea altei autorităţi. Această soluţie propusă prezintă două avantaje:
Primul, că autoritatea solicitantă poate să aprecieze mai bine decât autoritatea solicitată ce
informaţii sunt cele mai utile pentru scopul procedurii sale. În plus, părţile procedurii vor fi
apoi capabile să verifice acurateţea informaţiilor şi prin accesul la documentul original
putând, astfel, să analizeze corectitudinea traducerii.
(12) În legătură cu transmiterea documentului, solicitarea şi documentul ataşat
(pentru a fi transmis unei terţe părţi) trebuie să fie deosebite între ele. În conformitate cu
abordarea interadministrativă a Cărţii V, paragraf 3, este obligatorie doar traducerea
solicitării, nu şi a documentului însuşi. Această abordare interadministrativă derivă din
noţiunea de asistenţă reciprocă, în timp ce cerinţele de limbă privind documentul sunt un
element al raportului legal dintre autoritatea solicitantă şi destinatarul documentului. Acolo
unde legislaţia specifică sectorială prevede traducerea documentului însuşi (sau a unei părţi
a acestuia) pentru protecţia drepturilor individuale, aceasta trebuie, fireşte, să fie evaluată
pozitiv. Opţiuni normative pot stabili obligativitatea traducerii documentului înainte sau
după transmiterea lui, dacă destinatarul pretinde că nu înţelege documentul, cu posibilitatea
unei suspendări a procedurilor, dacă este cazul1.
Paragraful 4
(13) După cum rezultă din articolul V-2 paragraful 4, precum şi din articolele
V-3(1)(a), (b) şi V-2 (4), Cartea a V-a se întemeiază pe un standard diferit al legalităţii,
diferenţa fiind dată de identitatea autorităţii în cauză. Legea Statului Solicitant guvernează
permisibilitatea solicitării, în timp ce legea Statului Solicitant guvernează conformarea
sa unei solicitări şi oricărei asistenţe ulterioare. Mai mult, orice acţiune întreprinsă de către
autorităţile în cauză trebuie să respecte principiul general al cooperării loiale şi alte cerinţe
specifice prevăzute de dreptul relevant al UE. Atunci când este formulată sau primită o
solicitare de către o autoritate a UE, conduita acelei autorităţi va fi guvernată de dreptul UE.
Decizia de a stabili legea naţională a autorităţii în cauză ca fiind cea aplicabilă are la bază
următoarele considerente: În primul rând, este o opţiune care se regăseşte în mai multe
prevederi ale dreptului UE privind asistenţa reciprocă în sectoare cum ar fi agricultura,
dreptul vamal şi fiscal2, chiar dacă respectivele instrumente nu reflectă neapărat formularea
1

A se vedea Convenţia Europeană privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal (1988),
ETS 127, modificată prin Protocolul de modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în
domeniul fiscal (2010) ETS 208, art. 17 (5); Convenţia Europeană privind notificarea şi comunicarea în
străinătate a actelor în materie administrativă (1977) ETS 94, art. 7.
2 Directiva 2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2010 privind asistenţa reciprocă în materie de
recuperare a creanţelor legate de impozite, taxe şi alte măsuri (2010) JO L 84/1, considerentul (14);
Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul
accizelor şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2004 (2012) JO L 121/1 modificat ultima dată prin
Regulamentul (UE) nr. 517/2013 al Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor regulamente şi decizii în
ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, dreptul societăţilor comerciale,
politica în domeniul concurenţei, agricultura, siguranţa alimentară, politica în domeniul veterinar şi fitosanitar,
politica în domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica, reţelele transeuropene, sistemul judiciar şi
drepturile fundamentale, justiţia, libertatea şi securitatea, mediul, uniunea vamală, relaţiile externe, politica
externă, de securitate şi apărare şi instituţiile, având în vedere aderarea Republicii Croaţia (2013) JO L 158/1,
Art. 8(4); Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea admi-
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folosită aici. În al doilea rând, ea minimizează marja de eroare la un anumit grad, întrucât
este de aşteptat ca autoritatea administrativă să fie cel mai bine familiarizată cu propriile
legi naţionale. Legile naţionale sunt, evident, completate cu dreptul UE. Acesta din urmă
cuprinde nu doar principiile generale, dar şi criterii speciale suplimentare, care în schimb
variază în funcţie de legea specială sectorială aplicabilă. Astfel de criterii „suplimentare”
pot fi găsite, printre altele, în art. 27(3) din Directiva 2004/381.
Paragraful 5
(14) Posibilitatea fie a unui Stat Membru de a iniţia proceduri împotriva altui Stat
Membru care nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce rezultă din tratate potrivit art. 259 TFUE, fie a
Comisiei de a iniţia proceduri împotriva unui Stat Membru conform art. 258 TFUE rămâne,
în mod evident, neatinsă de acest paragraf.
V-3 Obligaţii ale autorităţii solicitante
Paragraful 1
(15) Articolul V-3 cuprinde obligaţiile ce revin autorităţii solicitante atunci când cere
asistenţa unei alte autorităţi. Rolul lor este multiplu: Cresc eficienţa administrativă,
protejează individul şi conferă o mai mare claritate, prin structurarea asistenţei reciproce
între sectoare. Cerinţele formale aferente unei solicitări, stabilite de acest paragraf2, servesc
unui dublu scop: primul, de a sprijini administraţia şi de a creşte eficienţa administrativă.
Prin furnizarea către autoritatea solicitată a tuturor informaţiilor relevante, inclusiv privind
modul în care se intenţionează şi se doreşte a fi folosită informaţia, se facilitează rezolvarea
rapidă şi completă a solicitării de către această autoritate, minimizându-se riscul revenirii cu
nistrativă şi combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (2010) JO L 268/1, modificat ultima dată
prin Regulamentul (UE) nr. 517/2013 al Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor regulamente şi
decizii în ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, dreptul societăţilor
comerciale, politica în domeniul concurenţei, agricultura, siguranţa alimentară, politica în domeniul veterinar şi
fitosanitar, politica în domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica, reţelele transeuropene, sistemul
judiciar şi drepturile fundamentale, justiţia, libertatea şi securitatea, mediul, uniunea vamală, relaţiile externe,
politica externă, de securitate şi apărare şi instituţiile, având în vedere aderarea Republicii Croaţia (2013) JO L
158/1, Art. 7(5); Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistenţa reciprocă între
autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării
aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol (1997) JO L 82/1 modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 766/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale
statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a
legislaţiei din domeniile vamal şi agricol (2008) JO L 218/48, Art. 4(2). A se vedea, în domeniul cooperării
judiciare şi poliţieneşti, Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării
transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere (2008), JO L
210/1, Art. 13, 14, 26(1).
1 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la
liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, de
modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 şi de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE şi 93/96/CEE (2007) JO L 204/28.
2 Mai puţin detaliat, în Convenţia Europeană asupra obţinerii din străinătate a informaţiilor şi probelor în
materie administrativă [1978] ETS 100, art. 5. A se vedea şi Convenţia Europeană privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal (1988), ETS 127 modificată prin Protocolul de modificare a Convenţiei
privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal (2010) ETS 208, art. 18. Cerinţe de formă pot fi
(parţial) prevăzute prin utilizarea unui formular standardizat, cum ar fi Convenţia europeană privind notificarea
şi comunicarea în străinătate a actelor în materie administrativă (1977) ETS 94, art. 3.
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o a doua solicitare de asistenţă. Mai mult, prin includerea în cadrul solicitării a unei
prezentări a stării de fapt s-ar putea limita volumul informaţiilor pe care autoritatea solicitantă le consideră relevante pentru a satisface nevoia de informaţie şi apoi transfer1. Din
contră, o obligaţie de motivare corespunzătoare a solicitării ar avea rolul de a proteja autoritatea solicitată faţă de un potenţial influx de solicitări care ar putea fi util autorităţii
solicitante, dar nu neapărat necesar. Această obligaţie de motivare a solicitării există deja în
anumite domenii ale dreptului UE, cum ar fi, de exemplu, în art. 28(3) din Directiva
2006/1232. Nevoia de a indica un scop specific este, de asemenea, în acord cu legislaţia
protecţiei datelor 3 . Obligaţia de a motiva corespunzător o solicitare este extinsă prin
normele-cadru în scopul de a acoperi motivele imposibilităţii autorităţii solicitante de a
îndeplini sarcina în mod direct. Chiar dacă aceasta nu se întâmplă în mod curent, pare
justificată în lumina noţiunii restrânse de asistenţă reciprocă adoptată în normele-cadru,
ceea ce se reflectă în motivele de refuz din articolul V-4(4).
(16) Cel de-al doilea scop este acela ca unele dintre obligaţii să asigure protecţia
individului. De exemplu, faptul că autoritatea solicitantă trebuie să menţioneze temeiul
legal al solicitării sale de asistenţă constituie o regulă nouă, ce excedează practicii curente
din dreptul UE în această formă. Diferite acte juridice ale UE adesea menţionează în detaliu
care sunt acţiunile ce pot fi întreprinse sau ce informaţii pot fi comunicate în sensul
instrumentului. Obligaţia de a menţiona temeiul legal este menită să reamintească
autorităţilor implicate necesitatea de a nu depăşi prevederile dreptului UE. Această noţiune
de limitare a scopului este, spre exemplu, menţionată în articolul 13 al Regulamentului
1024/2012 4 şi reflectată, de asemenea, în Articolul V-3(4). Obligarea autorităţilor să
prevadă temeiurile legale incidente va furniza astfel un prim nivel de control, prin
asigurarea că toate autorităţile sunt conştiente de temeiul dreptului lor de a cere asistenţă şi
de limitele acestuia. În mod analog, instituirea obligaţiei de a menţiona dacă solicitări
similare au fost transmise altor State Membre are scopul de a face mai dificilă pentru
anumite State Membre folosirea asistenţei reciproce în vederea creării unei reţele de
1 Avizul Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor privind propunerea modificată de Regulament al
Parlamentului European şi al Consiliului privind asistenţa administrativă reciprocă în vederea protejării
intereselor financiare ale Comunităţii Europene împotriva fraudei şi a altor activităţi ilegale (2007) JO C 94/1,
Secţiunea II.2.
2 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind
serviciile în cadrul pieţei interne (2006) JO L 376/36.
3 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000
privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi
organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date (2001), JO L 8/1, modificat ultima dată prin
Rectificarea la Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie
2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile
şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date (2007) JO L 164/35, Art. 4(1)b; Directiva
95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (1995) JO L 281/31
modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29
septembrie 2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a dispoziţiilor privind comitetele care asistă
Comisia în exercitarea competenţelor de executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menţionate la
articolul 251 din Tratatul CE (2003) JO L 284/1, art. 6(1)(b).
4 Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012
privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a
Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”).
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informaţii ad-hoc. O astfel de reţea ad-hoc ar fi lipsită de garanţiile necesare unui asemenea
sistem, precum cele prevăzute în Cartea a VI-a.
Paragraful 2
(17) Paragraful 2 urmează practici stabilite1.
Paragraful 3
(18) Opţiunea de a renunţa la o solicitare are scopul ca, atunci când deşi asistenţa nu
era necesară, autoritatea solicitantă a apreciat eronat contrariul sau când asistenţa nu mai
este necesară datorită modificării împrejurărilor, să asigure autorităţii solicitante posibilitatea de a-şi retrage solicitarea2.
Paragraful 4
(19) Atunci când informaţiile sunt comunicate între autorităţi (mai ales când acestea se
află în jurisdicţii diferite) este esenţial a se reglementa modul în care aceste informaţii
pot fi utilizate3. Astfel se respectă standardele de protecţie a datelor, potrivit cărora autorităţile nu pot folosi date personale în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate4.
Pentru restrângeri ale utilizării informaţiilor în cadrul sistemelor de informaţii, a se consulta
articolul VI-24. Atunci când legea aplicabilă permite utilizarea în continuare a informaţiilor,
astfel de norme speciale au prioritate faţă de articolul V-3(4).
Paragraful 5
(20) Utilizarea informaţiilor primite în cadrul asistenţei reciproce ca probe de către
autorităţile Statului Membru solicitant este reglementată într-o serie de prevederi ale
dreptului UE5. Articolul V-3(5) creează o clauză alternativă care permite utilizarea acestor
informaţii. În acelaşi timp, recunoaşte posibilitatea autorităţii solicitate de a interzice
utilizarea informaţiilor ca probe în conformitate cu dreptul Uniunii. Un exemplu de
asemenea interdicţie este refuzul autorităţii solicitate de a-şi da consimţământul atunci când
normele sectoriale prevăd necesitatea acestui consimţământ înainte ca informaţiile să fie
1 De exemplu, Convenţia Europeană asupra obţinerii din străinătate a informaţiilor şi probelor în materie
administrativă [1978] ETS 100, art. 2, 11; Convenţia Europeană privind notificarea şi comunicarea în străinătate
a actelor în materie administrativă (1977) ETS 94, art. 2.
2 A se vedea şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1189/2011 al Comisiei din 18 noiembrie 2011
de stabilire a unor norme referitoare la anumite dispoziţii din Directiva 2010/24/UE a Consiliului privind
asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de impozite, taxe şi alte măsuri, art. 9.
3 Pentru un exemplu de reglementare a se vedea Convenţia Europeană asupra obţinerii din străinătate a
informaţiilor şi probelor în materie administrativă [1978] ETS 100, art. 16.
4 Propunerea Comisiei pentru un Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
(Regulament general privind protecţia datelor) COM (2012) 11 final, art. 55(3); a se vedea şi Avizul Autorităţii
Europene pentru Protecţia Datelor privind propunerea de regulament al Consiliului privind cooperarea
administrativă şi combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare) (2010/C 66/01), par. 37.
5 De exemplu Directiva 2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2010 privind asistenţa reciprocă în materie
de recuperare a creanţelor legate de impozite, taxe şi alte măsuri (2010) JO L84/1, art. 23(6); Regulamentul (CE)
nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre
autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului
(„Regulamentul privind cooperarea în materie de protecţie a consumatorului”) (2004) JO L 364/1 modificat
ultima dată prin Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013 privind
soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004
şi a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) (2013) JO L 165/63, art. 13(2);
Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi
de abrogare a Directivei 77/799/CEE (2011) JO L 64/1, art. 16(5).
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utilizate ca probe. Un astfel de exemplu îl reprezintă cooperarea autorităţilor de aplicare a
legii conform articolului 1(4) din Decizia Consiliului 2006/9601.
(21) Echipa de redactare nu a inclus o prevedere în normele-cadru privind consecinţele schimbului de informaţii în cadrul unei proceduri de asistenţă reciprocă
provenind din proceduri care încalcă drepturile la apărare sau alte drepturi procedurale
individuale, nu doar pentru că această carte se abţine de la a stabili remedii, ci şi pentru că
includerea unei astfel de prevederi s-ar putea dovedi prea controversată la acest moment,
întrucât consecinţele încălcării drepturilor procedurale şi a drepturilor apărării prezintă
deosebiri importante între diferitele sisteme de drept ale UE. În consecinţă, introducerea
unei astfel de interdicţii în cadrul normelor-cadru a fost considerată de către echipa de
redactare ca fiind prea intruzivă în dreptul administrativ naţional. Astfel de încălcări pot fi
remediate în mod diferit, în funcţie de respectivul cadru legal în materie administrativă. Prin
urmare, articolul V-3(5) prevede că legislaţia Statului Membru poate interzice utilizarea
acestor informaţii ca probe, dar această prevedere nu este imperativă. Aceasta nu exclude,
evident, obligaţia instanţelor de a aprecia dacă aceste probe trebuie excluse pentru a evita
încălcarea drepturilor fundamentale cum sunt cele menţionate în Steffensen (2003)2. Mai
mult, paragraful 5 nu permite autorităţilor să eludeze restricţiile generale cu privire la
utilizarea ulterioară a informaţiilor, prevăzute în paragraful 4.
Paragraful 6
(22) Obligaţia de a răspunde autorităţii solicitate atunci când se doreşte este inspirată
de prevederile din materia dreptului fiscal 3 . Aceasta poate oferi autorităţii încredere în
autoritatea administrativă a altui Stat Membru. Desigur, acesta este cazul doar când
răspunsul este cu adevărat util şi nu prea împovărător pentru autoritatea solicitantă.
V-4 Obligaţii ale autorităţii solicitate
Paragraful 1
(23) Corespunzător articolului V-3, articolul V-4 creează obligaţii în sarcina autorităţii
solicitate, structurând în continuare procedura de asistenţă reciprocă. Paragraful 1 stabileşte
1 Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de
informaţii şi date operative între autorităţile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene (2006)
JO L 386/89, modificată ultima dată prin Corrigendum la Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18
decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informaţii şi date operative între autorităţile de aplicare a
legii ale statelor membre ale Uniunii Europene (2007) JO L 75/26.
2 Cauza C-276/01 Steffensen (2003) ECR I-3735, par. 81, subparagraful (2).
3 Regulamentul Consiliului (UE) 904/2010 din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă şi
combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (2010) JO L 268/1, cu ultimele modificări aduse prin
Regulamentul Consiliului (UE) 517/2013 din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor regulamente şi decizii în ceea
ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, dreptul societăţilor comerciale, politica în
domeniul concurenţei, agricultura, siguranţa alimentară, politica în domeniul veterinar şi fitosanitar, politica în
domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica, reţelele transeuropene, sistemul judiciar şi drepturile
fundamentale, justiţia, libertatea şi securitatea, mediul, uniunea vamală, relaţiile externe, politica externă, de
securitate şi apărare şi instituţiile, având în vedere aderarea Republicii Croaţia (2013) JO L 158/1, art. 16;
Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi
de abrogare a Directivei 77/799/CEE (2011) JO L 64/1, Considerentul (16), art. 14. A se vedea, în domeniul
cooperării poliţieneşti şi judiciare, şi Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea
cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere
(2008), JO L 210/1, art. 32.
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obligaţia principală a autorităţii solicitate, care este aceea de a se conforma solicitării1.
Termenul în care autoritatea solicitată trebuie să confirme primirea solicitării trebuie interpretat în conformitate cu diferitele termene existente în instrumentele specifice sectoriale2.
Trebuie, în orice caz, să fie cât mai scurt posibil3. Obligaţia de a comunica un refuz de a se
conforma potrivit articolului V-4(3) sau V-4(4) 4 , ori alte dificultăţi în a se conforma
solicitării autorităţii solicitante, este o manifestare a obligaţiei de cooperare loială. Obligaţia
de a comunica autorităţii solicitante o actualizare atunci când autoritatea solicitată află că
informaţiile furnizate au fost eronate sau obţinute nelegal întăreşte protecţia datelor
personale şi menţine încrederea reciprocă între diferitele autorităţi administrative.
Paragraful 2
(24) În procesul de redactare a obligaţiei de a se conforma solicitării de informaţii s-a
ridicat întrebarea cum se poate limita cel mai bine scopul informaţiei ce urmează a fi
transmisă. Echipa de redactare a optat în cele din urmă pentru „orice informaţie
pertinentă”, care trebuie analizată în lumina restricţiilor pe care le impun diferitele legislaţii
sectoriale specifice. Aceasta înseamnă că limitările asupra schimbului, care există în
legislaţia sectorială specifică, sunt evident aplicabile, iar legislaţia incidentă trebuie să
specifice cât mai clar posibil tipul de informaţii care pot fi transmise. Când specificaţiile
sunt inexistente sau puţine, „orice informaţie pertinentă” trebuie să fie apreciată de
autoritatea solicitată în lumina informaţiilor furnizate potrivit articolului V-3(1). În ceea ce
priveşte expresia „ca şi cum ar acţiona din proprie iniţiativă”, noţiuni similare pot fi găsite
într-o varietate de instrumente, cum ar fi articolul 8(4) din Regulamentul 389/2012 sau
articolul 6(3) din Directiva 2011/165.
1 A se vedea şi Convenţia Europeană asupra obţinerii din străinătate a informaţiilor şi probelor în materie
administrativă [1978] ETS 100, art. 4.
2 Nu este posibilă stabilirea unui termen având în vedere diferenţele existente sub acest aspect în dreptul
sectorial specific al UE, a se vedea spre exemplu Regulamentul Consiliului (UE) 389/2012 din 2 mai 2012
privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2004
(2012) JO L 121/1, cu ultimele modificări aduse prin regulamentul Consiliului (UE) 517/2013 din 13 mai 2013
de adaptare a anumitor regulamente şi decizii în ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a
persoanelor, dreptul societăţilor comerciale, politica în domeniul concurenţei, agricultura, siguranţa alimentară,
politica în domeniul veterinar şi fitosanitar, politica în domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica,
reţelele transeuropene, sistemul judiciar şi drepturile fundamentale, justiţia, libertatea şi securitatea, mediul,
uniunea vamală, relaţiile externe, politica externă, de securitate şi apărare şi instituţiile, având în vedere aderarea
Republicii Croaţia (2013) JO L 158/1, art. 11; Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006
privind simplificarea schimbului de informaţii şi date operative între autorităţile de aplicare a legii ale statelor
membre ale Uniunii Europene (2006) JO L 386/89, modificată ultima dată prin Corrigendum la Decizia-cadru
2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informaţii şi date
operative între autorităţile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene (2007) JO L 75/26, art. 4.
3 Convenţia Europeană asupra obţinerii din străinătate a informaţiilor şi probelor în materie administrativă
[1978] ETS 100, art. 10(1).
4 A se vedea şi Convenţia Europeană asupra obţinerii din străinătate a informaţiilor şi probelor în materie
administrativă [1978] ETS 100, art. 7(2); Convenţia Europeană privind asistenţa administrativă reciprocă în
domeniul fiscal (1988), ETS 127 modificată prin Protocolul de modificare a Convenţiei privind asistenţa
administrativă reciprocă în domeniul fiscal (2010) ETS 208, art. 20(2); Convenţia Europeană privind notificarea
şi comunicarea în străinătate a actelor în materie administrativă (1977) ETS 94, art. 14(2). A se vedea, în
domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare, şi Actul Consiliului din 29 mai 2000 de elaborare, în temeiul
articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană, a Convenţiei privind asistenţa judiciară reciprocă în
materie penală între statele membre ale Uniunii Europene (2000) JO C 197/1, art. 4(3) din Anexă.
5 Regulamentul Consiliului (UE) 389/2012 din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul
accizelor şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2004 (2012) JO L 121/1, cu ultimele modificări aduse
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(25) În legătură cu obligaţia de a se conforma solicitării de inspecţie, este important a
se aminti linia de demarcaţie între Cartea a III-a şi Cartea a V-a, care a fost explicată în
paragraful 10 al introducerii la prezenta Carte.
(26) În ceea ce priveşte obligaţia de a se conforma solicitării de comunicare a documentelor, o redactare similară poate fi găsită în diferite instrumente1. Există moduri
diferite în care această obligaţie poate fi îndeplinită, cum ar fi notificarea prin serviciile
poştale sau prin agenţii consulari. Modul concret de comunicare depinde de cerinţele
prevăzute în legislaţia naţională şi în cea sectorială specifică. Obligaţia autorităţilor Statelor
Membre de a comunica documentele solicitate de autorităţile UE se întemeiază pe articolul
297(2) TFUE.
Paragrafele 3 şi 4
(27) Paragrafele 3 şi 4 reprezintă un element important în structura Cărţii a V-a.
Potrivit acestora, solicitările legale de asistenţă trebuie îndeplinite, cu excepţia situaţiei în
care un motiv de refuz scuteşte autoritatea de această obligaţie. Pentru a proteja datele
personale, echipa de redactare a optat pentru o listă a motivelor de refuz, divizate în motive
obligatorii de refuz în paragraful 3 şi o serie de motive facultative de refuz în paragraful 4.
(28) În paragraful 3, decizia de a include o posibilă încălcare a legii naţionale de
protecţie a datelor ca motiv obligatoriu de refuz este necesară, de vreme ce o mare parte a
legislaţiei privind protecţia datelor se regăseşte la nivel naţional. În prezent, legile naţionale
de protecţie a datelor rămân punctul focal în protecţia datelor naţionale, implementând
Directiva 95/462 (în prezent aflată în curs de revizuire) şi dreptul UE.
prin Regulamentul Consiliului (UE) 517/2013 din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor regulamente şi decizii în
ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, dreptul societăţilor comerciale,
politica în domeniul concurenţei, agricultura, siguranţa alimentară, politica în domeniul veterinar şi fitosanitar,
politica în domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica, reţelele transeuropene, sistemul judiciar şi
drepturile fundamentale, justiţia, libertatea şi securitatea, mediul, uniunea vamală, relaţiile externe, politica
externă, de securitate şi apărare şi instituţiile, având în vedere aderarea Republicii Croaţia (2013) JO L 158/1;
Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi
de abrogare a Directivei 77/799/CEE (2011) JO L 64/1; a se vedea, de asemenea, par. 13 al explicaţiilor.
1 Regulamentul Consiliului (UE) 389/2012 din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul
accizelor şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2004 (2012) JO L 121/1, cu ultimele modificări aduse
prin Regulamentul Consiliului (UE) 517/2013 din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor regulamente şi decizii în
ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, dreptul societăţilor comerciale,
politica în domeniul concurenţei, agricultura, siguranţa alimentară, politica în domeniul veterinar şi fitosanitar,
politica în domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica, reţelele transeuropene, sistemul judiciar şi
drepturile fundamentale, justiţia, libertatea şi securitatea, mediul, uniunea vamală, relaţiile externe, politica
externă, de securitate şi apărare şi instituţiile, având în vedere aderarea Republicii Croaţia (2013) JO L 158/1,
art. 14(1); Regulamentul Consiliului (UE) 904/2010 din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă şi
combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (2010) JO L 268/1, cu ultimele modificări aduse prin
Regulamentul Consiliului (UE) 517/2013 din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor regulamente şi decizii în ceea
ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, dreptul societăţilor comerciale, politica în
domeniul concurenţei, agricultura, siguranţa alimentară, politica în domeniul veterinar şi fitosanitar, politica în
domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica, reţelele transeuropene, sistemul judiciar şi drepturile
fundamentale, justiţia, libertatea şi securitatea, mediul, uniunea vamală, relaţiile externe, politica externă, de
securitate şi apărare şi instituţiile, având în vedere aderarea Republicii Croaţia (2013) JO L 158/1, art. 25;
Directiva Consiliului 2010/24/UE din 16 martie 2010 privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a
creanţelor legate de impozite, taxe şi alte măsuri (2010) JO L 84/1, art. 8(1).
2 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
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(29) Paragraful 4 enumeră motivele de refuz facultative. Motivele de refuz din
paragraful 4 nu aduc atingere obligaţiilor ce rezultă din principiul cooperării loiale şi pot fi
reputate ca obligatorii într-un anumit act juridic al UE.
(30) Primul motiv de refuz din paragraful 4 este unul formal. El permite autorităţilor să
refuze solicitări care nu sunt conforme cu standardele stabilite în articolul V-3(1). Aceasta
va încuraja autorităţile să adere la aceste standarde, asigurând îndeplinirea scopului lor
conform paragrafelor 14 şi 15 de mai sus1.
(31) Al doilea motiv de refuz scuteşte autoritatea de la obligaţia de asistenţă atunci
când aceasta ar încălca secretul profesional sau comercial, ar fi contrară politicilor
publice sau ar aduce atingere securităţii naţionale. Motive similare de refuz pot fi găsite
într-o serie de instrumente din materia dreptului fiscal şi Convenţii CoE2. Refuzul de a
furniza informaţii care privesc securitatea naţională în materia asistenţei reciproce verticale
este de asemenea conformă cu articolul 346(1)(a) TFUE. Exceptând această scutire,
prevăzută în tratat, scutirile de la obligaţia de a furniza asistenţă reciprocă verticală,
informaţională trebuie interpretate restrictiv. Încă din jurisprudenţa timpurie a CEJ, mai
exact două cauze din 1988 dintre Comisie şi Republica Elenă a Greciei, Curtea a reţinut că
(1995) JO L 281/31 modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi
al Consiliului din 29 septembrie 2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a dispoziţiilor privind
comitetele care asistă Comisia în exercitarea competenţelor de executare prevăzute de actele care fac obiectul
procedurii menţionate la articolul 251 din Tratatul CE (2003) JO L 284/1.
1 În mod diferit, Convenţia Europeană asupra obţinerii din străinătate a informaţiilor şi probelor în materie
administrativă [1978] ETS 100, art. 6; Convenţia Europeană privind notificarea şi comunicarea în străinătate a
actelor în materie administrativă (1977) ETS 94, art. 5, ambele obligând autoritatea solicitată să informeze
autoritatea solicitantă despre deficienţele observate, probabil cu scopul de a le remedia şi a permite astfel
efectuarea acţiunii de asistenţă. Art. V-4(3)(a), prin comparaţie, este mai puternic, dar aceasta nu împiedică
solicitanta să retrimită din nou solicitarea sa cu respectarea cerinţelor de formă.
2 De exemplu Regulamentul Consiliului (UE) 904/2010 din 7 octombrie 2010 privind cooperarea
administrativă şi combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (2010) JO L 268/1, cu ultimele
modificări aduse prin Regulamentul Consiliului (UE) 517/2013 din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor
regulamente şi decizii în ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, dreptul
societăţilor comerciale, politica în domeniul concurenţei, agricultura, siguranţa alimentară, politica în domeniul
veterinar şi fitosanitar, politica în domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica, reţelele transeuropene,
sistemul judiciar şi drepturile fundamentale, justiţia, libertatea şi securitatea, mediul, uniunea vamală, relaţiile
externe, politica externă, de securitate şi apărare şi instituţiile, având în vedere aderarea Republicii Croaţia
(2013) JO L 158/1, art. 54(4); Regulamentul Consiliului (UE) 389/2012 din 2 mai 2012 privind cooperarea
administrativă în domeniul accizelor şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2004 (2012) JO L 121/1, cu
ultimele modificări aduse prin regulamentul Consiliului (UE) 517/2013 din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor
regulamente şi decizii în ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, dreptul
societăţilor comerciale, politica în domeniul concurenţei, agricultura, siguranţa alimentară, politica în domeniul
veterinar şi fitosanitar, politica în domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica, reţelele transeuropene,
sistemul judiciar şi drepturile fundamentale, justiţia, libertatea şi securitatea, mediul, uniunea vamală, relaţiile
externe, politica externă, de securitate şi apărare şi instituţiile, având în vedere aderarea Republicii Croaţia
(2013) JO L 158/1, art. 25(4); Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea
administrativă în domeniul fiscal şi de abrogare a Directivei 77/799/CEE (2011) JO L 64/1, art. 17(4); Convenţia
Europeană privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal (1988), ETS 127 modificată prin
Protocolul de modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal (2010) ETS
208, art. 21(2)(b), (d); Convenţia Europeană privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor în materie
administrativă (1977) ETS 94, art. 14(1)(b); Convenţia Europeană asupra obţinerii din străinătate a informaţiilor
şi probelor în materie administrativă [1978] ETS 100, art. 7(1)(b).
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Statele Membre au obligaţia de a furniza Comisiei informaţiile necesare pentru îndeplinirea
sarcinilor care îi revin conform tratatului1.
(32) Al treilea motiv de refuz reflectă noţiunea de asistenţă reciprocă examinată în
articolul V-2(1), ce se bazează pe ideea că responsabilitatea principală pentru a duce
sarcina la îndeplinire revine autorităţii solicitante2. Prin urmare, atunci când se poate
considera în mod rezonabil că autoritatea solicitantă este în măsură să îndeplinească sarcina
pe cont propriu, autoritatea solicitată poate refuza solicitarea3. În orice caz, acest motiv de
refuz nu poate fi folosit de Statele Membre pentru a încerca să eludeze obligaţiile lor de
cooperare ce rezultă din dreptul UE. Pentru a putea invoca acest motiv de refuz, autoritatea
solicitată trebuie să poată considera în mod rezonabil că autoritatea solicitantă este în
măsură să îndeplinească sarcina pe cont propriu fără prea mare dificultate4. În cazul în care
Comisia nu poate îndeplini în mod direct sarcina din cauza unor obstacole concrete –
resursele sale administrative fiind cu mult mai mici decât ale Statelor Membre – nu i se
poate pretinde în mod rezonabil să îndeplinească pe cont propriu sarcina respectivă. Prin
comparaţie, acest motiv va fi, după toate probabilităţile, mult mai greu de invocat de către o
autoritate a unui Stat Membru pentru a refuza o solicitare a autorităţilor UE decât o
solicitare a unor autorităţi ale unui alt Stat Membru.
(33) Al patrulea motiv de refuz urmăreşte să evite ca solicitarea să devină o sarcină
disproporţionată pentru autoritatea solicitată şi să o împiedice în îndeplinirea propriei
obligaţii5. În acest sens, trebuie avute în vedere nu doar numărul de solicitări primite de
1 Cauza 240/86 Comisia vs. Republica Elenă a Greciei (1988) ECR 1835; Cauza 272/86 Comisia vs.
Republica Elenă a Greciei (1988) ECR 4875, a se vedea în special par. 30.
2 A se vedea şi Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă
în domeniul fiscal şi de abrogare a Directivei 77/799/CEE (2011) JO L 64/1, art. 17(1); din Regulamentul
Consiliului (UE) 389/2012 din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor şi de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2004 (2012) JO L 121/1, cu ultimele modificări aduse prin
regulamentul Consiliului (UE) 517/2013 din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor regulamente şi decizii în ceea
ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, dreptul societăţilor comerciale, politica în
domeniul concurenţei, agricultura, siguranţa alimentară, politica în domeniul veterinar şi fitosanitar, politica în
domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica, reţelele transeuropene, sistemul judiciar şi drepturile
fundamentale, justiţia, libertatea şi securitatea, mediul, uniunea vamală, relaţiile externe, politica externă, de
securitate şi apărare şi instituţiile, având în vedere aderarea Republicii Croaţia (2013) JO L 158/1, art. 25(1)(a);
Regulamentul Consiliului (UE) 904/2010 din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă şi combaterea
fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (2010) JO L268/1, cu ultimele modificări aduse prin
Regulamentul Consiliului (UE) 517/2013 din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor regulamente şi decizii în ceea
ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, dreptul societăţilor comerciale, politica în
domeniul concurenţei, agricultura, siguranţa alimentară, politica în domeniul veterinar şi fitosanitar, politica în
domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica, reţelele transeuropene, sistemul judiciar şi drepturile
fundamentale, justiţia, libertatea şi securitatea, mediul, uniunea vamală, relaţiile externe, politica externă, de
securitate şi apărare şi instituţiile, având în vedere aderarea Republicii Croaţia (2013) JO L 158/1, art. 54(1)(b).
3 Convenţia Europeană privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal (1988), ETS 127
modificată prin Protocolul de modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul
fiscal (2010) ETS 208, Art. 21(2)(g).
4 A se vedea şi Raportul explicativ revizuit referitor la Convenţia Consiliului Reunit al OCDE privind
asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală, astfel cum a fost modificat prin protocol, par. 201.
5 A se vedea şi Regulamentul Consiliului (UE) 904/2010 din 7 octombrie 2010 privind cooperarea
administrativă şi combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (2010) JO L 268/1, cu ultimele
modificări aduse prin Regulamentul Consiliului (UE) 517/2013 din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor
regulamente şi decizii în ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, dreptul
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autoritatea solicitată, dar şi importanţa relativă a sarcinilor respective, în special având în
vedere articolul 197(1) TFUE.
(34) Cel de-al cincilea motiv de refuz poate fi folosit pentru solicitări de asistenţă
orizontale1 şi verticale. Orice refuz va fi analizat în lumina principiilor echivalenţei şi
efectivităţii. Un refuz de a coopera pentru simplul motiv că legea naţională nu prevede
posibilitatea autorităţii de a acţiona este, de exemplu, contrar principiului echivalenţei2.
(35) Grupul redacţional a analizat şi în cele din urmă a exclus alte posibile motive
de refuz decât cele enumerate în paragraful 4. În primul rând, este vorba de motive care
au fost considerate că nu se încadrează în normele generale privind asistenţa reciprocă3.
În al doilea rând, redactorii propun să nu se includă reciprocitatea ca motiv de refuz. În
prezent, o serie de instrumente încă prevăd un motiv de refuz care este legat, mai mult sau
mai puţin direct, de noţiunea de reciprocitate4. Având în vedere articolul 197(1) TFUE,
societăţilor comerciale, politica în domeniul concurenţei, agricultura, siguranţa alimentară, politica în domeniul
veterinar şi fitosanitar, politica în domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica, reţelele transeuropene,
sistemul judiciar şi drepturile fundamentale, justiţia, libertatea şi securitatea, mediul, uniunea vamală, relaţiile
externe, politica externă, de securitate şi apărare şi instituţiile, având în vedere aderarea Republicii Croaţia
(2013) JO L 158/1, art. 54(1)(a); Regulamentul Consiliului (UE) 389/2012 din 2 mai 2012 privind cooperarea
administrativă în domeniul accizelor şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2004 (2012) JO L 121/1, cu
ultimele modificări aduse prin regulamentul Consiliului (UE) 517/2013 din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor
regulamente şi decizii în ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, dreptul
societăţilor comerciale, politica în domeniul concurenţei, agricultura, siguranţa alimentară, politica în domeniul
veterinar şi fitosanitar, politica în domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica, reţelele transeuropene,
sistemul judiciar şi drepturile fundamentale, justiţia, libertatea şi securitatea, mediul, uniunea vamală, relaţiile
externe, politica externă, de securitate şi apărare şi instituţiile, având în vedere aderarea Republicii Croaţia
(2013) JO L 158/1, art. 25(1)(b).
1 A se vedea şi Convenţia Europeană privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal (1988),
ETS 127 modificată prin Protocolul de modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în
domeniul fiscal (2010) ETS 208, Art. 21(2)(a),(c).
2 În mod diferit, Convenţia Europeană asupra obţinerii din străinătate a informaţiilor şi probelor în materie
administrativă [1978] ETS 100, art. 7(1)(d) „că dreptul său intern sau vamal previn asistenţa solicitată”. A se
vedea şi Raportul explicativ la Convenţia Europeană asupra obţinerii din străinătate a informaţiilor şi probelor în
materie administrativă [1978] ETS 100, par. 34.
3 De exemplu Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25
octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie (2011) JO L 326/1, art. 16(5)(b), (c):
„(b) s-a iniţiat deja o procedură judiciară pentru aceleaşi fapte şi împotriva aceloraşi persoane în faţa autorităţilor
statului membru respectiv; sau (c) s-a pronunţat deja o hotărâre definitivă împotriva persoanelor respective cu
privire la aceleaşi fapte comise în respectivul stat membru”.
4 De exemplu Regulamentul Consiliului (UE) 904/2010 din 7 octombrie 2010 privind cooperarea
administrativă şi combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (2010) JO L 268/1, cu ultimele
modificări aduse prin Regulamentul Consiliului (UE) 517/2013 din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor
regulamente şi decizii în ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, dreptul
societăţilor comerciale, politica în domeniul concurenţei, agricultura, siguranţa alimentară, politica în domeniul
veterinar şi fitosanitar, politica în domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica, reţelele transeuropene,
sistemul judiciar şi drepturile fundamentale, justiţia, libertatea şi securitatea, mediul, uniunea vamală, relaţiile
externe, politica externă, de securitate şi apărare şi instituţiile, având în vedere aderarea Republicii Croaţia
(2013) JO L 158/1, art. 54(3); Regulamentul Consiliului (UE) 389/2012 din 2 mai 2012 privind cooperarea
administrativă în domeniul accizelor şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2004 (2012) JO L 121/1, cu
ultimele modificări aduse prin regulamentul Consiliului (UE) 517/2013 din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor
regulamente şi decizii în ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, dreptul
societăţilor comerciale, politica în domeniul concurenţei, agricultura, siguranţa alimentară, politica în domeniul
veterinar şi fitosanitar, politica în domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica, reţelele transeuropene,
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această cerinţă ar trebui considerată caducă şi eliminată din prevederile dreptului UE
privind asistenţa reciprocă.
V-5 Dreptul persoanei interesate de a fi informată
Paragraful 1
(36) Prezentul articol creează un drept de a fi informat atunci când date personale
urmează a fi transmise altei autorităţi, atât în cazul în care autoritatea se află într-un alt
Stat membru, cât şi în cazul când este vorba de o autoritate UE. În prezent nu este o practică
uzuală în instrumentele de asistenţă reciprocă, dar există în legislaţia protecţiei datelor şi
este o importantă noutate adusă de Cartea a V-a. Standardele actuale de protecţie a datelor
prevăd ca subiectul datelor să fie informat anterior transmiterii sau nu mai târziu de prima
dezvăluire a datelor către un terţ. Obligaţiile concrete diferă după cum informaţiile au fost
obţinute direct de la subiectul datelor sau provin dintr-o altă sursă1. Articolul 18(1) din
Regulamentul 1024/2012 prevede dreptul de a fi informat, fără a indica momentul când
acest drept devine efectiv2. Articolul 37(2) din Regulamentul 767/2008 prevede dreptul la
informare asupra utilizării informaţiei la momentul colectării datelor, dar aceasta în cadrul
unui sistem de informaţii3.
(37) Acestea fiind spuse, CEJ a reţinut, în Sabou (2013), o cauză ce privea
implementarea Directivei 77/799, că respectarea drepturilor de apărare nu presupune ca un
contribuabil să fie notificat asupra unei decizii de a colecta informaţii şi nici nu impune
audierea sa la momentul anchetei ori implicarea sa în procesul de obţinere a informaţiilor,
sistemul judiciar şi drepturile fundamentale, justiţia, libertatea şi securitatea, mediul, uniunea vamală, relaţiile
externe, politica externă, de securitate şi apărare şi instituţiile, având în vedere aderarea Republicii Croaţia
(2013) JO L 158/1, art. 25(3); Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea
administrativă în domeniul fiscal şi de abrogare a Directivei 77/799/CEE (2011) JO L 64/1, art. 17(3).
1 A se vedea şi Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie
a acestor date (1995) JO L 281/31 modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 29 septembrie 2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a
Consiliului a dispoziţiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competenţelor de executare
prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din Tratatul CE (2003) JO L 284/1,
art. 10, 11; Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000
privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi
organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date (2001), JO L 8/1 modificat ultima dată prin
Rectificarea la Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie
2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile
şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date (2007) JO L 164/35, art. 11, 12; Propunerea
Comisiei pentru un Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice
referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulament general privind
protecţia datelor) COM (2012) 11 final, art. 14.
2 Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012
privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a
Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”).
3 Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind
Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă
şedere (Regulamentul VIS) (2008) JO L218/60 modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul
de vize) (2009) JO L 243/1.
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în special audierea martorilor1. Curtea a apreciat că aceste acţiuni făceau parte din faza de
investigaţie a procedurii, iar refuzul de a informa persoana interesată nu a negat dreptul său
de a fi ascultată înainte de luarea unei hotărâri care să o afecteze. Echipa redacţională, în
acord cu aprecierea Curţii din cauza Sabou, nu consideră că dreptul de a fi informat
anterior transmiterii ar fi un drept impus de dreptul la apărare. Cu toate acestea, este un
drept procedural al unei persoane fizice sau juridice interesate. Există câteva considerente
favorabile stabilirii acestui drept procedural, care presupune, în primul rând, că nu orice
transmitere de informaţii va duce la o decizie dăunătoare persoanei, în luarea căreia în mod
normal aceasta va fi informată despre transmiterea informaţiei. În cazul în care nicio decizie
nu este luată, acest fapt nu trebuie să lase persoana neinformată cu privire la transmiterea
datelor ce o privesc. În al doilea rând, persoanele pot avea dreptul de a participa la
strângerea informaţiilor în Statul membru. Astfel de drepturi pot fi efective doar dacă
persoana este anterior informată despre transmiterea datelor.
(38) Desigur, pot exista situaţii când refuzul de a informa persoana este justificat
prin necesitatea de a proteja scopul de bază al solicitării de asistenţă. Această necesitate este
recunoscută şi în Directiva 95/462. Aceste cazuri au fost avute în vedere la redactarea celei
de-a doua teze a paragrafului 1, permiţând autorităţii solicitate să amâne dreptul persoanei
de a fi informată, dacă sunt îndeplinite două condiţii: Obligaţia de informare ar afecta
scopul solicitării de asistenţă şi refuzul de informare este în acord cu principiul
proporţionalităţii. În mod diferit şi în acord cu dreptul comun privind protecţia datelor,
autoritatea solicitată are obligaţia de a informa persoana ex post. Indiferent de aceste
considerente, dreptul de a fi informat nu se va aplica în cazul transmiterii de documente.
Aceasta se bazează pe prezumţia că în astfel de cazuri persoanele interesate sunt informate
în virtutea documentelor comunicate.
Paragraful 2
(39) Paragraful 2 are rolul de a asigura că toate informaţiile care au făcut obiectul
schimbului în cadrul procedurii de asistenţă reciprocă vor fi protejate 3 , în acord cu
1 Cauza C-276/12 Jiří Sabou vs. Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu (2013) JO C367/16,
par. 44-46.
2 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
(1995) JO L 281/31 modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi
al Consiliului din 29 septembrie 2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a dispoziţiilor privind
comitetele care asistă Comisia în exercitarea competenţelor de executare prevăzute de actele care fac obiectul
procedurii menţionate la articolul 251 din Tratatul CE (2003) JO L 284/1, art. 13(1).
3 A se vedea şi art. VI-28 asupra confidenţialităţii şi Regulamentul Consiliului (UE) 904/2010 din 7
octombrie 2010 privind cooperarea administrativă şi combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată
(2010) JO L 268/1, cu ultimele modificări aduse prin Regulamentul Consiliului (UE) 517/2013 din 13 mai 2013
de adaptare a anumitor regulamente şi decizii în ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a
persoanelor, dreptul societăţilor comerciale, politica în domeniul concurenţei, agricultura, siguranţa alimentară,
politica în domeniul veterinar şi fitosanitar, politica în domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica,
reţelele transeuropene, sistemul judiciar şi drepturile fundamentale, justiţia, libertatea şi securitatea, mediul,
uniunea vamală, relaţiile externe, politica externă, de securitate şi apărare şi instituţiile, având în vedere aderarea
Republicii Croaţia (2013) JO L 158/1, art. 55(1); Directiva Consiliului 2010/24/UE din 16 martie 2010 privind
asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de impozite, taxe şi alte măsuri (2010) JO L 84/1,
art. 23(1); Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a
normelor de concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 82 din tratat (2003) JO L 1/1 ultima dată modificat prin
Regulamentul (CE) nr. 487/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din
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principiile echivalenţei şi efectivităţii [derivat din principiul cooperării loiale potrivit
articolului 4(3) TUE], în acelaşi mod în care orice altă informaţie ar fi protejată în Statul
membru. Aceasta prezintă importanţă nu doar pentru secretul comercial, ci şi pentru datele
personale.
V-6 Alocarea costurilor
(40) Articolul V-6 reglementează aspectele financiare ale asistenţei reciproce. Punctul
său de plecare îl reprezintă o renunţare completă la pretenţii din partea autorităţilor
implicate, cu numai două excepţii1. Aceasta este întemeiată pe nevoia de a asigura o bună
funcţionare a administraţiei europene, atât între autorităţi din diferite State Membre, cât şi
între UE şi autorităţi ale Statelor Membre. Este inspirată de 3 prevederi normative: articolul
20(2) din Directiva 2010/24, articolul 26 din Regulamentul 389/2012 şi articolul 21(2) din
Directiva 2011/162. Convenţia Europeană privind asistenţa reciprocă în materie penală a
pornit de la premisă similară încă în 1959, însă noua Propunere a Comisiei pentru un
tratat anumitor categorii de acorduri şi practici concertate în sectorul transporturilor aeriene (2009) JO L 148/1,
art. 28; Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004
privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a
consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecţie a consumatorului”) [2004] JO L
364/1, cu ultima modificare adusă prin Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21
mai 2013 privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) [2013] JO L
165/63, art. 13(3); Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea
schimbului de informaţii şi date operative între autorităţile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii
Europene (2006) JO L 386/89, modificată ultima dată prin Corrigendum la Decizia-cadru 2006/960/JAI a
Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informaţii şi date operative între
autorităţile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene (2007) JO L 75/26, art. 9; Regulamentul
Consiliului (UE) 389/2012 din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor şi de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2004 (2012) JO L 121/1, cu ultimele modificări aduse prin
Regulamentul Consiliului (UE) 517/2013 din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor regulamente şi decizii în ceea
ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, dreptul societăţilor comerciale, politica în
domeniul concurenţei, agricultura, siguranţa alimentară, politica în domeniul veterinar şi fitosanitar, politica în
domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica, reţelele transeuropene, sistemul judiciar şi drepturile
fundamentale, justiţia, libertatea şi securitatea, mediul, uniunea vamală, relaţiile externe, politica externă, de
securitate şi apărare şi instituţiile, având în vedere aderarea Republicii Croaţia (2013) JO L 158/1, art. 28(1).
1 A se vedea şi Convenţia Europeană asupra obţinerii din străinătate a informaţiilor şi probelor în materie
administrativă [1978] ETS 100, art. 8, 18, 21; Convenţia Europeană privind notificarea şi comunicarea în
străinătate a actelor în materie administrativă (1977) ETS 94, art. 13; a se vedea şi Convenţia Europeană privind
asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal (1988), ETS 127 modificată prin Protocolul de modificare a
Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal (2010) ETS 208, art. 26.
2 Directiva Consiliului 2010/24/UE din 16 martie 2010 privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare
a creanţelor legate de impozite, taxe şi alte măsuri (2010) JO L 84/1; Regulamentul Consiliului (UE) 389/2012
din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor şi de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 2073/2004 (2012) JO L 121/1, cu ultimele modificări aduse prin regulamentul Consiliului (UE) 517/2013 din
13 mai 2013 de adaptare a anumitor regulamente şi decizii în ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, libera
circulaţie a persoanelor, dreptul societăţilor comerciale, politica în domeniul concurenţei, agricultura, siguranţa
alimentară, politica în domeniul veterinar şi fitosanitar, politica în domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea,
statistica, reţelele transeuropene, sistemul judiciar şi drepturile fundamentale, justiţia, libertatea şi securitatea,
mediul, uniunea vamală, relaţiile externe, politica externă, de securitate şi apărare şi instituţiile, având în vedere
aderarea Republicii Croaţia (2013) JO L 158/1; Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011
privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi de abrogare a Directivei 77/799/CEE (2011) JO L64/1.
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Regulament General privind Protecţia Datelor interzice orice taxă pentru „acţiunile
întreprinse în urma unei solicitări de asistenţă reciprocă” 1 . Cu toate acestea, întrucât o
solicitare sau o serie de solicitări care au o legătură între ele ar putea duce la costuri
excesive, s-a considerat mai potrivită prevederea unei excepţii de la interdicţia generală.
Dimpotrivă, pentru cazurile când solicitările de asistenţă au fost retrase de autoritatea
solicitantă, nu s-au prevăzut excepţii. O astfel de regulă poate determina autoritatea
solicitantă să refuze retragerea unei solicitări chiar dacă o anumită acţiune nu mai este
necesară sau că nu mai este nevoie de o anumită informaţie. Atunci când o autoritate
solicitată se confruntă cu costuri excesive (fie din cauza numărului mare de „solicitări
retrase” sau scopului unei solicitări) sau când are de remunerat experţi externi, aceasta poate
totuşi solicita rambursarea costurilor potrivit articolului V-6.

1 Convenţia europeană privind asistenţa reciprocă în materie penală (1959) ETS 30, art. 20; Propunerea
Comisiei pentru un Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice
referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulament general privind
protecţia datelor) COM (2012) 11 final, art. 55(7).
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Cartea a VI-a

Gestiunea informaţiilor administrative
Structura
A. Introducere la Cartea a VI-a
I. Scopul şi aplicarea Cărţii a VI-a şi legăturile sale cu Cărţile a II-a şi a V-a
II. Relaţia cu legislaţia generală privind protecţia datelor şi drepturile la liberă informare
III. Argumente pentru un cadru legal referitor la activităţile complexe de gestiune a
informaţiilor
IV. Categorii de activităţi de gestiune a informaţiilor şi standarde adecvate de reglementare
V. Drepturi, obligaţii şi structuri organizatorice
B. Norme-model
Capitolul 1: Dispoziţii generale
VI-1 Scopul şi aplicarea Cărţii a VI-a
VI-2 Definiţii
VI-3 Necesitatea unui act primar
VI-4 Evaluarea activităţilor de gestiune a informaţiilor
VI-5 Obligaţii de cooperare loială privind sistemele de informaţii
VI-6 Autorităţi competente
VI-7 Puncte de contact
VI-8 Autorităţi de gestiune a sistemelor IT
VI-9 Principiul gestiunii transparente a informaţiilor
VI-10 Principiul calităţii datelor
Capitolul 2: Mecanisme structurate de informaţii
VI-11 Standarde pentru mecanismele structurate de informaţii
Capitolul 3: Obligaţii de informare a altor autorităţi publice fără solicitare prealabilă şi baze
de date
Secţiunea 1: Standarde generale pentru obligaţiile de informare şi baze de date
VI-12 Standarde generale pentru obligaţiile de informare
VI-13 Standarde generale pentru bazele de date
VI-14 Control
Secţiunea 2: Gestiunea informaţiilor
Subsecţiunea 1: Accesul la date şi informaţii
VI-15 Informaţii şi acces pentru persoanele interesate
VI-16 Acces pentru autorităţile competente
VI-17 Reguli de gestiune a accesului în sistemele de informaţii
Subsecţiunea 2: Modificarea şi ştergerea datelor şi informaţiilor
VI-18 Competenţa de modificare şi ştergere a datelor
VI-19 Obligaţii de actualizare, corectare sau ştergere a datelor
Subsecţiunea 3: Utilizarea datelor şi informaţiilor
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VI-20 Obligaţia de utilizare a datelor în activităţi şi de a consulta bazele de date
VI-21 Obligaţia de a evalua independent informaţiile furnizate prin sistemele de informaţii
VI-22 Obligaţia de a efectua anumite acţiuni ca urmare a informaţiilor
VI-23 Clauza de scutire
VI-24 Restricţii în utilizarea datelor şi informaţiilor
Subsecţiunea 4: Protecţia datelor şi securitatea informaţiilor
VI-25 Obligaţii generale de protecţie a datelor
VI-26 Stocarea, blocarea şi ştergerea datelor schimbate în temeiul unei obligaţii de
informare
VI-27 Stocarea, blocarea şi ştergerea datelor transmise sub rezerva unei obligaţii de
informare
VI-28 Confidenţialitate
VI-29 Standarde de securitate pentru sisteme IT
Capitolul 4: Supraveghere şi soluţionarea diferendelor
Secţiunea 1: Supraveghere generală şi soluţionarea diferendelor
VI-30 Desemnarea unei Autorităţi de Supraveghere
VI-31 Procedura medierii între autorităţile participante
VI-32 Decizii interadministrative obligatorii
VI-33 Competenţa de a permite accesul la date şi de modificare sau ştergere a datelor
Secţiunea 2: Supravegherea protecţiei datelor din bazele de date
VI-34 Supravegherea internă de către funcţionari de protecţie a datelor
VI-35 Cooperarea externă în supravegherea protecţiei datelor din bazele de date
VI-36 Supravegherea externă de către Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor
VI-37 Supravegherea externă a protecţiei datelor de către Autorităţile naţionale de
supraveghere
VI-38 Cooperarea dintre autorităţile naţionale de supraveghere şi Autoritatea europeană
pentru protecţia datelor
VI-39 Supravegherea protecţiei datelor în cadrul bazelor de date de către Comitetul
European pentru Protecţia Datelor
Capitolul 5: Remedii şi responsabilitate
VI-40 Dreptul la compensare în legătură cu activităţile de gestiune a informaţiilor complexe
VI-41 Sancţiuni pentru procesarea nelegală a datelor
C. Explicaţii
Capitolul 1: Dispoziţii generale
VI-1 Scopul şi aplicarea Cărţii a VI-a
VI-2 Definiţii
VI-3 Necesitatea unui act primar
VI-4 Evaluarea activităţilor de gestiune a informaţiei
VI-5 Obligaţii de cooperare loială privind sistemele de informaţii
VI-6 Autorităţi competente/VI-7 Puncte de contact/VI-8 Autorităţi de gestiune a sistemelor
IT
VI-9 Principiul transparenţei în gestiunea informaţiilor/VI-10 Principiul calităţii datelor
Capitolul 2: Mecanisme de informaţii structurate
VI-11 Standarde pentru mecanismele de informaţii structurate
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Capitolul 3: Obligaţii de informare a altor autorităţi fără cerere prealabilă şi baze de date
Secţiunea 1: Standarde generale pentru obligaţiile de informare şi baze de date
VI-12 Standarde generale pentru obligaţiile de informare
VI-13 Standarde generale pentru bazele de date
VI-14 Verificare
Secţiunea 2: Gestiunea informaţiilor
Subsecţiunea 1: Acces la date şi informaţii
VI-15 Informaţii şi acces pentru persoanele interesate
VI-16 Acces pentru autorităţile competente
VI-17 Reguli de gestiune a accesului în sistemele de informaţii
Subsecţiunea 2: Modificarea şi ştergerea datelor şi informaţiilor
Subsecţiunea 3: Utilizarea datelor şi informaţiilor
Subsecţiunea 4: Protecţia datelor şi securitatea informaţiilor
Capitolul 4: Supravegherea şi soluţionarea diferendelor
Secţiunea 1: Supravegherea generală şi soluţionarea diferendelor
Secţiunea 2: Supravegherea protecţiei datelor din bazele de date
Capitolul 5: Remedii şi resposabilitate
VI-40 Dreptul la compensare în legătură cu activităţile de gestiune a informaţiilor complexe
VI-41 Sancţiuni pentru procesarea nelegală a datelor

A. Introducere la Cartea a VI-a
I. Scopul şi aplicarea Cărţii a VI-a şi legăturile sale cu Cărţile a II-a şi a V-a
(1) Cartea a VI-a priveşte categoriile specifice ale gestiunii interadministrative a
informaţiilor constând fie în anumite forme de schimb interadministrativ al informaţiilor sau în baze de date direct accesibile autorităţilor publice.
(2) Gestiunea informaţiilor este o trăsătură de bază a fiecărei proceduri administrative.
Partajarea informaţiilor este un element cheie al implementării descentralizate, dar
efective a dreptului UE în cadrul pieţei interne. Activităţile legate de informaţii sunt
adesea esenţa procedurilor de luare a deciziilor complexe deja parţial tratate în Cărţile II-IV.
Aceasta este în special valabil pentru Cartea a III-a cu reguli ample privind culegerea de
informaţii, inspecţii, audieri, participarea terţilor şi consultarea altor autorităţi. În plus,
asistenţa reciprocă, astfel cum este reglementată în Cartea a V-a, este un element de bază al
dreptului administrativ al UE şi constă într-o mare măsură în asistenţă reciprocă informaţională. Aceasta înseamnă, în primul rând, că în Cartea a VI-a se reglementează numai un
set specific de activităţi informaţionale, iar în al doilea rând completează celelalte cărţi
prin reglementarea unor aspecte orizontale care ridică probleme distincte de drept al
informaţiei. Aceste dispoziţii diferite cu privire la gestiunea informaţiilor sunt precondiţii
esenţiale pentru realizarea dreptului la bună administrare. În vederea luării unor decizii
corecte şi imparţiale, buna administrare depinde de procedurile care permit administraţiei să
aibă în vedere şi să interpreteze faptele relevante ale unui caz, inclusiv cele care rezultă din
alte jurisdicţii din cadrul UE.
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(3) Actualele sisteme de schimb al informaţiilor includ, de regulă, atât UE, cât şi

autorităţile naţionale1. În mod similar, cele mai importante baze de date sunt cele definite în
articolul VI-2(3), accesibile atât UE, cât şi autorităţilor naţionale2. În consecinţă, Cartea a
VI-a cuprinde o abordare exhaustivă în ce priveşte sfera sa de aplicare, incluzând
activităţile de gestiune a informaţiei nu doar ale UE, dar şi ale autorităţilor naţionale. Cu
alte cuvinte, Cartea a VI-a este aplicabilă tuturor tipurilor de activităţi de gestiune a
informaţiilor complexe. Întrucât aceste chestiuni pot doar tangenţial să fie reglementate de
actualul drept administrativ naţional, o astfel de abordare exhaustivă asigură o conservare a
competenţei faţă de de ordinea de drept naţională.
(4) În această etapă a proiectului ReNEUAL, Cartea a VI-a se concentrează asupra
activităţilor de gestiune interadministrativă a informaţiilor, acestea fiind baza sau, cel puţin,
sprijinul pentru acţiunile administrative reglementate în Cărţile a II-a şi a IV-a. Aceasta
include, în mod esenţial, prevederi referitoare la urmărirea includerii informaţiilor în
procesul de luare a deciziilor. Acest aspect este important pentru eliminarea lacunelor,
permiţând controlul jurisdicţional al procedurilor de luare a deciziilor cu contribuţii din
jurisdicţii diferite şi va contribui, astfel, la asigurarea unui control jurisdicţional efectiv în
cadrul UE, potrivit principiului reafirmat în articolul 47 din CDF.
II. Relaţia cu legislaţia generală privind protecţia datelor şi drepturile la liberă
informare
(5) Cartea a VI-a combină regulile privind aspectele structurale (proceduri, organizare,
obligaţii interadministrative) cu cele privind aspecte ale dreptului informaţional. Raţiunea
este aceea că, pentru a fi eficientă, protecţia datelor trebuie să fie integrată în
prevederile dreptului comun informaţional. În acelaşi timp, trebuie aplicată în contextul
obiectivelor generale ale dreptului informaţional, astfel încât să nu devină o sarcină
excesivă.
(6) Prin urmare, Cartea a VI-a încearcă să găsească un echilibru corespunzător între
aceste obiective ale dreptului informaţional, nu doar prin simpla preluare a regulilor
comune de protecţie a datelor, ci şi mai ales prin adaptarea lor în mod adecvat la problemele
şi nevoile schimbului interadministrativ de informaţii şi bazelor de date.
1 De exemplu Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25
octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de
abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (2012) JO L 316/1 modificat ultima dată prin
Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a
Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012
privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul
IMI”) (2013) JO L 354/132, art. 3; Regulamentul (UE) nr. 16/2011 al Comisiei din 10 ianuarie 2011 de stabilire a
măsurilor de punere în aplicare a sistemului rapid de alertă pentru alimente şi furaje (2011), JO L 6/7, art. 1 nr. 2.
2 De exemplu Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistenţa reciprocă
între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării
aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol (1997) JO L 82 modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 766/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale
statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a
legislaţiei din domeniile vamal şi agricol (2008) JO L 218/48, art. 24.
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(7) Ca exemplu, articolul VI-9 consacră principiul gestiunii transparente a
informaţiilor, incluzând, de pildă, obligaţiile de a înregistra activităţile de procesare a
datelor. Această obligaţie sprijină protecţia datelor, dar şi promovează responsabilitatea şi
interacţiunea interadministrativă în strângerea comună a informaţiilor. Articolul VI-9
stabileşte diverse obligaţii, de actualizare, corectare sau ştergere a datelor. În timp ce
articolul VI-19(3) prevede în mod explicit un drept individual „subiectiv” al persoanelor
interesate (inclusiv subiecţii informaţiilor) în acord cu principiile generale ale protecţiei
datelor, alte paragrafe se referă în mod predominant la stabilirea obligaţiilor şi a drepturilor
aplicabile relaţiilor interadministrative care nu se limitează la protecţia datelor. Articolul
VI-19(5) privind evidenţierea datelor combină ultimele două abordări. În cele din urmă,
articolul VI-34 prevede o obligaţie de a stabili un control intern prin funcţionarii de
protecţie a datelor. Această regulă este declarativă cu privire la autorităţile UE1, dar inovatoare pentru autorităţile naţionale, cel puţin în prezent2. Alte exemple vor fi evidenţiate în
explicaţiile respective.
(8) Procesul de reformă a cadrului legal general al UE privind dreptul protecţiei datelor
determină ajustarea în mod corespunzător a prezentelor norme-cadru ReNEUAL. Oricum,
includerea normelor privind protecţia datelor în prevederile generale din dreptul
administrativ UE poate fi o contribuţie la simplificarea în ansamblu a sistemului de
drept, prin aceea că legea specială sectorială ce cuprinde normele privind protecţia datelor3
ar putea, în loc de a reglementa din nou normele de protecţie a datelor, să facă trimitere în
viitor la normele generale de procedură administrativă.
(9) În această etapă a proiectului Cartea a VI-a nu cuprinde norme privind accesul la
documente sau furnizarea pro-activă a datelor deţinute de autorităţi publice. Prin
urmare, normele corespunzătoare din Regulamentul 1049/2001 privind accesul la
documente4 precum şi din Directiva 2003/4 (accesul la informaţiile de mediu)5 şi Directiva
1 A se vedea obligaţia generală în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date (2001), JO
L 8/1 modificat ultima dată prin Rectificarea la Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date (2007) JO L
164/35, art. 24.
2 Rămâne de văzut dacă Propunerea similară a Comisiei pentru un Regulament al Parlamentului European
şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date (Regulament general privind protecţia datelor) COM (2012) 11 final, art. 35, va fi
adoptată.
3 A se vedea Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25
octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de
abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (2012) JO L 316/1 modificat ultima dată prin
Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a
Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012
privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul
IMI”) (2013) JO L 354/132, art. 13ff.
4 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2001 privind
accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei (2001) JO L 145/43.
5 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul
publicului la informaţiile despre mediu şi de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (2003) JO L 41/26.
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2007/2 [infrastructura pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE)]1
rămân neatinse [a se vedea art. VI-1(3)]. Acelaşi raţionament rămâne valabil şi în cazul
standardelor specifice privind anunţurile publice ale autorităţilor publice, în special
avertizările privind produsele.
III. Argumente pentru un cadru legal referitor la activităţile complexe de gestiune a
informaţiilor
(10) Un cadru legal pentru activităţile de gestiune a informaţiilor este necesar pentru
ghidarea cursului informaţional al procedurilor administrative complexe şi asigurarea
certitudinii juridice cu privire la sarcinile şi obligaţiile celor implicaţi în astfel de proceduri.
Obiectivele unui astfel de cadru legal sunt numeroase şi variate.
(11) În primul rând, astfel de norme trebuie să asigure transparenţa acţiunilor
complexe de gestiune a informaţiilor. Atunci când iau contact cu astfel de proceduri
administrative complexe, persoanele fizice şi juridice trebuie să fie în măsură să identifice
pe cei implicaţi, obligaţiile lor şi responsabilitatea în mod corespunzător.
(12) În al doilea rând, un astfel de cadru ar trebui să asigure ca diferitele etape ale
activităţilor complexe de gestiune a informaţiilor să respecte drepturile procedurale
prevăzute pentru persoanele interesate şi terţi în procedurile administrative UE. Complexitatea procedurilor creşte calitatea administraţiei în interes comun. În acelaşi timp, o astfel
de complexitate nu ar trebui să aibă ca preţ respectarea drepturilor procedurale.
(13) În al treilea rând, un cadru pentru activităţile complexe de gestiune a informaţiilor
ar trebui să furnizeze soluţii pentru depăşirea provocărilor rezultate din fragmentarea
inerentă a procedurilor complexe. În acest sens, ar trebui să se refere la aspectele
multijurisdicţionale existente în activităţile complexe de gestiune a informaţiilor şi la
conflictul între legi care rezultă de acolo. Un cadru legal pentru activităţile complexe de
gestiune a informaţiilor ar trebui, de asemenea, să depăşească tradiţionala diviziune
orizontală şi verticală a competenţelor de supraveghere. Ar trebui să furnizeze o soluţie
adaptată la natura integrată pe mai multe niveluri a activităţilor complexe de gestiune a
informaţiilor, pe lângă asigurarea efectivităţii protecţiei judiciare.
(14) Procedura de supraveghere şi cea judiciară ar trebui să asigure eficienţa acţiunii
administrative, garantând în acelaşi timp că persoanele interesate sunt în măsură să obţină
recunoaşterea drepturilor ce le aparţin.
(15) În ce priveşte multijurisdicţionalismul, este de asemenea esenţială reducerea la
minimum a potenţialului pentru conflictele orizontale şi verticale de legi.
(16) În lumina consideraţiilor de mai sus, Cartea a VI-a completează normele procedurale privind activităţile complexe de gestiune a informaţiilor cu structuri organizaţionale potrivite. Aceste structuri procedurale şi instituţionale trebuie să furnizeze o calitate
satisfăcătoare a datelor. Ele trebuie, de asemenea, să prevadă condiţiile legale pentru
obţinerea, schimbul şi utilizarea informaţiilor în cadrul procedurilor informaţionale.
1 Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei
infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (2007) JO L 108/1.
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IV. Categorii de activităţi de gestiune a informaţiilor şi standarde adecvate de
reglementare
(17) În vederea stabilirii unei infrastructuri legale pentru activităţile de gestiune a
informaţiilor care nu sunt excesiv de împovărătoare, pe de o parte, şi pentru a stabili
standardele legale necesare într-o Uniune Europeană întemeiată pe domnia legii, pe de altă
parte, Cartea a VI-a adoptă o abordare diferenţiată. Cartea a VI-a prevede, de asemenea, o
infrastructură legală flexibilă. Preferăm o structură juridică exhaustivă, dar în acelaşi timp
diferenţiată şi flexibilă, unei abordări foarte selective cu puţine standarde minime.
(18) În primul rând, standardele normative ale Cărţii a VI-a se aplică numai
activităţilor de gestiune a informaţiilor menţionate (a se vedea articolul VI-1şi articolul
VI-2). Aceste standarde variază în funcţie de diferitele tipuri de activităţi de gestiune a
informaţiilor:
- baze de date1, care sunt în mod necesar sprijinite de un sistem de informaţii precum
cel definit în articolul VI-2(4);
- obligaţiile de informare 2 a altor autorităţi, dacă sunt sprijinite de un sistem de
informaţii precum cel definit în articolul VI-2(4);
- mecanismele informaţiilor structurate3, dacă sunt sprijinite de un sistem de informaţii
precum cel definit în articolul VI-2(4);
- obligaţiile (simple) de informare a altor autorităţi;
- mecanismele (simple) ale informaţiilor structurate.
(19) În consecinţă, doar unele reguli sunt aplicabile tuturor activităţilor de
gestiune a informaţiilor cum sunt definite în articolul VI-1: articolul VI-3 (necesitatea
unui act primar)4; articolul VI-4(1), (2) (evaluare); articolul VI-6 (autorităţi competente);
articolul VI-9 (principiul transparenţei, etichetarea datelor); articolul VI-40 (compensarea);
articolul VI-41 (sancţiuni pentru procesarea nelegală a datelor).
(20) Alte reguli se aplică numai dacă o activitate de gestiune a informaţiilor este
sprijinită de un sistem de informaţii (în sensul definiţiei din articolul VI-2): articolul VI-5
(obligaţii specifice de cooperare loială); articolul VI-17 (reguli de gestiune a accesului);
articolul VI-21 (obligaţia de verificare a informaţiilor în mod independent); articolul VI-30
(Autoritatea de Supraveghere); articolul VI-31 (procedura medierii); articolul VI-32 (decizii
administrative obligatorii); articolul VI-33 (atribuţiile Autorităţii de Supraveghere de a
aproba accesul la modificarea/ştergerea datelor). În acest context, unele reguli sunt
aplicabile în mod special doar sistemelor IT, cum ar fi articolul VI-8 (autorităţi de gestiune
pentru sisteme IT) şi articolul VI-29 (standarde de securitate).
(21) Unele reguli se aplică doar bazelor de date (în sensul definiţiei din articolul
VI-2): articolul VI-4(3) (obligaţia de a raporta în contextul evaluării); articolul VI-13
(Standarde generale); articolul VI-26 (stocarea, blocarea şi ştergerea datelor sub condiţia
informării); articolul VI-27 (stocarea, blocarea şi ştergerea în afara procedurilor
administrative); articolul VI-34 (supravegherea internă de către funcţionarii de protecţie a
datelor); articolul VI-35 (cooperarea în supravegherea externă a protecţiei datelor); articolul
1

Conform definiţiei din art. VI-2(3).
Conform definiţiei din art. VI-2(2).
3 Conform definiţiei din art. VI-2(1).
4 Dar cu observarea scutirii din par. 4 pentru proiectele-pilot.
2
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VI-36 (supravegherea externă de către AEPD); articolul VI-37 (supravegherea externă a
protecţiei datelor de către Autorităţile Naţionale de Supraveghere); articolul VI-38
(cooperarea dintre Autorităţile Naţionale de Supraveghere şi AEPD); articolul VI-39
(supravegherea protecţiei datelor de către Comitetul European pentru Protecţia Datelor).
(22) Următoarele reguli se aplică obligaţiilor de informare: articolul VI-12
(Standarde generale); articolul VI-26 (stocarea, blocarea şi ştergerea datelor sub condiţia
informării).
(23) În plus, unele cerinţe din această carte sunt în mod deliberat interpretate ca
opţiuni legislative. În contradicţie cu regula lex specialis consacrată în mod general prin
articolul I-2, aceste cerinţe se aplică doar dacă legiuitorul prevede aceasta în mod expres în
legile speciale sectoriale (soluţia opţiunii): articolul VI-7 (puncte de contact); articolul
VI-8(4) (specificarea actului primar pentru sisteme IT); articolul VI-14 (verificarea);
articolul VI-18(2) (posibilitatea de atribuire a competenţei pentru modificarea/ştergerea
informaţiilor altor persoane); articolul VI-19(2) (posibilitatea stabilirii unei obligaţii de
actualizare regulată a datelor); articolul VI-39(1) (supravegherea externă a bazelor de date
de către Comitetul European pentru Protecţia Datelor); articolul VI-38(4) (supravegherea
reprezentativă în contextul cooperării dintre Autorităţile Naţionale de Supraveghere şi
AEPD).
V.

Drepturi, obligaţii şi structuri organizatorice

(24) Întrucât Cartea a VI-a reglementează schimbul interadministrativ de informaţii şi
bazele de date utilizate de autorităţi diferite, multe dintre regulile sale cuprind obligaţii ale
autorităţilor [articolele VI-4, VI-5, VI-19(4), VI-22, VI-24(2); VI-31(2), (3); VI-40(2), (3)]
sau stabilesc structuri organizatorice (articolele VI-6 la VI-8; VI-14; VI-16; VI-18; VI-30 la
VI-39). Crearea unor astfel de structuri organizatorice noi contribuie la obiectivul
clarificării modului de alocare a responsabilităţilor şi gestiunii transparente a informaţiilor. De aceasta ar beneficia certitudinea juridică şi posibilităţile reale de supraveghere
şi responsabilitate atât urmare a controlului exercitat de o autoritate de supraveghere (a se
vedea articolele VI-31 şi VI-32), cât şi de Comisie când se iniţiază o acţiune de
infringement în temeiul articolelor 258, 259 TFUE în faţa CJUE. Din această perspectivă,
Cartea a VI-a contribuie la infrastructura legală de implementare a dreptului UE într-o
structură descentralizată pentru care activităţile bine structurate de gestiune a informaţiilor
şi noile atribuţii generale de supraveghere sunt esenţiale.
(25) Cu toate acestea, un element la fel de important al infrastructurii legale reglementate de Cartea a VI-a constă în norme care prevăd, explicit sau implicit, drepturi
subiective individuale pentru a proteja efectiv interesele lor legale. Unele drepturi sunt
prevăzute explicit. Acestea includ articolul VI-15 (Accesul persoanelor interesate);
VI-19(3), (5) (Obligaţii de corectare sau ştergere a datelor), VI-26 (Stocarea, blocarea şi
ştergerea datelor schimbate sub condiţia informării)1; VI-27 (Stocarea, blocarea şi ştergerea
datelor în afara procedurilor administrative) 2 ; VI-32(3) (Dreptul de a fi ascultat de
Autoritatea de Supraveghere); Vi-33 (atribuţia de a permite accesul la date şi de a modifica
sau şterge date); VI-37(2) (Obligaţia Autorităţilor Naţionale de Supraveghere de a asista şi
1
2

Citit împreună cu art. VI-19(3).
Citit împreună cu art. VI-19(3).
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consilia o persoană interesată); a treia teză a articolului VI-38(1) (Obligaţia unei autorităţi
necompetente de a transfera cererea unei persoane interesate către autoritatea competentă);
VI-40(1) (Dreptul la compensare în legătură cu activităţile complexe de gestiune a
informaţiei). Aceasta nu exclude, totuşi, posibilitatea ca alte prevederi ale acestei cărţi
cuprinzând obligaţii să fie interpretate ca prevăzând drepturi, cum ar fi în: articolul VI-13
(Standarde generale pentru bazele de date); articolul VI-14 (Verificarea); VI-16 (Accesul
autorităţilor competente); VI-19(1), (2), (4) (Obligaţiile de a actualiza, corecta şi şterge
date); VI-21 (Obligaţia de a verifica în mod independent informaţiile furnizate prin
sistemele de informaţii); VI-24 (Restricţii în utilizarea datelor şi informaţiilor); VI-28
(Confidenţialitatea); VI-29 (Standarde de securitate pentru sistemele IT).

B. Norme-model
Capitolul 1: Dispoziţii generale
VI-1 Scopul şi aplicarea Cărţii a VI-a
(1) Cartea a VI-a se aplică următoarelor activităţi de gestiune a informaţiilor ale
autorităţilor publice întemeiate pe dreptul UE
1. schimb de informaţii conform unui mecanism structurat de informaţii;
2. schimbul de informaţii sub obligaţia informării fără solicitare prealabilă;
3. stabilirea şi utilizarea bazelor de date.
Cartea a VI-a nu se aplică activităţilor de gestiune a informaţiilor care se limitează
legal la un singur Stat Membru, fără vreun schimb de informaţii cu alt Stat Membru sau cu
o autoritate a UE.
(2) Regulile din Cărţile de la I la V din prezentele modele de norme privind alte
activităţi de gestiune a informaţiilor rămân neatinse.
(3) Dreptul UE şi drepturile naţionale privind accesul la documente rămân neafectate.
VI-2 Definiţii
(1) Un mecanism structurat de informaţii înseamnă un flux predefinit permiţând
autorităţilor să comunice şi să interacţioneze unele cu altele într-o manieră structurată
dincolo de obligaţiile generale de asistenţă reciprocă potrivit Cărţii a V-a.
(2) O obligaţie de informare este acea obligaţie a unei autorităţi, care există în dreptul
UE, de a furniza date sau informaţii altei autorităţi fără vreo solicitare prealabilă.
(3) Prin bază de date se înţelege o colecţie structurată de date susţinută de un sistem IT
şi gestionată de o autoritate publică, care asigură cel puţin unei alte autorităţi competente de
la nivelul UE sau al Statului Membru accesul la datele stocate, fără vreo solicitare
prealabilă.
(4) Prin sistem de informaţii se înţelege un program informatic (software) sau o
infrastructură IT (sistem IT) ori infrastructură organizatorică ce susţine schimbul
interadministrativ de informaţii sau stabilirea unei baze de date.
(5) Prin autoritate participantă se înţelege orice autoritate care ia parte la o activitate
de gestiune a informaţiilor din domeniul de aplicare al acestei cărţi, în calitate fie de
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autoritate competentă, punct de contact, autoritate de management, autoritate de control sau
autoritate de supraveghere generală.
(6) Prin „autoritate de furnizare a datelor” se înţelege acea autoritate competentă care
furnizează date altor autorităţi competente în temeiul unei obligaţii de informare sau prin
introducerea datelor într-o bază de date.
(7) Prin „persoană interesată” se înţelege orice persoană fizică sau juridică identificabilă, direct sau indirect, prin referire la datele furnizate sau stocate printr-o activitate de
gestiune a informaţiilor din domeniul de aplicare al prezentei cărţi.
VI-3 Necesitatea unui act primar
(1) Un act primar trebuie adoptat înainte de efectuarea unei activităţi de gestiune a
informaţiilor din domeniul de aplicare al prezentei cărţi. În lipsa unui act primar nu va
exista obligaţia de a efectua o astfel de activitate.
(2) Actul primar poate avea forma unui regulament, a unei directive, decizii sau a
oricărui alt instrument cu efecte juridice obligatorii.
(3) Fără a ţine seama de cerinţele suplimentare din alte articole ale prezentei cărţi, actul
primar trebuie să stabilească în mod clar
(a) atribuţia ori obligaţia de a efectua activitatea de gestiune a informaţiilor relevante;
(b) scopul pentru care activitatea de gestiune a informaţiilor relevante trebuie efectuată;
(c) autorităţile competente potrivit articolului VI-6 şi responsabilităţile lor sau atribuţia
de a desemna o astfel de autoritate;
(d) Autoritatea de Gestiune potrivit articolului VI-8;
(e) Autoritatea de Supraveghere potrivit articolului VI-30;
(f) limitări ale dreptului de a schimba sau primi informaţii sau de a stoca date în baza
de date;
(g) legea aplicabilă;
(h) orice condiţii speciale privind mecanismul de schimb al informaţiilor, inclusiv
cerinţe de structură şi securitate ale sistemelor de informaţii, şi
(i) aspecte suplimentare specificate în alte articole ale prezentei cărţi.
(4) Prin derogare de la paragrafele 1-3, o activitate de gestiune a informaţiilor poate fi
efectuată fără un act primar, dacă acţiunea intră în competenţa Uniunii şi este efectuată în
scopul implementării unui proiect-pilot de natură experimentală destinat să testeze
fiabilitatea unei acţiuni şi utilitatea sa. Acţiunea relevantă de gestiune a informaţiilor poate
fi efectuată fără un act primar pentru nu mai mult de doi ani consecutivi.
VI-4 Evaluarea activităţilor de gestiune a informaţiilor
(1) Comisia şi orice alt organism care adoptă un act primar incident va prezenta o
evaluare globală a fiecărei activităţi de gestiune a informaţiilor; evaluarea va fi transmisă
Parlamentului European şi Consiliului. Intervalul pentru evaluări va fi stabilit în actul
primar.
(2) În acest scop, dacă este cazul, Autoritatea de Gestiune din articolul VI-8 pentru
respectiva activitate de gestiune a informaţiilor va depune la Comisie rapoarte periodice
privind funcţionarea tehnică a activităţii, infrastructura comunicaţiei, securitatea tehnică şi a
informaţiilor, precum şi schimbul bilateral şi multilateral de informaţii prin intermediul
sistemului. Dacă o Autoritate de Supraveghere a fost desemnată conform articolului VI-30,
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aceasta va depune la Comisie rapoarte periodice asupra constatărilor sale rezultând din activităţile de supraveghere pe care le-a efectuat. Aceste rapoarte vor fi anexate evaluării globale.
(3) Cu privire la procesarea datelor personale în bazele de date, un raport comun va fi
întocmit de Autorităţile Naţionale de Supraveghere şi Autoritatea Europeană pentru
Protecţia Datelor şi va fi trimis Parlamentului European, Consiliului, Comisiei şi Autorităţii
de Gestiune sau instituţiei interesate la intervale regulate. Dacă legiuitorul a atribuit
supravegherea externă Comitetului European pentru Protecţia Datelor în conformitate cu
articolul VI-39(1) şi (3), Comitetul va întocmi raportul. Raportul va avea în vedere
rezultatele auditului privind protecţia datelor potrivit articolelor VI-36(3) şi VI-37(3).
VI-5 Obligaţii de cooperare loială privind sistemele de informaţii
(1) Autorităţile publice care utilizează un sistem de informaţii vor asigura funcţionarea
eficientă a sistemului în jurisdicţia proprie.
(2) Autorităţile publice care utilizează un sistem de informaţii vor asigura comunicarea
efectivă între ele şi cu Autoritatea de Gestiune.
VI-6 Autorităţi competente
(1) Pentru fiecare activitate de gestiune a informaţiilor, fiecare Stat Membru va stabili
sau va desemna o autoritate sau mai multe autorităţi responsabile pentru efectuarea acelei
activităţi. Fiecare Stat membru va transmite Comisiei sau, dacă este stabilită, Autorităţii de
Gestiune o listă a acestor autorităţi competente, precum şi orice modificări ale acesteia, cât
mai curând după desemnarea lor. Dacă un Stat Membru desemnează mai mult de o
autoritate competentă, Statul Membru va defini în mod clar respectiva alocare a responsabilităţilor în acea listă.
(2) Comisia va menţine o listă a tuturor autorităţilor UE competente. Dacă Uniunea
desemnează mai mult de o autoritate competentă, Comisia va defini în mod clar responsabilităţile fiecăreia în acea listă.
(3) Comisia va menţine o listă reunită a tuturor autorităţilor competente pentru fiecare
activitate de gestiune a informaţiilor şi va distribui acea listă tuturor autorităţilor implicate.
Când este cazul, lista reunită va conţine, de asemenea, alocarea responsabilităţilor potrivit
paragrafelor precedente. Această listă reunită va fi revizuită şi actualizată la intervale
regulate şi cel puţin o dată pe an.
VI-7 Puncte de contact
(1) Dacă un act primar prevede, fiecare Stat Membru implicat şi Uniunea vor desemna
un punct de contact.
(2) Punctele de contact
(a) vor sprijini autorităţile competente în efectuarea activităţilor de gestiune a informaţiilor, pentru care au fost desemnate,
(b) vor sprijini soluţionarea conflictelor, şi
(c) vor sprijini şi coordona utilizarea sistemelor de informaţii.
(3) Punctele de contact vor asigura disponibilitatea unui funcţionar de serviciu în
afara orelor de program pentru comunicări de urgenţă 24 ore pe zi/7 zile pe săptămână.
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VI-8 Autorităţi de gestiune a sistemelor IT
(1) Dacă o activitate de gestiune a informaţiilor este sprijinită de un sistem IT, o
autoritate de gestiune este înfiinţată sau identificată prin actul primar. Autoritatea de
gestiune poate fi Agenţia UE a sistemelor IT.
(2) Autoritatea de gestiune va fi responsabilă pentru gestiunea operaţională a respectivului sistem IT. Sarcinile autorităţii de gestiune includ:
(a) asigurarea securităţii, disponibilităţii continue şi neîntrerupte, înaltei calităţi pentru
utilizatori, nivel ridicat de protecţie a datelor, întreţinerea şi dezvoltarea respectivelor
sisteme IT;
(b) înregistrarea autorităţilor competente potrivit articolului VI-6 şi, dacă este cazul, a
punctelor de contact şi permiterea accesului lor la respectivul sistem IT;
(c) efectuarea operaţiunilor de procesare asupra datelor personale în respectivul sistem
IT, doar dacă se prevede astfel în actul primar respectiv;
(d) sprijinirea sarcinilor de evaluare ale Comisiei sau ale organismului care a adoptat
actul primar incident în conformitate cu articolul VI-4(1). În scopul îndeplinirii acestei
sarcini de evaluare, autoritatea de gestiune va avea acces la informaţiile necesare în legătură
cu operaţiunile de procesare efectuate în respectivul sistem IT.
(3) Autoritatea de gestiune nu va participa la activităţile de gestiune a informaţiilor care
implică procesarea datelor personale, cu excepţia cazului în care i se impune printr-o
prevedere a unui act al Uniunii.
(4) Fiecare act primar poate prevedea reguli mai detaliate pentru a servi necesităţilor
specifice ale unui sistem IT şi poate conferi sarcini operaţionale suplimentare autorităţii de
gestiune.
VI-9 Principiul gestiunii transparente a informaţiilor
(1) Activităţile de gestiune a informaţiilor sunt întreprinse în conformitate cu principiul
procesării transparente şi trasabile a datelor.
(2) Datele procesate ca urmare a activităţilor de gestiune a informaţiilor efectuate
printr-un sistem IT trebuie să fie etichetate. În absenţa unei reglementări detaliate în cadrul
actului primar sau a actelor de implementare, eticheta trebuie să conţină:
(a) o înregistrare a autorităţii de furnizare a datelor, sursa colectării datelor, autoritatea
care a colectat datele, dacă aceasta nu este autoritatea de furnizare a datelor şi dacă
restricţiile privind schimbul sau utilizarea ulterioară se aplică acelui element.
(b) o înregistrare a fiecărui schimb de informaţii dintre autorităţile competente sau
accesul la datele stocate într-o bază de date, utilizarea ulterioară a acelor date, precum şi baza
legală corespunzătoare pentru fiecare dintre aceste activităţi de gestiune a informaţiilor;
(c) un marcaj, conform prevederilor articolului VI-19(5) sau articolului VI-14(3);
(d) dacă diferite date sunt legate, eticheta trebuie să identifice această legătură,
autoritatea care a solicitat-o şi baza legală corespunzătoare.
VI-10 Principiul calităţii datelor
Autoritatea furnizoare a actelor va fi răspunzătoare pentru acurateţea, actualitatea şi
legala înregistrare a datelor.
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Capitolul 2: Mecanisme structurate de informaţii
VI-11 Standarde pentru mecanismele structurate de informaţii
(1) Un act primar care prevede un mecanism structurat de informaţii ar trebui – când
este cazul – să indice utilizarea fluxurilor convenite, utilizarea formelor, dicţionarelor,
mecanismelor de urmărire şi altor instrumente de standardizare, pentru ca membrii reţelei
să-şi transmită informaţiile relevante şi să coopereze la nivel intern.
(2) Referitor la informaţiile transmise prin mecanismele structurate de informaţii,
obligaţiile de actualizare a datelor, prevăzute de articolul VI-19, se aplică mutatis mutandis.
(3) Mecanismele structurate de informaţii trebuie să facă obiectul unui cadru
cuprinzător de protecţie a datelor, conform dispoziţiilor actului primar în conformitate cu
principiile prevăzute de articolele VI-19, VI-25 până la VI-29, VI-34 până la VI-39. În orice
caz, obligaţia de respectare a legii generale de protecţie a datelor aplicabile rămâne
neatinsă.

Capitolul 3: Obligaţii de informare a altor autorităţi publice
fără solicitare prealabilă şi baze de date
Secţiunea 1: Standarde generale pentru obligaţiile
de informare şi baze de date
VI-12 Standarde generale pentru obligaţiile de informare
(1) Schimbul de informaţii sub condiţia obligaţiei de informare poate fi regulat, la
anumite intervale de timp, sau determinat de producerea unui eveniment, potrivit celor
stipulate în actul primar. Datele personale pot face obiectul schimbului doar dacă sunt
relevante şi limitate la minimul necesar în raport cu scopul schimbului de date.
(2) În cazul existenţei unei obligaţii de informare, schimbul de informaţii poate fi
efectuat prin utilizarea unor variate modalităţi de notificare. Autoritatea competentă pentru
furnizarea datelor selectează mecanismul de notificare corespunzător, cu luarea în
considerare a naturii informaţiilor, a circumstanţelor şi scopului dispoziţiilor sale, precum şi
a regulilor specifice prevăzute în actul primar şi în normele naţionale de implementare, care
stabilesc obligaţia de informare.
(3) Informaţiile pot face obiectul schimbului prin utilizarea modalităţilor de notificare
incluzând:
(a) notificări de urgenţă;
(b) notificări standard de alertă;
(c) notificări de simple informaţii;
(d) notificări de informaţii care implică acţiuni, şi
(e) notificări de răspuns ca urmare a unei notificări existente.
(4) În principiu, informaţiile vor fi transmise în format electronic, inclusiv prin introducerea datelor într-un sistem de date destinat schimbului de informaţii. În cazuri excepţionale şi temeinic justificate, informaţiile pot fi transmise în alte forme.
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VI-13 Standarde generale pentru bazele de date
(1) Datele pot fi introduse într-o bază de date doar în scopuri legitime, conform
specificaţiilor din actul primar. Datele personale pot fi introduse numai dacă sunt relevante
şi limitate la minimul necesar în raport cu scopurile bazei de date.
(2) Datele introduse într-o bază de date pot fi stocate pentru o perioadă predefinită, în
conformitate cu articolele VI-26 şi VI-27.
VI-14 Control
(1) Un act primar poate prevedea ca datele şi informaţiile schimbate între autorităţile
competente sub incidenţa obligaţiei de informare, sau introduse într-o bază de date, să fie
verificate ex ante de o autoritate de control separată. Această autoritate de control poate fi
Autoritatea de Supraveghere potrivit articolului VI-30.
(2) Actul primar va specifica o limită a duratei controlului. Dacă nu este stabilită nicio
limită, autoritatea de control va verifica datele în cel mai scurt timp posibil.
(3) Atunci când, din cauza naturii schimbului sau timpului limitat în cazul situaţiilor
presante sau urgente, nu este posibilă verificarea datelor anterior comunicării lor, vor fi
marcate ca neverificate acele date de către autoritatea competentă care le furnizează şi vor fi
efectuate demersuri, după diseminare, în sensul validării informaţiei transmise.
(4) Actul primar va specifica standardele de control. Dacă nu sunt specificate
standarde, autoritatea de control va evalua dacă informaţia este completă, corectă din punct
de vedere formal şi dacă nu este în mod evident falsă sau ilizibilă.

Secţiunea 2: Gestiunea informaţiilor
Subsecţiunea 1: Accesul la date şi informaţii
VI-15 Informaţii şi acces pentru persoanele interesate
(1) Autoritatea de furnizare a datelor va informa persoana interesată, în conformitate cu
legea protecţiei datelor aplicabilă, despre stocarea şi procesarea datelor care privesc acea
persoană. Informaţiile trebuie să includă, cel puţin, categoriile de date ce privesc persoana şi
care sunt procesate, autoritatea competentă furnizoare a acestor date, destinatarii datelor şi
motivul pentru care datele vor fi procesate, inclusiv temeiul legal pentru această procesare
în conformitate cu dispoziţiile incidente ale dreptului naţional.
(2) Persoana interesată va avea dreptul de a obţine, de la autoritatea de furnizare a
datelor sau, sub rezerva condiţiilor prevăzute în articolele VI-30 şi VI-33, de la autoritatea
de supraveghere oricând, la cerere, confirmarea dacă datele privind persoana interesată sunt
sau nu procesate. În cazul în care aceste date personale sunt procesate, autoritatea va furniza
informaţii în conformitate cu legea protecţiei datelor aplicabilă. Paragraful (1) teza 2 se
aplică mutatis mutandis.
(3) Autoritatea competentă furnizoare a datelor va informa persoana interesată despre
drepturile sale de acces la date personale ce o privesc, inclusiv dreptul de a cere fie ca datele
greşite să fie corectate, fie ca datele procesate nelegal să fie şterse cât mai curând posibil,
precum şi dreptul de a primi informaţii privind procedurile pentru exercitarea acestor drepturi.
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(4) Autoritatea de supraveghere se va asigura că persoanele interesate pot efectiv să îşi
exercite dreptul lor la acces în conformitate cu legea de protecţie a datelor aplicabilă.
(5) Informaţiile pot fi reţinute doar în contextul paragrafelor 1 şi 2, în scopul:
(a) prevenirii, investigării, descoperirii sau urmăririi penale a infracţiunilor;
(b) securităţii naţionale, ordinii publice sau apărării Statului Membru;
(c) protecţiei intereselor economice sau financiare importante ale unui Stat Membru
sau ale Uniunii, inclusiv în chestiuni monetare, bugetare şi fiscale;
(d) protecţiei drepturilor şi libertăţilor altora.
Autoritatea este obligată să informeze persoana interesată despre motivele reţinerii
informaţiilor şi despre drepturile de recurs la autoritatea competentă de protecţie a datelor.
Articolul 20 (3)-(5) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică mutatis mutandis.
VI-16 Acces pentru autorităţile competente
(1) Accesul la informaţiile furnizate sub rezerva obligaţiei de informare sau stocate
într-o bază de date va fi limitat la acele autorităţi pentru care accesul este esenţial în vederea
exercitării atribuţiilor şi doar în măsura în care acele date sunt necesare pentru îndeplinirea
sarcinilor lor în conformitate cu scopurile partajării informaţiilor.
(2) Reguli clare şi cuprinzătoare privind autorităţile care pot avea acces şi utiliza aceste
informaţii şi condiţiile sub care accesul şi utilizarea sunt permise vor fi prevăzute în actul
primar şi în dispoziţiile de implementare incidente pentru fiecare obligaţie de a informa şi
bază de date.
VI-17 Reguli de gestiune a accesului în sistemele de informaţii
Pentru fiecare sistem de informaţii prin care autorităţile publice fac schimb de date sub
rezerva unei obligaţii de informare sau care prevede o bază de date vor fi stabilite, în actul
primar şi în dispoziţiile incidente de implementare, reguli clare şi cuprinzătoare de gestiune
a informaţiilor.

Subsecţiunea 2: Modificarea şi ştergerea datelor şi informaţiilor
VI-18 Competenţa de modificare şi ştergere a datelor
(1) Informaţiile conţinute într-o bază de date pot fi modificate sau şterse de către:
(a) autoritatea competentă care a furnizat date sub rezerva obligaţiei de informare sau a
introdus date într-o bază de date;
(b) autoritatea de supraveghere potrivit articolului VI-33.
(2) Atunci când actul primar permite expres, dreptul de modificare sau ştergere a
informaţiilor într-o bază de date poate fi conferit şi unuia dintre organismele listate potrivit
articolului VI-6.
VI-19 Obligaţii de actualizare, corectare sau ştergere a datelor
(1) Dacă autoritatea competentă de furnizare a datelor constată că informaţiile
transmise altor autorităţi sau datele introduse în baze de date sunt incorecte sau au fost
procesate cu încălcarea dreptului UE sau naţional incident, va verifica informaţiile sau
datele şi, dacă este necesar, le va corecta sau şterge de îndată.
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(2) Actul primar poate crea o obligaţie pentru autorităţile competente furnizoare de
date de a actualiza informaţiile la intervale regulate specificate.
(3) Orice persoană interesată poate solicita ca datele referitoare la ea, care sunt
incorecte, să fie corectate şi ca datele înregistrate nelegal sau care nu mai pot fi stocate să
fie blocate sau şterse de către autoritatea furnizoare a datelor, de îndată.
(4) Dacă o autoritate participantă care nu a furnizat datele are indicii că datele sunt
incorecte sau au fost procesate cu încălcarea dreptului UE sau naţional incident, acest
organism trebuie să informeze de îndată autoritatea de furnizare a datelor. Autoritatea de
furnizare a datelor va verifica datele şi, dacă este necesar, le va corecta sau le va şterge
imediat.
(5) În cazul în care persoana interesată sau altă autoritate participantă contestă corectitudinea datelor, dar aceasta nu poate fi stabilită, datele vor fi marcate de către autoritatea
furnizoare a datelor, la cererea persoanei interesate, cu un semn care evidenţiază această
dispută. Dacă un semn de marcaj există, acesta poate fi înlăturat numai cu permisiunea
persoanei interesate sau a altei autorităţi participante. Fără a aduce atingere acestei limitări,
un semn de marcaj poate fi înlăturat în conformitate cu o decizie a instanţei competente sau
a unei autorităţi independente de protecţie a datelor.
(6) Atribuţiile ce revin Autorităţii de Supraveghere potrivit articolului VI-33 rămân
neatinse.

Subsecţiunea 3: Utilizarea datelor şi informaţiilor
VI-20 Obligaţia de utilizare a datelor în activităţi şi de a consulta bazele de date
În desfăşurarea activităţii lor, autorităţile competente sunt obligate să aibă în vedere
informaţiile furnizate de alte autorităţi competente sub rezerva obligaţiei de informare sau
introduse într-o bază de date.
VI-21 Obligaţia de a evalua independent informaţiile furnizate prin sistemele de
informaţii
(1) Informaţiile furnizate prin sisteme de informaţii trebuie să facă obiectul unei
evaluări separate din partea autorităţii competente în considerarea unei acţiuni bazate pe
aceste informaţii. Când autoritatea competentă care acţionează are îndoieli cu privire la
valabilitatea informaţiei, va consulta de îndată autoritatea competentă furnizoare a acelei
informaţii prin intermediul sistemului de informaţii.
(2) Autorităţile competente se vor asigura că vor fi utilizate complet caracteristicile
relevante ale unui sistem de informaţii, astfel încât să se obţină o imagine clară şi completă
a informaţiei şi să fie evitată o constatare falsă a stării de fapt.
VI-22 Obligaţia de a efectua anumite acţiuni ca urmare a informaţiilor
Când există o obligaţie de a acţiona ca urmare a unei notificări, autorităţile competente
se vor asigura că măsurile menţionate în actul primar sunt îndeplinite şi, când este cazul,
vor informa alte autorităţi competente relevante despre acţiunile efectuate, prin trimiterea
unei notificări ulterioare.
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VI-23 Clauza de scutire
În cazuri excepţionale, autorităţile competente pot fi scutite de la îndeplinirea
obligaţiilor prevăzute de articolele VI-21 şi VI-22. O astfel de scutire trebuie să fie limitată
la anumite situaţii justificate care sunt în mod clar specificate în actul primar sau în regulile
incidente de implementare.
VI-24 Restricţii în utilizarea datelor şi informaţiilor
(1) Autorităţile competente vor efectua schimbul şi vor procesa datele numai în
scopurile prevăzute de dispoziţiile incidente ale dreptului UE privind schimbul acestor
informaţii.
(2) Procesarea în alte scopuri va fi permisă doar cu autorizarea prealabilă a autorităţii
competente furnizoare a datelor şi prevăzute de legea aplicabilă cu privire la autoritatea
competentă primitoare sau restauratoare. Autorizarea poate fi emisă doar în măsura în care
permite legea aplicabilă a autorităţii furnizoare.
(3) Diseminarea datelor şi informaţiilor partajate între autorităţi publice şi terţi implică
o autorizaţie legislativă specială.

Subsecţiunea 4: Protecţia datelor şi securitatea informaţiilor
VI-25 Obligaţii generale de protecţie a datelor
(1) Toate activităţile de gestiune a informaţiilor trebuie să respecte cerinţele protecţiei
specifice a datelor aplicabile în speţă.
(2) Actul primar va defini în mod clar, pentru fiecare activitate de gestiune a informaţiilor reglementată, categoriile de date şi informaţii care pot fi strânse, transmise şi stocate.
Înainte de furnizarea informaţiilor, autoritatea competentă se va asigura că informaţiile fac
parte din acele categorii de date şi informaţii.
VI-26 Stocarea, blocarea şi ştergerea datelor transmise sub rezerva unei obligaţii
de informare
(1) Datele referitoare la o persoană interesată şi stocate într-o bază de date ca urmare a
unui schimb de informaţii sub rezerva obligaţiei de informare vor fi accesibile doar atât
timp cât este necesar în vederea atingerii scopurilor pentru care au fost furnizate. Dacă o
obligaţie de informare rezultă dintr-un eveniment specific, datele vor fi accesibile doar până
când sarcinile administrative care au legătură cu acel eveniment sunt îndeplinite şi nu mai
mult de şase luni după închiderea oficială a procedurii incidente. După această perioadă,
datele personale vor fi blocate. Actul primar va prevedea reguli pentru perioada standard şi
cea maximă în care datele sunt accesibile.
(2) Datele blocate, cu excepţia stocării lor, vor fi procesate numai în scopul dovedirii
unui schimb de informaţii cu consimţământul persoanei interesate, în afară de situaţia când
procesarea este necesară pentru o procedură judiciară ulterioară sau este cerută pentru
motive imperative în interes public.
(3) Datele blocate nu vor putea fi căutate sau accesate de autorităţile competente care
utilizează baza de date. Căutările care au ca obiect date blocate vor afişa autorităţii
solicitante un rezultat negativ.
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(4) Datele blocate vor fi şterse automat după trei ani de la blocare. Orice decizie de a
reţine datele pentru o perioadă mai lungă trebuie să fie întemeiată pe o evaluare cuprinzătoare şi specifică şi va fi regulat revizuită.
(5) Niciuna din dispoziţiile prezentului articol nu aduce atingere dreptului Statului
Membru de a ţine fişiere de date privind o anumită notificare emisă de acel Stat Membru
sau o notificare cu privire la care acţiunea a avut loc pe teritoriul Statului Membru. Durata
acestei stocări a datelor va fi guvernată de legea naţională.
VI-27 Stocarea, blocarea şi ştergerea datelor schimbate în afara procedurilor
asociate unei obligaţii de informare
(1) Datele pot fi accesibile prin intermediul bazelor de date indiferent de limitele
prevăzute în articolul VI-26 în conformitate cu regulile actului primar pentru baza de date
respectivă.
(2) Fără a afecta perioada de reţinere maximă prevăzută în actul primar, datele stocate
într-o bază de date vor fi revizuite în mod regulat de către autoritatea furnizoare a datelor
pentru a se stabili dacă mai sunt cerute pentru scopul în care au fost stocate în mod legal.
(3) Datele referitoare la o persoană interesată şi stocate într-o bază de date vor fi
blocate de către autoritatea furnizoare de îndată ce nu mai sunt necesare scopului pentru
care au fost stocate în mod legal sau după perioada maximă totală de stocare prevăzută în
actul primar.
(4) Teza 4 a paragrafului (1) şi paragrafele (2)-(5) ale articolului VI-26 se aplică datelor
de baze mutatis mutandis.
(5) Prezentul articol nu exclude posibilitatea ştergerii datelor mai devreme de expirarea
duratei de stocare obiect al unei cereri explicite a autorităţii furnizoare a datelor şi
consimţământului persoanei interesate. O astfel de ştergere va fi notificată tuturor
autorităţilor participante.
VI-28 Confidenţialitate
Autorităţile publice, reprezentanţii lor şi alţi funcţionari, inclusiv experţii independenţi
sau organismele desemnate de o autoritate publică nu vor dezvălui informaţii de care au luat
cunoştinţă prin intermediul activităţilor de gestiune a informaţiei şi care se află sub
incidenţa obligaţiei secretului profesional sau obligaţiilor echivalente de confidenţialitate.
Această obligaţie se aplică şi după ce membrilor echipei le încetează mandatul sau raportul
de muncă.
VI-29 Standarde de securitate pentru sisteme IT
Pentru fiecare sistem IT prin care autorităţile publice fac schimb de date sub rezerva
obligaţiei de informare sau care formează o bază de date, standarde clare şi cuprinzătoare
pentru măsuri adecvate de securitate a riscului vor fi stabilite în actul primar şi în
dispoziţiile incidente de implementare.
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Capitolul 4: Supraveghere şi soluţionarea diferendelor
Secţiunea 1: Supraveghere generală şi soluţionarea diferendelor
VI-30 Desemnarea unei Autorităţi de Supraveghere
(1) Dacă o activitate de gestiune a informaţiilor este sprijinită de un sistem de informaţii, actul primar incident va stabili sau desemna o Autoritate de Supraveghere şi îi va
reglementa structura organizatorică.
(2) Funcţiile Autorităţii de Supraveghere vor fi:
(a) de a supraveghea activităţile de gestiune a informaţiei ale tuturor autorităţilor pentru a
asigura respectarea normelor prezentului cod, ale actului primar şi ale dreptului UE incident;
(b) de a soluţiona conflictele dintre autorităţile participante prin intermediul procedurilor de mediere în conformitate cu articolul VI-31 sau prin deciziile interadministrative
cu caracter obligatoriu potrivit articolului VI-32;
(c) de a-şi asuma rolul de autoritate de recurs, dacă dreptul UE stabileşte o procedură
de recurs administrativ;
(d) de a-şi asuma rolul de autoritate de control potrivit articolului VI-14, dacă dreptul
UE incident prevede controlul datelor şi informaţiilor;
(e) de a asigura conformitatea cu legile incidente privind protecţia datelor, indiferent de
competenţele autorităţilor externe de supraveghere a protecţiei datelor. Autoritatea de
Supraveghere va coopera cu autorităţile de protecţie a datelor pentru a asigura o supraveghere efectivă şi eficientă a protecţiei datelor;
(f) de a soluţiona plângeri împotriva refuzului de acces la documente dintr-o bază de
date cum este definită în articolul VI-2(3) şi să permită acest acces în conformitate cu
dreptul UE aplicabil.
VI-31 Procedura medierii între autorităţile participante
(1) Când o autoritate participantă este de părere că o măsură luată de o altă autoritate
participantă este incompatibilă cu actul primar sau este posibil să afecteze obiectivele
activităţii de gestiune a informaţiilor, va sesiza cu această problemă Autoritatea de
Supraveghere. Autoritatea de Supraveghere va acţiona ca mediator.
(2) Autorităţile participante în cauză şi Autoritatea de Supraveghere vor face toate
eforturile să rezolve problema.
(3) Autorităţile participante interesate de rezultatul unei medieri vor informa cu privire
la măsurile ulterioare întreprinse.
VI-32 Decizii interadministrative obligatorii
(1) Autoritatea de Supraveghere va fi învestită cu puterea de a verifica legalitatea
activităţilor de gestiune a informaţiilor raportat la standardele prevăzute în actul primar şi la
alte reguli şi principii rezultând din dreptul UE. Autoritatea de Supraveghere poate adopta o
decizie de obligare a autorităţilor participante să se conformeze dispoziţiilor incidente.
(2) Autoritatea de Supraveghere poate acţiona din proprie iniţiativă sau în baza unei
solicitări depuse de autoritatea participantă. Autoritatea de Supraveghere va depune eforturi
pentru a soluţiona un conflict prin mediere conform articolului VI-31 înainte de a adopta o
decizie interadministrativă obligatorie. Normele Cărţii a II-a se aplică mutatis mutandis.

196

CODUL RENEUAL DE PROCEDURĂ ADMINISTRATIVĂ A UNIUNII EUROPENE

(3) În afară de competenţele prevăzute în articolul VI-33, Autoritatea de Supraveghere
va analiza şi investiga plângerile persoanelor interesate cu privire la activităţile de gestiune
a informaţiilor.
VI-33 Competenţa de a permite accesul la date şi de modificare sau ştergere a
datelor
(1) La cererea unei persoane interesate, Autoritatea de Supraveghere va informa
respectiva persoană interesată în conformitate cu articolul VI-15 în legătură cu datele sale
introduse într-un sistem de informaţii.
(2) În baza solicitării unei persoane interesate potrivit articolului VI-19(3) sau urmare a
deciziei Autorităţii de Protecţie a Datelor ori a unei autorităţi judiciare, Autorităţii de
Supraveghere i se conferă dreptul de şterge sau modifica datele incorecte sau nelegale
introduse într-un sistem de informaţii.

Secţiunea 2: Supravegherea protecţiei datelor din bazele de date
VI-34 Supravegherea internă de către funcţionari de protecţie a datelor
(1) Toate autorităţile publice participante la o bază de date vor desemna cel puţin o
persoană în calitate de funcţionar de protecţie a datelor.
(2) Pentru numirea şi sarcinile funcţionarilor de protecţie a datelor, articolul 24 din
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică atât timp cât nu sunt aplicabile norme speciale, în
cazul autorităţilor Statelor Membre mutatis mutandis.
VI-35 Cooperarea externă în supravegherea protecţiei datelor din bazele de date
Dacă legiuitorul nu atribuie supravegherea externă a protecţiei datelor din bazele de
date Comitetului European pentru Protecţia Datelor potrivit articolului VI-39, supravegherea externă a protecţiei datelor din bazele de date se organizează într-o structură de
cooperare potrivit articolelor de la VI-36 la VI-38.
VI-36 Supravegherea externă de către Autoritatea Europeană pentru Protecţia
Datelor
(1) Cu privire la procesarea datelor din bazele de date, Autoritatea Europeană pentru
Protecţia Datelor va fi responsabilă pentru asigurarea, în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 45/2001 şi cu orice alt act legislativ al UE referitor la protecţia datelor, a respectării
de către instituţiile şi organismele Uniunii a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
persoanelor fizice şi în special a dreptului lor la protecţia datelor personale aşa cum este
stabilit în articolul 8 din Carta Drepturilor Fundamentale şi articolul 16 din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene.
(2) Cu privire la procesarea datelor personale în bazele de date, Autoritatea Europeană
pentru Protecţia Datelor va monitoriza în mod independent legalitatea procesării datelor
personale de către autorităţile UE, în special transmiterea datelor spre şi dinspre bazele de
date. Dacă o autoritate de gestiune este înfiinţată potrivit articolului VI-8, Autoritatea
Europeană pentru Protecţia Datelor va monitoriza în mod particular schimbul şi procesarea
ulterioară a informaţiilor suplimentare sau acţiunile întreprinse de autoritatea de gestiune.
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(3) Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor se va asigura că un audit al
activităţilor autorităţilor UE participante de procesare a datelor personale este realizat în
conformitate cu standardele naţionale de audit cel puţin o dată la patru ani. Autorităţile
participante vor furniza orice informaţii solicitate de Autoritatea Europeană pentru Protecţia
Datelor, îi vor acorda accesul la toate documentele şi înregistrările şi îi vor permite accesul
în toate spaţiile lor, oricând.
(4) În sensul prezentului articol, Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor îşi va
îndeplini obligaţiile prevăzute în articolul 46 şi va exercita competenţele atribuite prin
articolul 47 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
VI-37 Supravegherea externă a protecţiei datelor de către Autorităţile naţionale
de supraveghere
(1) Cu privire la procesarea datelor personale în baze de date, autoritatea sau
autorităţile desemnate în fiecare Stat Membru şi înzestrate cu puterile prevăzute în articolul
28 din Directiva 95/46 sau articolul 25 din Decizia-cadru a Consiliului 2008/977/JHA
(„Autoritatea Naţională de Supraveghere”) vor monitoriza în mod independent legalitatea
procesării datelor personale de către actori din Statele lor Membre, inclusiv transmiterea
datelor spre şi dinspre baza de date, precum şi schimbul şi procesarea ulterioară a informaţiilor suplimentare.
(2) Autoritatea Naţională de Supraveghere a Statului Membru în care subiectul datelor
este localizat şi, când este necesar, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Statului
Membru care a transmis datele, vor asista pe subiectul datelor şi, dacă este necesar, îl va
consilia în legătură cu exercitarea dreptului său la corectarea sau ştergerea datelor. Ambele
autorităţi naţionale de supraveghere vor coopera în acest scop. Solicitările pentru o astfel de
asistenţă pot fi făcute către autoritatea naţională de supraveghere a Statului Membru în care
subiectul datelor este localizat. Această autoritate va comunica solicitările către autoritatea
Statului Membru care a transmis datele.
(3) Autoritatea Naţională de Supraveghere se va asigura că un audit al operaţiunilor de
procesare a datelor de către Statele membre participante este efectuat în conformitate cu
standardele internaţionale de audit cel puţin o dată la patru ani. Autorităţile participante vor
furniza informaţiile solicitate de respectiva autoritate naţională de supraveghere a protecţiei
datelor, îi vor acorda accesul la toate documentele şi înregistrările şi îi vor permite accesul
în toate spaţiile lor, oricând.
VI-38 Cooperarea dintre autorităţile naţionale de supraveghere şi Autoritatea
Europeană pentru Protecţia Datelor
(1) Cu privire la procesarea datelor personale în baze de date, Autorităţile Naţionale de
Supraveghere şi Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor, ambele acţionând în cadrul
scopului şi competenţelor lor, vor coopera în mod activ în contextul responsabilităţilor ce le
revin şi vor asigura supravegherea coordonată a bazelor de date. În acest scop, vor face
schimb de informaţii relevante, se vor sprijini reciproc în efectuarea auditului şi inspecţiilor,
vor analiza dificultăţile de interpretare sau de implementare a regulilor aplicabile cu privire
la protecţia datelor, vor studia problemele legate de efectuarea supravegherii independente
sau de exercitarea drepturilor ce revin subiecţilor datelor, vor formula propuneri armonizate
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pentru soluţii comune la orice probleme şi vor promova cunoaşterea drepturilor privind
protecţia datelor, dacă este necesar. Dacă o autoritate necompetentă primeşte o solicitare din
partea unui subiect de date, autoritatea necompetentă va transfera solicitarea către
autoritatea competentă şi va informa subiectul datelor despre aceasta.
(2) Fiecare autoritate de supraveghere va lua măsurile adecvate şi necesare pentru a
soluţiona solicitarea venită din partea unei alte autorităţi de supraveghere fără întârziere şi
nu mai târziu de o lună de la data primirii solicitării. Astfel de măsuri pot include, în
particular, transmiterea informaţiilor relevante în cursul unei investigaţii sau măsuri de
executare necesare pentru încetarea sau interzicerea operaţiunilor de procesare contrare legii
aplicabile.
(3) Cartea a V-a privind asistenţa reciprocă se aplică fără a se aduce atingere paragrafelor de mai sus.
(4) Legiuitorul poate conferi supravegherea întregii procesări a datelor în baza de date
Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor, Autorităţii Naţionale de Supraveghere sau
unui grup de autorităţi de supraveghere (supraveghere reprezentativă).
VI-39 Supravegherea protecţiei datelor în cadrul bazelor de date de către
Comitetul European pentru Protecţia Datelor
(1) Cu privire la procesarea datelor personale în bazele de date, legiuitorul poate atribui
întreaga supraveghere a unei astfel de baze de date Comitetului European pentru Protecţia
Datelor. Comitetul va fi compus din conducătorul câte unei autorităţi de supraveghere din
fiecare Stat membru şi cel al Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor, iar deciziile sale
se vor lua cu majoritatea simplă a membrilor săi. Dacă un Comitet European pentru
Protecţia Datelor este înfiinţat prin legea generală europeană privind protecţia datelor,
supravegherea bazelor de date poate fi încredinţată doar acestui Comitet. În acest caz,
Comitetul va înfiinţa cel puţin un subgrup pentru supravegherea protecţiei datelor. În niciun
caz, Comisia nu va avea dreptul să participe la activităţile şi şedinţele Comitetului referitoare la supravegherea bazelor de date.
(2) Autorităţile naţionale de supraveghere şi AEPD se vor asigura de dotarea
Comitetului European pentru Protecţia Datelor sau a subgrupului cu resursele umane,
tehnice şi financiare adecvate, spaţii şi infrastructură pentru îndeplinirea efectivă a obligaţiilor şi sarcinilor care i-au fost date.
(3) Comitetul European pentru Protecţia Datelor îşi va îndeplini sarcinile şi obligaţiile
prevăzute în articolele VI-36 şi VI-37 şi va exercita puterile ce i-au fost conferite prin aceste
articole. În acest scop, va adopta un plan de supraveghere pentru fiecare bază de date, anual.
În acest plan, o parte din sarcini şi obligaţii, anume supravegherea activităţilor Statelor
Membre, pot fi delegate anumitor autorităţi naţionale de supraveghere, grupuri de autorităţi
naţionale de supraveghere sau AEPD. În caz de delegare, autorităţile naţionale de supraveghere şi AEPD sunt ţinute de această delegare şi de alte decizii ale Comitetului.
Delegarea poate fi revocată oricând.
(4) În scopul îndeplinirii sarcinilor sale şi pentru a contribui la creşterea coerenţei în
aplicarea normelor şi procedurilor privind procesarea datelor, Comitetul European pentru
Protecţia Datelor va coopera cu alte autorităţi de supraveghere, dacă este necesar.
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Capitolul 5: Remedii şi responsabilitate
VI-40 Dreptul la compensare în legătură cu activităţile de gestiune a informaţiilor
complexe
(1) Orice persoană care a suferit o vătămare ca urmare a operaţiunilor nelegale de
procesare în contextul unei activităţi de gestiune a informaţiilor sau oricărui act incompatibil
cu dispoziţiile actului primar va fi îndreptăţită să primească o compensaţie de la autoritatea
participantă responsabilă pentru prejudiciul suferit sau de la autoritatea în a cărei jurisdicţie
locuieşte petentul ori, în cazul unei persoane juridice, unde aceasta îşi are sediul social.
(2) În cazul în care autoritatea participantă împotriva căreia este îndreptată acţiunea nu
este autoritatea participantă responsabilă pentru activitatea de gestiune a informaţiilor care a
cauzat prejudiciul, aceasta din urmă va fi obligată să ramburseze, la cerere, sumele plătite
cu titlu de compensaţie, cu excepţia cazului în care utilizarea datelor de către autoritatea
participantă solicitantă a rambursării încalcă prevederile actului primar.
(3) Dacă orice încălcare de către autoritatea participantă a obligaţiilor prevăzute în
sarcina sa prin actul primar produce un prejudiciu unei alte autorităţi participante, prima
autoritate va fi ţinută responsabilă pentru acest prejudiciu, cu excepţia cazului şi în măsura
în care cealaltă autoritate participantă nu a luat măsuri rezonabile pentru a preveni
producerea prejudiciului sau minimizarea impactului său.
(4) Despăgubirile vor fi calculate şi plătite în conformitate cu principiile generale
comune sistemelor de drept ale Statelor Membre.
VI-41 Sancţiuni pentru procesarea nelegală a datelor
Autorităţile participante se vor asigura că orice procesare a datelor, ca parte a unei
activităţi de gestiune a informaţiilor din domeniul de aplicare a prezentei cărţi, contrară
actului primar, va face obiectul unor sancţiuni efective, proporţionale şi disuasive.

C. Explicaţii
Capitolul 1: Dispoziţii generale
VI – 1 - Întinderea şi aplicarea Cărţii a VI-a
(1) Aşa cum s-a menţionat în cuprinsul introducerii1 şi în conformitate cu art. I-1 (3),
Cartea a VI-a cuprinde o descriere detaliată a autorităţilor cărora li se aplică prevederile
Cărţii a VI-a. Sfera sa de aplicare cuprinde managementul activităţilor privind informaţiile,
pe verticală şi pe orizontală, aşadar nu doar managementul activităţilor autorităţilor UE
privind informaţiile, ci şi ale autorităţilor naţionale.
(2) Prin contrast, în esenţă, sfera aplicării sale nu se referă la toate activităţile de
management al informaţiilor. Cartea a VI-a este dedicată anumitor activităţi de schimb interadministrativ de informaţii, enumerate în art. VI-1 (1) fraza 1 şi definite în art. VI-2 (1) – (3), prin
1

A se vedea par. 3 din Introducere.
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intermediul unui mecanism informaţional structurat, cu obligaţia de informare fără o cerere
prealabilă sau prin stabilirea şi folosirea unei baze de date utilizate în comun. Astfel cum se
prevede în art. VI-1(1) propoziţia 2 şi respectând concepţia stabilită în Regulile Model
ReNEUAL, activităţile esenţialmente interne dintr-un stat membru nu sunt guvernate de
dispoziţiile Cărţii a VI-a. Astfel cum rezultă din definiţia cuprinsă în art. VI-2 (1) – (3), nici
activităţile interne de management al informaţiilor din cadrul unei singure autorităţi a UE
nu sunt guvernate de dispoziţiile Cărţii a VI-a1.
(3) Astfel cum se subliniază în art. VI-1(2), anumite activităţi de management al
informaţiilor sunt guvernate de dispoziţiile cuprinse în alte cărţi ale acestor reguli model, în
special în Cartea a V-a care reglementează schimbul de informaţii în cadrul obligaţiei de
asistenţă reciprocă 2 şi în Cartea a III-a, Capitolele 3 şi 4 (Adoptarea deciziilor în mod
unilateral în fiecare caz), referitoare la colectarea informaţiilor, dreptul de a fi ascultat şi
consultarea interadministrativă.
(4) Din cauza resurselor limitate, anumite categorii de activităţi de management al
informaţiilor nu sunt reglementate de Regulile Model ReNEUAL în acest stadiu al
proiectului. De asemenea, în anumite cazuri există deja prevederi legale cuprinzătoare
pentru aceste activităţi. Este cazul, în special, al dispoziţiilor privind accesul persoanelor
private la documentele deţinute de autorităţile publice. Nu vor fi afectate instrumentele
juridice relevante, inclusiv Regulamentul nr. 1049/20013 şi Directiva 2007/2 INSPIRE4. De
asemenea, rămâne în afara domeniului de aplicare al Regulilor Model ReNEUAL utilizarea
publică a informaţiilor din sectorul public privind aducerea la cunoştinţă sau avertizarea
publicului5. Astfel de activităţi pot fi integrate în aceste reguli model într-o etapă ulterioară.
VI – 2 Definiţii
(5) Art. VI-2 completează art. I-4 şi cuprinde definiţii ale noţiunilor care sunt de mare
importanţă pentru prevederile Cărţii a VI-a. De exemplu, acesta este cazul definiţiilor din
paragrafele (1)-(3) care privesc subcategoria autorităţilor de management al informaţiilor
căreia, conform art. VI-1 (1), i se aplică Cartea a VI-a. Definiţia noţiunii de „sistem
informatic” este relevantă deoarece anumite dispoziţii ale acestei cărţi se aplică numai
1

A se vedea Cartea a V-a, par. 6-8 din Explicaţii.
A se vedea par. 5, 6 din Introducere.
3 Regulamentul EC 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 mai 2001 privind accesul
public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei (2001), JO L 145/43.
4 Directiva 2007/2/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei
infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (Inspire), (2007), JO L 108/1.
5 Regulamentul (CE) 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 (2002), JO L
31/1 modificat prin Regulamentul (CE) 596/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009
de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la
articolul 251 din Tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de
reglementare cu control – Partea a patra, JO L 188/14 din 18 iulie 2009, art. 10; Directiva 2001/95/EC a
Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor (2001),
JO L 11/14, modificată prin Regulamentul CE 596/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie
2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la
articolul 251 din Tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de
reglementare cu control – Partea a patra, JO L 188/14 din 18 iulie 2009, art. 5.
2
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activităţilor susţinute de acest sistem1. Paragrafele (5) şi (6) definesc categoriile de autorităţi
care nu sunt definite în una din următoarele Reguli Model ReNEUAL2. Pe de altă parte,
anumite noţiuni folosite în Cartea a IV-a rămân nedefinite. Acesta este în special cazul
anumitor noţiuni precum, de exemplu „date personale” sau „procesare a datelor”, care sunt
deja bine definite în legislaţia UE privind protecţia datelor şi nu necesită o definire
suplimentară3. Nici noţiunile „date” şi „informaţii” nu sunt definite, în acord cu legislaţia
UE existentă, care nu le diferenţiază4. Aceasta este o abordare adecvată şi în cazul acestor
reguli model.
(6) Definiţia noţiunii „mecanism structurat de informaţii” din Paragraful 1 este parţial
inspirată din legislaţia UE în vigoare5. Spre deosebire de anumite norme existente în dreptul
UE, definiţia din art. VI-2(1) stabileşte că această activitate de management al informaţiei,
specifică şi avansată, trebuie diferenţiată de schimbul de informaţii din cadrul obligaţiilor
de bază de asistenţă reciprocă reglementate în Cartea a V-a. Diferenţele dintre asistenţa
reciprocă „simplă” prevăzută în Cartea a V-a şi mecanismele structurate de informaţii sunt
explicate mai pe larg în art. III-12(1). Conform definiţiei, fluxurile de informaţii interne cu
care lucrează o autoritate nu sunt incluse şi, astfel, Cartea a VI-a nu li se aplică6.
(7) Conform art. VI-2(2), „obligaţia de a informa”, astfel cum este reglementată în
Cartea a VI-a, include numai obligaţiile de a informa o altă autoritate. Lipsa unei cereri
diferenţiază obligaţia de a informa de asistenţa reciprocă (informaţională), astfel cum este
definită în art. V-2. Furnizarea informaţiei poate fi orizontală, între autoritatea unui stat
membru şi autoritatea altui stat membru sau între două autorităţi distincte ale UE ori
verticală, între state membre şi autorităţi ale UE. În consecinţă, obligaţiile de a informa o
altă persoană deţinând o funcţie oficială din cadrul aceleiaşi autorităţi şi obligaţiile de a
1

A se vedea par. 20 din Introducere.
Spre deosebire de acele autorităţi definite în art. VI-6, VI-7, VI-8, VI-14, VI-30.
3 De exemplu, Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie
a acestor date (1995), JO L 381/3, modificată prin Regulamentul nr. 1882/2003 de adaptare la Decizia
1999/468/CE a Consiliului a dispoziţiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competenţelor de
executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din Tratatul CE (2003), JO
L 284/1, art. 2 (a); Propunerea Comisiei pentru un regulament al Parlamentului European şi al Consiliului
privind protecţia drepturilor persoanei faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date (Regulamentul General privind Protecţia Datelor), COM (2012) 11 final, art. 4(2).
4 De exemplu, Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie
a acestor date (1995), JO L 381/3, modificată prin Regulamentul nr. 1882/2003 de adaptare la Decizia
1999/468/CE a Consiliului a dispoziţiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competenţelor de
executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din Tratatul CE (2003), JO
L 284/1, art. 2 (a); Propunerea Comisiei pentru un regulament al Parlamentului European şi al Consiliului
privind protecţia drepturilor persoanei faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date (Regulamentul General privind Protecţia Datelor), COM (2012) 11 final, art. 4(2).
5 Comparativ, Regulamentul nr. 1024/2012 (UE) al Parlamentului european şi al Consiliului din 25
octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de
abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (2012), JO L 316/1, modificat prin Directiva
2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei
2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind
cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul IMI”)
(2013), JO L 354/132, art. 5(d).
6 A se vedea, de asemenea, paragraful 2 din Explicaţii.
2
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informa persoane private sau publice nu sunt reglementate de Regulile Model ReNEUAL1.
Informarea poate fi obişnuită, la intervale de timp anume stabilite sau determinată de o
anumită împrejurare.
(8) Definiţia noţiunii „bază de date” din paragraful 3 ca fiind a treia activitate de
management al informaţiilor reglementată de aceste norme model este inspirată din normele
existente la nivelul Uniunii Europene care definesc noţiunea de „sistem de evidenţă a
datelor”2. Pe lângă un astfel de sistem de evidenţă a datelor, o bază de date trebuie susţinută
de un sistem informatic. În mod asemănător cu celelalte două activităţi reglementate de
Cartea a IV-a şi în concordanţă cu analizarea în Cartea a VI-a a managementului combinat
al informaţiilor, o bază de date utilizată de o singură autoritate nu este cuprinsă în definiţia
din paragraful 33. Totodată, baza de date utilizată în mod legal numai de către autorităţile
dintr-un stat membru nu fac obiect al reglementării din Cartea a VI-a, conform art. VI-1(1)
fraza a 2-a. Cu alte cuvinte, prevederile din Cartea a VI-a se aplică numai bazelor de date
utilizate de cel puţin două autorităţi publice aparţinând unor jurisdicţii diferite sau de cel
puţin două autorităţi ale UE.
(9) Noţiunea de „sistem informatic” este folosită în modalităţi diferite atât în normele
adoptate la nivelul Uniunii Europene, cât şi în literatura de specialitate. Paragraful 4 defineşte
această noţiune nu ca pe o activitate informatică specifică, ci mai degrabă pentru a califica
cele trei activităţi enumerate în art. VI-1(1) (a)-(c). Prin urmare, noţiunea nu este decisivă
pentru determinarea sferei de aplicare a Cărţii a VI-a, ci pentru determinarea aplicabilităţii
unor prevederi mai stricte ale Cărţii a VI-a4. Spre deosebire de bazele de date care sunt prin
definiţie susţinute de un sistem informatic 5 , mecanismele structurate de informaţii şi
obligaţiile de a informa pot fi, dar nu sunt întotdeauna susţinute de un sistem informatic.
(10) Astfel de standarde calificate sunt justificate fie dacă o activitate informaţională
este susţinută de un sistem informatic, de pildă de un anumit program pentru realizarea
schimbului de informaţii sau de o infrastructură informatică6, sau activitatea este susţinută
1

A se vedea, de asemenea, paragraful 2 din Explicaţii.
Comparativ, Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date (1995), JO L 381/3, modificată prin Regulamentul nr. 1882/2003 de adaptare la Decizia
1999/468/CE a Consiliului a dispoziţiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competenţelor de
executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din Tratatul CE (2003), JO
L 284/1, art. 2 (c); de asemenea, Propunerea Comisiei pentru un regulament al Parlamentului European şi al
Consiliului privind protecţia drepturilor persoanei faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date (Regulamentul General privind Protecţia Datelor), COM (2012) 11 final, art. 4(4).
3 A se vedea, de asemenea, paragraful 2 din Explicaţii.
4 A se vedea, de asemenea, paragraful 20 din Introducere.
5 A se vedea art. VI-2(3).
6 Comparativ, Regulamentul nr. 1024/2012 (UE) al Parlamentului European şi al Consiliului din 25
octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de
abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (2012), JO L 316/1, modificat prin Directiva
2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei
2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind
cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul IMI”)
(2013), JO L 354/132, art. 8 (1)(a); Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor
informatice la scară largă în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (2011), JO L 286/1, modificat prin
Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind
2
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de o infrastructură organizaţională precum punctele de contact (art. VI-7), autorităţile de
management (art. VI-8) sau autorităţile de supraveghere (Cartea a VI-a, Capitolul 4).
(11) Drepturile individuale stabilite în cadrul acestei cărţi sunt în principal drepturi ale
„persoanei interesate” care poate fi atât o persoană fizică, cât şi o persoana juridică.
Definiţia noţiunii de „persoană interesată” este elaborată fără a se avea în vedere că dreptul
la protecţia datelor poate fi în principal exercitat de persoanele fizice. Prin urmare, scopul
protecţiei vizat de normele din această Carte trebuie interpretat în fiecare situaţie, dar luând
în considerare că, în principiu, persoana interesată poate fi atât o persoana fizică, cât şi o
persoană juridică. Partea finală a definiţiei este inspirată de normele privind protecţia
datelor1, dar extinse asupra persoanelor juridice. Persoana interesată, la fel ca în normele
privind protecţia datelor, este identificată numai prin mijloace care în mod rezonabil ar
putea fi folosite.
VI – 3 Nevoia unui act normativ de bază
(12) Articolul VI-3 prevede obligaţia de a întemeia activitatea de management al
informaţiei pe un act normativ de bază, dacă activitatea este reglementată de Cartea a VI-a.
Dimpotrivă, alte cărţi din regulile model conţin ele însele baza legală pentru activităţile de
management al informaţiei realizate, ca asistenţa reciprocă (Cartea a V-a) sau formele de
bază ale culegerii de informaţii (Cartea a III-a). Acest lucru nu este posibil în cazul
prevederilor Cărţii a VI-a, atât timp cât aceasta se aplică unor activităţi mai complexe, care
trebuie descrise mai detaliat decât permite cadrul general cuprins în Cartea a VI-a. Prin
urmare, Cartea a VI-a stabileşte câteva chestiuni de largă aplicabilitate, dar nu înlătură
nevoia unui act normativ de bază.
(13) Supremaţia legii presupune ca actul administrativ care restrânge exerciţiul
drepturilor fundamentale să fie întemeiat pe o prevedere a legii. Acest principiu al legalităţii
este, de asemenea, prevăzut în art. 52 (1) fraza I a Cartei Drepturilor Fundamentale a
Uniunii Europene. Acest principiu nu se aplică actelor obligatorii precum decizia
administrativă reglementată în Cartea a III-a. Articolul 8 (2) fraza I din Cartă prevede că
datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai pe baza consimţământului persoanei
interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut de lege 2 . Activităţile de
instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a
Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru
responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de
către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid şi privind cererile autorităţilor de aplicare a legii din
statele membre şi a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii şi de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (2013), JO L 180/1.
1 A se vedea Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date (1995), JO L 381/3, modificată prin Regulamentul nr. 1882/2003 de adaptare la Decizia
1999/468/CE a Consiliului a dispoziţiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competenţelor de
executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din Tratatul CE (2003), JO
L 284/1, art. 2 (c); de asemenea, Propunerea Comisiei pentru un regulament al Parlamentului European şi al
Consiliului privind protecţia drepturilor persoanei faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date (Regulamentul General privind Protecţia Datelor), COM (2012) 11 final, art. 4(1).
2 A se vedea, de asemenea, Rezoluţia Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la propunerea
de regulament a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia drepturilor persoanei faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulamentul General privind Protecţia
Datelor), P_ TA(2014)0212, art. 6(3).
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management al informaţiilor administrative privesc de cele multe ori, dacă nu chiar în toate
cazurile, cel puţin în parte, date cu caracter personal. A institui fiecare din formele avansate
de management al informaţiilor din sfera de incidenţă a Cărţii a VI-a exclusiv pe baza
dorinţei persoanei interesate de a-şi da consimţământul nu constituie o opţiune adecvată.
Prin urmare, art. VI-3 mai degrabă reiterează o obligaţie constituţională privind prelucrarea
datelor cu caracter personal şi, prin urmare, are caracter declarativ.
(14) Prin urmare, art. VI-3 stabileşte cu caracter constitutiv obligaţia de a întemeia o
activitate pe un act normativ de bază numai pentru acele activităţi de management al
informaţiilor care nu privesc date cu caracter personal. Această obligaţie este justificată în
principal pentru două motive: în primul rând, această abordare garantează certitudinea
juridică având în vedere că în multe cazuri poate fi încă posibil ca activităţile de management al informaţiilor să implice/includă prelucrarea unor date cu caracter personal. În al
doilea rând, activităţile de management al informaţiilor reglementate de Cartea a VI-a
privesc schimbul de informaţii între cel puţin două autorităţi publice distincte şi, în cele mai
multe cazuri, între un număr mare de autorităţi publice distincte din mai multe jurisdicţii1.
În aceste împrejurări, o bază legală clară şi stabilă pentru raporturile dintre aceste autorităţi
necesită nu numai o repartizare clară a răspunderii, dar şi eficacitate şi eficienţă administrativă. Prevederea derogatorie din art. VI-3(4) stabileşte că este necesară o abordare
flexibilă în cazul proiectelor-pilot. În mod suplimentar, potrivit art. VI-3(2), actul normativ
de bază nu trebuie să fie în mod necesar un act legislativ. Aşadar, administraţia este
împuternicită să aleagă între diferite grade de formalism. Dacă este practicabil şi legal,
activitatea de management al informaţiilor poate, de asemenea, să se întemeieze pe o multitudine de acte de bază de natură diferită.
(15) O sursă importantă de inspiraţie folosită la redactarea art. VI-3 (1) şi (4) a fost
art. 54 (1) şi (2) (a) din Regulamentul Financiar2 care prevede obligaţii asemănătoare privind
întemeierea activităţilor bugetare pe un act de bază. În plus, la redactarea art. VI-3 (2) s-a avut
ca model art. 2 (d) din Regulamentul Financiar3.
(16) Articolul VI-3 (3) enumeră o serie de chestiuni care trebuie reglementate în actul
de bază, însă nu restrânge marja de apreciere pe care o au entităţile relevante în ceea ce
priveşte organizarea acestor chestiuni. Aceste aspecte obligatorii privesc definirea activităţii
în detalii importante (a, b, f, h) şi concretizează arhitectura organizaţională pentru
implementarea sa în cadrul abstract stabilit în alte articole ale Cărţii a VI-a (c, d, e). Lista
generală din art. VI-3 (4) este completată prin alte prevederi ale Cărţii a VI-a 4 privind
1

A se vedea par. 3, 13 din Introducere.
Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind
normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom)
nr. 1605/2002 al Consiliului (2012), JO L 298/1, modificat prin Regulamentul nr. 547/2014 de modificare a
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii
(2014), JO L 163/18.
3 Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind
normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom)
nr. 1605/2002 al Consiliului (2012), JO L 298/1, modificat prin Regulamentul nr. 547/2014 de modificare a
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii
(2014), JO L 163/18.
4 A se vedea art. VI-4(1) fraza 3, VI-8(4), VI-9(2) fraza 2, VI-11(1) şi (3), VI-12(1) fraza 1 şi (2) fraza 2,
VI-13(1) fraza 1, VI-14(1) fraza 1, (2) fraza 2, (4) fraza 1, VI-16(2), VI-17, VI-18(2), VI-19(2), VI-22, VI-23,
VI-25(2) fraza 1, VI-26(1) fraza 4, VI-27(1), VI-29 şi VI-30(1).
2
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anumite activităţi de management al informaţiilor. Spre deosebire de art. VI-3 (3), unele din
aceste prevederi lasă la discreţia entităţii relevante decizia de a reglementa respectiva
problemă în actul de bază.
VI-4 Evaluarea activităţilor de management al informaţiilor
(17) Obligaţia de a întocmi în mod regulat rapoarte generale de evaluare există în cazul
majorităţii activităţilor de management al informaţiilor cărora li se aplică prevederile Cărţii
a VI-a1. Această obligaţie permite entităţilor administrative relevante şi entităţilor legislative să reconsidere măsurile organizatorice şi dispoziţiile legale existente şi să propună
modificări ale acestora în vederea îmbunătăţirii lor, să le adapteze noilor împrejurări sau să
înlăture obligaţii de implementare a activităţilor de management al informaţiilor care nu
mai sunt necesare sau s-au dovedit a fi nefuncţionale. Termenele prevăzute pentru întocmirea rapoartelor diferă în cazul activităţilor existente şi aceste diferenţe par a fi justificate.
Prin urmare, trebuie definite în actele de bază.
(18) În anumite cazuri, anumite informaţii nu sunt direct accesibile entităţii care este
responsabilă pentru întregul raport. În cazul în care aceste informaţii îi sunt necesare
acesteia, paragraful 2 obligă autorităţile relevante să furnizeze informaţii suplimentare
pentru redactarea rapoartelor specifice. Aceste rapoarte specifice vor fi anexate evaluării
generale cu scopul de a permite destinatarului raportului general să le verifice.
(19) În timp ce rapoartele menţionate până acum permit o evaluare în privinţa
obiectivelor activităţii de management al informaţiilor, rapoartele privind protecţia datelor
reglementate în paragraful 3 prezintă protecţia datelor ca pe un aspect foarte important al
managementului informaţiilor. Rapoartele de protecţie a datelor, în mod asemănător cu
rapoartele generale de evaluare, sunt o caracteristică a infrastructurii recent instituite pentru
desfăşurarea activităţilor de management al informaţiilor2 şi reprezintă o practică de urmat,
1 De exemplu, Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a
Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR), COM (2011) 873 final, art. 20(3),
Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de
informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă şedere
(Regulamentul VIS) (2008), JO L 218/60, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize)
(2009), JO L 243/1, art. 50; Decizia nr. 2119/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie
1998 de creare a unei reţele de supraveghere epidemiologică şi control al bolilor transmisibile în Comunitate
(1998), JO L 268/1 modificată prin Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii
prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control (2009), JO L
188/14, art. 14; Directiva 2001/95/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind
siguranţa generală a produselor (2001), JO L 11/14, modificată prin Regulamentul CE 596/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a
anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din Tratat, în ceea ce priveşte procedura de
reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a patra, J.O. L 188/14 din
18 iulie 2009, art. 4(d); Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20
decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua
generaţie (SIS II) (2006), JO L 381/4, art. 50(4), (5).
2 Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006
privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)
(2006), JO L 381/4, art. 46(3); Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înfiinţarea,
funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II) (2007), JO L 205/63,
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care trebuie inclusă în regulile model. Rapoartele de protecţie a datelor trebuie să susţină
evaluarea politică a activităţilor de management al informaţiilor şi trebuie întemeiate pe
rezultate ale auditului privind protecţia datelor, în conformitate cu art. VI-36(3) şi VI-37(3).
Acestea au o funcţie de supraveghere şi au, prin urmare, caracter auxiliar. Acestea nu se
substituie unul altuia.
VI -5 Obligaţiile privind cooperarea loială cu privire la sistemele de informaţii
(20) Art. VI-5 prevede obligaţia generală de cooperare loială. Prin urmare, serveşte ca
standard în raport cu care, de exemplu, autoritatea de supraveghere poate evalua activităţile
autorităţilor participante. O astfel de cooperare loială este imperativă pentru managementul
informaţiilor compuse şi poate, inter alia, obliga autorităţile participante să stabilească sau
să respecte un set de standarde de interoperabilitate.
VI-6 Autorităţi competente
VI-7 Puncte de contact
VI- 8 Autorităţi de management al sistemele informatice
(21) Art. VI-6, VI-7 şi VI-8 stabilesc elementele de bază ale unei arhitecturi juridice a
sistemelor de informaţii din Uniunea Europeană, de pildă, atribuţiile autorităţilor competente, punctele de contact şi autorităţile de management al sistemelor informatice. În timp
ce stabilirea autorităţilor competente este obligatorie pentru toate activităţile de management al informaţiilor, stabilirea unei autorităţi de management este obligatorie numai dacă
activitatea este susţinută de un sistem informatic. Stabilirea punctelor de contact depinde de
existenţa unei obligaţii în acest sens în actul de bază.
(22) Aceste elemente de bază pot fi completate pentru obligaţiile de a informa şi pentru
bazele de date cu elementele funcţionale suplimentare prevăzute în art. VI-14 (verificarea),
VI-30-VI-33 (supraveghere generală) şi art. VI-34-VI-39 (supravegherea protecţiei datelor).
(23) Pentru îndeplinirea tuturor acestor atribuţii nu este necesar să existe o autoritate
separată. De exemplu, un punct de contact poate servi, totodată, ca o autoritate de verificare.
Dimpotrivă, alte atribuţii nu pot constitui responsabilitatea unei singure autorităţi. De pildă,
potrivit art. 8(3) al Cartei Drepturilor Fundamentale supravegherea protecţiei datelor trebuie
art. 62(3); Regulamentul nr. 1024/2012 (UE) al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012
privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a
Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (2012), JO L 316/1, modificat prin Directiva
2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei
2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind
cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul IMI”)
(2013), JO L 354/132, art. 21(4); Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul
aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a
statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre
statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid şi privind cererile autorităţilor de
aplicare a legii din statele membre şi a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării
aplicării legii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenţiei europene pentru
gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie
(2013), JO L 180/1, art. 32(3).
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să fie independentă. Autorităţile nu pot acţiona ca autorităţi competente, nici ca autorităţi de
supraveghere (generale) care sunt, de asemenea, responsabile pentru implementarea efectivă a
activităţii de management al informaţiilor. Astfel de responsabilităţi comune ar compromite
supravegherea efectivă a protecţiei datelor. Disfuncţionalităţi similare pot apărea în cazul
responsabilităţilor comune deţinute atât ca autoritate competentă, cât şi ca autoritate de
verificare sau ca autoritate de supraveghere generală.
VI-6 Autorităţi competente
(24) Conform art. VI-6(1), autorităţile competente poartă responsabilitatea principală şi
directă pentru desfăşurarea activităţii de management al informaţiilor. Autoritatea
competentă în cele mai multe cazuri va fi autoritatea care de asemenea pregăteşte şi
implementează factorii administrativi declanşatori externi sau finali sau care se sprijină pe
schimburile de informaţii interadministrative. În plus, alte prevederi ale acestor reguli
model instituie un număr important de responsabilităţi în sarcina autorităţilor competente
(care furnizează informaţii)1.
(25) Conform art. VI-6, autorităţile competente trebuie desemnate în mod transparent.
În plus, art. 6 prevede că este necesară o documentaţie accesibilă a acestor entităţi. Aceste
cerinţe permit schimbul eficient şi efectiv de informaţii între autorităţile competente şi
garantează o alocare clară a responsabilităţilor în cadrul reţelei informaţionale complexe.
Redactarea acestei prevederi a avut ca model legislaţia existentă la nivelul Uniunii
Europene2.
VI-7 Punctele de contact
(26) Art. VI-7 reglementează punctele de contact ca fiind al doilea element de bază al
arhitecturii juridice a managementului combinat al informaţiilor. Spre deosebire de auto1 Comparativ, art. VI-12(2), art. VI-14(2), art. VI-15, art. VI-16, art. VI-17, art. VI-18, art. VI-19,
art. VI-20, art. VI-21, art. VI-22, art. VI-24, art. VI-25(2).
2 De exemplu, Decizia nr. 2119/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 1998
de creare a unei reţele de supraveghere epidemiologică şi control al bolilor transmisibile în Comunitate (1998),
JO L 268/1 modificată prin Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18
iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii
prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control (2009), JO L
188/14, art. 9; Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008
privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele
de scurtă şedere (Regulamentul VIS) (2008), JO L 218/60, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul
de vize) (2009), JO L 243/1, art. 6(3); Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind
asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în
vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol (1997) JO L 82/1,
modificat prin Regulamentul nr. 766/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului
privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi
Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol (2008), JO L
218/48, art. 29(2); Directiva 2001/95/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001
privind siguranţa generală a produselor (2001), JOL 11/14, modificată prin Regulamentul CE 596/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a
anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din Tratat, în ceea ce priveşte procedura de
reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a patra, JO L 188/14 din 18
iulie 2009, art. 6; Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Sistemului
european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR), COM (2011) 873 final, art. 5.
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rităţile competente, care sunt un element obligatoriu al oricărei activităţi de management al
informaţiilor, stabilirea unor puncte de contact este mai degrabă o opţiune legislativă.
Punctele de contact, care în dreptul UE actual sunt denumite şi servicii sau birouri de
coordonare sau de legătură, sunt instrumente organizaţionale folosite pe larg pentru a
facilita schimbul interadministrativ de informaţii1.
(27) Cu toate că autorităţile competente poartă responsabilitatea principală pentru
schimbul de informaţii, este posibil ca acestea să aibă o experienţă limitată în materia
schimbului multijurisdicţional de informaţii sau să nu aibă cunoştinţe relevante privind
limbile străine, legislaţia străină relevantă sau alocarea responsabilităţilor în alte ţări. În
aceste cazuri, punctele de contact oferă resurse suplimentare având în vedere că acestea
sunt implicate de regulă în managementul combinat al informaţiilor şi deţin abilităţile
profesionale relevante. Acestea pot servi şi ca mediatori în caz de conflict între autorităţile
competente.
(28) Art. VI-7 stabileşte punctele de contact ca o opţiune organizaţională, atât timp cât
anumite sisteme interadministrative de schimb informaţii nu au nevoie de un astfel de
sprijin suplimentar. Acesta este cazul schimbului de informaţii între două autorităţi ale UE2
sau între autorităţi centrale cu un grad înalt de specializare de la nivelul statelor membre
care interacţionează regulat cu autorităţi omoloage din alte state membre sau la nivelul UE.
(29) Având în vedere că punctele de contact au rolul unei infrastructuri organizaţionale,
care sprijină schimbul interadministrativ de informaţii, acestea sunt încadrate ca fiind
sisteme de informaţii conform art. VI-2(4). Acest aspect este subliniat prin obligaţiile
stabilite în art. VI-7 (3), chiar dacă se poate deroga de la acestea.

1

De exemplu, Regulamentul nr. 16/2011 din 10 ianuarie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare
a sistemului rapid de alertă pentru alimente şi furaje (2011), JO L 6/7, art. 2; Directiva 2001/95/EC a
Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor (2001),
JO L 11/14, modificată prin Regulamentul CE 596/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie
2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la
articolul 251 din Tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de
reglementare cu control – Partea a patra, JO L 188/14 din 18 iulie 2009, art. 6 coroborat cu Secţiunea 9 din
Anexa II; Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind
serviciile în cadrul pieţei interne (2006), JO L 376/36, art. 6, 21(2), 28(2); Regulamentul Consiliului
nr. 768/2005 de instituire a Agenţiei Comunitare pentru Controlul Pescuitului şi de modificare a Regulamentului
(CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului
(2005), JO L 128/1, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de
stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul
pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE)
nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE)
nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 şi de abrogare a Regulamentelor
(CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 şi (CE) nr. 1966/2006 (2009), JO L 343/1, art. 13(2)(b); Regulamentul
(CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea,
funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) (2006), JO L 381/4,
art. 7 (2); Decizia-cadru nr. 2009/315/JAI privind organizarea şi conţinutul schimbului de informaţii extrase din
cazierele judiciare între statele membre (2009), JO L 93/23, art. 3.
2 A se vedea, de asemenea, Regulamentul Comisiei (EC, EURATOM) 1302/2008 din 17 decembrie 2008
privind baza de date centrală a excluderilor (2008), JO L 344/12, art. 6.
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VI-8 Autorităţile de management pentru sistemele informatice
(30) Art. VI-8 prevede că un act de bază va stabili sau va identifica o autoritate de
management dacă o activitate de management al informaţiilor este susţinută de un sistem
informatic, astfel cum este definit în art. VI-2(4). Prin urmare, autorităţile de management
sunt un element de bază al arhitecturii multor sisteme avansate de informaţii din UE1. Actul
de bază poate prevedea înfiinţarea unei autorităţi de management sau poate desemna o
autoritate existentă, fie într-un stat membru, fie la nivelul Uniunii Europene, ca autoritate de
management. Poate fi eficientă desemnarea Agenţiei Sistemului Informatic UE, înfiinţată în
baza Regulamentului 1007/20112.
(31) Paragraful 2 enumeră o serie de obligaţii importante ale autorităţii de management. Această listă a fost inspirată din dreptul UE în vigoare 3 şi cuprinde sarcini
operaţionale de management cu caracter tehnic. Aceste sarcini tehnice ale autorităţii de
management trebuie diferenţiate de sarcinile administrative esenţiale ale autorităţii
competente care sunt susţinute de un sistem informatic. Aceste responsabilităţi diferite ale
autorităţii competente, pe de o parte, şi ale autorităţii de management, pe de altă parte, sunt
subliniate în paragraful 34. Paragraful 4 instituie o abordare flexibilă în acest domeniu de
1

A se vedea, de asemenea, par. 24 din Explicaţii.
Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 de
instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă în spaţiul de
libertate, securitate şi justiţie (2011), JO L 286/1, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru
compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a
criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie
internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un
apatrid şi privind cererile autorităţilor de aplicare a legii din statele membre şi a Europol de comparare a datelor
Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de
instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul
de libertate, securitate şi justiţie (2013), JO L 180/1.
3 Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 de
instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă în spaţiul de
libertate, securitate şi justiţie (2011), JO L 286/1, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru
compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a
criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie
internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un
apatrid şi privind cererile autorităţilor de aplicare a legii din statele membre şi a Europol de comparare a datelor
Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de
instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul
de libertate, securitate şi justiţie (2013), JO L 180/1, art. 1(2) şi (2); Regulamentul nr. 1024/2012 (UE) al
Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin
intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei
(„Regulamentul IMI”) (2012), JO L 316/1, modificat prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor
profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul
Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul IMI”) (2013), JO L 354/132, art. 8; Regulamentul (CE)
nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) (2006), JO L 381/4, art. 15.
4 Sursă de inspiraţie pentru acest paragraf este Regulamentul nr. 1024/2012 (UE) al Parlamentului
European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului
de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (2012), JO
2

210

CODUL RENEUAL DE PROCEDURĂ ADMINISTRATIVĂ A UNIUNII EUROPENE

reglementare foarte tehnic şi dinamic. Un exemplu este cel al regulilor care stabilesc
standarde privind schimbul de informaţii între sistemele informatice folosite în comun şi
sistemele informatice conexate ale autorităţilor UE şi ale statelor membre participante.
VI-9 Principiul transparenţei managementului informaţiilor
VI-10 Principiul calităţii datelor
(32) Art. VI-9 şi VI-10 subliniază două importante principii ale managementului
combinat al informaţiilor şi ale prelucrării comune a datelor 1 , şi anume principiile
transparenţei şi al calităţii datelor. Ambele principii contribuie la realizarea a două obiective
distincte, dar corelate: principiul unui schimb interadministrativ de informaţii de încredere
şi principiul protecţiei drepturilor subiective ale persoanelor interesate.
(33) Schimbul interadministrativ de informaţii este de încredere dacă datele furnizate
se ridică la standardele înalte de calitate, astfel cum sunt definite în art. VI-102. Furnizarea
unor date de înaltă calitate este stimulată prin atribuirea unei responsabilităţi corespunzătoare autorităţii care furnizează datele 3 . Pentru a asigura atragerea responsabilităţii
L 316/1, modificat prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013
de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE)
nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne
(„Regulamentul IMI”) (2013), JO L 354/132, art. 8(3).
1 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
(1995), JO L 381/3, modificată prin Regulamentul nr. 1882/2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a
Consiliului a dispoziţiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competenţelor de executare
prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din Tratatul CE (2003), JO L 284/1,
art. 2 (b); Propunerea Comisiei pentru un regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind
protecţia drepturilor persoanei faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
(Regulamentul General privind Protecţia Datelor), COM (2012) 11 final, art. 4(3).
2 Comparativ Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20
decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua
generaţie (SIS II) (2006), JOL 381/4, art. 34 (1); a se vedea, de asemenea, Convenţia de aplicare a Acordului
Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale
Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune (2000), JO L
239/19, art. 105.
3 Directiva 2001/95/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa
generală a produselor (2001), JOL 11/14, modificată prin Regulamentul CE 596/2009 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac
obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din Tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control
JO L 188/14 din 18 iulie 2009, Secţiunea 10 din Anexa II; Decizia Comisiei 2010/15/UE din 16 decembrie 2009
de stabilire a unui ghid de utilizare a Sistemului Comunitar de Informare Rapidă „RAPEX” înfiinţat în temeiul
articolului 12 şi a procedurii de notificare stabilite în temeiul articolului 11 din Directiva 2001/95/CE (Directiva
privind siguranţa generală a produselor) (2009), JO L 22/1 Partea II.3.2.4 din Anexă; Acquis-ul Schengen –
Convenţia de aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică
Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la
frontierele lor comune (2000), JO L 239/19, art. 105; a se vedea, de asemenea, Regulamentul (CE) nr. 883/2004
din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (2004) JOL 166/1, modificat prin
Regulamentul (UE) nr. 1372/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a
Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurii de punere
în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 (2013), JO L 346/27, art. 78(2).
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autorităţii care furnizează datele, art. VI-9 prevede necesitatea prelucrării datelor în mod
transparent şi uşor de monitorizat. În Cartea a VI-a sunt prevăzute instrumente suplimentare
pentru îmbunătăţirea calităţii datelor1.
(34) Dacă schimburile de date între autorităţile participante privesc persoanele fizice,
acestor persoane interesate trebuie să li se asigure mijloace pentru a-şi proteja drepturile lor
(protecţia datelor) în mod efectiv. Prima etapă este asigurată prin instituirea obligaţiei
autorităţii furnizoare a datelor de a transmite numai date de calitate înaltă.
(35) Această obligaţie va fi efectivă numai dacă responsabilităţile sunt în mod clar
alocate, cu scopul de a evita dizolvarea răspunderii în cazul managementului combinat al
informaţiilor. Prin urmare, o componentă indispensabilă a protecţiei efective a acestor
drepturi este asigurarea posibilităţii ca persoana interesată să identifice în mod clar şi facil
autoritatea responsabilă, cu scopul de a asigura tragerea la răspundere a autorităţii. Art. VI-9
prevede că această informaţie poate fi furnizată persoanei interesate în conformitate cu
art. VI-15(1).

Capitolul 2: Mecanisme privind structura informaţiilor
VI - Standarde privind mecanismele privind structura informaţiilor
Paragraful 1
(36) Colectivul de redactare a propus o definiţie a „mecanismului privind structura
informaţiilor” ca fiind un sistem de cooperare în care obligaţiile de cooperare sunt
structurate într-un flux de lucru predefinit, care permite autorităţilor să comunice şi să
interacţioneze. În particular, autorităţile componente ale sistemului sunt sprijinite pentru
contactarea autorităţii competente din alt stat şi pot depăşi barierele lingvistice prin
folosirea unor seturi de întrebări şi răspunsuri standard, traduse anterior; autorităţile pot
urmări parcursul unei cereri de informaţii prin intermediul unor mecanisme de urmărire
(monitorizare) etc. Cu alte cuvinte, sistemul implică utilizarea unor instrumente standardizate care au ca scop facilitarea cooperării în realizarea schimbului de informaţii.
(37) Ca regulă generală şi în acord cu prevederile art. VI-3, admitem că, pentru a stabili
un mecanism de informare structurat, trebuie să fie adoptat un act de bază. În acest caz,
actul de bază trebuie să indice instrumentele standardizate care caracterizează mecanismul
specific. Un exemplu clar al acestui tip de mecanism este Sistemul de Informaţii al Pieţei
Interne (SIPI, IMI), reglementat de Regulamentul nr. 1024/20122.
Paragraful 2
(38) Odată ce structura sistemului este descrisă în actul de bază, trebuie avute în vedere
cel puţin două aspecte: calitatea informaţiei transmise şi protecţia datelor cu caracter
1

A se vedea, în special, art. VI-14 (verificarea), VI-19 (obligaţii de actualizare, corectare şi ştergere a
datelor) şi art. VI-21 (obligaţia de a evalua independent informaţiile).
2 Regulamentul nr. 1024/2012 (UE) al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012
privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a
Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (2012), JO L 316/1, modificat prin Directiva
2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei
2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind
cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul IMI”)
(2013), JO L 354/132.
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personal. În acest sens, paragraful 2 clarifică faptul că informaţia transmisă prin intermediul
sistemului trebuie să fie corectă şi prelucrată în conformitate cu reglementările relevante
naţionale şi europene. Prin urmare, în sarcina autorităţilor competente trebuie instituită
obligaţia de a verifica şi, în cazul în care este necesar, de a corecta şi a şterge informaţia
transmisă.
Paragraful 3
(39) Aceeaşi obligaţie prevăzută în paragraful 2 se aplică schimbului de date cu
caracter personal. În acest caz, pentru a garanta o protecţie mai eficientă, corectarea şi
ştergerea datelor cu caracter personal poate interveni la cererea subiectului datelor şi după
propunerea făcută de o autoritate participantă care nu a furnizat datele în discuţie. În mod
deosebit, mecanismul privind structura informaţiilor trebuie să facă obiect al protecţiei
datelor conform actului de bază. Actul de bază trebuie să prevadă, printre alte aspecte,
categoriile de date care pot fi culese, supuse schimbului de date şi stocării. De asemenea,
trebuie să indice regulile privind accesibilitatea şi blocarea datelor care trebuie să aibă loc,
ca regulă generală, şase luni după finalizarea procedurii în cauză. Mai mult, actul de bază
trebuie să prevadă măsuri tehnice relevante pentru a asigura securitatea schimbului de
informaţii prin intermediul sistemelor informatice şi trebuie să prevadă obligaţii privind
confidenţialitatea în sarcina tuturor autorităţilor implicate în managementul informaţiilor.
(40) Supravegherea schimbului de date realizat prin mecanismele structurate de
informaţii poate fi atribuită prin normele UE Comisiei Europene de Protecţie a Datelor
(art. VI-39).
Capitolul 3: Obligaţii privind informarea altor autorităţi publice fără o solicitare
prealabilă şi bazele de date
(41) Capitolul 3 reglementează obligaţiile privind informarea fără o solicitare
prealabilă şi bazele de date. Aceste două activităţi de management al informaţiilor instituie
structuri cu grad înalt de integrare privind managementul combinat al informaţiilor. Multe
aspecte privind aceste două activităţi pot fi şi ar trebui reglementate în acelaşi fel. În
consecinţă, multe din regulile model redate în continuare se aplică ambelor activităţi, iar
colectivul de elaborare al acestora a preferat să le reglementeze într-un singur capitol pentru
a evita redundanţa şi confuzia. Totodată, acest capitol prevede, atunci când este necesar,
reguli specifice pentru fiecare din aceste două acţiuni1.
(42) Capitolul cuprinde două secţiuni, prima cuprinzând standarde generale pentru
ambele activităţi, iar cea de-a doua privind managementul ulterior al informaţiilor furnizate
prin intermediul acestor activităţi. Secţiunea a doua cuprinde patru subsecţiuni, fiecare
reglementând o problemă specifică, respectiv accesul la date, modificarea datelor, folosirea
datelor, protecţia datelor, inclusiv securitatea datelor. Anumite aspecte ale protecţiei datelor
nu sunt reglementate în această secţiune, ci sunt integrate în una din secţiunile anterioare
pentru motive de sistematizare şi în acord cu abordarea generală a acestei cărţi privind
stabilirea unui cadru legal complet şi favorabil protecţiei datelor în cadrul schimbului
interadministrativ de informaţii. Prin urmare, dispoziţiile privind informarea şi accesul
subiectelor datelor sunt subsecţiuni ale accesului la date (art. VI-15), iar dreptul subiectelor
datelor la radierea datelor este o alternativă importantă la obligaţia de a actualiza, corecta
1

A se vedea rezumatul din par. 21 şi 22 ale Introducerii.
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sau şterge datele [art. VI-19(3)]. În mod similar, dispoziţiile care garantează principiul
protecţiei datelor prin limitarea la scopul urmărit sunt cuprinse în subsecţiunea privind
utilizarea datelor şi informaţiilor (art. VI-24).

Secţiunea 1: Standarde generale privind obligaţia de a informa
şi bazele de date
VI-12 Standarde generale privind obligaţia de a informa
(43) Articolul VI-12 stabileşte standardele generale pentru obligaţia de a informa
definită în art. VI-2(2). Schimbul de informaţii în cadrul obligaţiei de a informa fără o
solicitare prealabilă poate fi, prin urmare, declanşat ad-hoc de evenimente predefinite, la fel
ca în cazul multor sisteme, sau să stabilească un flux repetitiv de informaţie printr-o
furnizare permanentă sau recurentă. O limitare importantă a schimbului de informaţii cu
caracter personal o constituie principiul minimalizării datelor1.
(44) Obligaţiile de informare spontană urmăresc mai multe obiective. Pentru a realiza
comunicarea între autorităţile participante, reglementările existente la nivelul UE stabilesc
un set de notificări care indică niveluri diferite de urgenţă sau obligă destinatarii să adopte
măsuri de urmărire sau acţiuni administrative. Din păcate, notificările similare sunt clasificate diferit în aceste acte normative. Lista din paragraful 3 cuprinde cinci tipuri importante
de notificări, cu scopul de a promova o clasificare mai uniformă a notificărilor şi a reduce
riscul unor neînţelegeri 2 . Dacă este necesar, actul de bază poate prevedea tipuri suplimentare de notificări. Rămâne la latitudinea autorităţii furnizoare competente să selecteze
tipul adecvat de notificare. Paragraful 2 cuprinde factorii care trebuie avuţi în vedere pentru
a opera această selectare.
(45) Notificarea de urgenţă înseamnă notificarea în caz de extremă urgenţă; notificările
de alertă standard privesc notificarea unui risc care ar putea presupune acţiune rapidă. O
notificare de informare care solicită acţiune presupune că informaţia trimisă fără o cerere
prealabilă implică deja necesitatea ca o acţiune specifică să fie realizată, în timp ce o notificare simplă de informare nu solicită acţiune. O notificare de urmărire conţine informaţii
adiţionale privind o notificare existentă, de pildă privind acţiuni deja desfăşurate sau
informaţii noi privind un anumit risc.
(46) Informaţiile furnizate în executarea obligaţiei de a informa trebuie, în general, să
fie transferate în format electronic şi numai în cazuri excepţionale şi bine justificate, în scris
1 Întemeiat pe Propunerea Comisiei pentru un regulament al Parlamentului European şi al Consiliului
privind protecţia drepturilor persoanei faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date (Regulamentul General privind Protecţia Datelor), COM (2012) 11 final, art. 5(c), Memorandum explicativ,
3.4.2.
2 În mod asemănător, dar nu o listă uniformă de tipuri de notificare, se găseşte în Decizia Comisiei
2010/15/UE din 16 decembrie 2009 de stabilire a unui ghid de utilizare a Sistemului Comunitar de Informare
Rapidă „RAPEX” înfiinţat în temeiul articolului 12 şi a procedurii de notificare stabilite în temeiul articolului 11
din Directiva 2001/95/CE (Directiva privind siguranţa generală a produselor) (2009), JO L 22/1 Partea II.3.1.1,
Alternativa 1 şi 2 din Anexă; Regulamentul nr. 16/2011 din 10 ianuarie 2011 de stabilire a măsurilor de punere
în aplicare a sistemului rapid de alertă pentru alimente şi furaje (2011), JO L 6/7, art.1, nos. 4, 5, 7, 8; Directiva
2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei
interne (2006), JO L 376/36, art. 35(2), (3).
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sau verbal. Prioritatea schimbului de informaţii în format electronic serveşte scopului
eficienţei, caracterului efectiv şi principiului posibilităţii urmăririi modului de procesare a
datelor 1 . În cazurile rare în care informaţia este transmisă pe cale orală, autoritatea
competentă trebuie ulterior să confirme schimbul oral de informaţie în formă electronică
sau scrisă. Aceasta înlătură neînţelegerile şi serveşte aplicării principiului posibilităţii
urmăririi modului de procesare a datelor.
VI-13 Standarde generale pentru bazele de date
(47) Conform art. VI-3(3)(b), actul de bază stabileşte scopul pentru care activitatea
relevantă de management al informaţiei se va desfăşura. Cu scopul de a reduce cantitatea de
date introdusă într-o bază de date, datele pot fi introduse numai pentru scopurile definite în
actul de bază. Principiul minimalizării datelor reclamă ca limitările precum cele din
art. VI-12(1) să se aplice şi introducerii datelor personale într-o bază de date 2 . Acest
principiu reclamă şi ştergerea datelor stocate după o anumită perioadă de timp. Termenele
relevante sunt reglementate în art. VI-26 şi VI-27.
VI-14 Verificarea
(48) Aşa cum s-a menţionat deja în explicaţiile de la VI-10 3 , informaţiile supuse
schimbului sunt credibile dacă datele furnizate ating standardele înalte ale calităţii datelor.
Un instrument pentru a stabili calitatea datelor este verificarea anterioară a datelor prin
autorităţi de verificare distincte. Această abordare este deja adoptată în mai multe sisteme
de informaţii4. Este la latitudinea legiuitorului să decidă dacă instituie sau nu o obligaţie de
verificare a datelor, atât timp cât verificarea trebuie prevăzută în actul de bază.
(49) Sistemul de informaţii existent stabileşte autorităţi de verificare diferite. În
RAPEX, punctele de contact şi Comisia verifică datele. Punctele de contact verifică şi
validează toate notificările înainte de a le transmite Comisiei şi de a rezolva orice chestiuni
1

A se vedea art. VI-9.
Întemeiat pe Propunerea Comisiei pentru un regulament al Parlamentului European şi al Consiliului
privind protecţia drepturilor persoanei faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date (Regulamentul General privind Protecţia Datelor), COM (2012) 11 final, art. 5(c).
3 A se vedea par. 33 din Explicaţii.
4 De exemplu, Decizia Comisiei 2010/15/UE din 16 decembrie 2009 de stabilire a unui ghid de utilizare a
Sistemului Comunitar de Informare Rapidă „RAPEX” înfiinţat în temeiul articolului 12 şi a procedurii de
notificare stabilite în temeiul articolului 11 din Directiva 2001/95/CE (Directiva privind siguranţa generală a
produselor) (2009), JO L 22/1 Partea II.2.3.3-4, II.3.4 din Anexă; Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru
compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a
criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie
internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un
apatrid şi privind cererile autorităţilor de aplicare a legii din statele membre şi a Europol de comparare a datelor
Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de
instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul
de libertate, securitate şi justiţie (2013), JO L 180/1, art. 23; Acquis-ul Schengen – Convenţia de aplicare a
Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii
Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune
(2000), JO L 239/19, art. 105.
2
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neclare înainte ca notificarea să fie transmisă prin RAPEX1. Comisia verifică apoi toate
notificările primite prin aplicaţia RAPEX înainte de a le transmite statelor membre pentru a
se asigura că sunt corect întocmite şi complete2.
(50) Paragraful 2 prevede ca regulă generală că verificarea trebuie efectuată în cel mai
scurt timp posibil. Este preferabil ca actul de bază să prevadă o limită clară de timp pentru
efectuarea verificării.
(51) Pot exista situaţii în care nu este posibil să se verifice datele anterior. Conform
paragrafului 3, astfel de date trebuie marcate de autoritatea competentă ca neverificate şi
trebuie verificate după ce au fost transmise. Marcajul indică autorităţii destinatare că trebuie
să efectueze evaluări independente cu privire la aceste informaţii conform art. VI-21.
(52) Standardele de verificare trebuie definite în actul de bază pentru a adapta
standardele prevăzute în paragraful 4 la specificul atribuţiilor administrative susţinute de
obligaţia de informare sau de bazele de date. Paragraful 4 stabileşte un standard general
pentru cazul în care actul de bază nu specifică standardele de verificare şi s-a inspirat
dintr-o analiză comparativă a legislaţiei UE. Conform regulii generale din paragraful 4,
informaţia trebuie să fie completă, corectă din punct de vedre formal, să nu fie în mod
evident falsă şi să fie descifrabilă. Informaţia este în mod evident falsă, de exemplu, în
situaţia în care nu priveşte aspecte din sfera de aplicare a obligaţiei de a informa sau a
bazelor de date partajate.
(53) Introducerea unui standard minim este necesară atât timp cât verificarea standardelor poate varia semnificativ. Dreptul UE în vigoare nu foloseşte o terminologie unitară şi
tinde să prevadă standarde redundante. Atât timp cât verificarea standardelor RASFF
priveşte caracterul complet, literar – folosirea dicţionarelor Comisiei şi limbajul
comprehensibil – şi corectitudinea datelor3, RAPEX prevede numai caracterul complet şi
corect al datelor, iar nu şi caracterul lor literar4. În plus, în cazul RASFF caracterul corect
include cerinţa ca datele să intre în aria de cuprindere a RASFF sau să se conformeze altor
cerinţe ale acestuia 5 , pentru RAPEX pare a se aplica numai un standard formal de
corectitudine a datelor6. În orice caz, RAPEX prevede că autoritatea de verificare trebuie să
1 Decizia Comisiei 2010/15/UE din 16 decembrie 2009 de stabilire a unui ghid de utilizare a Sistemului
Comunitar de Informare Rapidă „RAPEX” înfiinţat în temeiul articolului 12 şi a procedurii de notificare stabilite
în temeiul articolului 11 din Directiva 2001/95/CE (Directiva privind siguranţa generală a produselor) (2009), JO
L 22/1 Partea II.2.3.3-4 din Anexă.
2 Decizia Comisiei 2010/15/UE din 16 decembrie 2009 de stabilire a unui ghid de utilizare a Sistemului
Comunitar de Informare Rapidă „RAPEX” înfiinţat în temeiul articolului 12 şi a procedurii de notificare stabilite
în temeiul articolului 11 din Directiva 2001/95/CE (Directiva privind siguranţa generală a produselor) (2009), JO
L 22/1 Partea II.3.4 din Anexă.
3 Regulamentul Comisiei nr. 16/2011 din 10 ianuarie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a
sistemului rapid de alertă pentru alimente şi furaje (2011), JO L 6/7, art. 8.
4 Decizia Comisiei 2010/15/UE din 16 decembrie 2009 de stabilire a unui ghid de utilizare a Sistemului
Comunitar de Informare Rapidă „RAPEX” înfiinţat în temeiul articolului 12 şi a procedurii de notificare stabilite
în temeiul articolului 11 din Directiva 2001/95/CE (Directiva privind siguranţa generală a produselor) (2009), JO
L 22/1 Partea II.3.4.1-2 din Anexă.
5 Regulamentul Comisiei nr. 16/2011 din 10 ianuarie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a
sistemului rapid de alertă pentru alimente şi furaje (2011), JO L 6/7, art. 8.
6 Decizia Comisiei 2010/15/UE din 16 decembrie 2009 de stabilire a unui ghid de utilizare a Sistemului
Comunitar de Informare Rapidă „RAPEX” înfiinţat în temeiul articolului 12 şi a procedurii de notificare stabilite
în temeiul articolului 11 din Directiva 2001/95/CE (Directiva privind siguranţa generală a produselor) (2009), JO
L 22/1 Partea II.3.4.1 din Anexă.
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garanteze acurateţea datelor supuse schimbului1. Regulile de verificare ale Sistemului de
Informaţii Schengen merg mai departe, stipulând doar că autoritatea de verificare coordonează calitatea datelor2.
(54) Regulile Model ReNEUAL nu reglementează impactul procesului de verificare
asupra alocării responsabilităţilor şi în special impactul unei potenţiale răspunderi a
autorităţii de verificare3. Acest domeniu al dreptului, în evoluţie, nu s-a stabilizat suficient
pentru a fi codificat.

Secţiunea 2: Managementul informaţiei
Subsecţiunea 1: Accesul la date şi informaţii
VI-15 Informarea şi accesul persoanelor interesate
(55) Obligaţia controlorilor de date de a informa persoanele interesate4 în legătură cu
prelucrarea datelor referitoare la acele persoane fizice sau juridice, precum şi în legătură cu
dreptul lor de a solicita accesul la datele referitoare la acele persoane, prelucrate de un controlor
de date, sunt instrumente importante ale managementului bunei informări şi ale legislaţiei de
protecţie a datelor prevăzute de art. 8(2) fraza a 2-a a Cartei Drepturilor Fundamentale 5 .
1 Decizia Comisiei 2010/15/UE din 16 decembrie 2009 de stabilire a unui ghid de utilizare a Sistemului
Comunitar de Informare Rapidă „RAPEX” înfiinţat în temeiul articolului 12 şi a procedurii de notificare stabilite
în temeiul articolului 11 din Directiva 2001/95/CE (Directiva privind siguranţa generală a produselor) (2009), JO
L 22/1 Partea II.3.2.4 din Anexă.
2 Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006
privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)
(2006), JO L 381/4, art. 7.
3 Cauza T-212/06, Bowland Dairy Products c. Comisiei (2009).
4 A se vedea par. 11 din Explicaţii.
5 Mai multe obligaţii detaliate de a informa sunt prevăzute în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (1995), JO L 381/3, modificată prin Regulamentul
nr. 1882/2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a dispoziţiilor privind comitetele care asistă
Comisia în exercitarea competenţelor de executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menţionate la
articolul 251 din Tratatul CE (2003), JO L 284/1, art. 10, 11; Regulamentul (CE) 45/2001 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi structurile Comunităţii şi privind libera circulaţie a
acestor date (2001), JO L 8/1, modificat prin Corectura la Regulamentul (CE) 45/2001 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi structurile Comunităţii şi privind libera circulaţie a
acestor date (2007), JO L 164/35, art. 11, 12; a se vedea şi Rezoluţia Parlamentului European din 12 martie 2014
referitoare la propunerea de regulament a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia drepturilor
persoanei faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulamentul
General privind Protecţia Datelor), P_ TA(2014)0212, art. 14; drepturi detaliate de acces pentru subiectele
datelor sunt stabilite în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie
a acestor date (1995), JO L 381/3, modificată prin Regulamentul nr. 1882/2003 de adaptare la Decizia
1999/468/CE a Consiliului a dispoziţiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competenţelor de
executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din Tratatul CE (2003), JO
L 284/1, art. 12; Regulamentul (CE) 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile
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Conform abordării generale a acestei cărţi 1 , art. VI-15 prevede acest tip de drepturi în
subsecţiunea privind accesul la date şi informaţii. În privinţa cerinţelor extinse şi detaliate
din actele normative existente şi propuse privind protecţia datelor, art. VI-15(1) şi (2) se
poate referi la aceste prevederi inclusiv, acolo unde este cazul, la actele normative naţionale
privind protecţia datelor2.
(56) Pentru a stabili un standard clar privind managementul combinat al informaţiilor,
art. VI-15(1) şi (2) instituie ca minim standard indicarea informaţiilor care sunt de o
importanţă specială în schimbul interadministrativ reglementat în Cartea a VI-a. În plus,
faţă de legea privind protecţia generală a datelor, regulile model prevăd informarea
persoanei interesate cu privire la baza legală pentru respectiva activitate de management al
informaţiilor. Un alt element important al art. VI-15(1) şi (2) cu privire la managementul
informaţiilor compuse este alocarea clară a responsabilităţii în cadrul reţelelor informaţionale pentru furnizarea acestei categorii de informaţii sau pentru accesul la autoritatea
furnizoare de informaţii. Cu scopul de a prevedea o cale alternativă în cadrul reţelelor
complexe, aceste prevederi, precum şi cele ale art. VI-30 şi VI-33 suplimentează obligaţiile
autorităţii de supraveghere.
(57) În definirea persoanei interesate ca persoană fizică respectiv ca persoană juridică
[art. VI-2(7)], aceste drepturi sunt, acolo unde este posibil, extinse de asemenea asupra
persoanelor juridice, cu toate că în mod tradiţional acestea nu sunt cuprinse în sfera de
şi structurile Comunităţii şi privind libera circulaţie a acestor date (2001), JO L 8/1, modificat prin Corectura la
Regulamentul (CE) 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi structurile
Comunităţii şi privind libera circulaţie a acestor date (2007), JO L 164/35, art. 13ff; a se vedea şi Rezoluţia
Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la propunerea de regulament a Parlamentului European şi
a Consiliului privind protecţia drepturilor persoanei faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date (Regulamentul General privind Protecţia Datelor), P_ TA(2014)0212, art. 15.
1 A se vedea part. 5-9 din Introducere.
2 Surse de inspiraţie sunt Regulamentul nr. 1024/2012 (UE) al Parlamentului European şi al Consiliului din
25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi
de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (2012), JO L 316/1, modificat prin
Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a
Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012
privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul
IMI”) (2013), JO L 354/132, art. 19(1); Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind
intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii
transfrontaliere (2008), JOL 210/1, art. 31; Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele
membre cu privire la vizele de scurtă şedere (Regulamentul VIS) (2008), JO L 218/60, modificat prin
Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea
unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) (2009), JO L 243/1, art. 37; Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea
Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) (2006), JO L 381/4, art. 41; Regulamentul (CE)
nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale
statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a
legislaţiei din domeniile vamal şi agricol (1997) JO L 82/1, modificat prin Regulamentul nr. 766/2008 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol (2008), JO L 218/48, art. 36.
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cuprindere a legislaţiei privind protecţia datelor 1 . Această propunere inovativă susţine
drepturile acestora la confidenţialitate, astfel cum sunt prevăzute în art. VI-28, şi subliniază
relevanţa informaţiilor combinate pentru persoanele juridice, care sunt vizate de multe
reţele informaţionale ale UE, ca de exemplu de sistemele de alertă preventivă2.
(58) Comisia de elaborare a decis să nu includă un drept de a fi ascultat al persoanei
interesate înainte ca informaţia să fie transmisă cu obligaţia de informare sau inclusă într-o
bază de date 3 . Redactorii au preferat în acest stadiu al proiectului să se întemeieze pe
dreptul efectiv de a fi informat, menţionat în paragrafele anterioare, precum şi pe dreptul la
ştergerea datelor reglementat de art. VI-19(3). Aceste drepturi sunt garantate şi prin
obligaţia autorităţii furnizoare de a se asigura că persoana interesată poate în mod efectiv să
îşi exercite dreptul de acces, subliniat în art. VI-15(4)4. Autoritatea furnizoare a datelor este
obligată să informeze persoana interesată cu privire la aceste drepturi de acces şi de ştergere
a datelor, precum şi cu privire la procedura aplicabilă pentru exercitarea acestor drepturi5.
Această din urmă informaţie privind procedurile concrete care trebuie derulate în materia
drepturilor la protejarea datelor personale este foarte importantă având în vedere complexitatea managementului multijurisdicţional combinat al informaţiilor.
(59) Drepturile subiective vizate de par. 1 şi 2 ale acestui articol sunt, de asemenea,
elemente esenţiale ale unei protecţii efective a datelor. Acestea, prin urmare, nu ar trebui
restrânse fără o justificare adecvată. Articolul 13 din Directiva 95/4678 privind protecţia
datelor deleagă reglementarea detaliată a acestui domeniu legiuitorului naţional. Pentru a
avea un set de reguli clare şi uniforme, aplicabil tuturor autorităţilor participante cu privire
la această chestiune importantă, art. VI-15(4) prevede anumite justificări posibile pentru a
1

A se vedea definiţiile citate în nota de subsol 71. Noţiunea alternativă este persoană interesată astfel cum
este utilizată în art. VI-32(3) şi în alte cărţi ale Regulilor Model ReNEUAL şi în special în art. V-5.
2 Un astfel de drept nou est discutat în Decizia Ombudsmanului European de finalizare a anchetei sale
începute din oficiu în cazul OI/3/2008/FOR împotriva Comisiei Europene (06.07.2012), par. 152 referitor la
Sistemul Timpuriu de Alertă al Comisiei (EWS); a se vedea şi cauza C-276/12 C-276/12, Jiří Sabou vs. Finanční
ředitelství pro hlavní město Prahu (2013), JO C 367/16, par. 46, 51(1).
3 Surse de inspiraţie sunt Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din
9 iulie 2008 privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu
privire la vizele de scurtă şedere (Regulamentul VIS) (2008), JO L 218/60, modificat prin Regulamentul (CE)
nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar
de vize (Codul de vize) (2009), JO L 243/1, art. 37(1)f; Regulamentul nr. 1024/2012 (UE) al Parlamentului
European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului
de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (2012), JO
L 316/1, modificat prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013
de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE)
nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne
(„Regulamentul IMI”) (2013), JO L 354/132, art. 19(1).
4 Surse de inspiraţie sunt Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din
9 iulie 2008 privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu
privire la vizele de scurtă şedere (Regulamentul VIS) (2008), JO L 218/60, modificat prin Regulamentul (CE) nr.
810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de
vize (Codul de vize) (2009), JO L 243/1, art. 37(1)f.
5 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
(1995), JO L 381/3, modificată prin Regulamentul nr. 1882/2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a
Consiliului a dispoziţiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competenţelor de executare
prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din Tratatul CE (2003), JO L 284/1.
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refuza accesul. Multe din aceste justificări sunt inspirate din art. 20 al Regulamentului
54/2001 privind protecţia datelor1. În plus, accesul poate fi refuzat pentru cazurile stabilite
în actul de bază. Această prevedere oferă legiuitorului flexibilitatea necesară pentru a ajusta
cadrul legal particularităţilor specifice acestui domeniu. Protecţia juridică efectivă impune
ca persoana interesată să fie informată cu privire la temeiurile refuzului şi cu privire la
dreptul său de a apela la supraveghetorul competent al protecţiei datelor fie la nivel
naţional, fie la nivelul UE (Cartea a VI-a, cap. 4, secţiunea 2).
VI-16 Accesul pentru autorităţile competente
VI-17 Reguli de management al accesului în sistemele informaţionale
(60) Accesul la informaţii pentru autorităţile competente oferit prin intermediul
obligaţiei de a informa sau prin accesul la baze de date folosite în comun este un aspect
important al conceptului de confidenţialitate. Prin urmare, este necesar să se creeze o regulă
generală cu privire la această problemă, instituind o obligaţie ca actul de bază şi prevederile
de punere a sa în aplicare să descrie cu claritate astfel de drepturi de acces2. Drepturile de
acces trebuie să distingă între diferitele autorităţi participante. Informaţiile necesare pentru
îndeplinirea acestor obligaţii de către o anumită categorie de autorităţi publice nu sunt
relevante pentru celelalte. Prin urmare, drepturile de acces trebuie stabilite separat şi distinct
în funcţie de aspectul vizat, luând în considerare specificul fiecărei obligaţii administrative
sprijinite de o activitate de management al informaţiei.
(61) Articolul VI-17 se adaugă art. VI-16 şi art. VI-3(3)(g) care stabilesc că actul de
bază trebuie să prevadă în mod clar orice cerinţe specifice privind mecanismul de schimb
de informaţii, inclusiv structura şi cerinţele de securitate ale sistemului informatic. Articolul
VI-17 clarifică împrejurarea că actul de bază trebuie, de asemenea, să stabilească reguli de
management al accesului clare şi complete, dacă sistemul de informaţii este folosit de
autorităţi publice pentru a face schimb de date colectate ca urmare a obligaţiei de a informa
sau dacă sistemul cuprinde o bază de date. Prin urmare, art. VI-17 nu se aplică bazelor de
date folosite în comun, dar se aplică obligaţiilor de a informa dacă acestea sunt executate
printr-un sistem informaţional.
1

Regulamentul (CE) 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi
structurile Comunităţii şi privind libera circulaţie a acestor date (2001), JO L 8/1, modificat prin Corectura la
Regulamentul (CE) 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi structurile
Comunităţii şi privind libera circulaţie a acestor date (2007), JO L 164/35, art. 20.
2 Surse de inspiraţie sunt Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din
9 iulie 2008 privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu
privire la vizele de scurtă şedere (Regulamentul VIS) (2008), JO L 218/60, modificat prin Regulamentul (CE)
nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar
de vize (Codul de vize) (2009), JO L 243/1, art. 6(2); Regulamentul nr. 1024/2012 (UE) al Parlamentului
European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului
de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (2012), JO
L 316/1, modificat prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013
de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE)
nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne
(„Regulamentul IMI”) (2013), JO L 354/132, art. 9.
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Subsecţiunea 2: Alterarea şi ştergerea datelor şi informaţiilor
(62) Subsecţiunea 2 reglementează modificarea, actualizarea şi ştergerea datelor
transmise ca urmare a obligaţiei de a informa sau prelucrate printr-o bază de date. În timp
ce art. VI-18 prevede o alocare clară a competenţei cu privire la modificarea şi ştergerea
datelor stocate într-o bază de date folosită în comun, art. VI-19 prevede detaliat care sunt
condiţiile în conformitate cu care autorităţile competente sunt obligate să actualizeze, să
corecteze sau să şteargă datele.
(63) Art. VI-18 reglementează competenţa de a modifica şi de a şterge datele. Este
aplicabil numai datelor cuprinse într-o bază de date şi definite în art. VI-2(3). Informaţiile
transmise ca urmare a unei obligaţii de a informa, care sunt stocate numai la nivel naţional,
şi nu în astfel de baze de date folosite în comun, nu sunt vizate de aceste prevederi. Prin
urmare, acestora li se aplică legea naţională. Această abordare este conformă cu art. VI-26(5)
referitor la legea naţională care priveşte stocarea informaţiilor primite ca urmare a unei
obligaţii de a informa. Dimpotrivă, art. VI-19 se aplică tuturor informaţiilor transmise ca
urmare a unei obligaţii de a informa, fie stocate în baze de date cu acces comun, fie în
depozite naţionale. Cu toate acestea, obligaţia autorităţii furnizoare a datelor de a corecta
datele, prevăzută în art. VI-19(1), priveşte date care nu sunt stocate într-o bază de date cu
privire la ale cărei imprecizii sau elemente de nelegalitate autoritatea furnizoare nu este
obligată să informeze celelalte autorităţi. Autoritatea acelui stat membru este în poziţia de a
modifica depozitarul naţional de date sau fişiere.
(64) Conform art. VI-18(1), informaţia cuprinsă într-o bază de date poate fi modificată
sau ştearsă fie de către autoritatea competentă1, fie de autoritatea de supraveghere. Articolul
VI-33 prevede că autoritatea de supraveghere are competenţa de a modifica sau şterge
datele. În toate celelalte cazuri, autoritatea furnizoare este singura autoritate competentă să
modifice sau să şteargă datele2. Modificarea şi ştergerea datelor sunt forme de procesare a
1

Pentru definiţia „autorităţii competente”, a se vedea art. VI-6.
Surse de inspiraţie sunt Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din
9 iulie 2008 privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu
privire la vizele de scurtă şedere (Regulamentul VIS) (2008), JO L 218/60, modificat prin Regulamentul (CE)
nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar
de vize (Codul de vize) (2009), JO L 243/1, art. 24; Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor
digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor
de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate
într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid şi privind cererile
autorităţilor de aplicare a legii din statele membre şi a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul
asigurării respectării aplicării legii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenţiei
europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul de libertate, securitate
şi justiţie (2013), JO L 180/1, art. 27; Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii
Schengen din a doua generaţie (SIS II) (2006), JO L 381/4, art. 34(2); Regulamentul (CE) nr. 515/97 al
Consiliului din 13 martie 1997 privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi
cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile
vamal şi agricol (1997) JO L 82/1, modificat prin Regulamentul nr. 766/2008 de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 515/97 al Consiliului privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi
cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile
vamal şi agricol (2008), JO L 218/48, art. 32; Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind
2
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datelor. Prin urmare, sunt vizate de principiul procesării datelor în mod transparent şi
urmăribil, prevăzut de art. VI-9. Aceasta înseamnă că eticheta, obligatorie conform
art. VI-9(2), include, de asemenea, detalii cu privire la modificarea şi ştergerea datelor.
Clauza derogatorie din par. 2 al acestui articol prevede că legiuitorul are la îndemână
flexibilitatea necesară şi se inspiră din dreptul UE1. În orice caz, autoritatea competentă
trebuie să fie una din structurile competente conform art. VI-6.
(65) Obligaţia autorităţii competente de a actualiza, corecta sau şterge datele depăşite,
incorecte sau nelegale 2 , prevăzută în art. VI-19, are ca scop creşterea calităţii datelor.
Paragraful 2 subliniază că legiuitorul poate, de asemenea, să includă în actul de bază o
obligaţie adiţională pentru autoritatea furnizoare de date competentă, de a actualiza periodic
informaţiile3. Intervalul la care actualizarea este obligatorie trebuie să fie prevăzut în actul
de bază.
(66) Articolul VI-19(3) subliniază dreptul de ştergere a datelor. Pentru persoanele
fizice, un astfel de drept este deja stabilit în legile privind protecţia datelor, aplicabile4. Dar
înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II) (2007), JO L
205/63, art. 49(2); Aquis-ul Schengen – Convenţia de aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între
guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze
privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune (2000), JO L 239/19, art. 106(1).
1 De exemplu, Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie
2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării
eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului
membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele
membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid şi privind cererile autorităţilor de aplicare
a legii din statele membre şi a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării
legii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea
operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (2013), JO L
180/1, art. 3(3); Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009
privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) (2004), JO L 243/1, modificat prin Regulamentul
(UE) nr. 610/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul
de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen), a Convenţiei de punere în aplicare a
Acordului Schengen, a Regulamentelor (CE) nr. 1683/95 şi (CE) nr. 539/2001 ale Consiliului şi a
Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 şi (CE) nr. 810/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului (2013) JO
L 182/1, art. 34(1); Decizia Comisiei 2010/15/UE din 16 decembrie 2009 de stabilire a unui ghid de utilizare a
Sistemului Comunitar de Informare Rapidă „RAPEX” înfiinţat în temeiul articolului 12 şi a procedurii de
notificare stabilite în temeiul articolului 11 din Directiva 2001/95/CE (Directiva privind siguranţa generală a
produselor) (2009), JO L 22/1 Partea II.3.2.4 din Anexă.
2 Inspirat parţial din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20
decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua
generaţie (SIS II) (2006), JO L 381/4, art. 34.
3 Surse de inspiraţie sunt Propunerea Comisiei pentru o Decizie-Cadru a Consiliului privind organizarea şi
conţinutul schimbului de informaţii extrase din cazierul persoanei, între statele membre, COM (2005), 690 final,
art. 5; a se vedea, de asemenea, opinia privind Superavgherea Europeană a Protecţiei Datelor asupra Propunerii
Comisiei pentru o Decizie-Cadru a Consiliului privind organizarea şi conţinutul schimbului de informaţii extrase
din cazierul persoanei, între statele membre, COM (2006), JO C 313/26, Secţiunea IV.32.
4 Surse de inspiraţie sunt Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din
9 iulie 2008 privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu
privire la vizele de scurtă şedere (Regulamentul VIS) (2008), JO L 218/60, modificat prin Regulamentul (CE)
nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar
de vize (Codul de vize) (2009), JO L 243/1, art. 38(2); Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
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pentru persoanele juridice, aceasta este o propunere inovatoare. Persoanele interesate pot
cere ca datele care le privesc şi care nu mai sunt stocate să fie blocate şi în cele din urmă
şterse. Condiţiile relevante şi termenele pentru blocarea şi ştergerea datelor sunt reglementate în art. VI-26 şi VI-271.
(67) Paragraful 4 stabileşte obligaţia pentru fiecare autoritate participantă să informeze
de îndată autoritatea furnizoare a datelor dacă are dubii cu privire la acurateţea sau caracterul legal al datelor procesate. Autoritatea furnizoare a datelor va verifica apoi informaţia
furnizată şi, dacă este necesar, va corecta sau va şterge datele. Prevederi similare există în
mai multe acte normative ale UE2, având ca scop asigurarea şi creşterea acurateţei datelor.
Pe lângă acest aspect, este important de subliniat că o notificare de urmărire3 trimisă de o
altă autoritate competentă nu va fi luată în considerare ca o modificare a unei notificări
anterioare în sensul prevăzut de acest paragraf, atât timp cât ambele notificări vor fi
accesibile în baza de date. Aceasta poate fi transmisă fără aprobarea autorităţii competente
care a trimis notificarea anterioară.
(68) Paragraful 5 tratează problemele referitoare la situaţiile în care datele au fost
contestate cu privire la acurateţea lor, însă acurateţea sau lipsa de acurateţe a lor nu a fost
stabilită. Această problemă este rezolvată prin propunerea aplicării unei etichete care atrage
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (1995), JO L 381/3, modificată prin Regulamentul
nr. 1882/2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a dispoziţiilor privind comitetele care asistă
Comisia în exercitarea competenţelor de executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menţionate la
articolul 251 din Tratatul CE (2003), JO L 284/1, art. 12 (b).
1 A se vedea par. 75-80 din Explicaţii.
2 Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind
Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă
şedere (Regulamentul VIS) (2008), JO L 218/60, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul
de vize) (2009), JO L 243/1, art. 24(2); Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind
asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în
vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol (1997) JO L 82/1,
modificat prin Regulamentul nr. 766/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului
privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi
Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol (2008), JO L
218/48, art. 32; Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013
privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a
Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru
responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de
către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid şi privind cererile autorităţilor de aplicare a legii din
statele membre şi a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii şi de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea
operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (2013), JO
L180/1, art. 25(4); Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20
decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua
generaţie (SIS II) (2006), JO L 381/4, art. 34(3); Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind
înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II) (2007), JO L
205/63, art. 49(3); Decizia Comisiei 2008/333/CE din 4 martie 2008 de adoptare a Manualului SIRENE şi a altor
dispoziţii de aplicare a Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) (2008), JO L 123/1,
Secţiunea 2.7 din Anexă; Decizia 2008/334/JAI a Comisiei din 4 martie 2008 de adoptare a Manualului SIRENE
şi a altor dispoziţii de aplicare a Sistemului de informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) (2008), JO L
123/39, Secţiunea 2.7 din Anexă.
3 Art. VI-12(3)(e).
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atenţia asupra acestei dispute1. Persoana interesată sau o altă autoritate este, prin urmare,
îndreptăţită să obţină etichetarea datelor pe care le contestă. În consecinţă, autoritatea care
foloseşte datele este informată despre disputa existentă şi, în acord cu art. VI-21, este
obligată să evalueze datele furnizate cu mai mare grijă. Paragraful 5 nu reglementează procedura pentru soluţionarea finală a litigiului. În schimb, această chestiune este reglementată
de Capitolul 4 care stabileşte, împreună cu legislaţia privind protecţia datelor, o supraveghere coordonată a protecţiei datelor şi, de asemenea, o autoritate (generală) de supraveghere. Aceasta din urmă este evidenţiată în paragraful 6 şi este de o mare importanţă
pentru soluţionarea disputelor interadministrative care nu cad în sarcina supraveghetorilor
protecţiei datelor.

Subsecţiunea 3: Folosirea datelor şi a informaţiilor
(69) Stabilirea obligaţiilor de a informa şi a bazelor de date nu este un scop în sine, ci
un instrument pentru implementarea efectivă a politicilor UE. Prin urmare, folosirea
informaţiilor furnizate prin intermediul unui astfel de management combinat al informaţiilor este crucial şi nu poate fi privit ca fiind cuvenit, atât timp cât folosirea informaţiilor
„străine” se bazează pe încredere reciprocă. Aşadar, pentru a garanta acea componentă,
autorităţile folosesc în mod efectiv informaţiile relevante, iar art. VI-20 stabileşte o
obligaţie pentru autorităţile competente să aibă în vedere informaţiile furnizate. Aceasta este
o prevedere comună care poate fi găsită în legislaţia existentă a UE 2 . A doua frază a
1 Surse de inspiraţie sunt Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea
cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere
(2008), JO L 210/1, art. 28; Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26
iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării
eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului
membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele
membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid şi privind cererile autorităţilor de aplicare
a legii din statele membre şi a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării
legii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea
operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (2013), JO L
180/1, art. 29(8) care prevede că statele membre trebuie să explice în scris de ce nu sunt pregătite să corecteze
sau să modifice datele; a se vedea, de asemenea, Regulamentul nr. 1024/2012 (UE) al Parlamentului European şi
al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare
al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (2012), JO L 316/1,
modificat prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de
modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE)
nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne
(„Regulamentul IMI”) (2013), JO L 354/132, art. 19(2) care prevede că dacă subiectul datelor contestă
acurateţea datelor, acest fapt trebuie înregistrat.
2 De exemplu, Decizia Consiliului 87/600/Euratom din 14 decembrie 1987 privind procedura comunitară
de schimb rapid de informaţii în caz de urgenţă radiologică (1987), JO L 371/76, art. 4; Regulamentul (CE)
nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru
asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE)
nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE)
nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 şi
de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 şi (CE) nr. 1966/2006 (2009), JO L 343/1,
modificat prin Regulamentul nr. 1385/2013 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98 şi (CE)
nr. 1224/2009 ale Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009, (UE) nr. 1379/2013, (UE) nr. 1380/2013
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art. VI-20 subliniază că această obligaţie se aplică căutării şi consultării informaţiei în
bazele de date1. În timp ce transmiterea informaţiilor noi în cadrul obligaţiei de a informa
atrage în general atenţia autorităţilor participante, este mai puţin evident, de la sine, că
acestea consultă în mod activ baze de date folosite în comun, în special dacă acestea sunt
conexe depozitelor naţionale existente sau necesită implicarea unor birouri anume
desemnate sau a unor puncte de contact.
(70) Articolul VI-21 s-a inspirat din jurisprudenţa CJUE care obligă utilizatorii
Sistemului de Informaţii Schengen să folosească birourile SIRENE în vederea validării
informaţiilor sensibile furnizate prin intermediul acestui sistem2. În consecinţă, informaţiile
furnizate prin sisteme informaţionale, astfel cum sunt definite în art. VI-2(4), trebuie
evaluate de autoritatea competentă având în vedere acţiunea administrativă întemeiată pe o
astfel de informaţie. Aşadar, autoritatea care acţionează nu se poate referi numai la
informaţia furnizată prin intermediul sistemului informaţional pentru a-şi justifica acţiunea.
Dacă autoritatea competentă are dubii cu privire la acurateţea informaţiei trebuie să consulte
autoritatea furnizoare a informaţiei pentru a garanta acurateţea datelor într-un stadiu
timpuriu al procedurii3. Aşadar, art. VI-21 suplimentează funcţiunile sistemelor informaţionale. Acestea sunt deopotrivă necesare pentru executarea atribuţiilor puterii publice şi
pentru protecţia efectivă a drepturilor individuale. Pentru a-şi întemeia decizia pe fapte
corecte, autoritatea competentă are obligaţia de a utiliza pe deplin toate caracteristicile
sistemului informaţional4.
ale Parlamentului European şi ale Consiliului, ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea
Europeană (2013), JO L 354/86, art. 72; Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului
de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR), COM (2011) 873 final, art. 9.
1 Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind
Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă
şedere (Regulamentul VIS) (2008), JO L 218/60, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul
de vize) (2009), JO L 243/1, art. 15; Decizia nr. 2119/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24
septembrie 1998 de creare a unei reţele de supraveghere epidemiologică şi control al bolilor transmisibile în
Comunitate (1998), JO L 268/1 modificată prin Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul
procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control (2009),
JO L 188/14, art. 6; Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie
2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării
eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului
membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele
membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid şi privind cererile autorităţilor de aplicare
a legii din statele membre şi a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării
legii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea
operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (2013), JO L
180/1, art. 9(3).
2 A se vedea cauza C-503/03, Comisia c. Regatului Spaniei (2006).
3 A doua frază este inspirată din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii
Schengen din a doua generaţie (SIS II) (2006), JO L 381/4, art. 25(2).
4 De exemplu, Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie
2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) (2004), JO L 243/1, modificat prin
Regulamentul (UE) nr. 610/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui Cod
comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen), a Convenţiei
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(71) Articolul VI-22 se adaugă prevederilor art. VI-12(3)(a), (b) şi (d) şi obligă
autoritatea competentă să treacă la acţiune, astfel cum este prevăzut în actul de bază. Dacă
este necesar, autoritatea competentă care acţionează trebuie să trimită o notificare de
urmărire1 pentru a le informa pe celelalte autorităţi participante.
(72) Conform art. VI-23, autoritatea competentă poate să se abată de la obligaţiile
privind evaluarea independentă a informaţiei2 şi să execute acţiuni specifice ca urmare a
informaţiilor3. În orice caz, principiul certitudinii juridice reclamă ca aceste cazuri să fie în
mod clar prevăzute în actul de bază sau în normele de aplicare relevante. Aşadar, art. VI-23
nu este direct aplicabil.
(73) În conformitate cu principiul minimalizării datelor, art. VI-24 prevede că un
schimb de informaţii este permis numai pentru scopuri care sunt clar definite în prevederile
relevante ale dreptului UE. Această regulă reflectă o practică comună în legislaţiile UE
relevante4. Cu toate acestea, în anumite cazuri este necesar a se folosi informaţia furnizată
de punere în aplicare a Acordului Schengen, a Regulamentelor (CE) nr. 1683/95 şi (CE) nr. 539/2001 ale
Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 şi (CE) nr. 810/2009 ale Parlamentului European şi ale
Consiliului (2013) JO L 182/1, art. 21(2); Regulamentul (CE) 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 (2002), JO L 31/1 modificat prin Regulamentul (CE) 596/2009 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac
obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din Tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control
– Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a patra, J.O. L 188/14 din 18 iulie 2009, art. 35;
Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind
instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) (2006), JO
L 381/4, art. 8, art. 25 (obligaţia de a folosi infrastructura de comunicare SIRENE pentru schimbul informaţiilor
suplimentare).
1 A se vedea art. VI-12(3)(e).
2 A se vedea art. VI-21.
3 A se vedea art. VI-22.
4 De exemplu Regulamentul nr. 1024/2012 (UE) al Parlamentului European şi al Consiliului din 25
octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de
abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (2012), JO L 316/1, modificat prin Directiva
2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei
2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind
cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul IMI”)
(2013), JO L 354/132, art. 9(5); Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind
simplificarea schimbului de informaţii şi date operative între autorităţile de aplicare a legii ale statelor membre
ale Uniunii Europene (2006), JO L 386/89 modificată prin Corectura la Decizia-cadru 2006/960/JAI a
Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informaţii şi date operative între
autorităţile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene (2007), JO L 75/26, art. 8(3);
Decizia-cadru nr. 2009/315/JAI privind organizarea şi conţinutul schimbului de informaţii extrase din cazierele
judiciare între statele membre (2009), JO L 93/23, art. 9 (1); Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13
martie 1997 privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre
acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol
(1997) JO L 82/1, modificat prin Regulamentul nr. 766/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al
Consiliului privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre
acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol
(2008), JO L 218/48, art. 26(b); Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a
doua generaţie (SIS II) (2006), JO L 381/4, art. 3; Regulamentul Comisiei (EC, EURATOM) 1302/2008 din 17
decembrie 2008 privind baza de date centrală a excluderilor (2008), JO L 344/12, art. 1(2).
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cu scopuri diferite de cele care justifică schimbul prealabil de informaţii. Aşadar, paragraful
2 prevede o scutire restrictivă pentru acest tip de cazuri 1 . În acord cu paragraful 3,
distribuirea datelor şi a informaţiilor către terţe persoane reclamă, de asemenea, o autorizare
legislativă specifică.

Subsecţiunea 4: Protecţia datelor şi securitatea informaţiilor
(74) Articolul VI-25 subliniază nevoia de conformare cu prevederile existente privind
protecţia datelor, care adaugă acestor reguli model prevederi specifice în anumite cazuri.
Paragraful 2 este complementar art. VI-3 şi art. VI-10, specificând relevanţa unor categorii
de date pentru conformarea la principiul minimalizării datelor2.
(75) Articolul VI-26 creează o obligaţie de a bloca şi un drept de a cere blocarea
datelor stocate într-o bază de date ca rezultat al unui schimb de informaţii realizat ca urmare
a unei obligaţii de a informa. În acord cu abordarea din cuprinsul art. VI-15, dreptul de a
cere blocarea sau ştergerea datelor nu este limitat la persoanele fizice, ci este acordat şi
persoanelor juridice. Aşa cum s-a menţionat anterior3, anumite obligaţii de a informa sunt
combinate cu o bază de date cu acces comun, în timp ce altele se întemeiază pe o stocare a
datelor în depozite naţionale, descentralizată, care nu se adresează autorităţilor din alt stat
membru sau de la alt nivel al structurii UE. Articolul VI-26 reflectă aceste două opţiuni, pe
de o parte în paragrafele 1-4 şi, pe de altă parte, în paragraful 5.
(76) Paragrafele 1-4 reglementează numai stocarea datelor cu caracter personal în baze
de date cu acces comun. Spre deosebire de art. VI-27, accesibilitatea datelor este justificată în
aceste paragrafe numai dacă datele relevante sunt necesare pentru a atinge scopul justificat
legal pentru care acestea au fost la origine furnizate. Stocarea datelor pe o durată mai mare
decât această perioadă de timp necesită o bază legală suplimentară, conform art. VI-27.
1 Text bazat pe Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea
schimbului de informaţii şi date operative între autorităţile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii
Europene (2006), JO L 386/89 modificată prin Corectura la Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18
decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informaţii şi date operative între autorităţile de aplicare a
legii ale statelor membre ale Uniunii Europene (2007), JO L 75/26, art. 8(3); de asemenea, inspirat de
Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistenţa reciprocă între autorităţile
administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării
corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol (1997) JO L 82/1, modificat prin Regulamentul
nr. 766/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului privind asistenţa reciprocă între
autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării
aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol (2008), JO L 218/48, art. 30(1).
2 Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind
Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă
şedere (Regulamentul VIS) (2008), JO L 218/60, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul
de vize) (2009), JO L 243/1, art. 5; Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind
asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în
vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol (1997) JO L 82/1,
modificat prin Regulamentul nr. 766/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului
privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi
Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol (2008), JO L
218/48, art. 24, art. 25.
3 A se vedea part. 62-68 din Explicaţii, privind competenţa şi obligaţia de ştergere a datelor.
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(77) Fraza a doua a art. VI-26(1) priveşte finalizarea formală a procedurii relevante
iniţiate prin notificarea definită în art. VI-12(2) şi (3). Această procedură poate fi o
procedură formal administrativă, astfel cum este definită în art. I-4(2), dacă ia sfârşit
printr-o decizie, astfel cum este definită în art. III-2(1)1. Cu toate acestea, este de asemenea
posibil ca legea aplicabilă în sectorul specific să nu împuternicească autoritatea competentă
să adopte o astfel de decizie formală, ci numai să emită un avertisment sau să adopte o altă
măsură lipsită de efect obligatoriu. Pentru a acoperi acest tip de situaţii, fraza a doua
foloseşte termenul mai larg de „procedură” în loc de „procedură administrativă”. În acord
cu acest raţionament, titlul art. VI-27 se referă la stocarea datelor „în afara procedurilor
asociate cu o obligaţie de a informa”.
(78) Articolul VI-26(1) fraza 1 şi 2 folosesc generic termenul „accesibil”. Acesta
permite o reglementare diferenţiată a celor două etape înainte ca datele să fie complet şterse
în etapa a doua. Între accesibilitatea completă cu scopul schimbului de informaţii şi
ştergerea lor completă, aceasta trebuie şi poate fi blocată (fraza 3). Paragrafele 2 şi 3 prevăd
modul în care autorităţile relevante trebuie să opereze cu date blocate2. De o importanţă
specială sunt scopurile avute în vedere pentru procesări viitoare de date care sunt limitate la
protecţia juridică3, asigurând securitatea datelor sau motivele verificate privind interesul
public. Această din urmă clauză trebuie interpretată restrictiv. Paragraful 4 reglementează
stadiul final al ştergerii şi prevede încă o clauză derogatorie. Este important de subliniat că
orice decizie care implică o reţinere a datelor pentru o perioadă mai îndelungată necesită o
justificare specială şi trebuie revizuită periodic.
(79) Articolul VI-26(5) este inspirat din normele existente la nivelul UE şi clarifică
împrejurarea că dreptul statelor membre de a ţine dosare la nivel naţional nu va fi afectat4.
1

A se privi comparativ Cartea a III-a, par. 5 din Explicaţii.
Inspirate parţial din Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26
iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării
eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului
membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele
membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid şi privind cererile autorităţilor de aplicare
a legii din statele membre şi a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării
legii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea
operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (2013), JO L
180/1, art. 18(2).
3 Surse de inspiraţie sunt Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistenţa
reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea
asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol (1997) JO L 82/1, modificat prin
Regulamentul nr. 766/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului privind asistenţa
reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea
asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol (2008), JO L 218/48, art. 33(4);
Regulamentul nr. 1024/2012 (UE) al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind
cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei
2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (2012), JO L 316/1, modificat prin Directiva 2013/55/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind
recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul IMI”) (2013), JO L 354/132.
4 Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006
privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)
(2006), JO L 381/4, art. 38(3).
2
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(80) Aşa cum s-a explicat deja, art. VI-27 reglementează stocarea datelor în baze de
date folosite în comun în afara procedurilor asociate unei obligaţii de a informa1. În contrast
cu art. VI-26, art. VI-27 (1), (2) nu se limitează la datele personale, ci reglementează toate
categoriile de date. Cu toate acestea, actul de bază poate prevedea reguli diferite privind
stocarea datelor cu caracter personal, pe de o parte, şi a altor date, pe de altă parte.
Paragraful 3 prevede o regulă privind blocarea datelor cu caracter personal care este
adaptată la specificul stocării datelor rezultate din procedurile asociate unei obligaţii de a
informa, în timp ce paragraful 4 se poate referi la regulile cuprinse în art. VI-26. Paragraful
5 prevede opţiunea de a şterge datele înainte de termenul de stocare stabilit, dacă autoritatea
furnizoare a datelor solicită aceasta în mod expres şi dacă persoana interesată este de
acord2. Cu scopul de a asigura că datele nu sunt şterse atât timp cât o autoritate sau persoana
interesată doreşte stocarea datelor, este necesară atât cererea autorităţii furnizoare, cât şi
consimţământul persoanei interesate.
(81) Articolul VI-28 este inspirat din prevederile convenţionale referitoare la
confidenţialitate3. Confidenţialitatea se aplică şi după ce angajaţii părăsesc locul de muncă
respectiv4.
(82) Articolul VI-29 prevede o obligaţie de a stabili standarde de securitate adecvate
pentru sistemele IT. Pare potrivit a fi introdusă o astfel de obligaţie, care suplimentează
regulile generale privind nevoia unui act de bază nu numai pentru bazele de date folosite în
comun, ci şi pentru obligaţiile de a informa atunci când sunt executate prin sisteme de
1

A se vedea par. 76, 77 din Explicaţii.
Bazat pe Regulamentul nr. 1024/2012 (UE) al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie
2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare
a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (2012), JO L 316/1, modificat prin Directiva
2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei
2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind
cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul IMI”)
(2013), JO L 354/132, art. 14(5).
3 A se compara cu Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (1999), JO L 83/1, modificat prin Regulamentul nr. 1791/2006
de adaptare a unor regulamente şi decizii adoptate în domeniile liberei circulaţii a mărfurilor, liberei circulaţii a
persoanelor, dreptului societăţilor comerciale, politicii în domeniul concurenţei, agriculturii (inclusiv legislaţia
sanitar-veterinară şi fitosanitară), politicii în domeniul transporturilor, fiscalităţii, statisticii, energiei, mediului,
cooperării în domeniile justiţiei şi afacerilor interne, uniunii vamale, relaţiilor externe, politicii externe şi de
securitate comune şi instituţiilor, ca urmare a aderării Bulgariei şi României (2006), JO L 363/1, art. 24.
4 Bazat pe Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie
2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS
II) (2006), JO L 381/4, art. 11; în mod asemănător în Directiva 2001/95/EC a Parlamentului European şi a
Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor (2001), JOL 11/14, modificată prin
Regulamentul CE 596/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 de adaptare la Decizia
1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din Tratat, în
ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control –
Partea a patra, JO L 188/14 din 18 iulie 2009, art. 16; Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de
date între statele membre cu privire la vizele de scurtă şedere (Regulamentul VIS) (2008), JO L 218/60,
modificat prin Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009
privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) (2009), JO L 243/1, art. 26(9).
2
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informaţii astfel cum sunt definite în art. VI-2 1 . Regulile care urmează a fi stabilite ca
urmare a acestei prevederi trebuie să asigure un nivel de securitate al informaţiei egal cu cel
stabilit prin Directiva 95/462 şi Regulamentul 45/20013.

Capitolul 4: Supravegherea şi soluţionarea conflictelor
(83) Schimbul interadministrativ de informaţii astfel cum este reglementat în această
Carte afectează interesele unui număr mare de autorităţi participante şi de persoane
interesate. În plus, calitatea informaţiei supuse schimbului depinde de performanţele şi
cooperarea loială a autorităţilor participante. Alocarea clară a responsabilităţilor şi obligaţiile diverşilor actori, astfel cum sunt prevăzute în Capitolele 1, 2 şi 3 ale Cărţii, trebuie să
asigure caracterul efectiv, eficient şi legalitatea unui astfel de schimb interadministrativ de
informaţii. Cu toate acestea, dată fiind complexitatea unui astfel de management combinat
al informaţiilor, este necesar să existe instrumente adiacente pentru a sprijini şi a asigura
conformarea la aceste reguli şi obiective, ca de pildă mecanisme efective de stabilire a
responsabilităţii.
1 Pentru prevederi similare, a se vedea Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele
membre cu privire la vizele de scurtă şedere (Regulamentul VIS) (2008), JO L 218/60, modificat prin
Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea
unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) (2009), JO L 243/1, art. 26(2)(b), art. 29(2), art. 32 în care
autoritatea de management este responsabilă. Statele membre responsabile trebuie să asigure securitatea datelor
înainte şi în timpul transmiterii şi fiecare stat membru trebuie să asigure securitatea datelor pe care le primeşte
din VIS. În plus, fiecare stat membru trebuie să adopte măsuri de securitate specifice în dreptul naţional;
Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea
unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) (2004), JO L 243/1, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 610/2013
al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006
al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a
frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen), a Convenţiei de punere în aplicare a Acordului
Schengen, a Regulamentelor (CE) nr. 1683/95 şi (CE) nr. 539/2001 ale Consiliului şi a Regulamentelor (CE)
nr. 767/2008 şi (CE) nr. 810/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului (2013) JO L 182/1, art. 44
privind criptarea datelor; Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20
decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua
generaţie (SIS II) (2006), JO L 381/4, art. 10 enumeră responsabilităţile statelor membre în materia securităţii
tehnice, art. 15 şi art. 16 stabilesc că autoritatea de management este responsabilă pentru securitatea
infrastructurii de comunicare.
2 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
(1995), JO L 381/3, modificată prin Regulamentul nr. 1882/2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a
Consiliului a dispoziţiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competenţelor de executare
prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din Tratatul CE (2003), JO L 284/1.
3 Regulamentul (CE) 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi
structurile Comunităţii şi privind libera circulaţie a acestor date (2001), JO L 8/1, modificat prin Corectura la
Regulamentul (CE) 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi structurile
Comunităţii şi privind libera circulaţie a acestor date (2007), JO L 164/35.
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(84) Cartea a VI-a reglementează aceste mecanisme de stabilire a responsabilităţii în
Capitolele 4 şi 5. Capitolul 5 privind remediile şi răspunderea prevede câteva mecanisme
importante în această privinţă, deşi nu cuprinde toate instrumentele relevante de protecţie
juridică în conformitate cu abordarea generală a Regulilor Model ReNEUAL1. Capitolul 4
stabileşte mecanisme efective şi coordonate pentru supravegherea şi soluţionarea conflictelor cu scopul de a conferi un cadru complet pentru stabilirea răspunderii interadministrative. Aşa cum s-a subliniat deja, obiectivele acestui cadru sunt duble şi cuprind, pe de
o parte, managementul combinat al informaţiilor şi, pe de altă parte, protecţia drepturilor
individuale.
(85) Capitolul 4 stabileşte regulile necesare pentru supravegherea managementului
activităţilor de informaţii având ca suport sisteme de informaţii, cu participarea autorităţilor
din diverse jurisdicţii din cadrul UE. Un astfel de management combinat al informaţiilor
asigură, în contextul administraţiei integrate, dar descentralizate, că toţi factorii relevanţi ai
unei probleme pot fi reuniţi şi supuşi procesului de comunicare, înainte de luarea unei
decizii de către o structură naţională sau a Uniunii, însă creează adesea situaţii în care
acţiunea administrativă are efect în afara limitelor teritoriale de competenţă ale organului
care ia decizia.
(86) Acest cadru de reglementare pentru implementarea descentralizată şi administrarea
legislaţiei UE prin sisteme de informaţii ridică nu doar problema unei efective îndepliniri a
obligaţiilor administrative, dar poate avea implicaţii considerabile asupra exercitării
drepturilor individuale, inclusiv a drepturilor privind protecţia datelor şi protecţia secretelor de
afaceri. Aceste drepturi includ, de asemenea, drepturi procesuale privind buna administrare,
precum dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare, dreptul de acces la informaţii şi –
mai general, dar important – dreptul la un remediu judiciar efectiv.
(87) Aşa cum se arată în introducerea acestei cărţi, Cartea a VI-a se întemeiază pe
observarea împrejurării că reglementarea privind protecţia datelor şi reglementarea generală
privind managementul combinat al informaţiilor sunt interdependente şi necesită o
reglementare integrată. Acesta este, de asemenea, cazul pentru supravegherea unui astfel de
schimb de informaţii combinate. Punctul de pornire îl constituie art. 8(3) al Cartei
Drepturilor Fundamentale, care stabileşte obligaţia de a crea o autoritate de supraveghere
independentă pentru protecţia datelor. Această independenţă care rezultă din interpretarea
art. 8(3) al Cartei Drepturilor Fundamentale ar putea fi compromisă dacă supraveghetorii
protecţiei datelor ar fi, de asemenea, responsabili pentru îndeplinirea unor sarcini altele
decât protecţia datelor stricto sensu, ca de pildă funcţiile de supraveghere care contribuie la
un schimb de informaţii interadministrativ efectiv.
(88) Prin urmare, un cadru de supraveghere complet necesită o structură binară: primul
element constă într-un cadrul coordonat pentru supravegherea efectivă a protecţiei datelor
din sistemele informatice cu componente din sfera de competenţă a diferiţilor supraveghetori ai activităţii de protecţie a datelor (a se vedea Secţiunea 2).
(89) Obiectivul autorităţii de supraveghere generală – ca al doilea element – este
descris în Secţiunea 1 [art. VI-30(2)]. Se urmăreşte asigurarea câtorva obiective: în primul
rând, persoanele vor avea posibilitatea să apeleze la o singură entitate în cauzele care
necesită protejarea drepturilor lor. Acest aspect este deosebit de important în privinţa
1

A se vedea Cartea I, par. 5 din Explicaţii.

Herwig C. H. Hofmann, Jens-Peter Schneider, Jacques Ziller, Dacian C. Dragoş

231

drepturilor care nu sunt protejate de legislaţia privind protecţia datelor, de exemplu
secretele industriale. Persoanele vor beneficia de o protecţie efectivă şi de acces la
instanţele europene în cauzele în care nu vor fi mulţumite de deciziile unei astfel de
autorităţi. De asemenea, instrumentul unei singure autorităţi de supraveghere permite
folosirea sa ca o entitate administrativă de control al deciziilor autorităţilor participante. În
al doilea rând, autoritatea de supraveghere generală constituie un instrument efectiv care va
impune respectarea numeroaselor obligaţii pe care le presupune schimbul interadministrativ
de informaţii. Sub acest aspect, autoritatea de supraveghere generală poate fi, de asemenea,
arbitru în caz de conflict între autorităţile participante sau poate soluţiona aceste conflicte
prin decizii interadministrative obligatorii.

Secţiunea 1: Supravegherea generală şi soluţionarea conflictelor
(90) Autoritatea de supraveghere generală a fiecărui sistem de informaţii trebuie
desemnată sau creată prin actul de bază. Aceasta va avea dreptul să adopte decizii obligatorii în sensul Cărţii a III-a.
(91) Funcţiunile sale includ coordonarea relaţiilor dintre autorităţile participante prin
supravegherea activităţii în cadrul reţelei [art. VI-30(2)(a)] şi soluţionarea conflictelor dintre
autorităţile participante în contextul activităţii lor în sistem [art. VI-30(3)(b)].
(92) Această activitate de mediere este dezvoltată apoi în art. VI-31. Acest proces este
structurat în mod similar în cadrul reţelei europene privind siguranţa alimentelor, în cadrul
căreia Comisia este împuternicită să medieze cazurile în care se ivesc conflicte între
autorităţile participante1.
(93) Atribuţiile de supraveghere [art. VI-30(2)(c)] şi cele de verificare [art. VI-30(2)(d)]
conferite autorităţii de supraveghere în actul de bază vor presupune ca autoritatea să fie
abilitată să oblige alţi participanţi la sistemul informaţional (art. VI-32) să se conformeze
interpretării sale. Autoritatea de supraveghere va fi autorizată să examineze legalitatea
activităţii de management al informaţiilor în raport cu toate izvoarele de drept al UE,
inclusiv cu principiile generale ale UE. Autoritatea de supraveghere va avea puterea de a
emite ordine ca autorităţile participante să respecte dreptul UE. Această activitate de control
poate avea loc, conform art. VI-(32) (2) şi (3), la iniţiativa autorităţii de supraveghere, ca
urmare a unei plângeri formulate de o altă autoritate participantă2 sau la plângerea unei
persoane interesate.
1

A se vedea Regulamentul (CE) 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
(2002), JO L 31/1 modificat prin Regulamentul (CE) 596/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din
18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii
prevăzute la articolul 251 din Tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control – Adaptare la
procedura de reglementare cu control – Partea a patra, JO L 188/14 din 18 iulie 2009, art. 60(2).
2 Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003
privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic (2003), JO L268/1, modificat prin Regulamentul (CE)
nr. 298/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 de modificarea Regulamentului
(CE) nr. 1829/2003 privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic, în ceea ce priveşte competenţele
de executare conferite Comisiei (2008), JO L 97/64, art. 36.
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(94) Autoritatea de supraveghere va avea, de asemenea, obligaţia de a proteja datele
personale şi dreptul la informare [art. VI-30(2)(e), (f)] în cooperare cu Supraveghetorul
European de Protecţie a Datelor şi autorităţile naţionale de protecţie a datelor.
(95) Pentru a putea proteja efectiv aceste drepturi fundamentale, autoritatea de
supraveghere va avea atribuţia de a acorda ea însăşi acces, de a modifica sau de a şterge
datele din sistemele de informaţii (art. VI-33). Aceasta este o prevedere importantă care
stabileşte un remediu centralizat şi multiplu pentru salvgardarea drepturilor individuale.
Este un element esenţial pentru asigurarea protecţiei indivizilor în cadrul implementării
descentralizate a dreptului UE.
(96) Acordarea indivizilor a posibilităţii de a se interesa cu privire la datele existente şi
cu privire la corectarea şi ştergerea datelor obţinute sau deţinute nelegal sau incorect este
necesară pentru a evita – în funcţie de structura tehnică a sistemului de informaţii ‒ ca un
individ să fie necesar să facă mai multe cereri simultane de corectare a datelor în mai multe
jurisdicţii, pentru a se bucura de un remediu efectiv împotriva violării drepturilor sale şi să
rişte să se adreseze unei autorităţi participante necompetente. O singură autoritate de
supraveghere având capacitatea de a acorda remedii în acest sens nu numai că permite
indivizilor să beneficieze de un remediu efectiv împotriva neregularităţilor, ci şi permite, în
cazul unei decizii nefavorabile a autorităţii de supraveghere, să aibă acces la instanţele UE
pentru a exercita o acţiune de anulare a deciziei respective sau o acţiune în cazul în care s-a
omis a se acţiona.
(97) Alte atribuţii specifice pot fi instituite prin actul de bază privind un sistem
informaţional.

Secţiunea 2: Supravegherea protecţiei datelor din bazele de date
(98) Secţiunea 2 este întemeiată pe două soluţii alternative care sunt modele pentru
legiuitor în instituirea politicilor specifice. Una este un model al cooperării în materie,
prevăzut de art. VI-36‒VI-38. Cealaltă este un model al Regulamentului General al UE de
Protecţie a Datelor pentru Stabilirea unei Comisii de Protecţie a Datelor (art. VI-39).
Alegerea între aceste două alternative va permite legiuitorului să găsească soluţii care sunt
adaptate specificului fiecărui sistem informaţional.
(99) În plus faţă de această protecţie externă a datelor, art. VI-34 prevede numirea
obligatorie pentru fiecare bază de date a unui ofiţer de protecţie. Ofiţerul de protecţie a
datelor funcţionează ca punct central de contact pentru autorităţile de protecţie a datelor.
Aceste obligaţii de a desemna un ofiţer de protecţie a datelor pentru instituţiile UE,
respectiv structurile, birourile şi agenţiile care operează cu date izvorăşte din art. 24 al
Regulamentului 45/20011. În plus pe lângă această obligaţie existentă, art. VI-34 obligă
1

Regulamentul (CE) 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi
structurile Comunităţii şi privind libera circulaţie a acestor date (2001), JO L 8/1, modificat prin Corectura la
Regulamentul (CE) 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi structurile
Comunităţii şi privind libera circulaţie a acestor date (2007), JO L 164/35; a se vedea şi Regulamentul (UE)
nr. 1077/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenţiei
europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă în spaţiul de libertate, securitate
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statele membre să numească un ofiţer de protecţie a datelor când acţionează în legătură cu
bazele de date ale UE1.
(100) Articolul VI-34(2) clarifică împrejurarea că numirea şi atribuţiile ofiţerilor de
protecţie a datelor sunt guvernate de art. 24 din Regulamentul 45/20012 ca lege generală3,
atât timp cât actul de bază care instituie bazele de date nu cuprinde reguli specifice 4 .
Deoarece Regulamentul 45/20015 se aplică ca atare instituţiilor, birourilor şi agenţiilor UE,
şi justiţie (2011), JO L 286/1, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în
scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de
determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate
într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid şi privind cererile
autorităţilor de aplicare a legii din statele membre şi a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul
asigurării respectării aplicării legii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenţiei
europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul de libertate, securitate
şi justiţie (2013), LJO 180/1, art. 28(2); Decizia 2009/371/JAI din 6 aprilie 2009 privind înfiinţarea Oficiului
European de Poliţie (Europol), JO L121/37, art. 28; Decizia nr. 2002/187/JAI de instituire a Eurojust în scopul
consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate (2002), JO L 63/1, modificată prin Decizia nr.
2009/426/JAI privind consolidarea Eurojust şi de modificare a Deciziei 2002/187/JAI de instituire a Eurojust în
scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate, JO L 138/14, art. 17.
1 Directiva privind protecţia datelor nu obligă entităţile care prelucrează date să stabilească oficii de
protecţie a datelor, stabilind aceasta ca pe o opţiune. Obligaţia propusă este în acord cu Propunerea Comisiei
pentru un regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia drepturilor persoanei faţă de
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulamentul General privind
Protecţia Datelor), COM (2012) 11 final, art. 35.
2 Regulamentul (CE) 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi
structurile Comunităţii şi privind libera circulaţie a acestor date (2001), JO L 8/1, modificat prin Corectura la
Regulamentul (CE) 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi structurile
Comunităţii şi privind libera circulaţie a acestor date (2007), JO L 164/35.
3 De exemplu, Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25
octombrie 2011 de instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la
scară largă în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (2011), JO L 286/1, modificat prin Regulamentul (UE)
nr. 603/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac”
pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire
a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie
internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un
apatrid şi privind cererile autorităţilor de aplicare a legii din statele membre şi a Europol de comparare a datelor
Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de
instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul
de libertate, securitate şi justiţie (2013), JO L 180/1, art. 28(2).
4 De exemplu Decizia 2009/371/JAI din 6 aprilie 2009 privind înfiinţarea Oficiului European de Poliţie
(Europol), JO L 121/37, art. 28; Decizia nr. 2002/187/JAI de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei
împotriva formelor grave de criminalitate (2002), JO L 63/1, modificată prin Decizia nr. 2009/426/JAI privind
consolidarea Eurojust şi de modificare a Deciziei 2002/187/JAI de instituire a Eurojust în scopul consolidării
luptei împotriva formelor grave de criminalitate, JO L 138/14, art. 17.
5 Regulamentul (CE) 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi
structurile Comunităţii şi privind libera circulaţie a acestor date (2001), JO L 8/1, modificat prin Corectura la
Regulamentul (CE) 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi structurile
Comunităţii şi privind libera circulaţie a acestor date (2007), JO L 164/35.
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statele membre sunt ţinute de aceasta numai mutatis mutandis. Ofiţerii de protecţie a datelor
ai autorităţilor statelor membre colaborează cu autoritatea lor naţională de protecţie a
datelor şi cu Comisia Europeană de Protecţie a Datelor, acolo unde este cazul, conform
art. VI-391, şi aceştia trebuie înregistraţi la autoritatea lor naţională de protecţie a datelor.
(101) Prima opţiune: Supravegherea prin cooperare conform art. VI-36 ‒38:
(102) Primele două opţiuni menţionate anterior, opţiunea generală indicată în
art. VI-36‒38 este în acord cu câteva acte normative de dată recentă care instituie baze de
date. Conform acestui model, competenţa de supraveghere poate fi divizată între
Supraveghetorul European de Protecţie a Datelor şi Autoritatea Naţională de Supraveghere
care trebuie să coopereze pentru a-şi îndeplini obligaţiile în mod efectiv 2 . O astfel de
supraveghere prin cooperare este concretizată în art. VI-36–VI-38 ca regulă generală
aplicabilă supravegherii externe a protecţiei datelor din bazele de date. În majoritatea
actelor de bază adoptate recent referitoare la bazele de date folosite în comun, supravegherea externă este organizată ca o structură de cooperare similară modelului descris în
art. VI-36‒VI-38. Exemple sunt Regulamentul 1024/20123 şi Regulamentul 603/20134.
(103) Articolul VI-36 concretizează atribuţiile, obligaţiile şi competenţele EDPS care
este competentă să monitorizeze legalitatea procesării datelor ca caracter personal de către
autorităţile UE şi – dacă autoritatea de management este înfiinţată în baza art. VI-8 – de
către autoritatea de management 5 . Paragrafele 1, 2 şi 4 ale art. VI-36 constau în mod
1

Ofiţerii de protecţie a datelor din instituţiile şi structurile Uniunii Europene colaborează cu EDPS.
Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006
privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)
(2006), JO L 381/4, art. 44-46; Regulamentul nr. 1024/2012 (UE) al Parlamentului European şi al Consiliului din
25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi
de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (2012), JO L 316/1, modificat prin
Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a
Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012
privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul
IMI”) (2013), JO L 354/132, art. 21; Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în
scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013, art. 30-32.
3 Regulamentul nr. 1024/2012 (UE) al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012
privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a
Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (2012), JO L 316/1, modificat prin Directiva
2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei
2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind
cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul IMI”)
(2013), JO L 354/132.
4 Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind
instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a
Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru
responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de
către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid şi privind cererile autorităţilor de aplicare a legii din
statele membre şi a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii şi de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (2013), JO L 180/1.
5 Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006
privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)
(2006), JO L 381/4, art. 45(1); Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înfiinţarea,
2
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esenţial într-o adaptare a art. 41(2) a Regulamentului 45/20011 la acest sistem de supraveghere prin cooperarea Supraveghetorului European de Protecţie a Datelor cu autorităţile
naţionale de supraveghere. Mai mult, Supraveghetorul European de Protecţie a Datelor va fi
împuternicit să controleze toate datele procesate în mod obişnuit. Un astfel de control este
prevăzut prin câteva acte de bază care stabilesc baze de date 2 şi este generalizat prin
art. VI-36(3). Competenţa de control a Supraveghetorului European de Protecţie a Datelor
într-un sistem de supraveghere prin cooperare este restrânsă la prelucrarea datelor
autorităţilor UE şi prelucrarea datelor unei autorităţi de management.
funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II) (2007), JO L 205/63,
art. 61(1); Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind
Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă
şedere (Regulamentul VIS) (2008), JO L 218/60, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul
de vize) (2009), JO L 243/1, art. 42(1); Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în
scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de
determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate
într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid şi privind cererile
autorităţilor de aplicare a legii din statele membre şi a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul
asigurării respectării aplicării legii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenţiei
europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul de libertate, securitate
şi justiţie (2013), JO L 180/1, art. 31(1); Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind
asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în
vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol (1997) JO L 82/1,
modificat prin Regulamentul nr. 766/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului
privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi
Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol (2008), JO L
218/48, art. 37(3).
1 Regulamentul (CE) 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi
structurile Comunităţii şi privind libera circulaţie a acestor date (2001), JO L 8/1, modificat prin Corectura la
Regulamentul (CE) 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi structurile
Comunităţii şi privind libera circulaţie a acestor date (2007), JO L 164/35.
2 Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006
privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)
(2006), JO L 381/4, art. 45(2); Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înfiinţarea,
funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II) (2007), JO L 205/63,
art. 61(2); Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind
Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă
şedere (Regulamentul VIS) (2008), JO L 218/60 autoritatea de management VIS are responsabilitatea şi statele
membre au obligaţii privind securitatea datelor, art. 42 (2), (3); Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru
compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a
criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie
internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un
apatrid şi privind cererile autorităţilor de aplicare a legii din statele membre şi a Europol de comparare a datelor
Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de
instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul
de libertate, securitate şi justiţie (2013), JO L 180/1, art. 31(2).
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(104) Pe de altă parte, supravegherea protecţiei datelor de către autorităţile statelor
membre este îndeplinită de autorităţile naţionale de supraveghere [art.VI-37(1)] prevăzute
în art. 28 al Directivei 95/461 sau în art. 25 al Deciziei-cadru a Consiliului 2008/977/JAI, în
funcţie de care din cele două reguli este aplicabilă procesării specifice a datelor. Pentru
îndeplinirea acestei atribuţii, autorităţilor naţionale de supraveghere le sunt atribuite puterile
la care se referă Directiva 95/462, respectiv Decizia-cadru a Consiliului 2008/977/JAI.
(105) Având în vedere că prelucrarea datelor din bazele de date poate fi afectată de
lipsa de transparenţă faţă de subiectul datelor, acesta poate identifica mai anevoios
autoritatea responsabilă pentru prelucrarea datelor. Va fi sarcina generală a autorităţii de
supraveghere a datelor să ofere asistenţă subiectului datelor în exercitarea drepturilor sale.
Pentru a asigura o asistenţă efectivă, atât autoritatea de supraveghere a statului membru în
care subiectul datelor este localizat, cât şi autoritatea de supraveghere a statului membru
care a transmis datele sunt competente să acorde asistenţă subiectului datelor; cele două
autorităţi trebuie să coopereze în acest scop. Pentru a facilita exercitarea acestor drepturi,
subiectul datelor poate adresa o cerere autorităţii de supraveghere din statul membru unde
se află, care trebuie să comunice cererea autorităţii statului membru care a transmis datele
[art. VI-37(2)]3. Autorităţile naţionale de supraveghere trebuie, de asemenea, să controleze
prelucrarea datelor efectuată de autorităţile statelor membre, cu caracter suplimentar faţă de
atribuţia de control a Supraveghetorului European de Protecţie a Datelor [art. VI-36(3)]4.
(106) Sistemul de cooperare între autorităţile naţionale de supraveghere şi Supraveghetorul European de Protecţie a Datelor este reglementat de art. VI-38. Acestea au
1 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
(1995), JO L 381/3, modificată prin Regulamentul nr. 1882/2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a
Consiliului a dispoziţiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competenţelor de executare
prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din Tratatul CE (2003), JO L 284/1.
2 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
(1995), JO L 381/3, modificată prin Regulamentul nr. 1882/2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a
Consiliului a dispoziţiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competenţelor de executare
prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din Tratatul CE (2003), JO L 284/1.
3 Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind
instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a
Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru
responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de
către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid şi privind cererile autorităţilor de aplicare a legii din
statele membre şi a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii şi de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea
operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (2013), JO L
180/1, art. 29(13).
4 Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006
privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)
(2006), JO L 381/4, art. 44(2); Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din
9 iulie 2008 privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu
privire la vizele de scurtă şedere (Regulamentul VIS) (2008), JO L 218/60, modificat prin Regulamentul (CE)
nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar
de vize (Codul de vize) (2009), JO L 243/1, art. 41(2); Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007
privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II)
(2007), JO L 205/63, art. 60(2).
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obligaţia de a coopera, concretizare a obligaţiei de cooperare loială izvorând din art. 4 TUE
adaptat pe prevederi specifice ale dreptului UE1. Articolul VI-38(1) şi (2) concretizează
această cooperare prin impunerea unor obligaţii specifice şi a unor termene imperative2.
Aceste obligaţii există indiferent de regulile generale şi de obligaţiile de rezultat privind
asistenţa reciprocă descrisă în Cartea a V-a.
(107) Actul de bază poate, de asemenea, să atribuie supravegherea prelucrării datelor
dintr-o bază de date unei singure autorităţi – fie aceasta Supraveghetorul European de
Protecţie a Datelor, fie o autoritate naţională de supraveghere – fie unui grup de autorităţi de
supraveghere. O astfel de supraveghere reprezentativă va permite o abordare holistică a
1 Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006
privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)
(2006), JO L 381/4, art. 46(1); Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înfiinţarea,
funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II) (2007), JO L 205/63,
art. 46(1); Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind
Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă
şedere (Regulamentul VIS) (2008), JO L 218/60, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul
de vize) (2009), JO L 243/1, art. 43(1); Regulamentul nr. 1024/2012 (UE) al Parlamentului European şi al
Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al
pieţei interne şi de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (2012), JO L 316/1,
modificat prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de
modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE)
nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne
(„Regulamentul IMI”) (2013), JO L 354/132, art. 21(3); Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea
amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi
mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie
internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un
apatrid şi privind cererile autorităţilor de aplicare a legii din statele membre şi a Europol de comparare a datelor
Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de
instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul
de libertate, securitate şi justiţie (2013), JO L 180/1, art. 32(1).
2 A se compara Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20
decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua
generaţie (SIS II) (2006), JO L 381/4, art. 46(2), (3); Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007
privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II)
(2007), JO L 205/63, art. 62(2); Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din
9 iulie 2008 privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu
privire la vizele de scurtă şedere (Regulamentul VIS) (2008), JO L 218/60, modificat prin Regulamentul (CE)
nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar
de vize (Codul de vize) (2009), JO L 243/1, art. 43(2), (3); Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea
amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi
mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie
internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un
apatrid şi privind cererile autorităţilor de aplicare a legii din statele membre şi a Europol de comparare a datelor
Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de
instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul
de libertate, securitate şi justiţie (2013), JO L 180/1, art. 32(3), (4); Propunerea Comisiei pentru un regulament al
Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia drepturilor persoanei faţă de prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulamentul General privind Protecţia Datelor), COM
(2012) 11 final, art. 55(2).
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supravegherii, similar supravegherii prin intermediul unei Comisii Europene de Protecţie a
Datelor conform art. VI-39. În orice caz, supravegherea reprezentativă priveşte numai
prelucrarea datelor din baza de date, dar nu introducerea în baza de date şi recuperarea
datelor din bazele de date care – într-un sistem de supraveghere prin cooperare – rămâne de
competenţa fie a Supraveghetorului European de Protecţie a Datelor, fie a autorităţii
naţionale de supraveghere conform art. VI-36 şi VI-37. Supravegherea întregii baze de date,
inclusiv introducerea în baza de date şi recuperarea datelor din bazele de date poate fi
atribuită Comisiei Europene de Protecţie a Datelor conform art. VI-39.
(108) Opţiunea a doua: Supravegherea integrată conform art. VI-39
(109) Articolul VI-39 permite atribuirea supravegherii externe Comisiei Europene de
Protecţie a Datelor. Aşa cum prelucrarea datelor în baze de date folosite în comun
reprezintă o formă în mod special integrată a unor proceduri administrative combinate, s-ar
putea să existe motive întemeiate pentru a atribui întreaga supraveghere externă unei
singure entităţi care integrează autorităţile de supraveghere din Europa şi de la nivel
naţional. Aceasta constituie baza modelului cuprins în art. VI-39.
(110) Un model integrat similar a fost dezvoltat în perioada pre-Lisabona. Înainte de
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Directiva 95/46 şi Regulamentul 45/20011 au
fost aplicabile numai fostului primul pilier. Aceste acte nu s-au aplicat problemelor din
fostul pilier 3. Prin urmare, în special în materia celui de-al treilea pilier, Justiţie şi Afaceri
Interne, legiuitorul european a stabilit câteva structuri comune de supraveghere cu competenţe în privinţa câtorva resurse de date puse în comun, precum VIS sau agenţii precum
Europolul. Aceste structuri comune de supraveghere au fost compuse în mod obişnuit din
unul sau doi reprezentanţi ai autorităţilor naţionale de supraveghere şi au monitorizat
aplicarea prevederilor privind protecţia datelor din actul de bază şi/sau din Decizia-cadru
2008/977/JAI2.
(111) Unele instrumente mai noi precum Regulamentul şi Decizia Consiliului privind
SIS II au abandonat conceptul de structuri comune de supraveghere şi, în locul acesteia, au
stabilit un sistem de cooperare între Supraveghetorul European de Protecţie a Datelor şi
autorităţile naţionale de supraveghere, similar modelului din art. VI-36‒VI-383.
1

Regulamentul (CE) 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi
structurile Comunităţii şi privind libera circulaţie a acestor date (2001), JO L 8/1, modificat prin Corectura la
Regulamentul (CE) 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi structurile
Comunităţii şi privind libera circulaţie a acestor date (2007), JO L 164/35.
2 A se vedea Decizia Consiliului 2009/371/JAI din 6 aprilie 2009 privind înfiinţarea Oficiului European de
Poliţie (Europol), JO L 121/37, art. 34(1); Decizia 2009/917/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind
utilizarea tehnologiei informaţiei în domeniul vamal (2009), JO L 323/20, art. 25(1).
3 Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006
privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)
(2006), JO L 381/4, art. 44-45; Regulamentul nr. 1024/2012 (UE) al Parlamentului European şi al Consiliului din
25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi
de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (2012), JO L 316/1, modificat prin
Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a
Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012
privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul
IMI”) (2013), JO L 354/132, art. 21(3); Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în
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(112) Alte instrumente cu caracter normativ au menţinut conceptul de structuri comune
de supraveghere1. Proiectul de Regulament privind Protecţia Generală a Datelor a dezvoltat
mai departe acest model integrat de protecţie combinată a datelor sub egida Comisiei
Europene privind Protecţia Datelor ca structură organizaţională pentru creşterea coerenţei
implementării legislaţiei privind protecţia datelor. În contrast faţă de proiectul regulamentului, aceste reguli model reglementează Comisia Europeană privind Protecţia Datelor
în cea de-a doua opţiune nu doar ca o structură preparatorie sau de avizare, dar ca o
structură împuternicită să adopte hotărâri obligatorii privind problemele referitoare la
protecţia datelor, izvorâte din managementul combinat al informaţiilor. Aceste structuri
sunt dezvoltate pentru acele cazuri în care legiuitorul optează pentru o modalitate mai
integrativă de supraveghere. Atunci când atribuie supravegherea externă a protecţiei datelor
din bazele de date către Comisia privind Protecţia Datelor (art. VI-39), o astfel de
desemnare trebuie făcută în actul de bază care instituie baza de date.
(113) Sub modelul propus de art. VI-39, legiuitorul poate desemna supravegherea
prelucrării datelor personale din bazele de date unei Comisii Europene a Protecţiei Datelor.
Regulile privind compunerea şi procesul de adoptare a deciziilor de către Comisie sunt
influenţate de Propunerea privind Regulamentul General de Protecţie a Datelor 2 . Dacă
propunerea este adoptată sau dacă Directiva 95/463 este modificată în acest sens, atribuirea
trebuie făcută Comisiei conform Regulamentului General de Protecţie a Datelor 4 sau
conform Directivei 95/46 modificate5. În orice caz, Comisia nu are dreptul de a participa în
scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de
determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate
într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid şi privind cererile
autorităţilor de aplicare a legii din statele membre şi a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul
asigurării respectării aplicării legii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenţiei
europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul de libertate, securitate
şi justiţie (2013), JO L 180/1, art. 30-32.
1 Decizia Consiliului 2009/371/JAI din 6 aprilie 2009 privind înfiinţarea Oficiului European de Poliţie
(Europol), JO L 121/37, art. 34; Decizia 2009/917/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind utilizarea
tehnologiei informaţiei în domeniul vamal (2009), JO L 323/20, art. 25 – ambele adoptate cu o zi înainte de
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, cu scopul de a menţine pentru o perioadă tranzitorie structura
iniţială interguvernamentală în acest domeniu.
2 A se vedea Propunerea Comisiei pentru un regulament al Parlamentului European şi al Consiliului
privind protecţia drepturilor persoanei faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date (Regulamentul General privind Protecţia Datelor), COM (2012) 11 final, art. 64(2), 68(1).
3 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
(1995), JO L 381/3, modificată prin Regulamentul nr. 1882/2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a
Consiliului a dispoziţiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competenţelor de executare
prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din Tratatul CE (2003), JO L 284/1.
4 A se vedea Propunerea Comisiei pentru un regulament al Parlamentului European şi al Consiliului
privind protecţia drepturilor persoanei faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date (Regulamentul General privind Protecţia Datelor), COM (2012) 11 final; Rezoluţia Parlamentului European
din 12 martie 2014 referitoare la propunerea de regulament a Parlamentului European şi a Consiliului privind
protecţia drepturilor persoanei faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
(Regulamentul General privind Protecţia Datelor), P_ TA(2014)0212.
5 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
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cadrul Comisiei de Protecţie a Datelor atât timp cât acţionează ca autoritate participantă sau
chiar ca autoritate de management în mai multe baze de date. Pentru acest motiv, o
participare a Comisiei în Comisia de Protecţie a Datelor trebuie privită ca fiind incompatibilă cu art. 16(2) TFUE şi art. 8(3) CFR, care prevede că supravegherea protecţiei
datelor trebuie realizată de o structură independentă.
(114) Dacă legiuitorul a atribuit supravegherea unei Comisii de Protecţie a Datelor,
aceasta are atribuţiile prevăzute în art. IV-36‒IV-37. Pentru a organiza supravegherea
bazelor de date, comisia va adopta planuri de supraveghere pentru fiecare bază de date, în
fiecare an. O delegare revocabilă a unor părţi ale atribuţiilor de supraveghere către
Supraveghetorul European de Protecţie a Datelor sau către o autoritate de supraveghere ori
un grup de autorităţi de supraveghere poate fi menţionată în aceste planuri. Acestea vor
prevala faţă de EDPS şi autorităţile naţionale de supraveghere. O obligaţie de a coopera cu
alte autorităţi de supraveghere este prevăzută în art. VI-39(4).

Capitolul 5: Remedii şi răspunderi
VI-40 Dreptul la compensare în cadrul activităţilor de management combinat al
informaţiilor
(115) Drepturile la compensare prevăzute de art. VI-40 paragraful 1 au ca scop
protejarea persoanelor şi se bazează pe un sistem de alegere. În cazul primei alternative, o
persoană poate urmări să obţină despăgubiri direct de la autoritatea care a comis fapta
nelegală care a determinat producerea daunei. Acesta este modelul prevăzut în mod curent
în privinţa mai multor politici ale UE, precum cele din sfera vizelor, Schengen sau ale
sistemului EURODAC1.
(1995), JO L 381/3, modificată prin Regulamentul nr. 1882/2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a
Consiliului a dispoziţiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competenţelor de executare
prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din Tratatul CE (2003), JO L 284/1.
1 Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind
Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă
şedere (Regulamentul VIS) (2008), JO L 218/60, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul
de vize) (2009), JO L 243/1, art. 33(1); Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în
scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de
determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate
într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid şi privind cererile
autorităţilor de aplicare a legii din statele membre şi a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul
asigurării respectării aplicării legii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenţiei
europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul de libertate, securitate
şi justiţie (2013), JO L 180/1, art. 37(1); Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii
Schengen din a doua generaţie (SIS II) (2006), JO L 381/4, art. 48 (1); Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din
12 iunie 2007 privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua
generaţie (SIS II) (2007), JO L 205/63, art. 64(1).
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(116) Alternativa prevăzută de art. VI-40(2) stabileşte posibilitatea ca persoana să
urmărească obţinerea despăgubirilor în raza teritorială în care se află reşedinţa sa sau acolo
unde este înregistrată. Aceasta este o măsură care protejează persoanele împotriva unor
eventuale neajunsuri ale descentralizării administrării aplicării normelor UE în cadrul
sistemelor informaţionale, cu participanţi din mai multe jurisdicţii ale UE ale căror sisteme
judiciare, legislaţii şi sisteme lingvistice pot să nu fie familiare persoanei care urmăreşte
obţinerea despăgubirilor. Astfel de sisteme de răspundere reprezentativă au fost dezvoltate
pe baza acestor considerente specifice, de pildă în legătură cu spaţiul Schengen1.
(117) Prevederile care permit formularea cererilor privind despăgubirile interadministrative fac parte din politica UE. Acestea sunt incluse în art. VI-40(3)2.
(118) Articolul VI-40(4) urmează exemplul regulilor existente pentru Autoritatea
Europeană a Siguranţei Alimentelor care fac trimitere la Principiile Generale ale legislaţiei
UE privind despăgubirile, ca un criteriu de acordare 3 . Se urmăreşte astfel limitarea
posibilităţii alegerii jurisdicţiei care oferă cele mai extinse despăgubiri, în detrimentul
autorităţilor care rambursează despăgubirile la nivel intern autorităţii care efectuează plata.
VI-41 Penalităţile pentru prelucrarea nelegală a datelor
(119) Principiul cooperării loiale [art. 4(3) TUE] impune ca statele membre ale UE nu
doar să se asigure că oferă mijloace egale privind respectarea drepturilor şi obligaţiilor care
izvorăsc din legislaţia UE cu cele întemeiate pe legislaţia naţională (principiul echivalenţei).
De asemenea, acesta impune ca statele membre să asigure respectarea drepturilor şi
obligaţiilor care izvorăsc din dreptul UE (principiul efectivităţii). Articolul VI-4 este o
prevedere care asigură aplicarea acestui principiu general al UE în privinţa prelucrării
1

Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006
privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)
(2006), JO L 381/4, art. 48 (2); Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înfiinţarea,
funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II) (2007), JO L 205/63,
art. 64(2); Aquis-ul Schengen – Convenţia de aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele
statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind
eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune (2000), JO L 239/19, art. 116(2).
2 A se vedea Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20
decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua
generaţie (SIS II) (2006), JO L 381/4, art. 48 (3); Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind
înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II) (2007), JO L
205/63, art. 64(3); Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008
privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele
de scurtă şedere (Regulamentul VIS) (2008), JO L 218/60, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul
de vize) (2009), JO L 243/1, art. 33(2).
3 A se vedea Regulamentul (CE) 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
(2002), JO L 31/1 modificat prin Regulamentul (CE) 596/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din
18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii
prevăzute la articolul 251 din Tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control – Adaptare la
procedura de reglementare cu control – Partea a patra, JO L 188/14 din 18 iulie 2009, art. 47(2).
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datelor. Cerinţa specifică referitoare la existenţa unor sancţiuni efective, proporţionale şi
descurajante se regăseşte în prevederile privind cooperarea în cadrul Schengen, Visa şi
EURODAC, în contextul acordării dreptului la azil1.

1 A se vedea Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20
decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua
generaţie (SIS II) (2006), JO L 381/4, art. 49; Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind
înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II) (2007), JO L
205/63, art. 65; Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008
privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele
de scurtă şedere (Regulamentul VIS) (2008), JO L 218/60, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul
de vize) (2009), JO L 243/1, art. 36; Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în
scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de
determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate
într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid şi privind cererile
autorităţilor de aplicare a legii din statele membre şi a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul
asigurării respectării aplicării legii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenţiei
europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul de libertate, securitate
şi justiţie (2013), JO L 180/1, art. 41.
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