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AVIZ AL COMISIEI 

privind proiectul de modificare a Protocolului nr. 3 privind statutul Curții de Justiție a 

Uniunii Europene, prezentat de către Curtea de Justiție la 26 martie 2018 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 281 al 

doilea paragraf, 

1. La 26 martie 2018, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a prezentat 

Parlamentului European și Consiliului o cerere de modificare a statutului în temeiul 

articolului 281 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(„TFUE”). În primul rând, Curtea de Justiție propune să se transfere Tribunalului 

competența de a se pronunța în primă instanță asupra acțiunilor întemeiate pe 

articolul 108 alineatul (2) din TFUE și a acțiunilor în constatarea neîndeplinirii 

obligațiilor întemeiate pe articolele 258 și 259 din TFUE, cu excepția anumitor 

categorii de acțiuni care ar urma să fie rezervate Curții. În al doilea rând, Curtea de 

Justiție propune transferul către Curte al competenței de a se pronunța cu privire la 

acțiunile în anulare introduse de statele membre împotriva deciziilor Comisiei 

referitoare la neexecutarea adecvată a unei hotărâri pronunțate de Curte în temeiul 

articolului 260 alineatele (2) și (3) din TFUE. În al treilea rând, Curtea de Justiție 

propune instituirea unui mecanism de admitere în principiu pentru anumite recursuri 

în fața Curții. În fine, Curtea de Justiție propune unele modificări menite să asigure o 

mai mare coerență terminologică a propriului statut cu tratatele. 

I.  Considerații generale  

2. Astfel cum precizează Curtea de Justiție în cererea sa și în memorandumul explicativ 

care o însoțește, această cerere se înscrie în continuarea modificărilor aduse în 2015 

și 2016 arhitecturii jurisdicționale a Uniunii prin mărirea numărului de judecători din 

cadrul Tribunalului pe o perioadă cuprinsă între sfârșitul anului 2015 și 

1 septembrie 2019
1
 și prin transferul către Tribunal al competenței de a se pronunța 

asupra litigiilor dintre Uniune și agenții acesteia, care au drept temei articolul 270 din 

TFUE
2
. În acest context, legiuitorul Uniunii a solicitat Curții de Justiție să prezinte 

două rapoarte, fiecare însoțit, dacă este necesar, de cereri de modificare a 

dispozițiilor aplicabile din statut: până la sfârșitul anului 2017, un prim raport privind 

posibilele modificări în repartizarea competențelor între Curte și Tribunal în materie 

preliminară în temeiul articolului 267 din TFUE și, până la sfârșitul anului 2020, un 

al doilea raport privind funcționarea Tribunalului, în special eficiența Tribunalului, 

eficacitatea și necesitatea majorării numărului de judecători la cincizeci și șase, 

privind eficacitatea utilizării resurselor, precum și continuarea procesului de 

instituire a unor camere specializate și/sau efectuarea altor schimbări structurale
3
. 

                                                            
1 Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2422 al Parlamentului European și al Consiliului din 

16 decembrie 2015 de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a 

Uniunii Europene (JO L 341, 24.12.2015, p. 14). 
2 Regulamentul (UE, Euratom) 2016/1192 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 

privind transferul către Tribunal al competenței de a se pronunța în primă instanță asupra litigiilor dintre 

Uniunea Europeană și agenții acesteia (JO L 200, 26.7.2016, p. 137). 
3 Articolul 3 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2015/2422. 
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3. La 14 decembrie 2017, Curtea de Justiție a prezentat primul dintre aceste două 

rapoarte
4
. În acest raport, Curtea consideră că nu este necesar, în acest stadiu, să 

propună un transfer către Tribunal a unei părți din competența pe care o exercită în 

materie preliminară, având în vedere, pe de o parte, rolul primordial pe care îl ocupă 

trimiterea preliminară în sistemul jurisdicțional al Uniunii și, pe de altă parte, faptul 

că, în urma deciziei de mărire a numărului de judecători ai Tribunalului, acesta 

trebuie să se reorganizeze și să își adapteze metodele de lucru. In limine, în acest 

raport, Curtea de Justiție indică faptul că ar putea fi aduse și alte modificări în 

repartizarea competențelor între Curte și Tribunal, în special în ceea ce privește 

tratarea acțiunilor directe și, în ceea ce privește Curtea, în examinarea recursurilor, 

modificări care fac obiectul prezentei cereri. 

4. Comisia împărtășește preocuparea Curții de Justiție de a găsi cel mai bun echilibru 

posibil în repartizarea competențelor între Curte și Tribunal.  

5. Cu toate acestea, fără a aduce atingere observațiilor pe care le va face în continuare 

cu privire la diferitele aspecte care figurează în cererea Curții de Justiție, Comisia nu 

este convinsă, în acest stadiu, de utilitatea unor modificări structurale în repartizarea 

competențelor între Curte și Tribunal. 

6. Într-adevăr, Comisia împărtășește opinia Curții de Justiție exprimată în 

memorandumul explicativ care însoțește cererea, potrivit căreia „reforma arhitecturii 

jurisdicționale a Uniunii Europene nu și-a produs încă toate efectele”. Această 

constatare, care vizează posibilitatea unui transfer către Tribunal a unei părți din 

competența pe care o exercită în materie preliminară, este valabilă, de asemenea, 

pentru propunerea Curții de Justiție de a transfera anumite competențe în materie de 

acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.  

7. Astfel, pe de o parte, acțiunea în constatarea neîndeplinirii obligațiilor constituie un 

instrument esențial prin care se controlează punere în aplicare a dreptului Uniunii. 

Orice modificare privind soluționarea acestor acțiuni constituie, așadar, în ceea ce 

privește trimiterea preliminară, o operațiune foarte delicată. Pe de altă parte, procesul 

de mărire a numărului de judecători ai Tribunalului se va finaliza abia în 

septembrie 2019, astfel încât integrarea judecătorilor numiți recent și a 

colaboratorilor acestora în structura organizatorică a Tribunalului va rămâne o 

provocare majoră pentru instituție. Evoluția statistică pozitivă trebuie salutată – s-a 

înregistrat o ușoară reducere a duratei procedurilor în fața Tribunalului –, însă pare 

prematur să tragem concluzii definitive în sensul unui transfer al unei noi sarcini 

către Tribunal. Tocmai din aceste motive legiuitorul Uniunii a solicitat Curții de 

Justiție să prezinte, până la sfârșitul anului 2020, un raport privind funcționarea 

Tribunalului. 

8. De altfel, Comisia va arăta în detaliu mai jos că transferul anumitor competențe în 

materie de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, astfel cum a propus 

Curtea de Justiție, nu este de natură să atingă obiectivul de a degreva Curtea de o 

parte din sarcini, ci, dimpotrivă, pune probleme serioase din punct de vedere 

structural, astfel cum este cazul transferului unei părți din competența în materie 

preliminară. 

                                                            
4 Raport întocmit în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2422 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Protocolului nr. 3 

privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene. 
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9. Prin urmare, Comisia este de părere că ar fi mai adecvat să aștepte raportul privind 

funcționarea Tribunalului pe care Curtea de Justiție va trebui să îl prezinte până la 

sfârșitul anului 2020, înainte de a opera, dacă va fi cazul, noi schimbări în distribuția 

competențelor între Curte și Tribunal care vor avea ca efect o degrevare reală a Curții 

de o parte din sarcini. În schimb, Comisia împărtășește punctul de vedere al Curții 

conform căruia, din acest moment, este posibil să se limiteze admiterea recursurilor 

în cazurile specifice propuse de Curtea de Justiție în măsura în care o astfel de 

modificare nu are un impact structural și nu riscă să aducă atingere deciziilor 

ulterioare. 

II.  Cererea privind transferul către Tribunal a competenței de principiu de a se 

pronunța, în primă instanță, asupra acțiunilor întemeiate pe articolul 108 

alineatul (2) din TFUE și asupra acțiunilor în constatarea neîndeplinirii 

obligațiilor întemeiate pe articolele 258 și 259 din TFUE  

10. Această cerere, care cuprinde trei propuneri de modificare a statutului, este, în plus, 

legată de cererea de transfer către Curte al competenței de a se pronunța cu privire la 

acțiunile în anulare introduse de statele membre împotriva deciziilor Comisiei 

referitoare la neexecutarea adecvată a unei hotărâri pronunțate de Curte în temeiul 

articolului 260 alineatele (2) sau (3) din TFUE (a se vedea secțiunea III). 

11. În primul rând, prin adăugarea alineatului (2) la articolul 51 din statut, Curtea de 

Justiție propune să se transfere Tribunalului competența de a se pronunța în primă 

instanță asupra acțiunilor întemeiate pe articolul 108 alineatul (2) din TFUE și a 

acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor întemeiate pe articolele 258 și 259 

din TFUE, cu excepția anumitor categorii de acțiuni în constatarea neîndeplinirii 

obligațiilor care ar urma să fie rezervate Curții
5
. Articolul 51 alineatul (2) primul 

paragraf din statut, astfel cum a fost propus de către Curtea de Justiție, ar prevedea 

următoarele: 

„Tribunalul are competența să judece în primă instanță acțiunile întemeiate pe 

articolul 108 alineatul (2) al doilea paragraf, pe articolul 258 sau pe articolul 259 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu excepția, în ceea ce privește 

acțiunile întemeiate pe una dintre aceste din urmă două dispoziții, a acțiunilor care 

vizează constatarea neîndeplinirii de către un stat membru a obligațiilor care îi 

revin în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană, al titlului V din partea a 

treia din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau al unui act adoptat pe 

baza acestui titlu.” 

12. În al doilea rând, Curtea de Justiție propune crearea unui mecanism care să permită 

Tribunalului, fie din oficiu, fie la cererea uneia dintre părți, să decidă trimiterea unei 

cauze specifice către Curte, și, în acest scop, adăugarea următoarelor două paragrafe 

la articolul 51 alineatul (2) din statut, formulate după cum urmează: 

„În cazul în care cauza necesită o decizie de principiu sau în cazul în care 

împrejurări excepționale justifică acest lucru, Tribunalul, din oficiu sau la cererea 

unei părți, poate trimite cauza Curții pentru a se pronunța asupra acesteia. 

                                                            
5 Din punct de vedere strict redacțional, Comisia se întreabă dacă, pentru atingerea obiectivului urmărit 

de Curtea de Justiție, nu ar trebui adăugate la această listă acțiunile Comisiei însoțite de indicarea unei 

sume forfetare sau a unei penalități cu titlu cominatoriu, astfel cum se prevede la articolul 260 

alineatul (3) din TFUE, dat fiind faptul că aceste acțiuni constituie un caz special printre acțiunile 

întemeiate pe articolul 258 din TFUE. 
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Cererea prevăzută la paragraful precedent este formulată, după caz, în cererea de 

sesizare sau în termen de două luni de la notificarea acesteia pârâtului.” 

13. În al treilea rând, Curtea de Justiție propune un regim derogatoriu în ceea ce privește 

examinarea recursurilor introduse în fața sa împotriva deciziilor Tribunalului cu 

privire la acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. În acest scop, Curtea de 

Justiție a propus adăugarea unui al patrulea paragraf la articolul 61 din statut, care ar 

urma să fie formulat după cum urmează: 

„Prin derogare de la primul paragraf, Curtea examinează ansamblul elementelor de 

fapt și de drept relevante și hotărăște definitiv asupra litigiului în cazul în care 

declară fondat un recurs formulat împotriva unei decizii a Tribunalului date în 

temeiul articolului 51 alineatul (2) din prezentul statut.” 

14. În primul rând, Comisia își pune întrebarea dacă modificările propuse de Curtea de 

Justiție sunt de natură să atingă obiectivul urmărit, și anume acela de a degreva 

Curtea de o parte din sarcini. 

15. Astfel, Comisia a examinat impactul transferului propus dacă acesta s-ar fi aplicat în 

cursul celor trei ani care au precedat solicitarea Curții de Justiție, adică între 

1 aprilie 2015 și 31 martie 2018. În această perioadă, s-au înregistrat 84 de cauze 

introduse de Comisie în temeiul articolului 258 din TFUE, o cauză introdusă de un 

stat membru în temeiul articolului 259 din TFUE și două cauze introduse de Comisie 

în temeiul articolului 108 alineatul (2) din TFUE. Din aceste 87 de cauze, în 

conformitate cu criteriile propuse de Curtea de Justiție, șapte cauze ar fi fost de 

competența Curții, fiind întemeiate pe o încălcare a Tratatului privind 

Uniunea Europeană („TUE”) sau a titlului V din partea a treia din TFUE. Prin 

urmare, Curtea ar fi fost degrevată, în această perioadă, de 78 de cauze, adică de 

26 de cauze pe an. Raportat la numărul de cauze noi introduse în medie pe parcursul 

anilor 2015, 2016 și 2017 (și anume 715), această scădere ar fi reprezentat doar 

3,6 % din activitatea judiciară globală anuală a Curții. Această cifră ar urma să scadă 

și mai mult având în vedere, pe de o parte, recursurile care ar fi introduse în fața 

Curții împotriva deciziilor Tribunalului și, pe de altă parte, eventuala trimitere a 

anumitor cauze în fața Curții, pe motiv că acestea necesită o decizie de principiu sau 

în cazul în care împrejurări excepționale justifică acest lucru. 

16. Rezultă că transferul, astfel cum a fost propus de Curtea de Justiție, ar avea un 

impact nesemnificativ asupra volumului de muncă al Curții. În schimb, ar rezulta o 

creștere certă a numărului de cauze tratate de către instanțele Uniunii în ansamblu.  

17. În al doilea rând, Comisia este de părere că modificările propuse ridică importante 

semne de întrebare din punct de vedere structural. 

18. În primul rând, spre deosebire de celelalte acțiuni directe, care vizează, în majoritatea 

cazurilor, litigiile dintre persoane fizice sau juridice și instituții ale Uniunii, acțiunea 

în constatarea neîndeplinirii obligațiilor vizează litigiile dintre două state membre sau 

dintre o instituție a Uniunii și un stat membru. Astfel cum rezultă din articolul 40 al 

doilea paragraf din statut, acțiunile care vizează litigiile dintre statele membre și cele 

dintre o instituție a Uniunii și un stat membru diferă de celelalte tipuri de acțiuni. 

Prin urmare, acțiunea în constatarea neîndeplinirii obligațiilor poate fi asimilată mai 

degrabă acțiunilor directe care ar continua să fie rezervate Curții, în temeiul 

articolului 51 din statut, astfel cum ar rezulta în urma modificărilor propuse de 

aceasta. În sfârșit, obiectivul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor este 

de a se asigura că un stat membru respectă obligațiile care decurg din dreptul 
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Uniunii, nu obținerea unei hotărâri prin care se anulează un act sau se constată 

nerespectarea obligațiilor, astfel cum este cazul celorlalte acțiuni directe. 

19. În continuare, la fel ca în materie preliminară, atunci când este sesizată cu o acțiune 

în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, instanța Uniunii trebuie să se poată pronunța 

într-un termen scurt și cu autoritate de lucru judecat asupra chestiunilor care îi sunt 

adresate. Introducerea unui grad dublu de jurisdicție în procedura de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor ar prelungi durata fazei jurisdicționale a acestei proceduri, 

riscând să o transforme într-o controversă juridică pe termen lung, cu un impact 

politic negativ asupra respectării dreptului Uniunii.  

20. Astfel, până la sfârșitul anului 2020, când Curtea de Justiție urmează să prezinte 

datele cu privire la funcționarea Tribunalului și eventualele măsuri care ar putea fi 

luate în acest sens, Comisia presupune că, în primă instanță, Tribunalul nu va trata 

mai rapid acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor decât le tratează în 

prezent Curtea.  

21. La durata litigiului în primă instanță s-ar adăuga, pentru un număr semnificativ de 

cazuri, durata unei proceduri de recurs. Astfel, în principiu, instanța Uniunii nu este 

sesizată decât cu acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor pentru care nu s-a 

putut găsi o soluție în cursul procedurii administrative. În aceste cazuri, părțile ar 

putea avea tendința de a epuiza toate căile de atac disponibile, iar durata unei 

proceduri de recurs ar putea fi adesea echivalentă cu durata procedurii în primă 

instanță.  

22. Comisia ia notă de faptul că, pentru tratarea recursurilor formulate împotriva 

hotărârilor Tribunalului în cadrul acțiunii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, 

Curtea de Justiție propune introducerea unui regim derogatoriu. Desigur, un astfel de 

regim ar evita trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului în măsura în care Curtea 

admite recursul, dar constată că respectiva cauză nu este în stare de judecată. În 

schimb, un astfel de regim ridică câteva probleme legate de aspectele practice (de 

exemplu, trebuie deja examinate în memorii punctele de fapt pe care Tribunalul nu 

le-a apreciat în primă instanță în cazul în care Curtea admite recursul?; în astfel de 

cazuri, trebuie redeschisă procedura?). Prin urmare, nu se poate stabili dacă o astfel 

de măsură poate contribui în mod semnificativ la reducerea duratei procedurii. 

23. Această prelungire a duratei procedurii este susceptibilă nu numai să prelungească o 

situație de insecuritate juridică în rândul autorităților publice, al operatorilor 

economici și al cetățenilor, ci și să perpetueze un litigiu și, eventual, o 

neconformitate cu dreptul Uniunii care a făcut deja obiectul unei proceduri 

administrative încheiate fără o soluție satisfăcătoare. Această prelungire a fazei 

jurisdicționale ar întârzia momentul în care statul membru care nu și-a îndeplinit 

obligațiile în mod incontestabil ar trebui să ia măsurile necesare pentru a pune capăt 

acestei încălcări. Prin urmare, prelungirea ar perpetua situațiile de inegalitate a 

statelor membre în raport cu tratatele, în contradicție cu principiul fundamental 

enunțat la articolul 4 alineatul (2) din TUE. 

24. Comisia ia act, de asemenea, de faptul că în propunerea Curții de Justiție nu se 

prevede atribuirea unui efect suspensiv introducerii unui recurs, ceea ce ar reduce în 

mare parte efectul util al procedurii în fața Tribunalului și ar prelungi considerabil 

procedura în ansamblul ei. Or, deși introducerea unui recurs nu are efect suspensiv, 

introducerea unui dublu grad de jurisdicție riscă să slăbească instrumentul pe care îl 

constituie procedura în constatarea neîndeplinirii obligațiilor pentru asigurarea 

aplicării uniforme a dreptului Uniunii în interesul tuturor statelor membre, al 
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operatorilor economici și al cetățenilor. Aceasta ar putea avea ca efect amânarea nu 

numai a datei la care încălcarea este stabilită definitiv, ci și a datei la care, la cererea 

Comisiei, Curtea recunoaște, în conformitate cu articolul 260 alineatul (2) din TFUE, 

că un stat membru nu a luat măsurile necesare pentru executarea unei hotărâri a 

instanței Uniunii.  

25. În al treilea rând, Comisia se îndoiește că criteriile propuse de Curtea de Justiție 

pentru a stabili chestiunile care vor rămâne de competența exclusivă a Curții sunt de 

natură să atingă obiectivul urmărit, și anume de a transfera Tribunalului doar cauzele 

care, având în vedere motivele și argumentele invocate, sunt similare celor cu care 

Tribunalul se confruntă în mod obișnuit și de a rezerva Curții cauzele care, așa cum 

precizează Curtea de Justiție în memorandumul explicativ care însoțește cererea, 

„pot avea o dimensiune constituțională”
6
.  

26. În această privință, Comisia este conștientă că orice fel de separare a diferitelor tipuri 

de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor constituie o operațiune complexă. 

În acest sens, acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor nu diferă nicidecum 

de trimiterile preliminare, în privința cărora Curtea de Justiție a semnalat dificultățile 

cu care se confruntă în raportul său din 14 decembrie 2017. 

27. În măsura în care Curtea de Justiție propune ca acțiunile care vizează constatarea 

neîndeplinirii de către un stat membru a obligațiilor care îi revin în temeiul Tratatului 

privind Uniunea Europeană să fie rezervate Curții, Comisia constată că aceasta 

invocă în mod regulat – în conformitate cu jurisprudența –, chiar dacă numai cu titlu 

accesoriu, motivele întemeiate pe o încălcare a dispozițiilor acestui tratat, în special a 

principiului cooperării loiale [articolul 4 alineatul (3) din TUE]. Or, invocarea unui 

astfel de motiv nu are efecte asupra stabilirii caracterului „constituțional” al unei 

acțiuni
7
.  

28. În plus, este adevărat că acțiunile introduse în temeiul titlului V partea a treia din 

TFUE care instituie spațiul de libertate, securitate și justiție
8
 ridică în mod regulat 

probleme de interpretare sau de validitate sensibile și urgente, însă acest lucru nu este 

valabil pentru toate acțiunile introduse pe această bază
9
. În schimb, numeroase 

acțiuni care vizează alte domenii din TFUE ridică în mod repetat aspecte foarte 

sensibile și noi, care au uneori o „dimensiune constituțională” și/sau sunt deosebit de 

                                                            
6 În acest context, Comisia înțelege, din normele propuse de Curtea de Justiție, că toate acțiunile care 

invocă motive ce intră în una dintre categoriile enumerate sunt rezervate Curții, chiar dacă aceste acțiuni 

invocă și alte motive, fie ele și motive principale. 
7 Comisia constată că, în conformitate cu proiectul de regulament anexat la cererea sa, Curtea nu își 

propune să adauge acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor care invocă o încălcare a Cartei 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene la lista de acțiuni care nu pot fi transferate Tribunalului. 

Cu toate acestea, în memorandumul explicativ care însoțește cererea, despre aceste acțiuni se 

menționează că se numără printre cele care invocă adesea aspecte deosebit de sensibile și de urgente. 

Acest aspect ar trebui, în orice caz, clarificat. 
8 La acestea ar trebui adăugate, din motive de consecvență, actele adoptate în domeniul cooperării 

polițienești și al cooperării judiciare în materie penală adoptate înainte de intrarea în vigoare a 

Tratatului de la Lisabona. 
9 A se vedea, de exemplu, cauza C-130/17, care are ca obiect constatarea faptului că Republica Bulgaria 

nu și-a îndeplinit obligația de a institui un punct de contact unic pentru schimbul de certificate 

electronice, care să permită accesul la datele biometrice din documentele de identitate, în conformitate 

cu Decizia C (2009) 7476 a Comisiei din 5 octombrie 2009. 
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urgente, astfel încât un dublu grad de jurisdicție riscă să slăbească în mod 

considerabil eforturile Comisiei de a asigura respectarea dreptului Uniunii
10

.  

29. Curtea de Justiție propune ca Tribunalul să aibă posibilitatea ca, din oficiu sau la 

cererea unei părți, să trimită o anumită cauză în fața Curții, atunci când aceasta 

invocă o hotărâre de principiu sau în cazul în care circumstanțe excepționale justifică 

acest lucru. Comisia se îndoiește că criteriile propuse sunt suficient de adecvate 

pentru a se evita dificultăți majore de interpretare. Comisia consideră, în orice caz, că 

această alegere ar trebui să se bazeze pe elemente obiective, în special atunci când 

părțile adoptă poziții opuse în ceea ce privește trimiterea unei cauze. 

30. În concluzie, Comisia este de părere că transferul anumitor acțiuni în constatarea 

neîndeplinirii obligațiilor propus de Curtea de Justiție ar avea doar un impact 

nesemnificativ asupra volumului de muncă al Curții și ar prelungi, în schimb, în mod 

semnificativ durata fazei jurisdicționale a procedurilor în constatarea neîndeplinirii 

obligațiilor, riscând să pună în pericol eficacitatea instrumentului care constă în 

procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru asigurarea aplicării 

uniforme a dreptului Uniunii în interesul statelor membre, al operatorilor economici 

și al cetățenilor. În plus, acest transfer ar ridica probleme de coerență în repartizarea 

cauzelor între Curte și Tribunal. 

III.  Transferul către Curte al competenței de a se pronunța cu privire la acțiunile în 

anulare introduse de statele membre împotriva deciziilor Comisiei referitoare la 

neexecutarea adecvată a unei hotărâri pronunțate de Curte în temeiul 

articolului 260 alineatele (2) și (3) din TFUE  

31. Curtea de Justiție propune adăugarea literei (c) la articolul 51 alineatul (1) din statut, 

în virtutea căreia ar urma să fie rezervată Curții competența de a se pronunța cu 

privire la acțiunile în anulare introduse de statele membre împotriva deciziilor 

Comisiei referitoare la neexecutarea adecvată a unei hotărâri pronunțate de Curte în 

temeiul articolului 260 alineatele (2) și (3) din TFUE. 

32. Comisia este de acord cu obiectivele urmărite de această propunere de modificare a 

statutului. Astfel, o modificare de acest fel ar permite evitarea cazurilor în care este 

sesizată o altă autoritate judiciară decât cea care a impus penalitatea cu titlu 

cominatoriu sau suma forfetară cu acțiuni în anulare formulate împotriva actelor 

Comisiei care vizează recuperarea unor penalități cu titlu cominatoriu sau a unor 

sume forfetare de la statul membru în cauză
11

. 

IV. Admiterea în principiu a anumitor recursuri de către Curte 

33. Curtea de Justiție propune introducerea în statut a unui nou articolul 58a, care ar fi 

formulat după cum urmează: 

„În cazul în care un organ administrativ independent trebuie să fie sesizat înainte ca 

o acțiune să poată fi formulată în fața Tribunalului, examinarea recursului formulat 

împotriva deciziei acestuia din urmă este condiționată de admiterea sa în principiu 

de către Curtea de Justiție. 

                                                            
10 A se vedea, de exemplu, cauza C-441/17, care urmărește constatarea faptului că Republica Polonă nu 

și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE a 

Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 

sălbatică atunci când a aprobat o anexă la planul de gestionare forestieră a districtului forestier 

Białowieża. 
11 A se vedea hotărârea Tribunalului din 29 martie 2011, Portugalia/Comisia, T-33/09, 

ECLI:EU:T:2011:127, punctele 66 și 67.  
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Recursul este admis în principiu, potrivit modalităților prevăzute în regulamentul de 

procedură, în cazul în care ridică, în tot sau în parte, o chestiune importantă pentru 

unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii. 

În cazul în care recursul nu este admis în principiu, decizia de neadmitere în 

principiu se motivează.” 

34. Comisia este de acord cu obiectivele urmărite de această propunere de modificare a 

statutului. Aceasta se referă la recursurile formulate împotriva hotărârilor și a 

ordonanțelor Tribunalului privind deciziile care au făcut deja obiectul unei examinări 

de către o autoritate administrativă independentă și au fost deja supuse unui dublu 

control de legalitate, cum este cazul, în special, al deciziilor adoptate în materie de 

mărci de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)
12

. În ceea 

ce privește deciziile respective, se propune limitarea admiterii recursurilor la cazurile 

în care o decizie a Tribunalului ar risca să aducă atingere unității, coerenței sau 

dezvoltării dreptului Uniunii. 

35. Astfel cum arată Curtea de Justiție în memorandumul explicativ care însoțește 

cererea, având în vedere că recursurile formulate împotriva deciziilor EUIPO 

constituie o parte importantă a recursurilor formulate în fiecare an, această 

modificare ar putea reduce considerabil volumul de lucru al Curții. 

36. Cu toate acestea, Comisia dorește să sublinieze următoarele: 

37. În primul rând, Comisia reamintește că, în materie de mărci, instanța Uniunii este 

sesizată, pe de o parte, cu acțiuni directe împotriva deciziilor EUIPO – cu privire la 

care Tribunalul se pronunță, în principiu, în ultimă instanță – și, pe de altă parte, cu 

trimiteri preliminare, pentru care este și rămâne singura competentă. Prin urmare, 

este esențial să se evite evoluțiile jurisprudențiale divergente prin mecanismul de 

admitere a recursurilor. 

38. Spre deosebire de procedura de reexaminare, prevăzută la articolul 256 alineatele (2) 

și (3) din TFUE și la articolul 62 din statut
13

, Curtea de Justiție propune ca toate 

modalitățile acestei proceduri excepționale să fie specificate în Regulamentul de 

procedură. Comisia nu are obiecții de principiu cu privire la acest aspect, în măsura 

în care acest lucru ar permite o adaptare mai rapidă a aspectelor de procedură pe baza 

experienței dobândite. În această privință însă, Comisia consideră că o evaluare 

aprofundată a acestor aspecte ar trebui să aibă loc înainte de modificarea dispozițiilor 

în cauză ale statutului, ținându-se cont, printre altele, de experiența acumulată în 

aplicarea procedurii de reexaminare, astfel cum este prevăzută în prezent la 

articolul 256 alineatele (2) și (3) din TFUE și la articolul 62 din statut, și de 

necesitățile specifice ale domeniului de politică vizat în primul rând, și anume 

dreptul mărcilor. În această privință, Comisia ia act de primele indicații furnizate în 

memorandumul explicativ care însoțește cererea Curții și propune ca în cel mai scurt 

timp să aibă loc o dezbatere, fără a se aștepta adoptarea de modificări la statut pe 

baza unor propuneri de modificare a Regulamentului de procedură. 

                                                            
12 Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind 

marca Uniunii Europene (JO L 154, 16.6.2017, p. 1). 
13 Comisia are, de asemenea, îndoieli cu privire la diferența lingvistică dintre articolul 256 alineatul (2) 

din TFUE ( „deciziile pronunțate de Tribunal”) și textul propus pentru articolul 58a din statut („decizia 

[Tribunalului]”). Dacă în primul caz se înțelege că toate deciziile, inclusiv deciziile intermediare sau 

procedurale (în limitele prevăzute de normele generale privind recursurile), pot face obiectul unei cereri 

de reexaminare, în cel de al doilea caz s-ar putea înțelege că procedura de admitere prealabilă nu este 

aplicabilă decât în cazul deciziei Tribunalului prin care se finalizează judecata. 
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39. În continuare, Comisia consideră că, din motive de securitate juridică, trebuie 

precizat ce se înțelege prin noțiunea de „organ administrativ independent”. Sunt 

posibile mai multe opțiuni.  

40. O primă opțiune, care ar oferi toată securitatea juridică necesară, ar fi întocmirea unei 

liste exhaustive a acestor organe la articolul 58a din statut: în primul rând, camerele 

de recurs ale EUIPO și camerele de recurs ale altor organisme menționate de Curtea 

de Justiție în memorandumul explicativ care însoțește cererea [Oficiul Comunitar 

pentru Soiuri de Plante (OCSP)
14

 sau Agenția Europeană pentru Produse Chimice 

(ECHA)
15

] sau ale altor organisme care se află în aceeași situație [precum Agenția 

Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)
16

]. Desigur, această opțiune ar însemna 

că statutul ar trebui modificat atunci când se înființează un nou organ competent care 

are competența de a adopta acte care ar putea fi supuse regimului de la articolul 58a 

din statut. Or, de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, statutul poate fi 

modificat prin procedura legislativă ordinară, care este, în mod normal, procedura 

necesară pentru adoptarea actului în cauză. 

41. O altă opțiune ar fi să se clarifice această noțiune în regulamentul de modificare a 

statutului. Astfel, după cuvintele „În cazul în care un organ administrativ 

independent” s-ar putea adăuga cuvintele „ai cărui membri nu sunt constrânși să 

respecte nicio instrucțiune în deciziile lor”. Această opțiune ar putea genera însă 

probleme de interpretare în cazul în care termenii utilizați în instrumentele de 

instituire a noilor organe diferă de cei referitori la organe deja existente. În schimb, 

legiuitorul ar clarifica astfel cel puțin faptul că independența funcțională este decisivă 

și suficientă în acest context. Cuvintele propuse corespund celor utilizate în 

instrumentele prin care s-au instituit organele menționate la punctul 40
17

. În plus, ar 

fi indicat ca aceste organe să fie menționate în considerentele regulamentului de 

modificare a statutului. 

42. În cele din urmă, Comisia este de părere că ar trebui să se precizeze faptul că trebuie 

motivate nu numai deciziile de neadmitere a unui recurs, ci și deciziile de admitere a 

unui recurs. În sfârșit, aceste decizii ar trebui făcute publice. 

V.  Anumite modificări menite să asigure o mai mare coerență terminologică a 

propriului statut cu tratatele 

43. Curtea de Justiție propune modificarea articolului 51 din statut din motive de 

coerență terminologică cu articolele 263 și 265 din TFUE. 

                                                            
14 Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protecție 

comunitară a soiurilor de plante (JO L 227, 1.9.1994, p. 1). 
15 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 

privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de 

înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de 

abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al 

Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1). 
16 Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 

privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a 

Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și 

a Directivei 2004/36/CE (JO L 079, 19.3.2008, p. 1). 
17 A se vedea articolul 166 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2017/1001, articolul 47 alineatul (3) din 

Regulamentul (CE) nr. 2100/94, articolul 90 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și 

articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008. 
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44. Comisia salută această propunere de modificare
18

.  

45. Cu toate acestea, Comisia își exprimă îndoiala cu privire la adăugarea cuvintelor 

„altul decât o recomandare sau un aviz” și „destinat să producă efecte juridice față de 

terți” la articolul 51 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din forma modificată a 

statutului. Comisia înțelege obiectivul urmărit, și anume preluarea termenilor de la 

articolul 263 primul paragraf din TFUE. Cu toate acestea, Comisia înțelege că, în 

contextul articolului 51 din statut, adăugarea acestor cuvinte poate conduce la o 

interpretare a contrario eronată, potrivit căreia actele care nu sunt menționate ar fi de 

competența Tribunalului. 

VI.  Concluzii 

46. Având în vedere cele de mai sus, Comisia emite prezentul aviz: 

(a) Comisia este de părere că este indicat să aștepte raportul privind funcționarea 

Tribunalului pe care Curtea de Justiție va trebui să îl prezinte până la sfârșitul 

anului 2020 înainte de a face modificări structurale în distribuția competențelor 

între Curte și Tribunal; 

(b) Comisia nu este în favoarea transferului către Tribunal a competenței de a se 

pronunța, în primă instanță, asupra acțiunilor întemeiate pe articolul 108 

alineatul (2) din TFUE și asupra acțiunilor în constatarea neîndeplinirii 

obligațiilor întemeiate pe articolele 258 și 259 din TFUE; 

(c) Comisia este favorabilă transferului către Curte al competenței de a se pronunța 

cu privire la acțiunile în anulare introduse de statele membre împotriva 

deciziilor Comisiei referitoare la neexecutarea adecvată a unei hotărâri 

pronunțate de Curte în temeiul articolului 260 alineatele (2) și (3) din TFUE; 

(d) Comisia este favorabilă, sub rezerva considerațiilor formulate în prezentul aviz, 

introducerii unei proceduri de admitere în principiu de către Curte a anumitor 

recursuri; 

(e) Comisia este favorabilă, sub rezerva considerațiilor formulate în prezentul aviz, 

modificărilor propuse menite să asigure într-o mai mare măsură coerența 

terminologică a statutului cu tratatele. 

                                                            
18 În acest context, Comisia observă că, în urma diverselor reforme ale legislației aplicabile, în prezent nu 

mai există temeiuri juridice care să îi permită Consiliului să adopte acte delegate sau acte de punere în 

aplicare privind măsurile de apărare comercială în sensul articolului 207 din TFUE. Prin urmare, 

Comisia constată că, sub rezerva unor dispoziții tranzitorii prin care să se asigure că Tribunalul poate 

judeca cauzele încă pendinte în baza acestor dispoziții (dacă este cazul), la articolul 51 alineatul (1) 

litera (a) punctul (i) din statut, a doua liniuță ar putea fi eliminată. 
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