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Procedurile de infringement 



I. Necomunicarea măsurilor naţionale de transpunere 
a directivelor UE

NU există jurisprudenţă privind art. 260 alin. (3) TFUE

DAR există concluziile avocatului general în cauza

C-320/13, Comisia Europeană împotriva Poloniei
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Menţiuni succinte privind cauza C-320/13

Acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiei de comunicare a
măsurilor naţionale de transpunere a unei directive
- art. 258 TFUE;
- art. 260 (3) TFUE;
- art. 4 (3) TUE;
- art. din directiva netranspusă referitor la transpunere.

-
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CAG cauza C-320/13
Reguli generale

Directivele – caracter obligatoriu (un asemenea caracter se impune
cu atât mai mult în cazul dispozițiilor referitoare la termenele de
punere în aplicare a măsurilor prevăzute).

Transpunerea nu presupune în mod necesar o reluare formală și
textuală a prevederilor directivei; ea poate să se limiteze, în funcție
de conținut, la un context general care să asigure în mod efectiv
deplina aplicare a directivei (particularii să fie în măsură să o
cunoască în întregime și să se prevaleze de ea înaintea instanțelor).

Când directiva prevede expres că dispozițiile de transpunere
trebuie să conțină o trimitere la aceasta sau să fie însoțite de o
astfel de trimitere cu ocazia publicării, este necesar să se adopte
un act pozitiv de transpunere.
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CAG cauza C-320/13
Reguli generale

COM – stabilește existența pretinsei încălcări + prezintă CJUE elementele
necesare pentru verificarea acesteia.

SM – furnizează COM informații clare și precise (indică fără ambiguitate
normele de transpunere); dc. nu => procedură cf. 258 TFUE; dar și o

condamnare a fortiori atunci când acest
comportament este repetat;

=> SM nu poate reproșa lipsa de precizie
a cererii introductive.

MOMENTUL EXPIRĂRII TERMENULUI STABILIT DE A.M. = MOMENTUL LA
CARE SE RAPORTEAZĂ CJUE PENTRU A STABILI EXISTENȚA ÎNCĂLCĂRII.



CAG cauza C-320/13

CJUE nu a avut încă ocazia de a interpreta art. 260 alin. (3) TFUE.

AG a analizat, între altele:

I. Aplicarea temporală
II. Aplicarea materială



Aplicarea temporală

AG – art. 260 (3) se aplică şi directivelor adoptate înainte de 1 decembrie 2009

Argumente:

- procedura legislativă ordinară (art. 289 alin. (1) şi art. 294 TFUE) este copia fidelă a fostei
proceduri de codecizie (<= legiuitorul UE, jurisprudenţa CJUE şi doctrina);

- art. 260 (3) instituie o modalitate procedurală care este de aplicabilitate imediată în lipsa
unor norme tranzitorii speciale (Protocolul 36 nu se referă la acest art.);

- cd. posibilitatea de a aplica penalităţi cu titlu cominatoriu sau o sumă forfetară pentru
neexecutarea unei hotărâri a fost introdusă în Tratat, CJUE a considerat că este suficient să
se constate că toate fazele procedurii precontencioase s-au produs după intrarea in vigoare
a Tratatului care a consacrat această posibilitate (mutatis mutandis şi la art. 260(3));

- principiul securităţii juridice e respectat (Comunicarea COM SEC(2010)1371 final).

Termenul de transpunere a Directivei care face obiectul cauzei s-a împlinit după 1
decembrie 2009 => comportamentul reproşat a luat naştere după intrarea în vigoare a TL.
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Aplicarea materială

AG - a distinge între transpunere şi aplicare – este uşor

- trasarea unei frontiere clare între transpunere completă şi transpunere
corectă – este mult mai aleatorie.

Stabilirea unui criteriu (eroarea vădită sau gravă) = iluzorie şi generatoare de
confuzii.

Marja de apreciere a SM cf. art. 288 (3) TFUE amplifică această dificultate.

Jp CJUE în ceea ce priveşte transpunerea:

- NU ESTE NECESARĂ o reluare formală a prevederilor directivei într-o
dispoziţie legală expresă şi specifică;

- ESTE NECESAR ca dispoziţiile directivei să fie puse în aplicare cu o forţă
obligatorie incontestabilă, cu specificitatea, cu precizia şi cu claritatea
necesare, pentru asigurarea securităţii juridice.
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Aplicarea materială

[Litigiul dedus judecăţii - un exemplu evident de litigiu
privind caracterul „suficient” al transpunerii]

AG - CJUE nu poate aplica art. 260 (3) fără a analiza
caracterul suficient al transpunerii.
Altfel, există riscul eludării facile a art. 260 (3).

- COM trebuie să poată în mod necesar, într-o etapă
anterioară a procedurii, să realizeze aceeaşi operaţiune.



Practica Comisiei Europene 

- Comunicarea C(2016)8600 -

COM şi-a modificat practica în materia sancţiunilor pecuniare pe care le
propune CJUE în ceea ce priveşte necomunicările.

Astfel, COM va solicita CJUE să aplice atât penalităţi cu titlu cominatoriu, cât şi
o sumă forfetară. Până în 2017, practica a constituit-o solicitarea de către COM
a aplicării numai a penalităţilor în cazul necomunicărilor.
Plata penalităţilor sancţionează comportamentul statului în perioada cuprinsă
între pronunţarea unei hotărâri de condamnare şi data la care acesta se
conformează, în timp ce suma forfetară sancţionează comportamentul statului
dinainte de pronunţarea unei hotărâri de condamnare.
În consecinţă, în cazul în care statul vizat se conformează după momentul
sesizării CJUE, acest fapt nu va mai fi suficient pentru a interveni desistarea
COM, statul vizat riscând să fie obligat la plata unei sume forfetare.

Potrivit comunicării COM [C(2018)5851], pentru România: suma forfetară
minimă este de 1 912 000 EUR, iar penalităţile cominatorii între 2 311,5 şi 138
690 euro/zi de întârziere.



Practica Comisiei Europene 
- Comunicarea C(2016)8600 -

COM, acordând o importanță deosebită transpunerii la timp a directivelor:
- și-a fixat o țintă de 12 luni în care să sesizeze Curtea în cauzele privind

necomunicarea măsurilor de transpunere şi
- intenționează să utilizeze pe deplin posibilitățile prevăzute la art. 260 (3)

pentru a-și înăspri abordarea în materie de sancțiuni în astfel de cazuri.

COM va investiga cu prioritate, pe lângă cazurile în care statele membre nu
au comunicat măsurile de transpunere sau în care măsurile respective au
transpus incorect directive ale UE, cazurile în care statele membre nu s-au
conformat unei hotărâri a Curții de Justiție.



Jurisprudenţă CJUE
(nu privind art. 260 alin. (3) TFUE, dar relevantă)

 Cauzele privind necomunicarea măsurilor naţionale de transpunere
sunt soluţionate de Curte cu celeritate

(de exemplu, cauza C-202/09, Comisia/Irlanda - COM a sesizat
CJUE la data de 05.06.2009, iar hotărârea a fost pronunţată la data
de 26.11.2009, deci în mai puţin de 6 luni).

 Un stat membru nu poate invoca situaţiile interne pentru a justifica
neîndeplinirea obligaţiilor şi nerespectarea termenelor prevăzute de
normele UE

(cauzele C-191/95, Comisia/Germania, pct. 68; C-374/89,
Comisia/Belgia, pct. 10; C-45/91, Comisia/Grecia, pct. 21; C-109/94,
C-207/94 şi C-225/94, Comisia/Grecia, pct. 11);



II. Transpunerea şi aplicarea incorectă a 
dreptului UE

Obiectivul fazei precontencioase – dublu:

- posibilitatea statului de a se apăra;

- posibilitatea statului de a se conforma.

(Hotărârile CJUE în cauzele: C-20/09, Comisia/Portugalia, pct. 17-18;
C-508/10, Comisia/Ţările de Jos, pct. 33-34; C-525/12, Comisia/Germania,
pct. 21)

Diferenţă faţă de cauzele care privesc necomunicarea măsurilor naţionale
de transpunere a directivelor UE – condamnare “în două etape”:

- prin hotărârea prin care Curtea constată transpunerea/aplicarea incorectă a
dreptului UE nu se aplică sancţiuni pecuniare;

- doar prin hotărârea ulterioară, care ar constata neexecutarea primei hotărâri,
vor fi aplicate statului membru vizat sancţiuni pecuniare.



Demersuri ale autorităților române în acest context

 Demersuri interne:

Transpunerea în termen a directivelor UE sau, în orice caz, înainte de o
sesizare a CJUE, în baza art. 260 alin. (3) TFUE.

 Demersuri externe:

1. O directivă se asumă din faza de proiect. Rațiunile economice, sociale,
juridice etc. care s-ar opune transpunerii unei directive într-o anumită
formă trebuie invocate din faza de proiect (în contextul negocierii textului
directivei), iar nu după publicarea sa în JOUE.

2. RO ar trebui să încerce să influențeze într-un mod favorabil jurisprudența
CJUE în materia art. 260 alin. (3) TFUE și, în acest context, AGCJUE are
nevoie de sprijinul ministerelor de linie. Strânsa cooperare este deosebit
de importantă.



Vă mulțumim!

Radu Canțăr 

Agentul Guvernamental pentru CJUE

agent.roumain.cjue@mae.ro
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