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EXPUNERE DE MOTIVE 

1. OBIECTUL PROPUNERII 

Prezenta propunere se referă la decizia de stabilire a poziției care trebuie adoptată în numele 

Uniunii în cadrul Consiliului de asociere în legătură cu modificarea preconizată a anexei I-A 

și la o decizie a Comitetului de asociere reunit în configurația comerț cu privire la recalcularea 

programului de eliminare a taxelor la export prevăzut în anexele I-C și I-D la Acordul de 

asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele 

membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (denumit în continuare 

„acordul”). Propunerea introduce, de asemenea, un amendament corectiv la anexa I-C. 

2. CONTEXTUL PROPUNERII 

2.1. Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a 

Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de 

altă parte  

Acordul are ca scop stabilirea condițiilor pentru consolidarea relațiilor economice și 

comerciale care să conducă la integrarea progresivă a Ucrainei în cadrul pieței interne a UE. 

Acordul a fost semnat la 21 martie și 27 iunie 2014 și este aplicat parțial, cu titlu provizoriu. 

Titlul IV privind comerțul și aspectele legate de comerț se aplică cu titlu provizoriu de la 1 

ianuarie 2016. 

2.2. Consiliul de asociere și Comitetul de asociere reunit în configurația comerț  

2.2.1. Consiliul de asociere 

Consiliul de asociere este un organism instituit prin acord care se reunește la intervale 

regulate cel puțin o dată pe an, la nivel ministerial, pentru a purta un dialog politic și strategic. 

Acesta supraveghează și monitorizează punerea în aplicare și aplicarea acestui acord și 

reexaminează periodic funcționarea acordului în lumina obiectivelor sale. Acesta este alcătuit 

din membri ai Consiliului Uniunii Europene și din membri ai Comisiei Europene, pe de o 

parte, și din membri ai Guvernului Ucrainei, pe de altă parte. Consiliul de asociere are 

competența de a lua decizii în domeniul de aplicare al acordului și în cazurile prevăzute de 

acesta. Aceste decizii sunt obligatorii pentru părți, care trebuie să adopte măsurile necesare, 

inclusiv, dacă este necesar, acțiuni în cadrul organismelor specifice stabilite în conformitate 

cu prezentul acord pentru punerea în aplicare a deciziilor luate. Acesta adoptă decizii și 

formulează recomandări pe baza consensului între părți, în urma finalizării procedurilor 

interne respective necesare.  

2.2.2. Comitetul de asociere reunit în configurația comerț  

Comitetul de asociere reunit în configurația comerț este un organism creat prin articolul 465 

alineatul (4) din acord, care, în conformitate cu articolul 465 alineatul (3) din acord, dispune 

de competența de a adopta decizii în cazurile prevăzute în acord și în domeniile în care 

Consiliul de asociere i-a delegat competențe. Aceste decizii sunt obligatorii pentru părți, care 

iau măsurile adecvate pentru a le pune în aplicare.  

Astfel cum se prevede la articolul 465 alineatul (4) din acord, Comitetul de asociere se 

reunește în configurația comerț pentru a soluționa toate chestiunile legate de titlul IV (Comerț 

și aspecte legate de comerț) din acord. Astfel cum se precizează la articolul 1 alineatul (4) din 

regulamentul de procedură al Comitetului de asociere și al subcomitetelor (denumit în 
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continuare „regulamentul de procedură”)
1
, Comitetul de asociere reunit în configurația comerț 

este alcătuit din înalți funcționari ai Comisiei Europene și ai Ucrainei care sunt responsabili 

pentru comerț și aspecte legate de comerț. Un reprezentant al Comisiei Europene sau al 

Ucrainei care este responsabil pentru comerț și aspecte legate de comerț exercită funcția de 

președinte al Comitetului de asociere reunit în configurația comerț. La reuniuni participă, de 

asemenea, un reprezentant al Serviciului European de Acțiune Externă. 

În conformitate cu articolul 465 alineatul (3) din acord și cu articolul 11 alineatul (1) din 

regulamentul de procedură, Comitetul de asociere reunit în configurația comerț își adoptă 

deciziile prin acord comun între părți și după finalizarea procedurilor lor interne respective. 

Fiecare decizie sau recomandare se semnează de către președintele Comitetului de asociere și 

se autentifică de către secretarii Comitetului de asociere. 

2.3. Actul preconizat a fi adoptat de către organisme 

2.3.1. Actul preconizat a fi adoptat de Consiliul de asociere 

Consiliul de asociere urmează să adopte o decizie cu privire la modificarea anexei I-A.  

2.3.2. Actul preconizat a fi adoptat de Comitetul de asociere reunit în configurația comerț 

Comitetul de asociere reunit în configurația comerț urmează să adopte o decizie privind 

recalcularea programului de eliminare a taxelor la export prevăzut în anexele I-C și I-D la 

acord. Propunerea introduce, de asemenea, un amendament corectiv la anexa I-C. 

Deși nu implică vreo modificare de fond, adăugarea apendicelui C la anexa I-A necesită, cu 

toate acestea, prevederea unui maximum de claritate în ceea ce privește punerea în aplicare a 

acordului. Recalcularea taxelor la export pentru anexele I-C și I-D este mandatată în acordul 

propriu-zis, și este esențială pentru a menține preferința relativă (aceeași proporție) în 

comparație cu nivelurile taxelor la export în conformitate cu OMC aplicabile în cursul 

perioadei de eliminare a taxelor la export.  

Actele preconizate devin obligatorii pentru părțile la acord în conformitate cu articolul 465 

alineatul (3) din acord, care stipulează: „Comitetul de asociere are competența de a adopta 

decizii în cazurile prevăzute în prezentul acord și în domeniile în care Consiliul de asociere i-a 

delegat competențe. Aceste decizii sunt obligatorii pentru părți, care iau măsurile necesare 

pentru a le pune în aplicare. Comitetul de asociere adoptă deciziile prin acord între părți”. 

3. POZIȚIA CARE TREBUIE ADOPTATĂ ÎN NUMELE UNIUNII 

Propunerea anexată de decizie a Consiliului stabilește poziția Uniunii cu privire la o decizie a 

Consiliului de asociere privind modificarea anexei I-A și o decizie a Comitetului de asociere 

reunit în configurația comerț privind recalcularea programului de eliminare a taxelor la export 

prevăzut în anexele I-C și I-D la acord. Propunerea introduce, de asemenea, un amendament 

corectiv la anexa I-C. 

Prezenta propunere pune în aplicare politica comercială comună a Uniunii față de Ucraina pe 

baza dispozițiilor din acordul de asociere menționat anterior. Unul dintre scopurile acordului 

de asociere este stabilirea condițiilor pentru consolidarea relațiilor economice și comerciale 

care să conducă la integrarea progresivă a Ucrainei în cadrul pieței interne a UE. 

                                                 
1 JO L 157, 23.6.2015, p. 99 



 

RO 4  RO 

Prezenta propunere este conformă cu și completează celelalte politici externe ale Uniunii, în 

special politica europeană de vecinătate și politica de cooperare pentru dezvoltare în relațiile 

cu Ucraina. 

Acordul de asociere între Uniune și Ucraina nu face obiectul procedurilor REFIT; el nu 

implică niciun cost pentru IMM-urile din Uniune și nu ridică nicio problemă din punctul de 

vedere al mediului digital.  

4. TEMEI JURIDIC 

4.1. Temeiul juridic procedural 

4.1.1. Principii 

Articolul 218 alineatul (9) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 

prevede adoptarea deciziilor de stabilire „a pozițiilor care trebuie adoptate în numele Uniunii 

în cadrul unui organism creat printr-un acord, în cazul în care acest organism trebuie să 

adopte acte cu efecte juridice, cu excepția actelor care modifică sau completează cadrul 

instituțional al acordului”. 

Noțiunea de „acte cu efecte juridice” include actele care au efecte juridice în temeiul 

normelor de drept internațional aplicabile organismului în cauză. Această noțiune include, de 

asemenea, instrumentele care nu au un caracter obligatoriu în temeiul dreptului internațional, 

dar care „au vocația de a influența în mod decisiv conținutul reglementării adoptate de 

legiuitorul Uniunii”
2
. 

4.1.2. Aplicarea în cazul de față 

În conformitate cu articolul 465 alineatul (4) din acord, Comitetul de asociere se reunește în 

configurația comerț pentru a soluționa toate chestiunile legate de titlul IV (Comerț și aspecte 

legate de comerț) din acord.  

Conform articolului 463 alineatul (3) din acord, Consiliul de asociere este împuternicit să 

actualizeze sau să modifice anexele la acord. În temeiul articolului 465 alineatul (2) din acord, 

Consiliul de asociere poate delega Comitetului de asociere reunit în configurația comerț 

oricare dintre competențele sale, inclusiv competența de a lua decizii cu caracter obligatoriu. 

Consiliul de asociere a delegat Comitetului de asociere reunit în configurația comerț, prin 

Decizia sa nr. 3/2014 din 15 decembrie 2014, competența de a actualiza sau de a modifica 

anumite anexe legate de comerț. 

Actele pe care Comitetul de asociere reunit în configurația comerț este invitat să le adopte 

constituie acte cu efecte juridice. Actele preconizate vor fi obligatorii pentru părți, în 

conformitate cu articolul 465 alineatul (3) din acord. Actele preconizate nu completează și nu 

modifică cadrul instituțional al acordului. În consecință, pozițiile Uniunii trebuie adoptate în 

cadrul Comitetului de asociere UE-Ucraina reunit în configurația comerț în aplicarea 

articolului 218 alineatul (9) din TFUE. 

Temeiul juridic procedural al deciziei propuse este, prin urmare, articolul 218 alineatul (9) din 

TFUE. 

                                                 
2 Cauza C-399/12, Germania/Consiliu (OIV), ECLI:EU:C:2014:2258, punctele 61-64.  
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4.2. Temeiul juridic material 

4.2.1. Principii 

Temeiul juridic material al unei decizii adoptate în temeiul articolului 218 alineatul (9) din 

TFUE depinde în primul rând de obiectivul și de conținutul actului preconizat cu privire la 

care se adoptă o poziție în numele Uniunii. În cazul în care actul preconizat urmărește două 

obiective sau include două elemente, iar unul dintre aceste obiective sau elemente poate fi 

identificat ca fiind obiectivul sau elementul principal, iar celălalt obiectiv sau element are mai 

degrabă un caracter accesoriu, decizia adoptată în temeiul articolului 218 alineatul (9) din 

TFUE trebuie să se întemeieze pe un singur temei juridic material, respectiv cel impus de 

obiectivul sau de elementul principal sau predominant. 

4.2.2. Aplicarea în cazul de față 

Obiectivul principal și conținutul actelor preconizate este modificarea anexei I-A și 

recalcularea programului de eliminare a taxelor la export prevăzut în anexele I-C și I-D la 

acord. În consecință, obiectivul principal și conținutul actului preconizat se referă la politica 

comercială comună, în conformitate cu articolul 207. 

Temeiul juridic material al propunerii de decizie este, prin urmare, articolul 207 din TFUE. 

Încheierea acordului ca acord mixt nu necesită consimțământul tuturor părților, deoarece 

actualizarea anexelor menționate mai sus privind tarifele vamale ține de un domeniu aflat în 

competența exclusivă a Uniunii, în temeiul articolului 3 alineatul (1) și al articolului 207 din 

TFUE. 

4.3. Concluzie 

Temeiul juridic a propunerii de decizie a Consiliului este articolul 207 coroborat cu articolul 

218 alineatul (9) din TFUE. 



 

RO 6  RO 
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Propunere de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

privind poziția care trebuie adoptată în numele Uniunii în cadrul Consiliului de asociere 

înființat prin Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană 

a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă 

parte, în ceea ce privește completarea anexei I-A, și în cadrul Comitetului de asociere 

reunit în configurația comerț, în ceea ce privește recalcularea programului de eliminare 

a taxelor la export prevăzut în anexele I-C și I-D la Acordul de asociere 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 și 

articolul 218 alineatul (9), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

întrucât: 

(1) Articolul 486 alineatele (3) și (4) din Acordul de asociere între Uniunea Europeană și 

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o 

parte, și Ucraina, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), prevede aplicarea 

parțială și cu titlu provizoriu a acordului, astfel cum se precizează de către Uniune. 

(2) Articolul 4 din Decizia 2014/668/UE a Consiliului
3
 prevede dispozițiile acordului care 

urmează să fie aplicate cu titlu provizoriu, inclusiv dispozițiile referitoare la eliminarea 

taxelor vamale și cele referitoare la anexele I-A, I-B, I-C și I-D la acord. Aplicarea cu 

titlu provizoriu este în vigoare de la 1 ianuarie 2016. 

(3) Anticipând în mod unilateral punerea în aplicare a listei de concesii tarifare prevăzută 

în anexa I-A la acord prin intermediul preferințelor comerciale autonome prevăzute în 

Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
4
, 

Uniunea a aplicat deja modalitățile specifice de punere în aplicare a listei („categorii în 

etapa eliminării”) care au fost convenite de către părți.  

(4) O clarificare privind modalitățile de eliminare a tarifelor a fost adoptată în contextul 

modificării preferințelor comerciale autonome
5
 în vederea stabilirii reducerii ce se 

                                                 
3 Decizia 2014/668/UE a Consiliului din 23 iunie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și 

aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea 

Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, 

în ceea ce privește titlul III (cu excepția dispozițiilor referitoare la tratamentul aplicat resortisanților 

țărilor terțe care lucrează cu forme legale pe teritoriul celeilalte părți) și titlurile IV, V, VI și VII din 

acord, precum și a anexelor și protocoalelor aferente (JO L 278, 20.9.2014, p. 1). 
4 Regulamentul (UE) nr . 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 

privind reducerea sau eliminarea taxelor vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina (JO L 118, 

22.4.2014, p. 1) 
5 Regulamentul (UE) nr. 1150/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 octombrie 2014 de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 374/2014 privind reducerea sau eliminarea taxelor vamale 

aplicabile mărfurilor originare din Ucraina (OJ L 313, 31.10.2014, p. 1) 
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aplică la nivelul de bază al taxelor vamale pentru fiecare categorie în etapa eliminării 

menționată în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 374/2014. 

(5) O clarificare echivalentă este necesară pentru a se asigura faptul că aceleași modalități, 

care reflectă înțelegerea comună la care au ajuns părțile în timpul negocierilor, sunt 

stabilite în mod clar pentru punerea în aplicare optimă a listei de concesii tarifare. 

Astfel de modalități trebuie să fie aplicate de ambele părți la acord, 

(6) Anexa I-C la capitolul 1 din acord, de stabilire a programelor de eliminare a taxelor la 

export pentru Ucraina, prevede că recalcularea tabelului este necesară pentru a 

menține preferința relativă (aceeași proporție) în comparație cu nivelurile taxei la 

export în conformitate cu OMC aplicabile pentru fiecare perioadă în cazul în care 

dispozițiile comerciale ale acordului vor intra în vigoare după 15 mai 2014. 

(7) Anexa I-D la capitolul 1 din acord, de stabilire a măsurilor de salvgardare sub forma 

unei suprataxe care trebuie aplicată taxei la export pentru anumite produse prevede, de 

asemenea, că recalcularea tabelului este necesară pentru a menține preferința relativă 

(aceeași proporție) în comparație cu nivelurile taxei la export în conformitate cu OMC 

aplicabile pentru fiecare perioadă în cazul în care dispozițiile comerciale ale acordului 

vor intra în vigoare după 15 mai 2014. 

(8) O modificare de ordin tehnic în anexa I-C este necesară pentru codul tarifar 

1207 9997 00 pentru a reflecta descrierea corectă în conformitate cu Clasificatorul 

unificat al mărfurilor (UKTZED) din Ucraina.  

(9) Prin Decizia nr. 3/2014 din 15 decembrie 2014, Consiliului de asociere UE-Ucraina a 

împuternicit Comitetul de asociere reunit în configurația comerț să actualizeze sau să 

modifice anumite anexe care se referă la comerț, inclusiv anexele I-C și I-D la acord. 

(10) Poziția Uniunii în cadrul Consiliului de asociere și în cadrul Comitetului de asociere 

reunit în configurația comerț ar trebui, prin urmare, să se bazeze pe proiectele de 

decizie, astfel cum figurează în anexă,  

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:  

Articolul 1 

Poziția care trebuie adoptată în numele Uniunii în cadrul Consiliului de asociere în ceea ce 

privește completarea anexei I-A la acord și în cadrul Comitetului de asociere reunit în 

configurația comerț în ceea ce privește completarea anexelor I-C și I-D la acord se bazează pe 

proiectele de decizie, astfel cum figurează în anexă.  

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.  

Articolul 3 

După adoptare, deciziile Consiliului de asociere și ale Comitetului de asociere reunit în 

configurația comerț se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Articolul 4 
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Prezenta decizie se adresează Comisiei. 

Adoptată la Bruxelles, 

 Pentru Consiliu 

 Președintele 
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