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EXPUNERE DE MOTIVE 

1. CONTEXTUL PROPUNERII 

• Motivele și obiectivele propunerii 

Japonia este, ca mărime, a treia economie mondială din afara UE în ceea ce privește PIB-ul, 

însă reprezintă, ca importanță, numai al șaptelea partener comercial al UE. Japonia are o 

populație de peste 127 milioane de locuitori cu o mare putere de cumpărare și reprezintă o 

piață-cheie pentru exportatorii, furnizorii de servicii și investitorii din Uniunea Europeană. 

La 29 noiembrie 2012, Consiliul a autorizat Comisia să inițieze negocieri pentru un acord de 

liber schimb (ALS) cu Japonia. Acordul de liber schimb cu Japonia a fost redenumit „Acord 

de parteneriat economic” (APE) în momentul încheierii unui acord de principiu la 6 iulie 

2017. 

Pe baza directivelor de negociere adoptate de către Consiliu în 2012, Comisia a negociat cu 

Japonia un acord de parteneriat economic ambițios și cuprinzător în vederea creării de noi 

oportunități și a asigurării securității juridice în relațiile comerciale și investiționale dintre cei 

doi parteneri. Textele APE după finalizarea negocierilor au fost publicate în decembrie 2017.  

APE nu include standardele în materie de protecție a investițiilor și soluționarea litigiilor 

legate de protecția investițiilor, deoarece negocierile încă în curs de desfășurare pe marginea 

acestor subiecte nu au putut fi finalizate în momentul încheierii negocierilor pentru APE. 

Angajamentul ferm de ambele părți este de a finaliza negocierile pe tema protecției 

investițiilor cât mai curând posibil, având în vedere angajamentul lor comun față de un mediu 

de investiții stabil și sigur în Uniune și Japonia. Protecția investițiilor va face, așadar, obiectul 

unui acord bilateral de investiții separat, odată ce se va ajunge la un consens. 

Comisia înaintează următoarele propuneri de decizii ale Consiliului: 

- Propunere de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a 

Acordului de parteneriat economic între Uniunea Europeană și Japonia; și 

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat 

economic între Uniunea Europeană și Japonia. 

În paralel cu aceste propuneri, Comisia va prezenta o propunere de regulament orizontal 

privind măsurile de salvgardare, care va viza APE printre alte acorduri comerciale. 

Propunerea de decizie a Consiliului anexată constituie instrumentul juridic care autorizează 

semnarea, în numele Uniunii Europene, a APE între Uniunea Europeană și Japonia. 

• Coerența cu dispozițiile deja existente în domeniul de politică vizat 

Negocierea APE a fost însoțită de negocierea în paralel, de către Serviciul European de 

Acțiune Externă, a Acordului de parteneriat strategic (APS) dintre Uniunea Europeană și 

statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte. Negocierile privind 

APS au intrat în prezent în etapa finală. APS, în combinație cu APE, fac parte din același unic 

cadru de negociere. Odată intrat în vigoare, APS va oferi cadrul juridic pentru a dezvolta în 

continuare parteneriatul solid și de lungă durată deja existent dintre UE și statele membre ale 

acesteia și Japonia într-o gamă largă de domenii, inclusiv dialogul politic, energia, 

transporturile, drepturile omului, educația, știința și tehnologia, justiția, azilul și migrația. Pe 

de altă parte, APS prevede posibilitatea suspendării aplicării sale în caz de încălcare a 
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elementelor esențiale ale APS, și anume clauza privind drepturile omului și clauza de 

neproliferare. În plus, părțile la APS iau act de faptul că, în acest caz, o parte poate să ia alte 

măsuri adecvate în afara cadrului APS, în conformitate cu dreptul internațional. 

• Coerența cu alte politici ale Uniunii Europene 

APE este pe deplin compatibil cu politicile Uniunii Europene și nu va impune ca UE să își 

modifice normele, reglementările sau standardele în domeniile reglementate, cum ar fi de 

exemplu, normele tehnice și standardele privind produsele, normele sanitare sau fitosanitare, 

reglementările privind produsele alimentare și siguranța, standardele de sănătate și de 

siguranță, normele privind OMG-urile, protecția mediului sau protecția consumatorului, cu 

excepția unei derogări în ceea ce privește capacitatea ambalajelor din sticlă reglementate în 

Regulamentul băuturilor spirtoase
1
 pentru a facilita exporturile japoneze de Shoshu 

tradițional, o băutură spirtoasă pe care Japonia o exportă în sticle tradiționale de patru go（ 合 

） sau de un sho（ 升)
2
. 

În plus, la fel ca în cazul tuturor celorlalte acorduri de liber schimb pe care Comisia le-a 

negociat, APE UE-Japonia protejează pe deplin serviciile publice și garantează că dreptul 

guvernelor de a legifera în interes public se menține integral prin acord. 

2. TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE 

• Temei juridic 

În iulie 2015, Comisia a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a obține un aviz 

în temeiul articolului 218 alineatul (11) din TFUE în vederea stabilirii dacă Uniunea ar 

dispune de competența necesară pentru a semna și a încheia singură Acordul de liber schimb 

care a fost negociat cu Singapore, sau dacă ar fi necesară participarea statelor membre ale UE 

în ceea ce privește anumite aspecte reglementate de acordul respectiv. 

În avizul său 2/15 din 16 mai 2017, Curtea a confirmat competența exclusivă a UE în ceea ce 

privește toate aspectele care se află sub incidența acordului care a fost negociat cu Singapore, 

cu excepția celor referitoare la investiții altele decât cele directe și la soluționarea litigiilor 

dintre investitori și state, în cadrul cărora statele membre acționează în calitate de pârâte, 

aspecte pe care Curtea le-a considerat a se încadra în sfera competenței partajate între 

Uniunea Europeană și statele membre. Curtea a stabilit competența exclusivă a UE pe baza 

domeniului de aplicare a Politicii comerciale comune în temeiul articolului 207 alineatul (1) 

din TFUE și al articolului 3 alineatul (2) din TFUE (pe baza faptului că sunt afectate norme 

comune existente conținute în legislația secundară).  

În conformitate cu Avizul 2/15, toate chestiunile vizate de APE trebuie, la rândul lor, să intre 

în sfera de competență a Uniunii Europene și, mai exact, în domeniul de aplicare al articolului 

91, al articolului 100 alineatul (2) și al articolului 207 din TFUE.  

APE urmează să fie semnat de Uniunea Europeană în temeiul unei decizii a Consiliului, 

adoptată în baza articolului 218 alineatul (5) din TFUE și încheiat de Uniunea Europeană în 

temeiul unei decizii a Consiliului, adoptată în baza articolului 218 alineatul (6) din TFUE, 

după aprobarea Parlamentului European. 

                                                 
1 Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 

privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor 

spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului. 
2 1 sho (升 ）este egal cu 1 800 ml și 1 go（ 合 ）este egal cu 180 ml. 
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• Subsidiaritate (în cazul competențelor neexclusive)  

Astfel cum a fost prezentat Consiliului, APE nu vizează niciun fel de chestiuni care nu sunt de 

competența exclusivă a UE. 

• Proporționalitatea 

Propunerea de a încheia APE este conformă cu viziunea strategiei Europa 2020 și contribuie 

la îndeplinirea obiectivelor comerciale și de dezvoltare ale UE. Ea nu depășește ceea ce este 

necesar pentru atingerea acestor obiective.  

• Alegerea instrumentului 

Prezenta propunere de decizie a Consiliului este prezentată în conformitate cu articolul 218 

alineatul (5) din TFUE, care prevede adoptarea de către Consiliu a unei decizii de autorizare a 

semnării acordului. Nu există un alt instrument juridic care ar putea fi folosit în scopul 

realizării obiectivului exprimat în prezenta propunere.  

3. REZULTATELE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE 

EVALUĂRII IMPACTULUI 

• Consultări cu părțile interesate 

Înainte de încheierea negocierilor cu Japonia, o evaluare a impactului APE asupra dezvoltării 

durabile a comerțului (TSIA) a fost realizată de un contractant extern pentru a studia impactul 

economic, social și impactul asupra mediului al unui parteneriat economic mai strâns între UE 

și Japonia. 

În cadrul TSIA, contractantul a consultat experți interni și externi, a organizat consultări 

publice și reuniuni bilaterale precum și interviuri cu societatea civilă. Consultările în cadrul 

TSIA au oferit o platformă pentru implicarea principalelor părți interesate și a societății civile 

într-un dialog privind politica comercială. 

Atât raportul TSIA, cât și consultările purtate în contextul pregătirii sale au furnizat Comisiei 

contribuții de mare valoare. 

De asemenea, înaintea și în timpul negocierilor, statele membre ale UE au fost informate și 

consultate în mod regulat, pe cale orală și în scris cu privire la diferite aspecte legate de 

negocieri prin intermediul Comitetului pentru politică comercială al Consiliului. De 

asemenea, Parlamentul European a fost informat și consultat cu regularitate, prin intermediul 

Comisiei sale pentru comerț internațional (INTA), și în special al Grupului său de 

monitorizare pentru Acordul de liber schimb UE-Japonia. Textele care au rezultat în urma 

negocierilor au fost transmise ambelor instituții pe parcursul procesului.  

• Obținerea și utilizarea expertizei 

London School of Economics Entreprise a efectuat o evaluare a impactului APE asupra 

dezvoltării durabile a comerțului (TSIA). 

• Evaluarea impactului 

TSIA, realizată de un contractant extern și finalizată în aprilie 2016, a concluzionat că APE ar 

genera efecte pozitive importante (în ceea ce privește PIB-ul, veniturile, comerțul și ocuparea 

forței de muncă), atât pentru UE, cât și pentru Japonia.  

Creșterea PIB-ului pe termen lung pentru UE este estimată la + 0,76 % în cel mai adecvat 

scenariu presupunând liberalizarea totală a tarifelor și reducerea simetrică a măsurilor 

netarifare. Se poate preconiza că exporturile bilaterale vor crește cu + 34 %, în timp ce 

creșterea totală a exporturilor la nivel mondial va fi de + 4 % pentru UE. 
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• Adecvarea reglementărilor și simplificarea 

APE nu face obiectul procedurilor REFIT. Cu toate acestea, el conține o serie de dispoziții 

care vor simplifica procedurile comerciale și investiționale, vor reduce costurile legate de 

export și de investiții și, prin urmare, vor permite unui număr mai mare de firme mici să își 

desfășoare activitatea pe ambele piețe. Printre beneficiile preconizate se numără o mai mare 

transparență, norme tehnice, cerințe de conformitate, proceduri vamale și reguli de origine 

mai puțin împovărătoare, o protecție sporită a drepturilor de proprietate intelectuală și a 

indicațiilor geografice, îmbunătățirea accesului la procedurile de achiziții publice, precum și 

un capitol special, menit să permită IMM-urilor să valorifice la maximum beneficiile conferite 

de APE. 

• Drepturile fundamentale 

Propunerea nu aduce atingere protecției drepturilor fundamentale în cadrul Uniunii. 

4. IMPLICAȚIILE BUGETARE 

APE va avea un impact financiar asupra bugetului UE pe partea de venituri. APE va duce la 

o pierdere de taxe estimată la 970 de milioane de euro în momentul intrării în vigoare a 

prezentului acord. După ce APE va fi pe deplin pus în aplicare (după 15 ani de la intrarea sa 

în vigoare), pierderea anuală de taxe este estimată să ajungă la 2 084 de miliarde de euro. 

Această estimare se bazează pe o proiecție a evoluției comerțului în următorii 15 ani, în 

absența oricărui acord. 

 Se preconizează că APE nu va avea niciun impact financiar asupra bugetului UE pe partea de 

cheltuieli. 

5. ALTE ELEMENTE 

• Planuri de punere în aplicare și măsuri de monitorizare, evaluare și raportare 

APE prevede dispoziții instituționale care stabilesc o structură a organismelor de punere în 

aplicare, care să monitorizeze permanent punerea în aplicare, funcționarea și impactul 

prezentului acord. 

Capitolul instituțional al APE instituie un Comitet mixt care are drept sarcină principală să 

monitorizeze și să faciliteze punerea în aplicare și aplicarea acordului. Comitetul mixt este 

format din reprezentanți ai UE și ai Japoniei, care se vor întruni o dată pe an sau, în cazuri de 

urgență, la cererea oricăreia dintre părți. Comitetul mixt este coprezidat de un reprezentant al 

Japoniei la nivel ministerial și de membrul relevant al Comisiei Europene, sau de persoanele 

delegate de aceștia. 

Comitetul mixt va avea sarcina de a supraveghea activitățile tuturor comitetelor specializate și 

ale grupurilor de lucru instituite în temeiul acordului (Comitetul pentru comerțul cu mărfuri; 

Comitetul pentru comerțul cu servicii, liberalizarea investițiilor și comerțul electronic; 

Comitetul pentru achiziții publice; Comitetul pentru comerț și dezvoltare durabilă; Comitetul 

pentru măsuri sanitare și fitosanitare; Comitetul pentru reguli de origine și chestiuni vamale; 

Comitetul pentru proprietatea intelectuală; Comitetul pentru cooperare în materie de 

reglementare; Comitetul privind barierele tehnice în calea comerțului și Comitetul pentru 

cooperare în domeniul agriculturii). 

Astfel cum s-a subliniat în comunicarea intitulată „Comerț pentru toți”, Comisia dedică din ce 

în ce mai multe resurse punerii în aplicare efective și asigurării aplicării acordurilor 

comerciale și de investiții. În 2017, Comisia a publicat primul raport de punere în aplicare a 

ALS. Scopul principal al raportului este de a transmite o imagine obiectivă cu privire la 
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punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb încheiate de UE, evidențiind progresele 

înregistrate și deficiențele care trebuie remediate. Obiectivul raportului este să servească drept 

bază pentru o dezbatere deschisă și o colaborare cu statele membre, cu Parlamentul European 

și cu societatea civilă în general cu privire la funcționarea acordurilor de liber schimb și la 

punerea lor în aplicare. Ca un exercițiu anual, publicarea raportului va permite monitorizarea 

constantă a evoluției ALS, descriind, totodată, modul în care au fost abordate aspectele 

prioritare identificate. Raportul va include APE începând de la data intrării sale în vigoare. 

• Documente explicative (pentru directive) 

Nu se aplică. 

• Explicații detaliate cu privire la dispozițiile specifice ale propunerii 

APE stabilește condițiile în care operatorii economici din UE pot beneficia pe deplin de 

oportunitățile generate de cea de-a treia piață națională ca mărime din lume. 

După cum au declarat președintele Juncker și prim-ministrul Abe în momentul finalizării 

negocierilor: „APE UE-Japonia este unul dintre acordurile economice cele mai mari și mai 

cuprinzătoare încheiate până în prezent atât de UE, cât și de Japonia. Acest APE va crea o 

zonă economică uriașă, având 600 de milioane de oameni și deținând aproximativ 30 de 

procente din PIB-ul global, va deschide oportunități extraordinare pentru comerț și investiții 

și va contribui la consolidarea economiilor și a societăților noastre. Totodată, acordul va 

intensifica cooperarea economică dintre Japonia și UE și va duce la creșterea competitivității 

noastre ca economii mature și inovatoare în același timp.” 

La negocierea acestui acord, Comisia s-a asigurat că oferă cele mai bune condiții posibile 

pentru operatorii din UE pe piața din Japonia. 

Acest obiectiv a fost îndeplinit în totalitate: Acordul depășește angajamentele OMC existente 

în numeroase domenii, cum ar fi serviciile, achizițiile publice, barierele netarifare și protecția 

drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv a indicațiilor geografice (IG). În toate aceste 

domenii, Japonia a fost de acord cu noi angajamente care depășesc în mod semnificativ ceea 

ce a fost, până în prezent, dispusă să accepte. 

Acordul îndeplinește criteriile de la articolul XXIV din GATT (eliminarea taxelor vamale și a 

altor reglementări restrictive pentru comerț în ceea ce privește, în esență, toate schimburile 

comerciale cu mărfuri între părți), precum și cele de la articolul V din GATS, care prevede o 

examinare similară în ceea ce privește serviciile.  

În conformitate cu obiectivele stabilite de directivele de negociere, Comisia a reușit să obțină 

în special următoarele avantaje: 

(1) Japonia va liberaliza 91 % din importurile sale din UE de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. La sfârșitul perioadei de eliminare a tarifelor, 99 % din importurile 

din UE vor fi liberalizate, în timp ce restul importurilor (1 %) vor fi parțial 

liberalizate prin intermediul contingentelor tarifare sau al reducerilor tarifare (în 

agricultură). În ceea ce privește liniile tarifare, Japonia liberalizează pe deplin 86 % 

din liniile tarifare la intrarea în vigoare, iar acest procent se va ridica până la 97 % 

după 15 ani. Principalele realizări pozitive pentru UE includ liberalizarea completă la 

intrarea în vigoare pentru vinuri și vinuri spumante, liberalizarea completă a altor 

exporturi agroalimentare importante (brânzeturi maturate dure, paste făinoase, 

ciocolată, produse de patiserie) pe parcursul unei perioade de tranziție; o concesie 

foarte importantă pentru a ajunge cu timpul la o liberalizare aproape completă pentru 

carnea de porc; o îmbunătățire substanțială a condițiilor de acces pe piață pentru 

exporturile UE de carne de vită și pentru toate celelalte brânzeturi; precum și 
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liberalizarea tuturor exporturilor industriale europene, inclusiv priorități urmărite de 

mult timp, cum ar fi articolele de încălțăminte și produsele din piele. 

(2) Noi oportunități pentru ofertanții din UE de participare la licitații, Japonia oferindu-

ne în special un nou acces la un număr de 48 de „orașe principale” de nivel 

subcentral, având peste 300 000 de locuitori, aproximativ 15 % din populația 

Japoniei și fiind de acord să elimine „clauza de siguranță operațională” pentru 

întreprinderile din UE active pe piața feroviară după un an de la data intrării în 

vigoare a acordului.  

(3) Eliminarea barierelor tehnice și de reglementare în calea comerțului cu mărfuri, cum 

ar fi duplicarea testării, în special prin promovarea utilizării de standarde tehnice și 

de reglementare utilizate în UE în sectorul autovehiculelor, al produselor electronice, 

al produselor farmaceutice și al dispozitivelor medicale, precum și al tehnologiilor 

ecologice. Va exista, de asemenea, o anexă specifică autovehiculelor, cu o clauză de 

salvgardare, care va permite UE să reintroducă tarifele în cazul în care Japonia 

încetează aplicarea regulamentelor CEE-ONU sau reintroduce măsurile netarifare 

eliminate (sau elaborează altele noi). 

(4) În ce privește serviciile, APE conține un capitol referitor la comerțul cu servicii, 

liberalizarea investițiilor și comerțul electronic, precum și listele de angajamente 

aferente, care depășesc în mod semnificativ angajamentele asumate de ambele părți 

în cadrul OMC. Acest capitol include reguli transversale privind reglementarea 

națională și recunoașterea reciprocă, precum și norme sectoriale menite să asigure 

condiții de concurență echitabile întreprinderilor din UE. La fel ca în cadrul tuturor 

acordurilor comerciale, UE protejează serviciile publice. În ceea ce privește comerțul 

electronic, acest capitol cuprinde dispozițiile cele mai ambițioase pe care UE le-a 

inclus vreodată într-un acord comercial, acoperind toate schimburile comerciale 

efectuate prin mijloace electronice. El reflectă interesul pentru comerțul online al 

firmelor și consumatorilor, atât din Europa, cât și din Japonia, protejând în același 

timp pe deplin obiectivele legitime de politică. 

(5) Pentru prima dată în cadrul unui acord încheiat de UE, APE va conține dispoziții 

privind guvernanța corporativă care vor fi incluse într-un capitol specific. Aceste 

dispoziții se inspiră din Codul OCDE privind guvernanța corporativă și reflectă cele 

mai bune practici și norme din domeniu aplicate de UE și de Japonia. 

(6) Un nivel ridicat de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv în ceea 

ce privește punerea în aplicare a acestor drepturi și incluzând dispoziții detaliate 

privind drepturile de autor, care prevăd o mai bună protecție a drepturilor de autor. 

(7) Un nivel ridicat de protecție a indicațiilor geografice ale UE, cu protecția acordată în 

temeiul articolului 23 din TRIPS pentru peste 200 de IG ale UE pentru produse 

alimentare și pentru vinuri și băuturi spirtoase care urmează să fie protejate în cadrul 

APE.  

(8) Un capitol cuprinzător privind comerțul și dezvoltarea durabilă, care urmărește să 

asigure că protecția mediului și dezvoltarea socială sunt sprijinite de comerț și care 

promovează gestionarea durabilă a pădurilor și a resurselor piscicole. De asemenea, 

capitolul descrie modalitățile în care societatea civilă va fi implicată în punerea în 

aplicare și monitorizarea acestuia. El include și un angajament de a pune în aplicare 

Acordul de la Paris privind schimbările climatice, precum și un mecanism specific de 

revizuire. 
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(9) Un capitol cuprinzător și nou dedicat IMM-urilor, pentru a garanta că acestea 

beneficiază pe deplin de oportunitățile oferite de APE. 

(10) O secțiune cuprinzătoare privind facilitarea reciprocă a exporturilor de vin cu 

aprobarea mai multor practici oenologice, inclusiv aditivi prioritari ai fiecărei părți. 
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2018/0092 (NLE) 

Propunere de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat economic 

între Uniunea Europeană și Japonia 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91, 

articolul 100 alineatul (2) și articolul 207, coroborate cu articolul 218 alineatul (5), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

întrucât: 

(1) La 29 noiembrie 2012, Consiliul a autorizat Comisia să inițieze negocieri privind un 

acord de liber schimb (ALS) cu Japonia.  

(2) Negocierile pentru Acordul de parteneriat economic dintre Uniunea Europeană și 

Japonia (denumit în continuare „acordul”) au fost încheiate cu succes.  

(3) Prin urmare, acordul ar trebui semnat în numele Uniunii Europene, sub rezerva 

încheierii sale la o dată ulterioară; 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:  

Articolul 1 

Prin prezenta decizie se autorizează semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de 

parteneriat economic între Uniunea Europeană și Japonia (denumit în continuare „acordul”), 

sub rezerva încheierii sale.  

Textul acordului care urmează să fie semnat este anexat la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Președintele Consiliului este autorizat prin prezenta decizie să desemneze persoana 

împuternicită sau persoanele împuternicite să semneze acordul în numele Uniunii Europene, 

sub rezerva încheierii sale. 

Articolul 3 

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

Adoptată la Bruxelles, 

 Pentru Consiliu 

 Președintele 
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