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EXPUNERE DE MOTIVE 

1. OBIECTUL PROPUNERII 

Prezenta propunere se referă la o decizie de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în 

numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului de asociere UE-Algeria în perspectiva 

adoptării preconizate a deciziei de modificare a condițiilor de aplicare a preferințelor tarifare 

pentru produsele agricole și produsele agricole prelucrate prevăzute la articolul 14 din 

Acordul euro-mediteraneean.  

2. CONTEXTUL PROPUNERII 

2.1. Acordul euro-mediteraneean 

Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și 

statele sale membre, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, pe de altă 

parte (denumit în continuare „Acordul de asociere”), încheiat la 22 aprilie 2002, a intrat în 

vigoare la 1 septembrie 2005
1
. Uniunea Europeană este parte la acord

2
. Acordul de asociere 

constituie temeiul relațiilor dintre Uniunea Europeană și Republica Algeriană. 

2.2.  Comitetul de asociere 

Conform articolului 96 din Acordul de asociere,Comitetul de asociere este alcătuit, pe de o 

parte, din reprezentanți ai membrilor Consiliului Uniunii Europene și ai Comisiei 

Comunităților Europene și, pe de altă parte, din reprezentanți ai Algeriei. 

 

Conform articolului 97 din Acordul de asociere, Comitetul de asociere are competența de a 

lua decizii pentru gestionarea acordului, precum și în domeniile în care Consiliul de asociere 

i-a delegat competențele sale. 

 

2.3. Actul preconizat de Comitetul de asociere 

Comitetul de asociere trebuie să adopte o decizie de modificare a condițiilor tarifare prevăzute 

inițial pentru produsele agricole și produsele agricole prelucrate menționate în Protocoalele 2 

și 5 la Acordul de asociere și în anexa I la prezenta decizie. 

Obiectivul vizat de acest act este revizuirea anumitor contingente preferențiale ale Uniunii 

Europene pentru produsele agricole și produsele agricole prelucrate (treizeci și șase de linii 

tarifare).  

Actul preconizat va deveni obligatoriu pentru părțile la acord, în conformitate cu articolul 97 

din acord, care prevede: „Deciziile se adoptă de comun acord între părți și sunt obligatorii 

pentru părțile care trebuie să ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a deciziilor.”.  

3. POZIȚIA CARE URMEAZĂ SĂ FIE ADOPTATĂ ÎN NUMELE UNIUNII 

 

Ca urmare a dificultăților întâmpinate de Algeria în ceea ce privește aplicarea eliminării 

progresive a tarifelor în cazul taxelor vamale pentru produsele agricole și produsele agricole 

                                                 
1 JO L 265, 10.10.2005, p. 2. 
2 2005/690/CE: Decizia Consiliului din 18 iulie 2005 privind încheierea acordului, JO L 265, 10.10.2005, 

p. 1 
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prelucrate, după notificarea prin nota verbală din 27 decembrie 2010 a ministrului algerian al 

afacerilor externe, Algeria a solicitat revizuirea anumitor contingente preferențiale ale Uniunii 

Europene pentru produsele agricole și produsele agricole prelucrate (treizeci și șase de linii 

tarifare). În conformitate cu articolul 16 din Acordul de asociere, între părți au avut loc 

consultări în perioada septembrie 2010 - iulie 2011. Un grup de experți ai Comisiei Europene 

și din Algeria s-a reunit de șase ori în perioada septembrie 2010 - iulie 2011. 

În urma acestor consultări s-a ajuns la un acord cu privire la modificările acceptabile ale 

taxelor de bază, ale cantităților și ale calendarului de eliminare progresivă a tarifelor stabilite 

inițial, în conformitate cu condițiile prevăzute în Protocoalele 2 și 5 la acord. 

Negociatorii au convenit asupra noilor dispoziții care se aplică în schimburile comerciale 

bilaterale cu produse agricole și produse agricole prelucrate din UE în Algeria. Aceste 

dispoziții sunt prevăzute în anexa la un proces-verbal semnat la 11 iulie 2011, a căror intrare 

în vigoare a fost adoptată în mod unilateral de Algeria la 1 octombrie 2012. 

Având în vedere volumele reduse ale compensării (1,5 milioane EUR) și cantitățile reajustate, 

nu a fost necesară nicio evaluare a impactului. Cu toate acestea, este necesar să se adopte 

prezenta decizie din motive de securitate juridică.  

4. TEMEI JURIDIC 

4.1. Temeiul juridic procedural 

4.1.1. Principii 

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

prevede decizii „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”
3
. 

4.1.2. Aplicarea în acest caz 

Comitetul de asociere este un organism creat printr-un acord, în acest caz Acordul euro-

mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale 

membre, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, pe de altă parte.  

Articolul 13 din Acordul de asociere prevede liberalizarea schimburilor comerciale dintre UE 

și Algeria cu produse agricole, produse pescărești și produse agricole prelucrate. 

Articolul 14 din Acordul de asociere prevede angajamente reciproce cu privire la regimul 

aplicabil produselor agricole, produselor pescărești și produselor agricole prelucrate care 

figurează în Protocoalele 1 - 5. 

                                                 
3 Hotărârea Curții de Justiție din 7 octombrie 2014 în cauza C-399/12, Germania/Consiliul (OIV), 

ECLI:EU:C:2014:2258, punctele 61-64.  
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Articolul 15 din Acordul de asociere prevede deschiderea negocierilor dintre UE și Algeria în 

vederea stabilirii măsurilor de liberalizare care trebuie aplicate de UE și Algeria după o dată 

convenită. 

Articolul 16 din Acordul de asociere prevede o eventuală modificare a dispozițiilor tarifare 

convenite referitoare la o modificare a politicilor agricole ale părților. Cu toate acestea, partea 

care efectuează modificarea trebuie să acorde importurilor provenite de la cealaltă parte un 

avantaj comparabil. 

Actul pe care Comitetul de asociere este invitat să îl adopte este un act cu efecte juridice, 

deoarece conține dispoziții noi care se aplică în comerțul bilateral cu produse agricole și 

produse agricole prelucrate din UE în Algeria, modificând condițiile de aplicare a 

preferințelor tarifare prevăzute inițial pentru produsele agricole și produsele agricole 

prelucrate, care figurează în Protocoalele 2 și 5 la Acordul de asociere. Actul preconizat nu 

modifică și nici nu completează cadrul instituțional al acordului. 

Prin urmare, temeiul juridic procedural al deciziei propuse este articolul 218 alineatul (9) din 

TFUE. 

4.2. Temeiul juridic material 

4.2.1. Principii 

În sensul articolului 218 alineatul (9) din TFUE, temeiul juridic material al unei decizii 

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 

drept obiectivul sau elementul principal, iar celălalt obiectiv sau element are 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 acest caz 

Obiectivul și conținutul actului preconizat se referă la comerțul cu produse agricole, produse 

pescărești și produse agricole prelucrate, conform capitolului 2 din Acordul de asociere.  

În consecință, temeiul juridic material al deciziei propuse este articolul 207 din TFUE. 

4.3. Concluzie 

Temeiul juridic al deciziei propuse ar trebui să fie articolul 207 din TFUE coroborat cu 

articolul 218 alineatul (9) din TFUE. 

5. PUBLICAREA ACTULUI PRECONIZAT 

Având în vedere că actul Comitetului de asociere va aduce modificări condițiilor de aplicare a 

preferințelor tarifare prevăzute inițial pentru produsele agricole și produsele agricole 

prelucrate care figurează în Protocoalele 2 și 5, acesta ar trebui să fie publicat în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene, după ce va fi adoptat. 
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Propunere de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

privind poziția Uniunii Europene în cadrul Comitetului de asociere UE-Algeria 

referitoare la modificarea condițiilor de punere în aplicare a preferințelor tarifare 

pentru produsele agricole și produsele agricole prelucrate prevăzute la articolul 14 din 

Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană 

și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, 

pe de altă parte 

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

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

coroborat cu articolul 218 alineatul (9), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

întrucât: 

(1) Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană 

și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, 

pe de altă parte, a fost încheiat la 22 aprilie 2002 și a intrat în vigoare la 1 septembrie 

2005
4
.  

(2) Ca urmare a dificultăților întâmpinate de Algeria în ceea ce privește aplicarea 

eliminării progresive a tarifelor în cazul taxelor vamale pentru produsele agricole și 

produsele agricole prelucrate, Uniunea Europeană și Algeria au ajuns la un acord cu 

privire la modificările acceptabile ale taxelor de bază, ale cantităților și ale 

calendarului de eliminare progresivă a tarifelor stabilite inițial, conform condițiilor 

prevăzute în Protocoalele 2 și 5 la acord. 

(3) Articolul 16 din Acordul de asociere prevede, în anumite condiții, o eventuală 

modificare unilaterală a dispozițiilor tarifare convenite de către o parte. Cu toate 

acestea, partea care efectuează modificarea consimte, cu privire la importurile 

celeilalte părți, asupra unui avantaj comparabil.  

(4) Conform articolului 16, Comitetului de asociere se întrunește pentru a ține seama de 

interesele celeilalte părți. Potrivit articolului 97 din Acordul de asociere, Comitetul de 

asociere are competența de a lua decizii pentru gestionarea acordului. Comitetul de 

asociere are competența de a se pronunța cu privire la modificările preconizate. 

(5) Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, 

în cadrul Comitetului de asociere, atunci când decizia este obligatorie pentru Uniune, 

în conformitate cu articolul 97 din Acordul de asociere, și este susceptibilă de a 

influența în mod decisiv conținutul dreptului Uniunii, în acest caz Protocoalele 2 și 5 

la Acordul de asociere euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între 

                                                 
4 JO L 265, 10.10.2005, p. 2. 
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Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Algeriană 

Democratică și Populară, pe de altă parte. 

(6) Poziția Uniunii Europene în cadrul Comitetului de asociere UE-Algeria trebuie să fie 

stabilită în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului de asociere 

UE-Algeria, instituit prin Acordul euro-mediteraneean de asociere între Comunitatea 

Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară, privind punerea în aplicare a 

articolelor 15 și 16 din acord se întemeiază pe proiectul de act al Comitetului de asociere, 

anexat la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Decizia Comitetului de asociere privind modificarea condițiilor de aplicare a eliminării 

progresive a tarifelor pentru produsele agricole și produsele agricole prelucrate se publică în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene imediat ce va fi adoptată. 

Articolul 3 

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

Adoptată la Bruxelles, 

 Pentru Consiliu, 

 Președintele 
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