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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 în cadrul Comitetului mixt CETA în legătură cu adoptarea preconizată a 

Regulamentului de procedură pentru Comitetul mixt CETA și comitetele specializate. 

2. CONTEXTUL PROPUNERII 

2.1. Acordul economic și comercial cuprinzător (CETA) 

Acordul economic și comercial cuprinzător (CETA) între Canada, pe de o parte, și Uniunea 

Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) are rolul 

de a pune în aplicare politica comercială comună a Uniunii față de Canada și, în special, de a 

crea o zonă de liber schimb. Acordul a fost semnat la Bruxelles la data de 30 octombrie 2016
1
. 

Acordul se aplică cu titlu provizoriu de la 21 septembrie 2017. 

2.2. Comitetul mixt CETA și comitetele specializate 

Acordul instituie un Comitet mixt CETA în temeiul articolului 26.1 și comitete specializate în 

temeiul articolului 26.2. Acestea includ: Comitetul pentru comerțul cu mărfuri, Comitetul 

pentru agricultură, Comitetul pentru vinuri și băuturi spirtoase și Grupul sectorial mixt pentru 

produse farmaceutice, Comitetul pentru servicii și investiții, Comitetul mixt pentru 

recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale, Comitetul mixt de cooperare vamală, 

Comitetul mixt de gestionare pentru măsuri sanitare și fitosanitare, Comitetul pentru achiziții 

publice, Comitetul pentru servicii financiare, Comitetul pentru comerț și dezvoltare durabilă, 

Forumul pentru cooperare în materie de reglementare și Comitetul CETA pentru indicații 

geografice. 

Comitetul mixt CETA și comitetele specializate sunt compuse din și prezidate în comun de 

reprezentanți ai părților. Comitetul mixt CETA este prezidat în comun de ministrul pentru 

Comerț Internațional din Canada și de membrul Comisiei Europene responsabil pentru 

comerț, sau de persoane desemnate de aceștia. Noțiunea de „părți” este definită la articolul 1.1 

la acord care prevede că „Părți înseamnă, pe de o parte, Uniunea Europeană sau statele sale 

membre sau Uniunea Europeană și statele sale membre, în funcție de domeniile respective de 

competență ale acestora care decurg din Tratatul privind Uniunea Europeană și din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, (denumită în continuare „partea UE”) și, pe de altă 

parte, Canada.” 

Comitetul mixt CETA și comitetele specializate sunt responsabile pentru punerea în aplicare 

și aplicarea acordului în domeniile respective de competență ale acestora. În conformitate cu 

articolul 26.1 alineatul (5) litera (h), comitetul mixt CETA poate institui alte comitete 

specializate și dialoguri bilaterale pentru a-l sprijini în îndeplinirea sarcinilor sale. Comitetul 

mixt CETA și comitetele specializate se întrunesc o dată pe an sau la solicitarea uneia dintre 

părți. 

2.3. Actul avut în vedere al Comitetului mixt CETA  

Comitetul mixt CETA adoptă o decizie cu privire la adoptarea regulamentului de procedură al 

Comitetului mixt CETA („actul preconizat”). 

                                                 
1 JO L 11, 14.1.2017, p. 1. 
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Scopul actului avut în vedere este adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt 

CETA în conformitate cu articolul 26.1 alineatul (4) litera (d) din acord care prevede că 

Comitetul mixt CETA adoptă propriul regulament de procedură.  

Articolul 26.2 alineatul (4) din acord stipulează că comitetele specializate stabilesc și 

modifică propriile norme procedurale, în cazul în care consideră necesar acest lucru. Având în 

vedere numărul mare de comitete specializate înființate în temeiul CETA, se propune ca 

regulamentul de procedură al Comitetul mixt CETA să se aplice comitetelor specializate, 

mutatis mutandis, cu excepția cazului în care se decide altfel, în conformitate cu articolul 26.2 

alineatul (4) din acord. 

3. POZIȚIA CARE URMEAZĂ SĂ FIE ADOPTATĂ ÎN NUMELE UNIUNII 

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii ar trebui să aibă drept obiectiv 

adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt CETA, astfel cum se prevede în 

acord. 

4. TEMEI JURIDIC 

4.1. Temei juridic procedural 

4.1.1. Principii 

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

prevede posibilitatea adoptării unor 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.” 

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

normelor de drept internațional aplicabile organismului în cauză. Acesta 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 la cazul în discuție 

Comitetul mixt CETA și comitetele specializate sunt organisme instituite prin Acordul 

economic și comercial cuprinzător dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o 

parte, și Canada, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”). 

Decizia pe care Comitetul mixt CETA trebuie sa o adopte este obligatorie și nu completează 

sau modifică cadrul instituțional al acordului. 

Prin urmare, temeiul juridic procedural al propunerii de decizie este articolul 218 alineatul (9) 

din TFUE. 

4.2. Temei 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 avut în vedere urmărește 

                                                 
2 Hotărârea Curții de Justiție din 7 octombrie 2014, Germania / Consiliu, C-399/12, ECLI: UE: C: 2014: 

2258, punctele 61-64.  
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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 la cazul în discuție 

Obiectivul principal și conținutul actului avut în vedere se referă la politica comercială 

comună și la transportul internațional.  

Prin urmare, temeiul juridic material al deciziei propuse este Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene, în special articolele 91, 100 alineatul (2) și 207 alineatul (4). 

4.3. Concluzie 

Temeiul juridic al deciziei propuse ar trebui să fie articolele 91, 100 alineatul (2) și articolul 

207 alineatul (4) din TFUE, coroborate cu articolul 218 alineatul (9) din TFUE. 

5. PUBLICAREA ACTULUI AVUT ÎN VEDERE 

Se preconizează publicarea deciziei Comitetului mixt CETA, odată ce va fi adoptată.  
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Propunere de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul 

Comitetului mixt CETA instituit prin Acordul economic și comercial cuprinzător dintre 

Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, în 

ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură pentru Comitetul mixt CETA și 

comitetele specializate 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

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

articolul 100 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (4), coroborate cu articolul 218 alineatul 

(9), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

întrucât: 

(1) Decizia (UE) 2017/37 a Consiliului
3
 prevede semnarea, în numele Uniunii Europene, a 

Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și 

Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (denumit în continuare 

„acordul”). Acordul a fost semnat la data de 30 octombrie 2016. 

(2) Decizia (UE) 2017/38 a Consiliului
4
 prevede aplicarea cu titlu provizoriu a acordului, 

inclusiv înființarea Comitetului mixt CETA și a comitetelor specializate. Acordul este 

aplicat cu titlu provizoriu începând de la 21 septembrie 2017. 

(3) În temeiul articolului 26.1 alineatul (4) litera (d) din acord, comitetul mixt își adoptă 

propriul regulament de procedură. 

(4) În conformitate cu articolul 26.2 alineatul (4) din acord, comitetele specializate 

stabilesc și modifică propriile norme procedurale, în cazul în care consideră necesar 

acest lucru. 

(5) Comitetul mixt CETA, în cursul primei sale reuniuni, adoptă propriul regulament de 

procedură, astfel cum se prevede în acord. 

(6) Cu excepția cazului în care se decide altfel, în conformitate cu articolul 26.2 alineatul 

(4) din acord, regulamentul de procedură se aplică mutatis mutandis comitetelor 

specializate. 

(7) Prin urmare, este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată, în 

numele Uniunii, în cadrul Comitetului mixt CETA pe baza proiectului de decizie 

anexat al Comitetului mixt CETA privind regulamentul său de procedură pentru a 

asigura punerea în aplicare eficientă a acordului, 

                                                 
3 JO L 11, 14.1.2017, p. 1. 
4 JO L 11, 14.1.2017, p. 1080. 
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:  

Articolul 1 

Poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul primei reuniuni a 

Comitetului mixt CETA instituit prin Acordul economic și comercial cuprinzător dintre 

Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, în ceea 

ce privește adoptarea regulamentului de procedură pentru Comitetul mixt CETA și comitetele 

specializate se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului mixt CETA anexat la prezenta 

decizie. 

Articolul 2 

După adoptare, decizia Comitetului mixt CETA se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene. 

Articolul 3 

Prezenta decizie se adresează Comisiei. 

Adoptată la Bruxelles, 

 Pentru Consiliu 

 Președintele 
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