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EXPUNERE DE MOTIVE 

1. OBIECTUL PROPUNERII 

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

numele Uniunii în cadrul Comitetului de asociere instituit prin Acordul euro-mediteranean de 

instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o 

parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, în legătură cu adoptarea preconizată a 

Deciziei Comitetului de asociere de modificare a prevederilor Protocolului 3 la Acordul euro-

mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale 

acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, cu privire la definiția 

noțiunii de „produse originare” și la lista prelucrărilor sau a transformărilor care trebuie 

efectuate asupra materialelor neoriginare pentru ca anumite categorii de produse, fabricate pe 

teritoriul Regatului Hașemit al Iordaniei și legate de crearea de locuri de muncă pentru 

refugiații sirieni și pentru populația iordaniană, să obțină caracterul de produs originar.  

2. CONTEXTUL PROPUNERII 

2.1. Acordul de asociere UE-Iordania 

Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele 

membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte (denumit 

în continuare „Acordul de asociere UE-Iordania” sau „acordul”) vizează să încurajeze 

stabilirea unei zone de liber schimb bilateral cu Iordania - primul pas spre crearea unei zone 

euro-mediteraneene mai largi de liber schimb. Acordul de asociere UE-Iordania a pus bazele 

liberalizării tarifare reciproce a schimburilor comerciale în industrie și agricultură. Acordul de 

asociere stabilește o zonă de liber schimb în care Iordania beneficiază de un acces preferențial 

foarte extins la UE, cu doar un număr foarte limitat de produse care nu au dreptul să intre pe 

piața UE fără taxe vamale și contingente. Totuși, exporturile iordaniene către UE nu au 

reacționat la oportunitatea reprezentată de acest acces preferențial și rămân în mod constant la 

un nivel scăzut. Valoarea importurilor UE din Iordania a crescut de la 314 milioane EUR în 

2002 la 357 milioane EUR în 2017 - o creștere de 43,5 milioane EUR sau 14%. Totuși, pe 

durata de viață a acordului, valoarea importurilor a fluctuat. În 2015, importurile au atins un 

nivel record de 386 milioane EUR, însă de atunci au scăzut. . Acordul a intrat în vigoare la 1 

mai 2002. 

2.2. Comitetul de asociere UE-Iordania 

Comitetul de asociere UE-Iordania este un organism instituit prin Acordul de asociere UE-

Iordania responsabil pentru punerea în aplicare a acordului. El deține, de asemenea, 

competența de a lua decizii pentru gestionarea acordului.  

2.3. Actul preconizat al Comitetului de asociere UE-Iordania 

Comitetul de asociere UE-Iordania urmează să adopte o decizie referitoare la modificarea 

termenilor Deciziei 1/2016 din 19 iulie 2016 a Comitetului de asociere UE-Iordania de 

modificare a Protocolului 3 la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între 

Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al 

Iordaniei, pe de altă parte, privind definiția noțiunii de „produse originare” și lista 

prelucrărilor sau a transformărilor care trebuie efectuate asupra materialelor neoriginare 

pentru ca anumite categorii de produse, fabricate pe teritoriul Regatului Hașemit al Iordaniei 

și legate de crearea de locuri de muncă pentru refugiații sirieni și pentru populația iordaniană, 

să obțină caracterul de produs originar (denumit în continuare „actul preconizat”). Decizia 

1/2016 a prevăzut o simplificare specifică și limitată în timp a regulilor de origine pe care 
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exportatorii iordanieni trebuie să le respecte pentru a beneficia de accesul preferențial generos 

acordat deja în temeiul Acordului de asociere UE-Iordania.  

Obiectivul actului preconizat este de a prevedea modificarea suplimentară a cerințelor pentru 

a beneficia de regimul aplicat de la intrarea în vigoare a Deciziei 1/2016. 

Actul preconizat va deveni obligatoriu pentru părți în conformitate cu articolul 94 alineatul (2) 

din acord, care stipulează: „El adoptă deciziile cu acordul ambelor părți. Aceste decizii sunt 

obligatorii pentru părți, care iau măsurile necesare pentru a pune în aplicare deciziile 

adoptate”.  

3. POZIȚIA CARE URMEAZĂ SĂ FIE ADOPTATĂ ÎN NUMELE UNIUNII 

Criza siriană și afluxul și prezența prelungită a refugiaților determinate de aceasta au avut un 

impact negativ substanțial asupra economiei Iordaniei, reprezentând o sursă importantă de 

fragilitate și de perturbare a fluxurilor comerciale tradiționale ale Iordaniei. Aceasta a afectat 

crearea de locuri de muncă, investițiile străine și turismul.  

Pentru a stimula activitatea economică în Iordania, Comitetul de asociere UE-Iordania a 

convenit la 19 iulie 2016 cu privire la o simplificare specifică și limitată în timp a regulilor de 

origine pe care exportatorii iordanieni trebuie să le respecte pentru a beneficia de accesul 

preferențial generos acordat deja în temeiul Acordului de asociere UE-Iordania
1
.  

Regimul regulilor de origine simplificate se aplică pe o perioadă de 10 ani și acoperă produse 

din 52 de capitole ale Sistemului armonizat. Acestea reprezintă o gamă largă de produse 

fabricate și include atât produsele pe care Iordania le exportă în prezent în cantități mici către 

UE cât și altele cu care în prezent nu există schimburi comerciale. Regulile de origine 

alternative puse la dispoziție în temeiul acestui regim sunt cele aplicate de UE pentru 

importurile din țările cel mai puțin dezvoltate (LDC) în cadrul inițiativei „Totul în afară de 

arme” (EBA). 

Pentru ca exportatorii să fie în măsură să utilizeze aceste reguli de origine alternative, 

producția trebuie să aibă loc într-una din cele 18 zone industriale și zone de dezvoltare 

selectate din Iordania și trebuie să utilizeze un procentaj minim de forță de muncă din rândul 

refugiaților sirieni în unitățile de producție (15% la începutul activităților, crescând până la 

25% de la al treilea an, și anume după 19 iulie 2018). Iordania a propus cele 18 zone pe baza 

unor criterii precum capacitatea lor de a atrage investiții, prezența unor industrii bine instalate 

producătoare de bunuri incluse în inițiativă, nivelurile de sărăcie și densitatea ridicată a 

șomerilor sirieni și iordanieni, precum și factori logistici cum ar fi drumurile, aeroporturile și 

porturile.  

Ambele părți au interesul de a stimula în continuare agenții economici să utilizeze regimul 

regulilor de origine. Până în prezent, unsprezece societăți au fost înregistrate în regim iar 

patru dintre ele și-au exportat produsele în UE pentru o valoare totală de 2,3 milioane EUR.  

În primul său raport privind punerea în aplicare a regimului regulilor de origine, Iordania a 

formulat o serie de cereri de modificare suplimentară a criteriilor impuse de regim.  

După analizarea raportului și a cererilor depuse de Iordania, Comisia consideră că anumite 

cereri ar trebui să fie abordate pe termen scurt, până la jumătatea anului 2018. Ele necesită, 

totuși, o modificare a Deciziei 1/2016 inițiale.  

Modificările propuse constau în două elemente: 

                                                 
1 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 233/6, 30.8.2016 
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1. Creșterea procentajului de forță de muncă siriană (de la 15% la 25%) ar avea loc la 

începutul anului patru și ar demara în mod individual pentru fiecare unitate de 

producție înregistrată de la data primului său export (de la momentul înregistrării 

primei declarații de export) din cadrul regimului în loc de data intrării în vigoare a 

Deciziei 1/2016;  

2. Abandonarea criteriului privind zonele pentru a permite atingerea obiectivului 

general al regimului, de a permite recrutarea unui număr cât mai mare posibil de 

refugiați.  

4. TEMEIUL 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 de asociere UE-Iordania este un organism instituit printr-un acord, și anume 

Acordul de asociere UE-Iordania. 

Actul pe care Comitetul de asociere UE-Iordania este invitat să îl adopte constituie un act cu 

efecte juridice. Actul prevăzut va fi obligatoriu în temeiul dreptului internațional, în 

conformitate cu articolul 94 alineatul (2) din Acordul de asociere UE-Iordania. Actul 

preconizat nu completează și nu 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 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. 

                                                 
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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4.2.2. Aplicarea la cazul în discuție 

Obiectivul principal și conținutul actului preconizat se referă la politica comercială comună. 

Prin urmare, temeiul juridic material al deciziei propuse îl constituie articolul 207 alineatul (4) 

primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

4.3. Concluzie 

Temeiul juridic al deciziei propuse ar trebui să fie articolul 207 alineatul (4) primul paragraf 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), coroborat cu articolul 218 

alineatul (9) din TFUE. 

5. PUBLICAREA ACTULUI PRECONIZAT 

Întrucât actul Comitetului de asociere UE-Iordania va modifica Protocolul 3 din Acordul de 

asociere UE-Iordania privind definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de 

cooperare administrativă, astfel cum a fost modificat prin Decizia nr. 1/2006 a Consiliului de 

asociere UE-Iordania din 15 iunie 2006, este necesar ca acesta să fie publicat, după adoptare, 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  
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2018/0246 (NLE) 

Propunere de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

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

Comitetului de asociere creat prin Acordul euro-mediteranean de instituire a unei 

asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și 

Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, în legătură cu modificarea Protocolului 3 

la respectivul acord, referitor la definiția noțiunii de „produse originare” și la metodele 

de cooperare administrativă 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

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

alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (9), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

întrucât: 

(1) Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și 

statele lor membre, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte
3
 

(denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 1 mai 2002. În conformitate cu 

articolul 89 din acord, se instituie un Consiliu de asociere pentru a examina 

problemele importante care apar în cadrul acestui acord și orice alte probleme 

bilaterale sau internaționale de interes comun. 

(2) În conformitate cu articolul 92 din acord, se instituie un Comitet de asociere care este 

responsabil pentru punerea în aplicare a acordului și căruia Consiliul de asociere îi 

poate delega, integral sau parțial, oricare dintre competențele sale. 

(3) În temeiul articolul 94 alineatul (1) din acord, 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. 

(4) În conformitate cu articolul 2 din Decizia Consiliului și a Comisiei din 26 martie 2002 

privind încheierea Acordului euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între 

Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul 

Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte
4
, poziția care urmează să fie adoptată de UE în 

cadrul Comitetului de asociere se stabilește de către Consiliu la propunerea Comisiei. 

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

cadrul Comitetului de asociere UE-Iordania, întrucât decizia Comitetului de 

modificare a prevederilor Protocolului 3 al Acordului euro-mediteranean de instituire a 

unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, 

și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, privind definirea conceptului de 

„produse originare” și lista prelucrărilor sau transformărilor care trebuie aplicate 

materialelor neoriginare pentru ca anumite categorii de produse, fabricate pe teritoriul 

                                                 
3 JO L […], […], p. […]. 
4 JO L […], […], p. […]. 
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Regatului Hașemit al Iordaniei și legate de crearea de locuri de muncă pentru refugiații 

sirieni și pentru populația iordaniană, să obțină caracterul de produs originar va fi 

obligatorie pentru Uniune. 

(6) În conformitate cu articolul 39 din Protocolul 3 la acord, astfel cum a fost modificat 

prin Decizia nr. 1/2006 a Consiliului de asociere UE-Iordania din 15 iunie 2006
5
, 

Comitetul de asociere poate decide să modifice dispozițiile acestui protocol. 

(7) În conformitate cu Protocolul 3 din acord, astfel cum a fost modificat prin Decizia 

1/2016 din 19 iulie 2016 a Comitetului de asociere UE-Iordania de modificare a 

Protocolului 3 la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între 

Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul 

Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, privind definiția noțiunii de „produse originare” 

și lista prelucrărilor sau a transformărilor care trebuie efectuate asupra materialelor 

neoriginare pentru ca anumite categorii de produse, fabricate pe teritoriul Regatului 

Hașemit al Iordaniei și legate de crearea de locuri de muncă pentru refugiații sirieni și 

pentru populația iordaniană, să obțină caracterul de produs originar, Regatul Hașemit 

al Iordaniei a prezentat propuneri pentru o relaxare suplimentară a schemei introduse 

prin Decizia 1/2016.  

(8) Ca urmare a examinării cererii Iordaniei, Consiliul, în numele UE, consideră că este 

justificat să accepte o flexibilizare adițională a sistemului regulilor de origine, 

îndeosebi în ceea ce privește renunțarea la cerința privind zonele și acordarea unui an 

suplimentar înainte de creșterea necesară a forței de muncă siriene de la 15% la 25%. 

Mai mult, Consiliul consideră că este justificat să se convină asupra unui moment mai 

convenabil pentru începerea perioadei de patru ani care marchează creșterea forței de 

muncă siriene de la 15% la 25%.  

(9) Anexa 1 la proiectul de decizie comună a Comitetului de asociere anexat la prezenta 

decizie ar trebui să se aplice până la 31 decembrie 2026 și, în 2020, ar trebui să fie 

efectuată o reexaminare la jumătatea perioadei care să permită părților să efectueze 

ajustări prin intermediul unei decizii a Comitetului de asociere.  

(10) Atingerea de către Regatul Hașemit al Iordaniei a obiectivului său de a crea 

aproximativ 200 000 de oportunități de angajare pentru refugiații sirieni ar trebui să fie 

considerată o etapă importantă și în ceea ce privește punerea în aplicare a proiectului 

de decizie comună a Comitetului de asociere anexat la prezenta decizie. În consecință, 

odată ce acest obiectiv va fi atins, UE și Iordania ar trebui să efectueze o reexaminare 

specifică, ținând seama, de asemenea, de modernizarea Convenției Pan-Euromed 

privind regulile de origine, cu scopul de a extinde sfera de aplicare a deciziei comune 

pentru a include toată producția în Iordania a produselor vizate de decizia comună fără 

a trebui să îndeplinească condițiile specifice prevăzute la articolul 1 alineatul (1) din 

anexa 1 la proiectul de decizie comună. 

(11) Punerea în aplicare a anexei 1 la proiectul de decizie comună a Comitetului de 

asociere anexat la prezenta decizie ar trebui să fie însoțită de obligații adecvate în 

materie de monitorizare și de raportare și poate fi suspendată în cazul în care condițiile 

aplicării sale nu mai sunt îndeplinite sau în cazul în care sunt îndeplinite condițiile 

pentru instituirea măsurilor de salvgardare, 

                                                 
5 JO L […], […], p. […]. 
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului de asociere UE-

Iordania instituit prin articolul 92 din acord, în ceea ce privește o modificare a Protocolului 3 

la respectivul acord, referitor la definiția noțiunii de „produse originare” și la metodele de 

cooperare administrativă, se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului de asociere anexat 

la prezenta decizie.  

Articolul 2 

După adoptare, decizia Comitetului de asociere 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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