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EXPUNERE DE MOTIVE 

1. OBIECTUL PROPUNERII 

• Motivele și obiectivele propunerii 

Prezenta propunere vizează o decizie de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în 

numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt UE-CTC
1
 privind regimul de tranzit comun 

(denumit în continuare „Comitetul mixt”) în legătură cu adoptarea preconizată de către acesta 

a unei decizii de modificare a unor anexe la apendicele III la Convenția din 20 mai 1987 

privind un regim de tranzit comun
2
 (denumită în continuare „convenția”). 

2. CONTEXTUL PROPUNERII 

2.1. Convenția privind regimul de tranzit comun 

Convenția urmărește să faciliteze circulația mărfurilor între Uniunea Europeană și alte țări 

care sunt părți contractante la convenție. Aceasta a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1988.  

Uniunea Europeană este parte contractantă la convenție. 

Țările care sunt părți contractante la convenție, dar care nu sunt membre ale Uniunii, sunt 

menționate în convenție ca țări de tranzit comun. 

2.2. Comitetul mixt 

Sarcina Comitetului mixt este de a administra convenția și de a asigura implementarea corectă 

a acesteia. Comitetul adoptă, prin decizie, modificări ale apendicelor la convenție.  

Deciziile Comitetului mixt se adoptă de comun acord de către părțile contractante. 

2.3. Actul avut în vedere spre adoptare de comitetul mixt 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (denumit în continuare „Regatul Unit”), stat 

membru al Uniunii Europene, a aplicat convenția de la intrarea sa în vigoare în 1988. Însă, 

atunci când Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană, convenția va înceta automat să se 

aplice Regatului Unit. Prin urmare, dacă Regatul Unit dorește să utilizeze un regim de tranzit 

comun pentru circulația mărfurilor între părțile contractante și Regatul Unit și după retragerea 

din Uniunea Europeană, trebuie să adere la convenție în calitate de parte contractantă 

distinctă.  

În cazul în care aranjamentele tranzitorii convenite între UE și negociatorii Regatului Unit 

intră în vigoare ca parte a acordului de retragere, aflat în stadiu de negociere în temeiul 

articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, acordurile internaționale la care 

Uniunea este parte, inclusiv convenția, se vor aplica Regatului Unit și teritoriului acestuia de 

la data retragerii și până la 31 decembrie 2020. În această situație, aderarea Regatului Unit la 

convenție se poate materializa doar începând cu data la care dreptul Uniunii (inclusiv 

convenția) nu se mai aplică Regatului Unit și nici teritoriului acestuia. 

Aderarea Regatului Unit la convenție ar necesita modificări ale documentelor de garanție în 

care sunt menționate părțile contractante la convenție. Denumirea „Regatul Unit” va fi 

eliminată din partea desemnată statelor membre ale Uniunii și inclusă în partea desemnată 

țărilor de tranzit comun. 

                                                 
1 Țările de tranzit comun. 
2 JO L 226, 13.8.1987, p. 2. 
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Comisia este invitată să adopte prezentul proiect de propunere de decizie și să îl transmită 

Consiliului.  

Decizia Comitetului mixt de modificare a convenției devine obligatorie pentru părțile 

contractante în conformitate cu articolul 3 din decizia respectivă, care prevede intrarea sa în 

vigoare la data la care aderarea Regatului Unit la convenție în calitate de parte contractantă 

separată intră în vigoare și sub rezerva aderării.  

În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din convenție, deciziile de modificare a convenției 

trebuie puse în aplicare de către părțile contractante în conformitate cu propria lor legislație. 

3. POZIȚIA CARE URMEAZĂ SĂ FIE ADOPTATĂ ÎN NUMELE UNIUNII 

Poziția propusă este de a se modifica anexele la apendicele III la convenție, care se referă la 

Regatul Unit în calitate de stat membru al Uniunii, pentru a reflecta faptul că Regatul Unit, 

începând cu data aderării efective la convenție, este o parte contractantă distinctă. Prin 

urmare, modificările sunt de natură tehnică. 

Poziția propusă este coerentă cu politica comercială comună. 

4. TEMEIUL JURIDIC 

4.1. Aspecte juridice procedurale 

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”. 

Potrivit articolului 15 alineatul (3) litera (a) din convenție, Comitetul mixt adoptă, prin 

decizie, modificări ale apendicelor la convenție. 

4.1.2. Aplicarea în cazul de față 

Comitetul mixt este un organism creat printr-un acord, și anume prin Convenția privind un 

regim de tranzit comun. 

Decizia pe care Comitetul mixt este invitat să o adopte constituie un act cu efecte juridice. 

Decizia va avea caracter obligatoriu în temeiul dreptului internațional, în conformitate cu 

articolul 20 din convenție. 

Deși Regatul Unit nu va fi o țară terță atunci când comitetul mixt decide cu privire la aceste 

modificări ale apendicelor, se impune totuși pregătirea adaptărilor tehnice ale apendicelor, 

astfel încât ele să se poată aplica de îndată ce Regatul Unit devine o parte contractantă 

distinctă. 

Actul avut în vedere nu completează și nu schimbă cadrul instituțional al convenției. 

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

din TFUE. 

4.2. Temeiul juridic material 

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 avut în vedere, cu privire 

la care se adoptă o poziție în numele Uniunii. În cazul în care actul avut în vedere urmărește 
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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. 

Modificările apendicelor la convenție în perspectiva aderării Regatului Unit la convenție 

urmăresc obiectivul de a garanta eficiența procedurilor de trecere a frontierei. Obiectivul 

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

Prin urmare, temeiul juridic material al deciziei propuse este articolul 207 din TFUE. 

4.3. Concluzii 

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

articolul 218 alineatul (9) din TFUE. 
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2018/0309 (NLE) 

Propunere de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

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

Comitetului mixt UE-CTC instituit prin Convenția din 20 mai 1987 privind regimul de 

tranzit comun, referitoare la modificările aduse convenției respective 

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) Convenția privind un regim de tranzit comun
3
 (denumită în continuare „convenția”) a 

fost încheiată între Comunitatea Economică Europeană, Republica Austria, Republica 

Finlanda, Republica Islanda, Regatul Norvegiei, Regatul Suediei și Confederația 

Elvețiană la 20 mai 1987 și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1988.  

(2) Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (denumit în continuare „Regatul 

Unit”) și-a exprimat dorința de a adera la convenție în calitate de parte contractantă 

distinctă începând cu data la care convenția nu se mai aplică Regatului Unit și nici 

teritoriului acestuia. 

(3) Aderarea Regatului Unit la convenție în calitate de parte contractantă distinctă va 

necesita adaptări adecvate ale documentelor de garantare care figurează ca model în 

anumite anexe la apendicele III la convenție, astfel încât să se elimine trimiterea la 

Regatul Unit în calitate de stat membru al Uniunii Europene și să se adauge trimiterea 

la Regatul Unit ca țară de tranzit comun. 

(4) În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) litera (a) din convenție, Comitetul mixt 

instituit prin convenția respectivă poate adopta, prin decizie, modificări ale 

apendicelor la convenție. Este necesar să se stabilească poziția care urmează să fie 

adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt, deoarece decizia de modificare 

a convenției va avea caracter obligatoriu pentru Uniune. 

(5) Convenția asigură eficiența procedurilor de trecere a frontierei pentru schimburile 

comerciale între părțile contractante.  

(6) Întrucât decizia Comitetului mixt va modifica convenția, este necesar ca ea să fie 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene după adoptarea sa, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:  

Articolul 1 

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt UE-CTC 

instituit prin Convenția din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun, referitoare la 

                                                 
3 JO L 226, 13.8.1987, p. 2. 
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modificările aduse apendicelor la această convenție, se bazează pe proiectul de act al 

Comitetului mixt respectiv, anexat la prezenta decizie. 

Articolul 2 

După adoptare, decizia Comitetului mixt UE-CTC 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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