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EXPUNERE DE MOTIVE 

1. OBIECTUL 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 tranzitul comun (denumit în 

continuare „Comitetul mixt”) în legătură cu adoptarea preconizată de către acesta a unei 

decizii de modificare a apendicelor la Convenția din 20 mai 1987 privind regimul 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. Ea extinde regimul de tranzit vamal al Uniunii
3
 la 

părțile contractante la convenție, altele decât Uniunea Europeană, și stabilește obligațiile care 

le revin comercianților și autorităților vamale pentru mărfurile transportate în temeiul acestui 

regim de la o parte contractantă la alta. Convenția a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1988. 

Uniunea Europeană este parte contractantă la convenție. Celelalte părți contractante sunt 

Republica Islanda, Republica Macedonia de Nord, Regatul Norvegiei, Republica Serbia, 

Confederația Elvețiană și Republica Turcia. Aceste țări 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 mixt adoptă, prin decizii, modificări ale apendicelor la convenție.  

Deciziile Comitetului mixt sunt adoptate de comun acord
4
 de către părțile contractante, astfel 

cum se prevede la articolul 14 alineatul (2) din convenție. 

2.3. Actul avut în vedere spre adoptare de către Comitetul mixt 

În mai sau iunie 2019, Comitetul mixt trebuie să adopte printr-o procedură scrisă o decizie de 

modificare a apendicelor la convenție.  

Convenția a fost modificată recent de două ori, în aprilie 2016 și în decembrie 2017
5
, pentru a 

o alinia cu dispozițiile Codului vamal al Uniunii (denumit în continuare „CVU”)
6
 și ale 

actelor delegate și de punere în aplicare ale acesteia privind regimurile de tranzit și statutul 

vamal al mărfurilor unionale. 

Se propun modificări suplimentare pentru a reflecta alte modificări ale legislației relevante a 

UE. Acestea sunt următoarele:  

                                                 
1
 Țările de tranzit comun. 

2
 JO L 226, 13.8.1987, p. 2. 

3
 Articolele 226 și 227 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1). 
4
 Nicio parte contractantă nu a ridicat nicio obiecție. 

5
 Ca urmare a Deciziilor nr. 1/2016 din 28 aprilie 2016 și nr. 1/2017 din 5 decembrie 2017 ale 

Comitetului mixt. Deciziile au intrat în vigoare la 1 mai 2016 și, respectiv, la 5 decembrie 2017. 
6
 Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de 

stabilire a Codului vamal al Uniunii, JO L 269, 10.10.2013, p. 1. 
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Articolul 84 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei
7
, care stabilește condițiile 

pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții pentru a avea autorizația de a utiliza o garanție 

globală cu un cuantum redus sau o exonerare de garanție, a fost modificat în iunie 2018
8
. 

Modificarea se referă la eliminarea cerinței privind resursele financiare suficiente ca o 

condiție de sine stătătoare, deoarece experiența practică din statele membre a arătat că această 

condiție a fost interpretată într-un mod prea restrictiv și s-a axat doar pe disponibilitatea 

numerarului. Evaluarea capacității unui solicitant de a plăti întreaga valoare a datoriei ar 

trebui, prin urmare, să fie integrată în evaluarea situației sale financiare. Deoarece condițiile 

care trebuie îndeplinite sunt identice pentru Uniune și pentru regimurile de tranzit comun, 

articolul 75 din apendicele I la convenție reproduce articolul 84 din Regulamentul delegat 

(UE) 2015/2446 al Comisiei. Prin urmare, articolul 75 din apendicele I la convenție trebuie 

modificat pentru a fi aliniat cu noul articol 84 din regulamentul delegat menționat anterior.  

Articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei
9
 a permis, 

până la 1 mai 2018, utilizarea așa-numitei „simplificări a nivelului de tranzit II pentru 

transportul aerian”, care permite operatorului să își bazeze o declarație de tranzit pe un 

manifest electronic. Începând cu 1 mai 2018, pentru transportul aerian se aplică dispozițiile 

referitoare la noua simplificare a tranzitului [și anume utilizarea documentului electronic de 

transport (ETD) ca declarație de tranzit]. Prin urmare, toate trimiterile la vechea simplificare a 

nivelului de tranzit II din apendicele I la convenție trebuie eliminate. 

Directiva 95/46/CE din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
10

 a fost 

abrogată prin Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date
11

, care se aplică de la 25 mai 2018. Prin urmare, toate trimiterile la 

Directiva 95/46/CE din apendicele I la convenție trebuie înlocuite cu trimiteri la 

Regulamentul (UE) 2016/679. 

În plus, așa-numitul „coridor T2”, care permite circulația mărfurilor unionale prin țările de 

tranzit comun păstrându-le totodată statutul vamal, se limitează în prezent la mărfuri care nu 

sunt plasate sub regimul de export prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (a) din apendicele 

II. Această restricție, care rezultă din faptul că dispoziția actuală privind „coridorul T2” este 

inclusă în titlul I din apendicele II, nu era intenționată, deoarece statele membre au raportat că 

mărfurile exportate anterior au fost transportate prin intermediul coridorului. Prin urmare, 

articolul 2a privind „coridorul T2” trebuie eliminat din titlul I din apendicele II la convenție și 

introdus într-un nou titlu Ia pentru care limitele de utilizare a „coridorului T2” nu se aplică. 

În conformitate cu „Acordul de la Prespa” semnat în iunie 2018, numele anterior al țării 

„Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei” a fost înlocuit cu denumirea „Republica 

Macedonia de Nord”. Republica Macedonia de Nord este o țară de tranzit comun, iar 

                                                 
7
 Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului 

(UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale 

anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii, JO L 343, 29.12.2015, p. 1. 
8
 Regulamentul delegat (UE) 2018/1118 al Comisiei din 7 iunie 2018 de modificare a Regulamentului 

delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce privește condițiile pentru acordarea unei reduceri a nivelului 

garanției globale și a unei exonerări de garanție, JO L 204, 13.8.2018, p. 11. 
9
 Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 

normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele 

electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 

2015/2446, JO L 69, 15.3.2016, p. 1. 
10

 JO L 281, 23.11.1995, p. 31. 
11

 JO L 119, 4.5.2016, p. 1. 
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convenția conține trimiteri la numele țării și la codul țării respective, astfel încât este necesar 

să se efectueze modificările corespunzătoare în apendicele III și în apendicele IIIa. 

Procesul de stabilire a unei poziții comune a UE asupra proiectului de decizie referitoare la 

modificările suplimentare aduse convenției ar trebui să se desfășoare fără prea multe 

dificultăți, deoarece conținutul se bazează pe norme ale UE care au fost convenite deja de 

statele membre (în special în dispozițiile actelor delegate referitoare la Codul vamal al 

Uniunii). 

Comisia este invitată să adopte prezentul proiect de propunere de decizie și să îl transmită 

Consiliului. 

Decizia Comitetului mixt de modificare a convenției va deveni obligatorie pentru părțile 

contractante în conformitate cu articolul 2 din respectiva decizie, care prevede că aceasta intră 

în vigoare la data adoptării sale. 

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 să se modifice apendicele la convenție în vederea alinierii lor cu 

următoarele: 

Legislația vamală a Uniunii care reglementează regimul de tranzit unional și, în special, noul 

articol 84 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei, astfel cum a fost modificat 

prin Regulamentul Delegat (UE) 2018/1118 al Comisiei și noile dispoziții privind 

simplificarea tranzitului pentru transportul aerian.  

Legislația Uniunii privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date [în special Regulamentul 

(UE) 2016/679, care a abrogat Directiva 95/46/CE]. 

Dispozițiile privind statutul vamal al mărfurilor unionale în raport cu coridorul T2. 

Rezultatul „Acordului de la Prespa” cu privire la denumirea „Republica Macedonia de Nord”. 

Prin asigurarea alinierii depline a convenției la legislația actuală a Uniunii și, prin urmare, 

prin crearea unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare coerentă a dispozițiilor 

referitoare la regimul de tranzit unional și la regimul de tranzit comun, modificările propuse la 

convenție ar avea drept rezultat beneficii substanțiale și tangibile atât pentru comercianți, cât 

și pentru administrațiile vamale. 

Poziția propusă este coerentă cu politica comercială comună. 

4. TEMEI 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 
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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 UE-CTC 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 

regimul 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 15 alineatul (3) și cu articolul 20 din convenție. 

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

Prin urmare, temeiul juridic procedural al deciziei propuse 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 

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 aduse apendicelor la convenție urmăresc obiectivul asigurării unor proceduri 

eficiente 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. 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 AVUT ÎN VEDERE 

Întrucât actul Comitetului mixt UE-CTC va aduce modificări convenției, este necesar să fie 

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene după adoptarea lui.
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2019/0095 (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 regimul de tranzit comun
12

 (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) 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. 

(3) Dispozițiile convenției privind protecția datelor cu caracter personal care fac obiectul 

unui schimb de informații în scopul aplicării convenției trebuie să conțină o trimitere 

la Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului
13

. 

(4) Articolul 84 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei
14

, care stabilește 

condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții pentru a avea autorizația de a 

utiliza o garanție globală cu un cuantum redus sau o exonerare de garanție, a fost 

modificat
15

. Ca urmare a modificării, cerința privind resursele financiare suficiente a 

fost eliminată drept condiție de sine stătătoare, deoarece experiența practică din statele 

membre a arătat că această condiție a fost interpretată într-un mod prea restrictiv și s-a 

axat doar pe disponibilitatea numerarului. Evaluarea capacității operatorilor economici 

de a plăti întreaga valoare a datoriei ar trebui, prin urmare, să fie integrată în evaluarea 

situației lor financiare. Articolul 75 din apendicele I la convenție, care reflectă 

                                                 
12

 JO L 226, 13.8.1987, p. 2. 
13

 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 

datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 
14

 Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului 

(UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale 

anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 1). 
15

 Regulamentul delegat (UE) 2018/1118 al Comisiei din 7 iunie 2018 de modificare a Regulamentului 

delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce privește condițiile pentru acordarea unei reduceri a nivelului 

garanției globale și a unei exonerări de garanție (JO L 204, 13.8.2018, p. 11). 



 

RO 6  RO 

dispozițiile articolului 84 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei, 

trebuie modificat în consecință. 

(5) Începând cu 1 mai 2018, dispozițiile privind noua simplificare a tranzitului – utilizarea 

documentului electronic de transport (ETD) ca declarație de tranzit pentru transportul 

aerian – se aplică în conformitate cu articolul 24 alineatul (1) din Regulamentul 

delegat (UE) nr. 2016/341 al Comisiei
16

. Până la 1 iulie 2018 a fost posibil să se 

utilizeze simplificarea anterioară a tranzitului pentru transportul aerian, care permitea 

operatorului să își bazeze declarația de tranzit pe un manifest electronic. Prin urmare, 

toate trimiterile din convenție la vechea simplificare a tranzitului pentru transportul 

aerian trebuie să fie modificate în consecință. 

(6) În prezent, condițiile în care mărfurile transportate prin coridorul T2 își păstrează 

statutul vamal de mărfuri unionale sunt prevăzute în titlul I din apendicele II la 

convenție, al cărei domeniu de aplicare este limitat la mărfurile care nu sunt plasate 

sub regimul de export. Stabilirea unei astfel de restricții pentru mărfurile unionale 

transportate prin coridorul T2 nu a fost intenționată. Prin urmare, articolul 2a din 

apendicele II la convenție trebuie eliminat din titlul I și un nou articol trebuie introdus 

la un titlu Ia nou în care să nu se mai aplice o astfel de restricție. 

(7) După ce Macedonia de Nord a notificat Organizației Națiunilor Unite și Uniunii 

Europene intrarea în vigoare a Acordului de la Prespa la 15 februarie 2019, țara 

denumită anterior „Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei” și-a schimbat denumirea 

în „Republica Macedonia de Nord”. Prin urmare, denumirea și codul țării din 

apendicele III și din apendicele IIIa la convenție trebuie modificate. 

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

cadrul Comitetului mixt, deoarece modificările aduse convenției, în cazul în care sunt 

aprobate, vor avea caracter obligatoriu pentru Uniune. 

(9) Întrucât decizia Comitetului mixt va aduce modificări convenției, este necesar să fie 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene după adoptarea ei, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:  

Articolul 1 

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt instituit 

prin Convenția din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun în ceea ce privește 

modificarea apendicelor la convenția menționată se bazează pe proiectul de act al Comitetului 

mixt, anexat la prezenta decizie. 

Reprezentanții Uniunii în Comitetul mixt pot stabili de comun acord modificări minore la 

proiectul de decizie, fără o altă decizie a Consiliului. 

                                                 
16

 Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 

normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele 

electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 

2015/2446, JO L 69, 15.3.2016, p. 1. 
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Articolul 2 

Prezenta decizie se adresează Comisiei. 

Adoptată la Bruxelles, 

 Pentru Consiliu 

 Președintele 
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