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EXPUNERE DE MOTIVE 

1. CONTEXTUL PROPUNERII 

• Motivele și obiectivele propunerii 

Proiectul de decizie a Comitetului mixt al SEE (anexat la propunerea de decizie a Consiliului) 

vizează modificarea Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind „cooperarea în domenii 

specifice în afara celor patru libertăți”, în vederea extinderii cooperării dintre părțile 

contractante în domeniul protecției civile. În cazul de față, scopul modificării este includerea 

Deciziei (UE) 2019/420 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 martie 2019 de 

modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii
1
 

pentru a permite statelor AELS care fac parte din SEE să participe la acțiunile Uniunii legate 

de această decizie a UE începând cu 21 martie 2019. 

• Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică vizat 

Proiectul anexat de decizie a Comitetului mixt extinde politica deja existentă a UE la statele 

AELS care fac parte din SEE (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) în domeniul protecției 

civile, în vederea îmbunătățirii răspunsului Uniunii la dezastrele naturale și la cele provocate 

de om. 

• Coerența cu alte politici ale Uniunii 

Extinderea acquis-ului UE la statele AELS care fac parte din SEE, prin încorporarea acestuia 

în Acordul privind SEE, se realizează în conformitate cu obiectivele și principiile 

respectivului acord, care vizează instituirea unui Spațiu Economic European dinamic și 

omogen, bazat pe norme comune și pe condiții egale în materie de concurență. 

2. TEMEIUL JURIDIC, SUBSIDIARITATEA ȘI PROPORȚIONALITATEA 

• Temeiul juridic 

Actele legislative care urmează să fie încorporate în Acordul privind SEE se întemeiază pe 

articolul 196 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, coroborat cu articolul 218 

alineatul (9). 

Articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului
2
 privind normele de 

punere în aplicare a Acordului privind SEE prevede stabilirea de către Consiliu, pe baza unei 

propuneri a Comisiei, a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii cu privire la 

astfel de decizii. 

• Subsidiaritatea (în cazul competențelor neexclusive)  

Propunerea respectă principiul subsidiarității din motivul expus mai jos.  

Obiectivul prezentei propuneri, și anume asigurarea omogenității pieței interne, nu poate fi 

realizat în mod satisfăcător de statele membre și, datorită efectelor acțiunii preconizate, poate 

fi realizat mai bine la nivelul Uniunii.  

• Proporționalitatea 

În conformitate cu principiul proporționalității, prezenta propunere nu depășește ceea ce este 

necesar pentru atingerea obiectivului propus. 
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• Alegerea instrumentului 

În conformitate cu articolul 98 din Acordul privind SEE, instrumentul ales este o decizie a 

Comitetului mixt al SEE. Comitetul mixt al SEE asigură punerea în aplicare și funcționarea 

eficace a Acordului privind SEE. În acest scop, Comitetul mixt ia decizii în cazurile prevăzute 

de Acordul privind SEE. 

3. REZULTATELE EVALUĂRILOR EX-POST, ALE CONSULTĂRILOR CU 

PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRILOR IMPACTULUI 

Nu se aplică. 

4. IMPLICAȚIILE BUGETARE 

Statele AELS care fac parte din SEE contribuie financiar la mecanism, în conformitate cu 

dispozițiile sale modificate, începând cu 21 martie 2019.  
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CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 196, 

coroborat cu articolul 218 alineatul (9), 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 privind 

normele de punere în aplicare a Acordului privind Spațiul Economic European
3
, în special 

articolul 1 alineatul (3), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

întrucât: 

(1) Acordul privind Spațiul Economic European
4
 („Acordul privind SEE”) a intrat în 

vigoare la 1 ianuarie 1994. 

(2) În temeiul articolului 98 din Acordul privind SEE, Comitetul mixt al SEE poate decide 

să modifice, între altele, Protocolul 31 la acord. 

(3) Protocolul 31 la Acordul privind SEE conține dispoziții specifice privind cooperarea 

în domenii specifice în afara celor patru libertăți. 

(4) Este oportună extinderea cooperării dintre părțile contractante la Acordul privind SEE 

pentru a include Decizia (UE) 2019/420 a Parlamentului European și a Consiliului din 

13 martie 2019 de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de 

protecție civilă al Uniunii
5
. 

(5) Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui modificat în consecință 

pentru ca această cooperare extinsă să poată fi realizată începând cu data de 21 martie 

2019. 

(6) Poziția Uniunii în cadrul Comitetului mixt al SEE ar trebui să se bazeze pe proiectul 

de decizie atașat,  
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:  

Articolul 1 

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

al SEE, în ceea ce privește modificarea propusă a Protocolului 31 la Acordul privind SEE se 

bazează pe proiectul de decizie a Comitetului mixt al SEE atașat la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale. 

Adoptată la Bruxelles, 

 Pentru Consiliu, 

 Președintele 
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