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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 mixt de cooperare vamală Uniunea Europeană - Noua 

Zeelandă în legătură cu decizia preconizată de adoptare a regulamentului său de procedură. 

2. CONTEXTUL PROPUNERII 

2.1. Acordul dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind cooperarea și 

asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal 

Acordul dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind cooperarea și asistența 

administrativă reciprocă în domeniul vamal (denumit în continuare „acordul”) are scopul de a 

favoriza comerțul legitim dintre cele două părți prin crearea unui mediu mai sigur și mai 

propice schimburilor comerciale, deoarece autoritățile vamale ale părților vor schimba mai 

multe informații pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației vamale în temeiul 

acordului. Acordul a intrat în vigoare la 1 mai 2018. 

2.2. Comitetul mixt de cooperare vamală 

Comitetul mixt de cooperare vamală („CMCV”), instituit în temeiul articolului 20 

alineatul (1) din acord, veghează la buna funcționare și aplicare a acordului. În acest scop, 

CMCV poate să ia măsuri și să adopte decizii privind aspectele definite la articolul 20 din 

acord. Articolul 20 alineatul (2) litera (e) din acord abilitează CMCV să își adopte 

regulamentul de procedură. 

2.3. Actul avut în vedere al Comitetului mixt de cooperare vamală 

În cadrul celei de-a doua reuniuni ale sale, programată să aibă loc în prima săptămână a lunii 

martie 2020, și sub rezerva procesului decizional al UE, CMCV trebuie să adopte o decizie 

privind regulamentul său de procedură (denumită în continuare „actul avut în vedere”). 

Scopul actului avut în vedere este de a stabili modalitățile de lucru ale CMCV în ceea ce 

privește activitățile desfășurate de acesta pentru aplicarea acordului, în conformitate cu 

articolul 20 din acord. Conținutul regulamentului de procedură al Comitetului mixt prevăzut 

în anexa la prezenta decizie este foarte asemănător cu cel adoptat de comitetele mixte 

instituite în temeiul altor acorduri de cooperare vamală și comerciale. Adoptarea acestui 

document este esențială pentru buna funcționare și aplicare a acordului. 

În perioada 17 decembrie 2019 - 8 ianuarie 2020, Comisia a consultat în mod informal Grupul 

de experți în domeniul vamal – Secțiunea afaceri vamale internaționale cu privire la actul avut 

în vedere. Comisia a ținut seama de observațiile primite. 

3. POZIȚIA CARE URMEAZĂ SĂ FIE ADOPTATĂ ÎN NUMELE UNIUNII 

Prezenta propunere de decizie a Consiliului stabilește poziția care urmează să fie adoptată în 

numele Uniunii în cadrul CMCV instituit prin acord cu privire la adoptarea regulamentului de 

procedură al CMCV. 

Părțile la acord au convenit să adopte proiectul de document din anexa la decizie. 
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4. TEMEI JURIDIC 

4.1. Temeiul 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. Sunt incluse, 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”
1
. 

4.1.2. Aplicarea la cazul în speță 

CMCV este un organism instituit printr-un acord, și anume Acordul dintre Uniunea 

Europeană și Noua Zeelandă privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în 

domeniul vamal. 

Actul pe care Comitetul mixt este invitat să îl adopte este un act cu efecte juridice. Actul avut 

în vedere va fi obligatoriu în temeiul dreptului internațional, în conformitate cu articolul 20 

alineatul (2) litera (e) din acord, deoarece regulamentul de procedură va influența modul în 

care sunt luate deciziile în cadrul CMCV. 

Actul avut în vedere nu aduce completări sau modificări cadrului instituțional al acordului. 

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

din TFUE. 

4.2. Temeiul 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 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. 

4.2.2. Aplicarea la cazul în speță 

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. 

                                                 
1
 Hotărârea Curții de Justiție din 7 octombrie 2014, Germania/Consiliul, C-399/12, 

ECLI:EU:C:2014:2258, punctele 61-64.  
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4.3. Concluzie 

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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2020/0025 (NLE) 

Propunere de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

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

Comitetului mixt de cooperare vamală instituit în temeiul Acordului dintre Uniunea 

Europeană și Noua Zeelandă privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în 

domeniul vamal în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură al 

Comitetului mixt de cooperare vamală 

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) Acordul dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind cooperarea și asistența 

administrativă reciprocă în domeniul vamal (denumit în continuare „acordul”) a fost 

încheiat de Uniune printr-o decizie a Consiliului
2
 și a intrat în vigoare la 1 mai 2018.  

(2) În conformitate cu articolul 20 alineatul (2) litera (e) din acord, Comitetul mixt de 

cooperare vamală instituit în temeiul articolului 20 alineatul (1) din acord trebuie să își 

adopte regulamentul de procedură. 

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

cadrul Comitetului mixt de cooperare vamală, întrucât decizia va fi obligatorie pentru 

Uniune, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

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

cooperare vamală instituit în temeiul Acordului dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă 

privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal în ceea ce privește 

adoptarea regulamentului său de procedură se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului 

mixt de cooperare vamală anexat la prezenta decizie. 

                                                 
2
 JO L 101, 20.4.2018, p. 5. 
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Articolul 2 

Prezenta decizie se adresează Comisiei. 

Adoptată la Bruxelles, 

 Pentru Consiliu 

 Președintele 
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