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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 Grupului de lucru pentru vinuri cu privire la adoptarea preconizată a 

deciziei privind formularele care trebuie utilizate drept certificate pentru importul de produse 

vitivinicole originare din Japonia în Uniunea Europeană și modalitățile de punere în aplicare a 

autocertificării. Prezenta propunere are ca scop să garanteze că Grupul de lucru pentru vinuri 

poate adopta decizia menționată anterior la intrarea în vigoare a Acordului de parteneriat 

economic dintre Uniunea Europeană și Japonia (1 februarie 2019). 

2. CONTEXTUL PROPUNERII 

2.1. Acordul de parteneriat economic 

Acordul de parteneriat economic dintre Uniunea Europeană și Japonia (denumit în continuare 

„acordul”) urmărește liberalizarea și facilitarea comerțului și a investițiilor, precum și 

promovarea unei relații economice mai strânse între părți. Acordul intră în vigoare la [data 

intrării în vigoare]. 

2.2. Grupul de lucru pentru vinuri 

În conformitate cu articolul 22.4 din acord, se instituie un grup de lucru pentru vinuri. Grupul 

de lucru pentru vinuri este responsabil pentru punerea în aplicare și funcționarea eficace a 

secțiunii C și a anexei 2-E.  

2.3. Actul avut în vedere de Grupul de lucru pentru vinuri 

În temeiul articolului 2.35 alineatul (3) din acord, Grupul de lucru pentru vinuri se reunește 

pentru prima dată la data intrării în vigoare a acordului. La [data intrării în vigoare], în cursul 

primei sale reuniuni, grupul de lucru trebuie să adopte o decizie privind formularele care 

trebuie utilizate drept certificate pentru importul de produse vitivinicole originare din Japonia 

în Uniunea Europeană și privind modalitățile de punere în aplicare a autocertificării („actul 

avut în vedere”). 

Scopul actului avut în vedere este de a pune în aplicare în mod eficace secțiunea C și anexa 2-

E din acord, în special articolul 2.28 alineatul (1) din acord. 

3. POZIȚIA CARE URMEAZĂ SĂ FIE ADOPTATĂ ÎN NUMELE UNIUNII 

Acordul de parteneriat economic dintre Uniunea Europeană și Japonia, care face obiectul 

propunerii Comisiei de Decizie a Consiliului COM (2018)192 final, conține o secțiune 

cuprinzătoare privind facilitarea reciprocă a exporturilor de vinuri, așa-numitul „pachet 

privind vinurile”. Această secțiune prevede în special eliminarea completă a tarifelor, de la 

intrarea în vigoare a acordului, pentru vinurile și vinurile spumante europene exportate în 

Japonia, protecția pe teritoriul Japoniei a aproximativ 130 de denumiri de indicații geografice 

de vinuri din UE, aprobarea mai multor practici oenologice ale UE, inclusiv a unor aditivi 

prioritari utilizați pentru vin, și adoptarea unei certificări simplificate a vinurilor japoneze 

importate în UE printr-o decizie a Grupului de lucru pentru vinuri.  

Actul avut în vedere de grupul de lucru permite punerea în aplicare a acestei secțiuni 

cuprinzătoare prin stabilirea formularelor care trebuie utilizate drept certificate de import 

pentru produse vitivinicole originare din Japonia în UE și a modalităților de punere în aplicare 

a autocertificării.  
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Formularele și modalitățile de autocertificare sunt conforme cu politicile Uniunii Europene 

privind facilitarea comerțului și cooperarea în domeniul prevenirii fraudei cu țările terțe care 

au încheiat acorduri cu Uniunea.  

Prin urmare, adoptarea lor ar trebui să fie aprobată. 

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. Conceptul include totodată 

și 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 discuție 

Grupul de lucru pentru vinuri este un organism instituit prin acord. 

Actul pe care Grupul de lucru pentru vinuri este invitat să îl adopte este un act cu efecte 

juridice. Actul avut în vedere va avea caracter obligatoriu în temeiul dreptului internațional, în 

conformitate cu articolul 1.3 din acord.  

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

Prin urmare, temeiul juridic procedural al deciziei propuse 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 discuție 

Principalul obiectiv și conținut al actului avut în vedere se referă la liberalizarea și facilitarea 

comerțului cu produse vitivinicole. 

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. 

5. PUBLICAREA ACTULUI AVUT ÎN VEDERE 

Întrucât va trebui ca cerințele stabilite în actul Grupului de lucru pentru vinuri să fie puse în 

practică de autoritățile vamale și de importatorii în UE, este necesar ca acest act să fie publicat 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene după adoptarea sa. 
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2018/0425 (NLE) 

Propunere de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

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

Grupului de lucru pentru vinuri instituit prin Acordul de parteneriat economic dintre 

Uniunea Europeană și Japonia în ceea ce privește formularele care trebuie utilizate 

drept certificate pentru importul produselor vitivinicole originare din Japonia în 

Uniunea Europeană și modalitățile privind autocertificarea 

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 de parteneriat economic dintre Uniunea Europeană și Japonia (denumit în 

continuare „acordul”) a fost încheiat de Uniune prin Decizia [...] a Consiliului
1
. Acesta 

intră în vigoare la [1 februarie 2019].  

(2) În conformitate cu articolul 2.28 alineatul (2 ) din acord, Grupul de lucru pentru vinuri 

adoptă, printr-o decizie, modalitățile de punere în aplicare a alineatului (1) de la 

respectivul articol care prevede certificarea pentru importul și vânzarea în Uniune a 

produselor vitivinicole originare din Japonia, în special formularele care trebuie 

utilizate și informațiile care trebuie furnizate în certificat. 

(3)  Articolul 2.35 alineatul (2) litera (a) din acord prevede că printre funcțiile Grupului de 

lucru pentru vinuri se numără adoptarea modalităților referitoare la autocertificare. 

(4) În temeiul articolului 2.35 alineatul (3) din acord, Grupul de lucru pentru vinuri se 

reunește pentru prima dată la data intrării în vigoare a acordului. 

(5) În cadrul primei sale reuniuni din [1 februarie 2019/data intrării în vigoare a 

acordului], Grupul de lucru pentru vinuri trebuie să adopte decizia privind formularele 

care trebuie utilizate drept certificate de import pentru produsele vitivinicole originare 

din Japonia în Uniune și modalitățile privind autocertificarea, pentru a permite punerea 

în aplicare efectivă a acordului și implicit pentru a simplifica importul de produse 

vitivinicole originare din Japonia. Formularele și modalitățile de autocertificare avute 

în vedere sunt conforme cu politicile Uniunii Europene privind facilitarea comerțului 

și cooperarea în domeniul prevenirii fraudei cu țările terțe care au încheiat acorduri cu 

Uniunea. 

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

cadrul Grupului de lucru pentru vinuri, deoarece decizia adoptată de acest grup de 

lucru va avea caracter obligatoriu pentru Uniune, 

                                                 
1
 JO L […], […], p. […]. 
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

 

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul primei reuniuni a Grupului 

de lucru pentru vinuri se bazează pe proiectul de decizie a Grupului de lucru pentru vinuri 

anexat la prezenta decizie. 

Articolul 2 

  

După adoptare, decizia Grupului de lucru pentru vinuri 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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