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EXPUNERE DE MOTIVE 

1. OBIECTUL PROPUNERII 

Prezenta propunere se referă la o decizie a Consiliului de stabilire a poziției care urmează să 

fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt instituit prin Acordul dintre 

Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Insulelor 

Feroe, pe de altă parte1 (denumit în continuare „acordul”). Ea se referă în special la 

articolul 31 alineatul (3) din acord, care prevede că Comitetul mixt își adoptă propriul 

regulament de procedură.  

2. CONTEXTUL PROPUNERII 

2.1. Acordul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei 

și guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte  

Acordul își propune: 

să promoveze, prin dezvoltarea comerțului reciproc, dezvoltarea armonioasă a relațiilor 

economice dintre Uniunea Europeană („UE”) și insulele Feroe și să favorizeze astfel în UE și 

în insulele Feroe progresul activității economice, îmbunătățirea condițiilor de viață și de 

muncă, creșterea productivității și stabilitatea financiară; 

să ofere condiții de concurență echitabile pentru comerțul dintre părțile contractante; 

să contribuie în acest mod, prin eliminarea barierelor în calea comerțului, la dezvoltarea 

armonioasă și expansiunea comerțului mondial2. 

Acordul a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1997.  

2.2. Comitetul mixt 

Comitetul mixt CE-Insulele Feroe (denumit în continuare „Comitetul mixt”), instituit în 

temeiul articolului 31 alineatul (1) din acord, este responsabil de administrarea acordului, de 

punerea în aplicare corespunzătoare a acestuia, de formularea de recomandări și de luarea 

deciziilor privind relațiile comerciale dintre UE și Insulele Feroe. În conformitate cu 

articolul 31 alineatul (3) din acord, Comitetul mixt este, de asemenea, responsabil de 

adoptarea propriului regulament de procedură. 

2.3. Actul avut în vedere de comitetul mixt 

În prezent, Comitetul mixt funcționează pe baza unui regulament de procedură care nu mai 

este de actualitate, fiind anterior intrării în vigoare a acordului. Prin urmare, Comitetul mixt 

urmează să adopte prin procedură scrisă o decizie de stabilire a regulamentului său de 

procedură („actul avut în vedere”) în al treilea trimestru al anului 2022. 

Scopul actului avut în vedere este de a stabili regulamentul de procedură pentru a asigura 

punerea în aplicare corespunzătoare a administrării acordului și pentru a respecta obligația 

prevăzută la articolul 31 alineatul (3) din acord. 

                                                 
1 JO L 53, 22.2.1997, p. 2. 
2 Articolul 1 din acord. 
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3. POZIȚIA CARE URMEAZĂ SĂ FIE LUATĂ ÎN NUMELE UNIUNII 

Propunerea de decizie a Consiliului stabilește poziția care urmează să fie adoptată în numele 

Uniunii în cadrul Comitetului mixt cu privire la adoptarea regulamentului de procedură al 

Comitetului mixt. 

Această poziție se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului mixt care este anexat la 

proiectul de decizie a Consiliului. La rândul său, proiectul de regulament de procedură al 

Comitetului mixt este anexat la proiectul de decizie a Comitetului mixt. Proiectul de 

regulament de procedură conține rolul și denumirea Comitetului mixt, componența și 

președintele acestuia, secretariatul, organizarea reuniunilor, componența delegațiilor, ordinea 

de zi a reuniunilor, invitarea experților, procesele-verbale, deciziile și recomandările, 

transparența, limbile de lucru, cheltuielile, grupurile de lucru și modificările regulamentului 

de procedură.  

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.” 

4.1.2. Aplicarea la cazul în discuție 

Comitetul mixt este un organism înființat printr-un acord, și anume Acordul dintre 

Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și guvernul local al Insulelor 

Feroe, pe de altă parte. Actul pe care comitetul mixt 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 31 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 

Obiectivul și conținutul actului avut în vedere se referă exclusiv la politica comercială 

comună. 
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Prin urmare, temeiul juridic material al deciziei propuse este articolul 207 alineatul (4) primul 

paragraf din TFUE.  

4.3. Concluzie 

Temeiul juridic al deciziei propuse trebuie să fie articolul 207 alineatul (4) coroborat cu 

articolul 218 alineatul (9) din TFUE. 

5. PUBLICAREA ACTULUI AVUT ÎN VEDERE 

Întrucât actul Comitetului mixt va completa cadrul juridic al acordului, este necesar ca aceasta 

să fie publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene după adoptarea sa. 
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Propunere de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

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

Comitetului mixt instituit prin Acordul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și 

Guvernul Danemarcei și guvernul local al insulelor Feroe, pe de altă parte, cu privire la 

adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt CE-Insulele Feroe 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 

alineatul (4) primul paragraf coroborat cu articolul 218 alineatul (9), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

întrucât: 

(1) Acordul dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și 

Guvernul Danemarcei și guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte (denumit în 

continuare „acordul”) a fost încheiat de Uniune prin Decizia 97/126/CE a Consiliului3 

și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1997.  

(2) Articolul 31 alineatele (1) și (2) din acord instituie un Comitet mixt care, printre altele, 

trebuie să asigure punerea în aplicare corespunzătoare a acordului. 

(3) Conform articolului 31 alineatul (3) din acord, Comitetul mixt își adoptă propriul 

regulament de procedură. 

(4) Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii 

în cadrul comitetului mixt cu privire la adoptarea regulamentului de procedură al 

comitetului mixt, întrucât regulamentul de procedură va fi obligatoriu pentru Uniune, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

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

privește adoptarea regulamentului de procedură al comitetului mixt este de a sprijini 

adoptarea proiectului de decizie a Comitetului mixt atașat la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Decizia Comitetului mixt se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

                                                 
3 Decizia 97/126/CE a Consiliului din 6 decembrie 1996 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea 

Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte 

(JO L 53, 22.2.1997, p. 1). 
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Articolul 3 

Prezenta decizie se adresează Comisiei. 

Adoptată la Bruxelles, 

 Pentru Consiliu 

 Președintele 
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