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REGULAMENTUL (UE) NR. …/… 

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din …

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului 

în ceea ce priveşte excluderea unui număr de ţări din lista regiunilor 

sau statelor care au încheiat negocierile

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

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

alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară1,

                                               

1 Poziţia Parlamentului European din 13 septembrie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul 
Oficial) şi poziţia în primă lectură a Consiliului din …( nepublicată încă în Jurnalul Oficial). 
Poziţia Parlamentului European din ... .
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întrucât:

(1) Negocierile privind acordurile de parteneriat economic (denumite în continuare 

„acordurile”) între:

statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe 

de altă parte, au fost încheiate la 16 decembrie 2007;

Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Partea reprezentând Africa 

Centrală, pe de altă parte, au fost încheiate la 17 decembrie 2007 (Republica Camerun);

Ghana, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, au 

fost încheiate la 13 decembrie 2007;

Côte d’Ivoire, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă 

parte, au fost încheiate la 7 decembrie 2007;

statele din Africa de Est şi de Sud, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale 

membre, pe de altă parte, au fost încheiate la 28 noiembrie 2007 (Republica Seychelles şi 

Republica Zimbabwe), la 4 decembrie 2007 (Republica Mauritius), la 11 decembrie 2007 

(Uniunea Comorelor şi Republica Madagascar) şi la 30 septembrie 2008 (Republica 

Zambia);
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statele SADC APE, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de 

altă parte, au fost încheiate la 23 noiembrie 2007 (Republica Botswana, Regatul Lesotho, 

Regatul Swaziland, Republica Mozambic) şi la 3 decembrie 2007 (Republica Namibia);

statele partenere din Comunitatea Africii de Est, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană 

şi statele sale membre, pe de altă parte, au fost încheiate la 27 noiembrie 2007;

statele din Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană, pe de altă parte, au fost 

încheiate la 23 noiembrie 2007.
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(2) Finalizarea negocierilor privind acordurile de către Antigua şi Barbuda, Uniunea Bahamas, 

Barbados, Belize, Republica Botswana, Republica Burundi, Republica Camerun, Uniunea 

Comorelor, Republica Côte d’Ivoire, Uniunea Dominica, Republica Dominicană, 

Republica Fiji, Republica Ghana, Grenada, Republica Cooperatistă Guyana, Republica 

Haiti, Jamaica, Republica Kenya, Regatul Lesotho, Republica Madagascar, Republica 

Mauritius, Republica Mozambic, Republica Namibia, Statul Independent Papua-Noua 

Guinee, Republica Rwanda, Federaţia Saint Kitts şi Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent şi 

Grenadine, Republica Seychelles, Republica Suriname, Regatul Swaziland, Republica 

Unită Tanzania, Republica Trinidad şi Tobago, Republica Uganda, Republica Zambia şi 

Republica Zimbabwe a permis includerea acestora în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 

1528/2007 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind aplicarea regimurilor aplicabile 

produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona 

Caraibelor şi Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea 

Acordurilor de parteneriat economic1.

                                               

1 JO L 348, 31.12.2007, p. 1.
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(3) Republica Botswana, Republica Burundi, Republica Camerun, Uniunea Comorelor, 

Republica Côte d’Ivoire, Republica Fiji, Republica Ghana, Republica Haiti, Republica 

Kenya, Regatul Lesotho, Republica Mozambic, Republica Namibia, Republica Rwanda, 

Regatul Swaziland, Republica Unită Tanzania, Republica Uganda şi Republica Zambia nu 

au luat măsurile necesare în vederea ratificării acordurilor lor.

(4) Prin urmare, având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1528/2007, în special articolul 2 

alineatul (3) litera (b), anexa I la regulamentul menţionat ar trebui modificată, în vederea 

eliminării respectivelor ţări din anexa respectivă.



15519/1/12 REV 1 DD/ban 6
DG C1 RO

(5) Pentru a asigura posibilitatea ca respectivele ţări să fie cu uşurinţă reintroduse în anexa I la 

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 imediat după ce aceştia au luat măsurile necesare pentru 

ratificarea respectivelor acorduri şi în aşteptarea intrării acestora în vigoare, competenţa de 

a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene ar trebui delegată Comisiei pentru reintroducerea ţărilor eliminate din anexa I la 

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007, prin intermediul prezentului regulament. Este deosebit 

de important ca Comisia Europeană să efectueze consultări adecvate în timpul activităţii 

sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experţi. În pregătirea şi elaborarea actelor delegate, 

Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, promptă şi adecvată a documentelor 

relevante către Parlamentul European şi Consiliu,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
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Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 se modifică după cum urmează:

1. Se introduc următoarele articole:

„Articolul 2a

Delegare de competenţe

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 2b pentru a 

modifica anexa I la prezentul regulament prin reintroducerea acelor regiuni sau state din 

grupul de state ACP care au fost excluse din anexa menţionată în temeiul 

Regulamentului (UE) nr. …/… al Parlamentului European şi al Consiliului*+ şi, între timp, 

care au luat măsurile necesare pentru ratificarea acordurilor lor, ulterior eliminării din 

anexa respectivă.

Articolul 2b

Exercitarea delegării

(1) Competenţa de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condiţiile prevăzute 

în prezentul articol.

(2) Competenţa de a adopta acte delegate menţionate la articolul 2a se conferă Comisiei 

pe o perioadă nedeterminată începând de la …++.

                                               

+ JO: a se introduce numărul şi referinţele de publicare aferente prezentului regulament.
++ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament.
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(3) Delegarea competenţei menţionate la articolul 2a poate fi revocată în orice moment 

de către Parlamentul European sau de către Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 

delegării competenţei specificate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în 

ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o 

dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilităţii actelor 

delegate care sunt deja în vigoare.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului 

European şi Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2a intră în vigoare numai în cazul în care 

nu a fost exprimată nicio obiecţie din partea Parlamentului European sau a 

Consiliului în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului 

European şi Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât 

Parlamentul European, cât şi Consiliul informează Comisia cu privire la faptul că nu 

vor formula obiecţii. Termenul menţionat se prelungeşte cu două luni la iniţiativa 

Parlamentului European sau a Consiliului.

__________________

* JO L …”.

2. Anexa I se înlocuieşte cu textul din anexa la prezentul regulament.
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Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în cea de a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele 

membre.

Adoptat la …,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele
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ANEXĂ

„ANEXA I

Lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile în sensul articolului 2 alineatul (2):

ANTIGUA ŞI BARBUDA

UNIUNEA BAHAMAS

BARBADOS

BELIZE

UNIUNEA DOMINICA

REPUBLICA DOMINICANĂ

GRENADA

REPUBLICA COOPERATISTĂ GUYANA

JAMAICA

REPUBLICA MADAGASCAR
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REPUBLICA MAURITIUS

STATUL INDEPENDENT PAPUA-NOUA GUINEE

FEDERAŢIA SAINT KITTS ŞI NEVIS

SAINT LUCIA

SAINT VINCENT ŞI GRENADINE

REPUBLICA SEYCHELLES

REPUBLICA SURINAME

REPUBLICA TRINIDAD ŞI TOBAGO

REPUBLICA ZIMBABWE”



15519/1/12 REV 1 ADD 1 ALB/pp 1
DQPG RO

CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

Bruxelles, 11 decembrie 2012 (14.12)
(OR. en)

Dosar interinstituțional:
2011/0260 (COD)

15519/1/12
REV 1 ADD 1

ACP 210
WTO 339
UD 259
CODEC 2495
PARLNAT 385

EXPUNERE DE MOTIVE A CONSILIULUI
Subiect: Poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Regulamentului 

Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anexei I la 
Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea 
unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile
= Expunere de motive a Consiliului
- Adoptată de Consiliu la 11 decembrie 2012



15519/1/12 REV 1 ADD 1 ALB/pp 2
DQPG RO

I. INTRODUCERE

La 30 septembrie 2011, Comisia a transmis Consiliului și Parlamentului European propunerea 

sa de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anexei I la 

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de 

țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile 1.

Parlamentul European a adoptat poziția sa în primă lectură și rezoluția legislativă aferentă în 

ședința plenară din 13 septembrie 2012 2.

La 22 octombrie 2012, Consiliul a ajuns la un acord politic cu privire la textul propunerii 3.

II. OBIECTIV

Acordurile de parteneriat economic sunt instrumente de promovare a integrării regionale și a 

dezvoltării economice în țările ACP; aceste acorduri au la bază principiul deschiderii 

asimetrice a piețelor și furnizarea de resurse financiare substanțiale în sprijinul reformelor de 

politică economică din țările ACP. Acordurile de parteneriat economic înlocuiesc regimul 

anterior de acces pe piață pe bază de preferințe unilaterale pentru țările ACP, ca urmare a 

expirării derogării acordate de OMC la 31 decembrie 2007.

                                               
1 Documentul 15025/11 ACP 188 WTO 338 UD 244 CODEC 1583.
2 P7_TA-PROV(2012)0342.
3 Documentul 14646/12 ACP 195 WTO 322 UD 242 CODEC 2310
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Până la sfârșitul anului 2007, a fost posibilă inițierea unei serii de acorduri de parteneriat 

economic, iar la 20 decembrie 2007 Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 1528/2007, 

care stabilește regimul importurilor UE pentru țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific care 

negociaseră, dar nu semnaseră și ratificaseră încă acorduri de parteneriat economic. 

Obiectivul regulamentului a fost evitarea unei perturbări a comerțului în timp ce țările din 

Africa, zona Caraibilor și Pacific înaintau în direcția ratificării acordurilor. Cu toate acestea, 

în 2011, optsprezece țări fie nu semnaseră încă acordul corespunzător țării lor, fie nu îl aplicau 

încă. În contextul acestor evoluții și în încercarea de a debloca negocierile, Comisia a adoptat 

la 30 septembrie 2011 o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce 

privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat 

negocierile. Conform criteriilor prevăzute la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) 

nr. 1528/2007 al Consiliului, preferințele comerciale acordate acestor țări nu ar trebui să fie 

menținute în continuare. Proiectul de regulament vizează modificarea listei țărilor care 

beneficiază de preferințele comerciale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1528/2007, prin 

retragerea țărilor care nu au luat încă măsurile necesare în vederea ratificării acordurilor de 

parteneriat economic cu UE. 

III. ANALIZA POZIȚIEI CONSILIULUI ÎN PRIMĂ LECTURĂ

Aspecte generale

Consiliul sprijină propunerea Comisiei cu o ajustare tehnică referitoare la introducerea 

Zimbabwe în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului. La momentul 

prezentării propunerii de către Comisie, optsprezece țări, inclusiv Republica Zimbabwe, nu 

luaseră măsurile necesare în vederea ratificării acordurilor de parteneriat economic. Cu toate 

acestea, în primăvara 2012, Zimbabwe a notificat depunerea instrumentului de ratificare a 

Acordului interimar de parteneriat economic. 
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Amendamentele PE

La 13 septembrie 2012, Parlamentul European a adoptat poziția sa în primă lectură, 

introducând un amendament cu privire la amânarea datei intrării în vigoare a regulamentului 

pentru 1 ianuarie 2016 în loc de 1 ianuarie 2014. Consiliul împărtășește abordarea Comisiei 

conform căreia calendarul propus inițial le acordă țărilor posibil afectate timpul să pună în 

aplicare un acord de parteneriat economic și astfel să își mențină accesul pe care îl au în 

prezent la UE. De aceea, Consiliul nu a putut accepta al patrulea amendament.

În ceea ce privește competențele acordate Comisiei, Parlamentul European a subliniat nevoia 

de a fi implicat corespunzător în pregătirea și punerea în aplicare a actelor delegate prin 

limitarea delegării de competențe acordate Comisiei pentru o perioadă de cinci ani și prin 

solicitarea adresată Comisiei de a elabora un raport cu privire la delegarea competențelor cel 

târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Parlamentul European propune 

ca delegarea competențelor să fie prelungită tacit cu perioade identice, cu excepția cazului în 

care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni 

înainte de încheierea fiecărei perioade. Parlamentul European propune, de asemenea, ca 

Parlamentul European și Consiliul să aibă la dispoziție patru luni (mai degrabă decât două) 

pentru a formula obiecții cu privire la actul delegat.

Consiliul împărtășește abordarea Comisiei privind competențele acordate Comisiei și, în acest 

context, Consiliul nu a putut accepta primul, al doilea și al treilea amendament.

IV. CONCLUZIE

Consiliul salută și sprijină propunerea Comisiei ca fiind utilă și corespunzătoare și o poate accepta 

cu o ajustare tehnică care să reflecte introducerea Zimbabwe în anexa I la Regulamentul (CE) 

nr. 1528/2007 al Consiliului. Consiliul este de părere că poziția sa în primă lectură reprezintă un 

pachet echilibrat. Consiliul așteaptă cu interes discuții constructive cu Parlamentul European la a 

doua lectură, în vederea adoptării regulamentului în cel mai scurt timp.

__________________
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ADDENDUM la NOTA PUNCT „I/A”
Sursă: Secretariatul General al Consiliului
Destinatar: Coreper/Consiliul
Nr. prop. Csie: 15025/11 ACP 188 WTO 338 UD 244 CODEC 1583
Subiect : Proiect de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește 
excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat 
negocierile (prima lectură)
- Adoptarea 
a) poziției Consiliului
b) expunerii de motive a Consiliului
- Declarație
ORIENTĂRI COMUNE
Termen de consultare: 10.12.2012

Declarația delegației franceze

„Franța consideră că termenul pentru ratificarea acordurilor de parteneriat economic stabilit în 

proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anexei I la 

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului este prematur. De fapt, acesta ar risca să ducă la 

excluderea mai multor țări care au încheiat negocierile din lista țărilor care beneficiază de acces 

preferențial la piața UE. Din cauză că este prea scurt, termenul ar putea duce la o anumită 

neînțelegere în statele ACP, care ar dăuna procesului de negociere a unor APE regionale complete. 

Chiar dacă este important să se stabilească un termen pentru ratificare, trebuie ca acesta să fie 

compatibil cu procesele de decizie la nivel național ale țărilor ACP și să le permită acestora să se 

pregătească cât mai bine pentru intrarea în vigoare a APE.
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De asemenea, este esențial ca aceste acorduri să fie puse în aplicare de cele două părți într-un climat 

de încredere și într-un spirit de parteneriat. Franța a susținut constant procesul acordurilor de 

parteneriat economic, pe care le consideră adevărate parteneriate în favoarea dezvoltării țărilor 

ACP. Având în vedere aceasta, președintele Republicii Franceze, în intervenția sa de vineri 

12 octombrie 2012, la Dakar, în fața Adunării Naționale senegaleze, s-a exprimat în favoarea ideii 

de a se lua mai bine în considerare interesele africane în cadrul negocierilor de APE, precum și în 

favoarea relansării discuțiilor în condiții de calendar și de conținut mai favorabile pentru țările 

africane. Din aceste motive, Franța înțelege argumentele Parlamentului European, care au făcut ca 

această instituție să ceară reportarea acestui termen în 2016 și, în acest context, este favorabilă 

desfășurării unui trilog pentru a se conveni un termen de ratificare ulterior, care ar permite țărilor 

ACP să beneficieze de timp suplimentar, oferind, în același timp, o mai mare vizibilitate asupra 

etapei finale a procesului.”

________________________
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2011/0260 (COD)

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN

în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene

privind

poziția Consiliului cu privire la adoptarea unui regulament al Parlamentului European 
și al Consiliului de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al 

Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau 
statelor care au încheiat negocieri [2011/0260 (COD)]

1. CONTEXT

Data la care propunerea a fost transmisă Parlamentului European și 
Consiliului:

([document COM(2011)0598 final - (2011/0260(COD)]:

30 septembrie 2011

Data avizului Comitetului Economic și Social European: nu se aplică

Data poziției Parlamentului European  la prima lectură: 13 septembrie 2012

Data adoptării poziției Consiliului: 11 decembrie 2012

2. OBIECTIVUL PROPUNERII COMISIEI

Regulamentul privind accesul la piață permite țărilor ACP care au încheiat negocieri privind 
acorduri de parteneriat economic (APE) (intermediare) înainte de sfârșitul anului 2007 să 
beneficieze în mod unilateral, anticipat și provizoriu de acces la piață fără impunerea de taxe 
vamale și contingente. Regulamentul a fost conceput ca o soluție temporară, până la 
ratificarea acordurilor, pentru evitarea perturbării schimburilor comerciale. Acesta s-a bazat 
pe un angajament clar al țărilor în cauză în sensul de a face pașii necesari pentru a ratifica și a 
pune în aplicare acordurile negociate. Comisia propune modificarea regulamentului privind 
accesul la piață pentru a rezerva beneficiile Regulamentului privind accesul la piață acelor țări 
care au ratificat sau au aplicat acordul lor de parteneriat economic până la 1 ianuarie 2014, 
adică 6 (șase) ani de la intrarea în vigoare a regulamentului. Din cei 36 de beneficiari ai 
acestui regulament, 19 au ratificat sau au pus în aplicare acordurile lor. Celelalte 17 țări nici 
nu au ratificat și nici nu au semnat acordul lor. Această situație este inechitabilă față de țările 
care au efectuat ratificarea, precum și față de alte țări în curs de dezvoltare care nu beneficiază 
de acces liber la piața UE, deși se găsesc în stadii similare de dezvoltare.
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3. COMENTARII ASUPRA POZIțIEI CONSILIULUI

La 13 septembrie 2012, Parlamentul European a adoptat, în primă lectură, o rezoluție 
legislativă cuprinzând patru amendamente la propunerea Comisiei. Comisia respinge trei 
dintre cele patru amendamente. Două dintre amendamente se referă la aspecte procedurale 
legate de actele delegate și nu sunt în conformitate cu Consensul cu privire la actele delegate. 
A treia se referă la data de intrare în vigoare a amendamentului la regulament (se propune 1 
ianuarie 2016 în loc de 1 ianuarie 2014).

La 11 decembrie 2012, Consiliul a adoptat propunerea Comisiei. Acesta nu a inclus 
amendamentele Parlamentului. Consiliul a introdus o modificare, prin care în Anexa I reapare 
Zimbabwe, care a ratificat un acord de parteneriat economic după adoptarea propunerii 
Comisiei. Modificarea este în conformitate cu logica propunerii respective. Prin urmare, 
Comisia poate accepta amendamentul introdus de Consiliu.

4. CONCLUZIE

Comisia poate accepta amendamentele introduse de Consiliu la propunerea sa.






