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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare 

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a 

Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica 

Populară Chineză în legătură cu DS492 „Uniunea Europeană – Măsuri care afectează 

concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre” 

(10882/2018 – C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE)) 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10882/2018), 

– având în vedere proiectul de acord sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea 

Europeană și Republica Populară Chineză în legătură cu litigiul DS492: Uniunea 

Europeană – Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne 

de pasăre (10883/2018), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 

207 alineatul (4) primul paragraf și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera 

(a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0496/2018), 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0472/2018), 

1. aprobă încheierea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii 

Populare Chineze. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Prezenta propunere vizează încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori cu 

Republica Populară Chineză cu scopul de a pune în aplicare raportul grupului OMC din 19 

aprilie 2017, elaborat în cadrul procedurii OMC de soluționare a litigiului DS492 - „Măsuri 

care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre”, deschis de 

China împotriva Uniunii Europene. UE are obligația de a respecta constatările grupului.  

 

În special, grupul a constatat că, la alocarea cantităților în cadrul contingentelor tarifare către 

țările furnizoare în temeiul normelor OMC, UE ar fi trebuit să țină seama, ca „factor special” 

în acest caz, de capacitatea sporită a Chinei de a exporta în UE produse din carne de pasăre în 

urma relaxării măsurilor sanitare în iulie 2008. Această obligație decurge din dispozițiile 

articolului XIII din GATT, intitulat „Aplicarea nediscriminatorie a restricțiilor cantitative”, 

mai precis din dispozițiile articolului XIII alineatul (2), care prevede: „Aplicând restricții la 

import pentru orice produs, părțile contractante vor tinde la o repartizare a comerțului cu un 

astfel de produs cât mai asemănătoare posibil cu cea la care părțile contractante s-ar fi 

așteptat dacă nu ar fi existat astfel de restricții [...].” În cadrul acestor dispoziții sunt 

enumerate, în continuare, condițiile care trebuie îndeplinite, fiind menționați, inter alia, la 

litera (d), „factorii speciali care au afectat sau care pot să afecteze comerțul cu produsul 

respectiv”. 

 

În acest caz, UE și-a majorat tarifele ca urmare a creșterii volumului importurilor de anumite 

produse din carne de pasăre, prin implementarea a două operațiuni diferite de modificare, în 

temeiul articolului XXVIII din GATT. UE a negociat o serie de măsuri compensatorii cu 

Brazilia și Thailanda, țări care dețin un interes principal și/sau substanțial de furnizare, pe 

baza statisticilor privind importurile corespunzătoare perioadei reprezentative relevante de trei 

ani. La momentul respectiv, China nu exporta acest tip de produse în UE, ca urmare a unor 

restricții sanitare care interziceau importul în Uniune de produse din carne de pasăre 

provenind din China. Cu toate acestea, statisticile privind importurile au arătat ulterior că, în 

urma relaxării măsurilor sanitare, importurile de anumite produse fierte din carne de pasăre 

provenind din China au crescut substanțial. Prin urmare, grupul a concluzionat că, la alocarea 

cantităților în cadrul contingentelor tarifare către țările furnizoare, UE ar fi trebuit să trateze 

China ca pe una dintre țările furnizoare și să ia în considerare aceste importuri provenind din 

China (grupul a respins revendicările Chinei referitoare la alte produse care nu intrau în 

categoria importurilor).  

 

În ansamblu, constatările grupului corespund în mare măsură intereselor Uniunii, deoarece 

acesta a confirmat că UE a acționat, în general, în conformitate cu obligațiile impuse de OMC 

în demersurile întreprinse pentru a ajusta tarifele la carnea de pasăre conform dispozițiilor 

articolului XXVIII din GATT 1994 și în acordarea de compensații prin intermediul 

contingentelor tarifare partenerilor săi.  

 

Termenul rezonabil pentru implementarea raportului grupului în temeiul normelor OMC a 

început la 19 aprilie 2017. Începând de la data menționată, Comisia a inițiat un proces de 

negociere cu China în vederea încheierii unui acord care să le permită celor două părți să 

ajungă la o soluție convenită de comun acord (Consiliul a adoptat directivele de negociere la 

12 martie 2018).  



 

RR\1172665RO.docx 7/9 PE627.692v02-00 

 RO 

 

Acordul propus prevede următoarele contingente tarifare (CT): 

 un CT de 6 060 de tone pentru linia tarifară 1602.3929 (produse din carne de rață, gâscă, 

bibilică fierte, care conțin carne sau organe de păsări de curte în proporție de minimum 

57 % din greutate), cu o alocare specifică pe țară de 6 000 de tone pentru China și de 60 

de tone pentru toate celelalte țări, aplicându-se o rată tarifară de 10,9 % pentru cantitățile 

din cadrul contingentului; 

 un CT de 660 de tone pentru linia tarifară 1602.3985 (produse din carne de rață, gâscă, 

bibilică fierte, care conțin carne sau organe de păsări de curte în proporție de mai puțin de 

57 % din greutate), cu o alocare specifică pe țară de 600 de tone pentru China și de 60 de 

tone pentru toate celelalte țări, aplicându-se o rată tarifară de 10,9 % pentru cantitățile din 

cadrul contingentului; 

 un CT erga omnes de 5 000 de tone pentru linia tarifară 1602.3219 (carne de pasăre din 

specia Gallus domesticus, fiartă, cu un conținut de carne sau organe de păsări de curte în 

proporție de mai puțin de 57 % din greutate), cu o rată tarifară de 8 % pentru cantitățile 

din cadrul contingentului. 

 

UE dispune în prezent de un timp limitat pentru semnarea acestui acord, cu scopul de a se 

conforma constatărilor din raportul grupului OMC. Raportorul recomandă ca Parlamentul 

European să aprobe încheierea acordului. UE ar trebui să încheie acest acord cât mai curând 

posibil și cu scopul de a reafirma, prin adoptarea de măsuri specifice, angajamentul constant 

și ferm al UE față de principiul multilateralismului care se reflectă în funcționarea OMC și, în 

special, față de cel mai eficient mecanism al OMC - sistemul de soluționare a litigiilor. 
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VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ 

35 + 
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