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I. OBIECTIVELE GENERALE ALE PROPUNERII DE REGULAMENT

În prezent, UE nu dispune de un cadru legislativ orizontal pentru a asigura exercitarea 
drepturilor sale în temeiul OMC și al altor acorduri comerciale internaționale. În contextul în 
care numărul acțiunilor de retorsiune crește la nivel mondial, instrumentul propus este în mod 
legitim menit să consolideze exercitarea drepturilor comerciale ale UE și credibilitatea UE și, 
în cele din urmă, să îi convingă pe partenerii noștri economici să respecte regulile jocului 
stabilite în acordurile comerciale. Prezenta propunere este totodată un element al unei strategii 
de deschidere de noi piețe pentru UE și aliniază procesul decizional la Tratatul de la Lisabona.

Acest nou instrument ar trebui să fie înțeles și în contextul normelor multilaterale (OMC), 
regionale și bilaterale de soluționare a litigiilor, care oferă deja țării reclamante dreptul de a 
alege calea „ultimei instanțe”, și anume, retorsiunea temporară defensivă împotriva unei țări 
care nu își respectă obligațiile, în cazul în care această țară nu pune în aplicare normele unui 
organ de soluționare a litigiilor. Prin urmare, nu există niciun obiectiv protecționist.

Faptul că raportorul susține ferm această propunere nu înseamnă că UE ar trebui să utilizeze 
mai des măsuri/contramăsuri de reechilibrare, însă va facilita, fără îndoială, utilizarea 
eventuală a acestora. Raportorul consideră că retorsiunea trebuie să constituie întotdeauna o 
soluție de ultimă instanță, în conformitate cu citatul aclamat al lui Pascal Lamy: „Consultă 
înainte de a legifera, negociază înainte de a te judeca, compensează înainte de a lua măsuri de 
retorsiune și conformează-te de fiecare dată”.

În ultimii ani au existat puține cazuri în care UE a fost nevoită să recurgă la măsuri de 
retorsiune, dar un factor important în asigurarea unei soluționării pozitive este existența unei 
amenințări credibile. Termenul pentru adoptarea unei măsuri are o importanță deosebită. În 
perioada dinaintea adoptării Tratatului de la Lisabona UE a urmat o abordare de la caz la caz a 
măsurilor de retorsiune comercială împotriva unei țări terțe în conformitate cu Înțelegerea 
OMC privind soluționarea litigiilor (DSU) sau pentru reechilibrare în temeiul Acordului 
privind măsurile de salvgardare. Aceasta s-a transpus în regulamente adoptate de Consiliu. În 
absența unui cadru orizontal, fiecare decizie ar trebui să fie adoptată acum în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară, care durează, în medie, între 15 și 31 de luni.

Cu toate că ar trebui să explorăm în detaliu posibilitățile de consolidare a prezentei propuneri 
în ceea ce privește domeniul său de aplicare, contramăsurile disponibile și implicarea 
Parlamentului, este deosebit de important ca UE să dispună de acest instrument orizontal cât 
mai curând posibil.

II. DOMENIUL DE APLICARE A REGULAMENTULUI

Prezenta propunere prevede norme și proceduri pentru a asigura exercitarea eficientă a 
drepturilor UE de a suspenda și a retrage concesiile sau alte obligații prevăzute în acorduri 
comerciale internaționale (articolul 1). Aceasta acoperă patru tipuri de situații (articolul 3):
- măsuri de retorsiune după soluționarea litigiilor comerciale la nivelul OMC (articolul 22 din 
DSU a OMC);
- măsuri de retorsiune după soluționarea litigiilor comerciale în temeiul altor acorduri 
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comerciale internaționale;
- măsuri de reechilibrare în cazul în care o țară terță adoptă măsuri de salvgardare fără măsuri 
adecvate de reechilibrare (articolul 8 din Acordul privind măsurile de salvgardare al OMC);
- măsuri de reechilibrare în cazul modificării unei concesii tarifare de către un terț în temeiul 
articolului XXVIII din GATT fără ajustări compensatorii.

III. TIPURI DE MĂSURI DE POLITICĂ COMERCIALĂ PROPUSE

La articolul 5 se prevăd trei tipuri de contramăsuri: 
1 - suspendarea concesiilor tarifare și impunerea unor taxe vamale noi; 
2 - introducerea sau creșterea restricțiilor cantitative la importul sau exportul de mărfuri; 
3 - suspendarea concesiilor în domeniul achizițiilor publice.

Propunerea i-ar permite UE să adopte contramăsuri numai după ce un organ internațional, 
regional sau bilateral de soluționare a litigiilor a autorizat acest lucru, dar această condiție nu 
împiedică UE să aleagă cele mai adecvate contramăsuri pentru a-și exercita în mod eficient 
drepturile, de exemplu, alegerea sectorului sau a acordului țării terțe care va fi vizat de 
contramăsură.

Circumstanțele în care măsurile de retorsiune pot fi autorizate sunt explicate la articolul 22.3 
din DSU. Sintagma „măsuri de retorsiune” în sine nu apare în text, dar este un termen care 
descrie o situație în care țara reclamantă suspendă concesii sau alte obligații într-un alt sector 
decât cel în care a fost constatată încălcarea de către țara inculpată. Articolul 8 din Acordul 
privind măsurile de salvgardare prevede același mecanism.

A. Serviciile și drepturile de proprietate intelectuală

Regulamentul propus stabilește o serie de contramăsuri de politică comercială limitate, în 
temeiul articolului 5, la bunuri și achiziții publice.

Serviciile, altele decât achizițiile publice, și drepturile de proprietate intelectuală sunt excluse 
de facto ca mecanisme comerciale de executare. În cazul în care ar fi necesar ca UE să 
utilizeze contramăsuri în aceste domenii, respectiv în domeniile GATS (Acordul General al 
OMC privind Comerțul cu Servicii) și TRIPS (Acordul OMC privind aspectele comerciale ale 
drepturilor de proprietate intelectuală), acest lucru ar trebui să fie realizat „în temeiul altor 
proceduri”, sub forma unor regulamente ad hoc a căror adoptare necesită o perioadă 
îndelungată.

Justificarea oferită de Comisie este lipsa expertizei în utilizarea măsurilor de executare în 
domeniul serviciilor și al drepturilor de proprietate intelectuală, care ar putea ridica probleme 
tehnice și juridice complexe.

Deși normele OMC permit măsuri de retorsiune, utilizarea exclusivă a retorsiunii la nivelul 
bunurilor nu este întotdeauna practică sau eficientă. Cu toate că în UE nu există un 
regulament de piață orizontal privind serviciile, legislația UE ar permite ca în anumite 
sectoare să se aibă în vedere o serie de contramăsuri. Înainte de a elimina posibilitatea de a 
include măsuri în domeniul serviciilor ca mijloc de executare, trebuie să se analizeze 
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implicațiile practice și existența unui interes din partea industriei. Importanța crescândă a 
serviciilor în acordurile regionale și bilaterale de liber schimb reprezintă un argument 
suplimentar în favoarea analizării cel puțin a posibilității de includere a serviciilor.

În ceea ce privește măsurile de retorsiune care implică drepturile de proprietate intelectuală, 
există mai multe dificultăți. În primul rând, există dificultăți inerente sistemului juridic al UE. 
În al doilea rând, adoptarea de contramăsuri în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală 
poate genera probleme legate de obligațiile care le revin statelor membre în temeiul dreptului 
internațional, dar și alte dificultăți de ordin practic.

Normele OMC permit suspendarea drepturilor și a obligațiilor în temeiul TRIPS ca urmare a 
unor litigii comerciale prezentate OMC. Cu toate acestea, deși suspendarea drepturilor de 
proprietate intelectuală a fost autorizată de un organ de soluționare a litigiilor în câteva cazuri, 
suspendarea în sine de fapt nu a avut loc niciodată.

B. Achizițiile publice

Este absolut esențial să se facă distincția între prezenta propunere de regulament și dezbaterile 
privind reciprocitatea derulate în contextul propunerii de regulament privind reciprocitatea 
achizițiilor publice. Prezenta propunere se referă la exercitarea drepturilor pe care UE le 
deține deja.

Cu toate că textul nu este foarte clar, prezenta propunere prevede adoptarea unor măsuri în 
materie de achiziții publice nu numai în contextul Acordului privind achizițiile publice 
(AAP), ci și în alte circumstanțe, îndeosebi atunci când un partener ALS nu respectă 
obligațiile în materie de achiziții publice care îi revin în temeiul ALS. Acest lucru ar putea fi 
reformulat într-un mod mai detaliat.

AAP se aplică deja la normele DSU a OMC și permite părților semnatare să pună în aplicare 
contramăsuri atunci când se confruntă cu acțiuni ilegale. Particularitatea AAP este că exclude 
măsurile de retorsiune, ceea ce înseamnă că singurele contramăsuri posibile în caz de 
încălcare a AAP sunt restricțiile în materie de achiziții publice. Acest lucru este în contrast cu 
GATS și TRIPS, în cazul cărora măsurile de retorsiune nu sunt excluse, cu toate că există 
norme ce trebuie respectate.

Angajamentele în domeniul achizițiilor publice se extind ca urmare a revizuirii AAP și a 
includerii în ALS a capitolelor privind achizițiile publice și a capitolelor privind soluționarea 
completă a litigiilor. În timp ce în trecut litigiile bilaterale reprezentau foarte rar o opțiune, pe 
viitor ne putem aștepta la unele acțiuni de soluționare a litigiilor în cadrul ALS, iar UE trebuie 
să fie pregătită.

După aproape 50 de ani de politică comercială comună, nu le putem spune cetățenilor noștri 
că UE negociază acordurile noastre comerciale, dar că nu este în măsură să le pună în aplicare 
prin mecanisme adecvate.

IV. COLECTAREA DE INFORMAȚII
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Propunerea se referă la diverse aspecte ale conceptului de „interes (general)” și „interes 
economic” al UE. Comisia justifică această formulare făcând trimitere la formulări similare, 
îndeosebi în dreptul OMC.

Conform articolului 9, Comisia solicită informații și opinii cu privire la interesele economice 
ale Uniunii legate de produse sau sectoare specifice, în aplicarea prezentului regulament. 
Având în vedere faptul că pentru operatorii economici din UE este importantă alegerea 
contramăsurilor și a sectorului sau acordului țării terțe care urmează să fie vizat de 
contramăsuri, este necesar ca în procesul de colectare a informațiilor să se includă mai multe 
detalii, pentru a-i permite Comisiei să ia în considerare toate punctele de vedere și toate 
informațiile și pentru a defini, în mod cuprinzător, interesul general și economic al UE, 
inclusiv aspectele sociale și de mediu.

V. IMPLICAREA MAI INTENSĂ A PARLAMENTULUI 

Referitor la implicarea PE în proceduri, prezenta propunere nu oferă foarte multe detalii și ar 
trebui să fie evaluată ținând seama de:
- articolul 11 „Dreptul de control al Parlamentului European” din Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de 
către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie;
- Acordul-cadru referitor la circulația documentelor comerciale restricționate;
- articolul 88 din Regulamentul de procedură al PE.

Orice decizie a Comisiei de a adopta contramăsuri de politică comercială ar avea consecințe 
deosebit de importante, nu doar din punct de vedere economic, ci și din punct de vedere 
politic, în general. Chestiunea implicării Parlamentului în toate etapele procedurii și nevoia de 
transparență trebuie evaluate cu atenție.

- Ar trebui să se aibă în vedere un proces ad hoc suplimentar de control/consultare în diferite 
etape ale procedurii, în special atunci când un membru al OMC trebuie să respecte un termen 
pentru a se conforma cu decizia OMC și imediat după expirarea acestui termen?
- Cum va fi informat Parlamentul în timp util, de preferință înainte de luarea deciziei?
- Ce mecanism se va utiliza pentru a-i permite Parlamentului să se pronunțe cu privire la 
aceste măsuri?
- Cum se poate asigura confidențialitatea acestor informații sensibile?
- Ar trebui să se introducă vreo cerință de consultare/informare a Parlamentului în 
regulamentul în sine (considerente, articole) sau în orice document de însoțire (declarație)?


