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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.) 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.  

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

punere în aplicare a clauzei de salvgardare și a mecanismului de prevenire a eludării 

care permite suspendarea temporară a preferințelor tarifare din Acordul de asociere 

dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele 

membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte 

(COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2015)0154), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 

de către Comisie (C8-0092/2015), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru 

agricultură și dezvoltare rurală (A8-0364/2015), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1  

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cazul în care faptele stabilite definitiv 

demonstrează că sunt îndeplinite condițiile 

prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din 

prezentul regulament, Comisia poate 

adopta măsuri de salvgardare definitive. 

1. În cazul în care din faptele stabilite 

definitiv reiese că sunt îndeplinite 

condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul 

(1) din prezentul regulament, Comisia 

invită autoritățile din Moldova să 
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Respectivele acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 14 

alineatul (4) din prezentul regulament. 

organizeze consultări, în conformitate cu 

articolul 160 din acord. În cazul în care 

nu se ajunge la o soluție satisfăcătoare în 

termen de 30 de zile, Comisia poate adopta 

măsuri de salvgardare definitive. 

Respectivele acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 14 

alineatul (4) din prezentul regulament. 

 

 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 2  

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Raportul include informații cu privire la 

aplicarea măsurilor provizorii și a 

măsurilor definitive, a măsurilor prealabile 

de supraveghere, a măsurilor de 

supraveghere regională și a măsurilor de 

salvgardare, precum și cu privire la 

încheierea anchetelor și a procedurilor fără 

instituirea de măsuri. 

2. Raportul include, printre altele, 

informații cu privire la aplicarea măsurilor 

de salvgardare provizorii și definitive, a 

măsurilor prealabile de supraveghere, 

precum și cu privire la încheierea 

anchetelor și a procedurilor fără instituirea 

de măsuri și la aplicarea mecanismului de 

prevenire a eludării. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Acordul de asociere cu Moldova, la fel ca majoritatea acordurilor noastre comerciale, include 

o clauză de salvgardare bilaterală. Prin intermediul acestui instrument, preferințele pot fi 

suspendate temporar în cazul în care aplicarea lor ar determina o creștere neprevăzută și 

semnificativă a importurilor, cauzând prejudicii economice industriei naționale a țării 

importatoare (și anume, este posibilă fie suspendarea liberalizării suplimentare a tarifului, fie 

reintroducerea nivelului taxelor vamale aplicabile națiunii celei mai favorizate). În plus, acest 

acord include și un așa-numit mecanism de prevenire a eludării, care prevede posibilitatea de 

a reintroduce nivelul taxelor vamale aplicabile națiunii celei mai favorizate atunci când 

importurile de anumite produse agricole din Moldova depășesc un prag dat, fără o justificare 

corespunzătoare cu privire la originea exactă a acestora.  

Este necesar un regulament al Parlamentului European și al Consiliului pentru a institui în 

legislația internă a UE instrumentul de care este nevoie pentru a putea aplica clauza de 

salvgardare bilaterală și mecanismul de prevenire a eludării. 

Propunerea Comisiei supusă examinării se bazează în mare măsură pe regulamente de punere 

în aplicare comparabile, discutate și convenite între colegiuitori pentru mai multe acorduri de 

liber schimb care au fost încheiate recent de UE și care sunt acum în vigoare: UE-Coreea 

(regulamentul a fost publicat în 2011), UE-America Centrală (regulamentul a fost publicat în 

2013) și UE-Columbia și Peru (regulamentul a fost publicat în 2013). 

Raportorul subliniază că regulamentul propus pune în practică acele dispoziții prevăzute în 

Acordul de asociere UE-Moldova pentru care Parlamentul European și-a dat aprobarea la 13 

noiembrie 2014. Este necesar să se adopte regulamentul propus pentru a asigura respectarea 

de către Moldova a obligațiilor sale care decurg din acord, pentru a proteja producătorii din 

UE, dacă este nevoie. 

Raportorul salută mai ales obligația de raportare a Comisiei prevăzută de propunerea de 

regulament, potrivit căreia Comisia prezintă colegiuitorilor și ulterior aduce la cunoștința 

publicului un raport anual privind punerea în aplicare și asigurarea respectării regulamentului. 

Parlamentul European poate să invite Comisia la o reuniune ad-hoc a comisiei sale 

competente pentru a prezenta și a explica orice aspect legat de punerea în aplicare a 

regulamentului. Raportorul este de părere că această raportare va contribui la controlul 

parlamentar al punerii în aplicare de către Comisie a politicii comerciale comune și, de 

asemenea, la creșterea transparenței cu privire la aceasta. 

Amendamentul propus la propunerea Comisiei are drept obiectiv armonizarea formulării 

Regulamentului cu cea a Acordului de asociere UE-Georgia. 

Amendamentul 1 enunță în mod clar obligația UE de a organiza consultări cu autoritățile 

moldovenești înainte de impunerea unei măsuri de salvgardare definitive. Acest lucru a fost 

negociat și convenit de UE și Moldova la articolul 160 din acordul de asociere Prin urmare, 

reflectarea acestei formulări în regulamentul de punere în aplicare a clauzei de salvgardare 

este justificată corespunzător.  

  

Amendamentul 2 are drept obiectiv armonizarea terminologiei utilizate în propunerea 

Comisiei cu cea a acordului de asociere. Acesta enunță, de asemenea, în mod clar obligația de 

raportare a Comisiei, pentru a menționa în mod expres aplicarea mecanismului de prevenire a 
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eludării. 

 

 

Amendamentul are un caracter tehnic și explicativ și nu ar trebui să împiedice încheierea 

rapidă a procedurii legislative. 



 

RR\1081690RO.doc 9/13 PE571.451v02-00 

 RO 

 

14.10.2015 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

destinat Comisiei pentru comerț internațional 

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de punere în 

aplicare a clauzei de salvgardare și a mecanismului de prevenire a eludării care permite 

suspendarea temporară a preferințelor tarifare din Acordul de asociere dintre Uniunea 

Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe 

de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte 

(COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD)) 

Raportoare pentru aviz: Viorica Dăncilă 

 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană (UE) și Republica Moldova (denumit în 

continuare „acordul”) a fost semnat la 24 iunie 2014 și a fost aplicat cu titlu provizoriu 

începând cu 1 septembrie 2014. Parlamentul European a aprobat încheierea acestui acordul la 

13 noiembrie 2014. 

Acordul introduce un regim comercial preferențial - zona de liber schimb complex și 

cuprinzător (DCFTA). Regulamentul (CE) nr. 55/2008 al Consiliului de introducere a unor 

preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova se va aplica în paralel până la 31 

decembrie 2015 și a fost modificat recent pentru a extinde scutirea de taxe vamale la vinurile 

moldovenești și pentru a acorda contingente scutite de taxe vamale pentru mere, prune și 

struguri de masă1.  

UE este cel mai mare partener comercial al Moldovei, cu 46,4 % din schimburile comerciale, 

urmată de Rusia (21,9 %) și de Ucraina (11,8 %). Comerțul cu Moldova reprezintă 0,1 % din 

schimburile comerciale totale ale Uniunii. În 2014, în urma intrării în vigoare a DCFTA, 

importurile în Uniune provenite din Republica Moldova au crescut cu 20 %, iar importurile de 

bunuri agricole au crescut în mod deosebit, înregistrând o creștere de 30 %. Produsele 

agricole reprezintă o cotă importantă din totalul importurilor în Uniune provenite din 

Republica Moldova. Principalele exporturi ale Republicii Moldova în Uniune sunt semințele 

oleaginoase, nucile proaspete și uscate, sucul de mere, vinurile și cerealele. Principalele 

exporturi ale Uniunii în Moldova sunt băuturile spirtoase, preparatele alimentare, țigaretele, o 

serie de fructe și legume, inclusiv citrice, carnea de porc și hrana pentru animale. 

                                                 
1 Regulamentul (UE) nr. 1383/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2014  
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Tabelul de mai jos cuprinde datele statistice referitoare la importurile agricole ale UE din 

Republica Moldova în perioada 2009-2014. 

Importurile UE 28 din Moldova x 1.000.000 € 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Media 
2009-2014 

PRODUSE AGRICOLE [milioane EUR] 137 141 256 265 259 347 234 

PRODUSE AGRICOLE PRELUCRATE 
[milioane EUR] 

11 12 16 19 23 22 17 

TOATE PRODUSELE AGRI [milioane EUR] 148 153 272 284 282 369 251 

PRODUSE AGRICOLE 
PRELUCRATE/TOATE PRODUSELE AGRI 
[milioane EUR] 

7,6% 7,8% 5,7% 6,5% 8,2% 6,0% 6,8% 

TOTAL TOATE MĂRFURILE [milioane EUR] 423 445 644 669 680 885 624 

TOATE PRODUSELE AGRI/ TOTAL TOATE 
MĂRFURILE 

34,9% 34,4% 42,3% 42,4% 41,5% 41,6% 40,2% 

 

La fel ca majoritatea acordurilor comerciale ale UE, acordul include o clauză de salvgardare 

bilaterală, prevăzută la articolele 165-169. Poate fi impusă o măsură de salvgardare atunci 

când un produs originar din Republica Moldova, ca urmare a reducerii sau eliminării taxelor 

vamale la produsul în cauză, este importat în Uniune în cantități atât de mari, în termeni 

absoluți sau relativi, prin raportare la producția Uniunii, încât cauzează sau amenință să 

cauzeze un ,,prejudiciu grav” industriei Uniunii. Aceasta poate conduce la o suspendare a unei 

reduceri suplimentare a taxei vamale aplicate produsului în cauză sau la reintroducerea 

nivelului de taxă vamală aplicabilă națiunii celei mai favorizate („NCMF”). O astfel de 

măsură poate fi aplicată pentru o perioadă de doi ani și poate fi prelungită, excepțional, pentru 

încă doi ani. Capitolul I din propunere conține dispoziții detaliate privind deschiderea 

procedurilor și anchetelor, măsuri prealabile de supraveghere, impunerea de măsuri de 

salvgardare provizorii și definitive, precum și durata și revizuirea acestor măsuri.  

În plus, acordul include, de asemenea, la articolul 148a, așa-numitul „mecanism antieludare”, 

care prevede posibilitatea de a reintroduce taxa vamală aplicabilă națiunii celei mai favorizate 

dacă importul anumitor produse agricole provenite din Moldova (enumerate în anexa XV-C) 

depășește un anumit prag, fără o justificare cu privire la originea lor exactă. Clauzele privind 

măsurile împotriva practicilor de eludare sunt importante pentru a evita importurile în Uniune 

de produse nemoldovenești prin Republica Moldova, folosindu-se avantajele acordului pentru 

a eluda cerințele vizând „regulile de origine”. Capitolul II al propunerii (articolul 13) 

stabilește procedurile pentru implementarea acestui mecanism, fără a aduce atingere aplicării 

oricărei măsuri definite în capitolul I (măsuri de salvgardare). Cu toate acestea, măsurile luate 

conform dispozițiilor din cele două capitole nu pot fi aplicate simultan acelorași produse.  

Raportoarea salută și susține propunerea Comisiei, deoarece este necesar să se introducă în 

dreptul Uniunii instrumentele necesare pentru aplicarea unor măsuri de protecție temporare în 

cazul unei creșteri a importurilor care ar produce daune economice pe piața Uniunii, dar și 

producătorilor săi.  
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Părțile de fond ale propunerii de regulament de punere în aplicare reiau părțile relevante din 

textul negociat al acordului, Regulamentul (UE) nr. 2015/478 din 11 martie 2015 privind 

regimul comun aplicabil importurilor și, indirect, dispozițiile Acordului OMC privind 

măsurile de salvgardare. Părțile procedurale se bazează, în principal, pe regulamentele de 

punere în aplicare existente, discutate și convenite între cele trei instituții pentru fiecare dintre 

recentele acorduri de liber schimb care sunt acum în vigoare: cu Coreea (Regulamentul (UE) 

nr. 511/2011 din 11 mai 2011), cu America Centrală (Regulamentul (UE) nr. 20/2013 din 15 

ianuarie 2013) și cu Republica Columbia și Republica Peru (Regulamentul (UE) nr. 19/2013 

din 15 ianuarie 2013). 

Cu toate acestea, raportoarea constată că, din punct de vedere practic, recurgerea la clauza 

bilaterală de salvgardare pare destul de problematică, deoarece atât cerințele de fond1 , cât și 

cerințele procedurale sunt dificil de demonstrat și de aplicat. Acest fapt poate explica de ce 

acest tip de clauză nu a fost utilizat niciodată de Uniune, în pofida includerii sale în mai multe 

acorduri comerciale. 

****** 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală solicită Comisiei pentru comerț internațional, 

competentă în fond, să propună Parlamentului să adopte poziția în primă lectură preluând 

propunerea Comisiei. 

                                                 
1 De exemplu, noțiunea de „prejudiciu grav”, definită în articolul 4 din Acordul OMC privind măsurile de 

salvgardare ca fiind „o degradare generală considerabilă a situației producătorilor interni” și inclusă cu o 

definiție identică în textul acordului și la articolul 2 litera (d) din propunerea actuală.  
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