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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea acordului sub forma 

unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în 

temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General 

pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de 

angajamente ale Republicii Croația în cadrul procesului său de aderare la Uniunea 

Europeană 

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE)) 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (15561/2015), 

– având în vedere acordul sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și 

Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului 

XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la 

modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Croația în cadrul 

procesului său de aderare la Uniunea Europeană (15562/2015), 

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

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

litera (a) subpunctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-

0158/2016), 

– având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 

alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0231/2016), 

1. aprobă încheierea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția sa Consiliului, Comisiei, 

precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Populare 

Chineze. 
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Odată cu aderarea Republicii Croația, Uniunea Europeană și-a extins uniunea vamală. Prin 

urmare, Uniunea Europeană a fost obligată, conform normelor Organizației Mondiale a 

Comerțului (OMC) (articolul XXIV alineatul (6) din GATT 1994), să deschidă negocieri cu 

membrii OMC care au drepturi de negociere în ceea ce privește tariful vamal al Croației, 

pentru a ajunge în cele din urmă la un acord referitor la o ajustare compensatorie. O astfel de 

ajustare este necesară în cazul în care adoptarea regimului tarifar extern al UE duce la 

creșterea tarifelor peste nivelul pe care țara aflată în curs de aderare s-a angajat să îl respecte 

la OMC. 

La 15 iulie 2013, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri în temeiul articolului 

XXIV alineatul (6) din GATT 1994. Comisia a negociat cu membrii OMC care au drepturi de 

negociere cu privire la retragerea unor concesii specifice legate de retragerea listei de 

angajamente a Republicii Croația în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană.  

Comisia propune Consiliului ca Acordul sub forma unui schimb de scrisori cu Republica 

Populară Chineză să fie semnat în numele Uniunii. În paralel, se transmite Consiliului și o 

propunere separată de încheiere a acestui acord. 

Pentru produsele industriale, rezultatele acordului vor trebui incluse în anexa I la 

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind nomenclatura 

tarifară și statistică și tariful vamal comun, prin intermediul unui regulament de punere în 

aplicare al Comisiei, care să modifice anexa, în temeiul articolului 9 din regulament, pentru a 

reduce valoarea taxei convenționale stabilite în tariful vamal comun după cum urmează: 

– la linia tarifară 6404 19 90 (încălțăminte cu tălpi exterioare din cauciuc sau material 

plastic - altele), reducerea actualei taxe consolidate a UE de la 17 % la 16,9 %; 

– la linia tarifară 8415 10 90 (mașini și aparate de aer condiționat, de perete sau de 

fereastră, de tipul „split”), reducerea actualei taxe consolidate a UE de la 2,7 % la 2,5 

%. 

În cazul creșterilor contingentelor agricole, Comisia va adopta un regulament de punere în 

aplicare pentru a deschide și a gestiona următoarele contingente, în temeiul articolului 

187 litera (a) din Regulamentul privind organizarea comună unică a piețelor (OCP) 

(Regulamentul (UE) nr. 1308/2013): 

– la linia tarifară 0703 20 00, se adaugă 2 150 de tone la cantitatea alocată Republicii 

Populare Chineze în cadrul contingentului tarifar al UE pentru usturoi, menținându-se 

rata actuală aplicabilă contingentului de 9,6 %; 

– se adaugă 650 de tone la cantitatea alocată Republicii Populare Chineze în contingentul 

tarifar al UE pentru ciuperci din specia Agaricus, preparate, conservate sau conservate 

provizoriu, menținându-se ratele actuale aplicabile contingentului. 

Observațiile raportorului 

Raportorul salută acordul încheiat cu Republica Populară Chineză și consideră oportună 
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aprobarea sa de către Parlamentul European. Republica Populară Chineză are dreptul să își 

restabilească drepturile comerciale anterioare în urma ușoarei erodări a acestora datorată 

extinderii uniunii vamale a UE odată cu aderarea Croației la UE. 

Articolul XXIV alineatul (4) din GATT subliniază pe bună dreptate că ... „scopul constituirii 

uniunilor vamale sau a zonelor de comerț liber trebuie să fie acela de a facilita comerțul între 

părțile contractante și nicidecum să ridice bariere în calea comerțului altor părți contractante 

cu aceste teritorii”. De aceea, acest acord de compensare poate fi privit ca o nouă dovadă a 

atașamentului UE față de regimul comercial bazat pe norme multilaterale, care are în centru 

OMC. 

Comisia a ales în mod corect (1) să mărească contingentele tarifare și (2) să reducă ratele 

tarifare actuale ca modalități de compensare pentru respectivele produse chinezești, pentru a 

compensa pierderile. 

Comisia pentru afaceri externe și-a dat avizul sub forma unei scrisori și consideră că este 

oportun să se aprobe propunerea de încheiere a acordului, deoarece acordul conține modificări 

proporționale cu concesiile și este în concordanță cu practica anterioară și cadrul OMC. 

Comisia pentru afaceri externe a luat act de rapoartele Comisiei care precizează că ajustările 

compensatorii relevante față de China sunt proporționale și nu depășesc drepturile Chinei 

afectate de retragerea concesiilor din partea Croației. 
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ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE 

 

Dlui Bernd Lange 

Președinte 

Comisia pentru comerț internațional 

 

Ref.: D(2016)19080 

 

Subiect: Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea acordului între Uniunea 

Europeană și Republica Populară Chineză în temeiul prevederilor din Acordul General 

pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 și referitoare la modificarea concesiilor legate de 

aderarea Croației la Uniunea Europeană (2015/0298 (NLE)) 

 

Stimate coleg, 

Mă adresez dumneavoastră în legătură cu propunerea de decizie a Consiliului, prezentată de 

Comisie la 16 decembrie 2015, privind încheierea acordului între Uniunea Europeană și 

China privind modificarea concesiilor tarifare legate de aderarea Croației la UE.  

Acordul propus vine ca urmare a proiectului de acord negociat sub forma unui schimb de 

scrisori, care a fost parafat la Bruxelles la 7 octombrie 2015. Constat că propunerea este 

coerentă cu practica UE urmată în extinderile anterioare și este în conformitate cu Acordul 

General pentru Tarife și Comerț (GATT). De asemenea, am luat act de rapoartele Comisiei 

care precizează că ajustările compensatorii relevante aplicate Chinei sunt proporționale și nu 

depășesc drepturile Chinei care au fost afectate în urma retragerii concesiilor Croației. 

Comisia pentru afaceri externe consideră că este oportună aprobarea propunerii de încheiere a 

acordului, deoarece acordul conține modificări proporționale ale concesiilor și este în 

concordanță cu practicile anterioare și cu cadrul OMC. 

Sunt convins că comisia pe care o prezidați, după ce va încheia evaluarea propunerii, va 

împărtăși evaluarea noastră pozitivă. 

Cu stimă, 

Elmar Brok 
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