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RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU 

privind obstacolele în calea comerțului și a investițiilor 

 

1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016 

INTRODUCERE  

În cadrul Strategiei de acces pe piețe (SAP), această a șaptea ediție a Raportului privind 

obstacolele în calea comerțului și a investițiilor (ROCI) analizează obstacolele în calea 

comerțului și a investițiilor semnalate de întreprinderi și de statele membre Comisiei prin 

Parteneriatul privind accesul pe piață (PAP)
1
. 

Acest parteneriat între Comisie, statele membre și întreprinderile europene s-a dovedit 

deja de neprețuit pentru culegerea de informații cu privire la obstacolele în calea 

comerțului și pentru definirea de comun acord a unei strategii comune prioritare de 

înlăturare a obstacolelor. Valorificând această experiență și având în vedere creșterea 

protecționismului, Comisia a anunțat, în cadrul comunicării sale intitulate „Comerț 

pentru toți”
2
, un „parteneriat consolidat” pentru intensificarea eforturilor comune 

existente și pentru extinderea acestora, dincolo de înlăturarea obstacolelor din calea 

comerțului și a investițiilor, la punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb (ALS)
3
.  

În acest context, ediția din acest an a ROCI se concentrează asupra obstacolelor concrete 

care afectează în mod direct operatorii economici din UE în țările terțe. Această abordare 

marchează o trecere de la analizele tendințelor protecționiste generale, examinate în 

ediția precedentă
4
, la o concentrare asupra celor mai relevante obstacole care afectează 

                                                 
1  Parteneriatul privind accesul pe piață a fost creat în 2007 pentru a aprofunda cooperarea dintre 

Comisie, statele membre și întreprinderile din UE, atât la Bruxelles, cât și la nivel local. Acesta se 

bazează pe reuniuni lunare ale Comitetului consultativ privind accesul pe piață și ale grupurilor de 

lucru sectoriale pentru accesul pe piață, derulate la Bruxelles, precum și pe reuniuni periodice ale 

echipelor responsabile cu accesul pe piață sau ale consilierilor comerciali, desfășurate în țările terțe. 

2  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf  

3  Spre sfârșitul anului 2017 se prevede adoptarea unui nou raport privind punerea în aplicare a ALS. 

4  O analiză mai generală a tendințelor protecționiste este încă realizată în cadrul raportului bianual al 

OMC cu privire la măsurile protecționiste adoptate de țările G20. La momentul redactării prezentului 

raport, ultimul raport de monitorizare a comerțului al OMC 

(https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/trdev_09dec16_e.htm) era cel din data de 9 

decembrie 2016.  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/trdev_09dec16_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/trdev_09dec16_e.htm
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exporturile UE către 51 de țări terțe
5
, conform datelor raportate prin PAP și înregistrate în 

secțiunea privind obstacolele în calea comerțului din baza de date privind accesul pe 

piață („Market Access Database” – MADB)
6
. Această analiză a măsurilor care afectează 

întreprinderile din UE permite și formularea unor concluzii care confirmă în general 

continuarea creșterii tendințelor protecționiste, observate în ROCI anterioare și în 

rapoartele anterioare privind protecționismul.  

Prima secțiune a raportului prezintă o analiză numerică, defalcată pe țări, pe tipuri de 

obstacole și pe sectoare, a celor 372 de obstacole active
7
 în calea comerțului și a 

investițiilor înregistrate în MADB și a celor 36 de obstacole noi înregistrate în 2016. 

A doua parte oferă o analiză mai detaliată a noilor obstacole raportate în 2016 (1 

ianuarie-31 decembrie 2016), descriind tendințele specifice din diverse țări și sectoare și 

evaluând fluxurile comerciale care ar putea fi afectate.  

Cea de a treia secțiune dezvoltă subiectul instrumentelor utilizate în SAP pentru a 

contracara aceste obstacole și prezintă o imagine generală a celor 20 de obstacole care au 

fost înlăturate cu succes în 2016. După o analiză generală a fluxurilor comerciale 

potențial afectate și a principalelor sectoare beneficiare, sunt evidențiate și câteva povești 

de succes majore. 

 

I.  PREZENTARE GENERALĂ A OBSTACOLELOR ÎN CALEA 

COMERȚULUI ȘI A INVESTIȚIILOR  

Capitolul de față oferă o analiză faptică și numerică a obstacolelor în calea comerțului 

existente în țările terțe și a tendințelor asociate acestora, pe baza secțiunii privind 

obstacolele în calea comerțului din MADB, care înregistrează toate obstacolele pentru 

care s-au luat măsuri în cadrul PAP.  

                                                 
5  Algeria, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Bangladesh, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, 

Camerun, Canada, Chile, China, Columbia, Republica Dominicană, Ecuador, Egipt, India, Indonezia, 

Israel, Japonia, Kazahstan, Liban, Malaysia, Mexic, Moldova, Maroc, Noua Zeelandă, Nigeria, 

Norvegia, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Filipine, Federația Rusă, Arabia Saudită, Singapore, Africa 

de Sud, Coreea de Sud, Elveția, Taiwan, Thailanda, Tunisia, Turcia, Uganda, Ucraina, Uruguay, SUA, 

Venezuela și Vietnam. 

6  Baza de date privind accesul pe piață (http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm) pune la dispoziția 

companiilor exportatoare din UE informații referitoare la condițiile de import de pe piețele țărilor terțe. 

Printre acestea se numără informații despre obstacolele în calea comerțului, dar și despre tarife și 

regulile de origine, procedurile și formalitățile necesare pentru importul în țări terțe, măsurile sanitare 

și fitosanitare (SPS), statistici și serviciile specifice de export furnizate IMM-urilor. În schimb, 

Serviciul de asistență pentru export al UE (http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm) oferă 

informații cu privire la condițiile de import în UE din țările care reprezintă parteneri comerciali (tarife 

și cerințe aplicabile, regimuri preferențiale, contingente și statistici, printre altele). 

7  Obstacole „active” înseamnă că obstacolele respective sunt monitorizate în mod activ în cadrul 

Parteneriatului privind accesul pe piață (spre deosebire de obstacolele înlăturate). 

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm
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Este important de precizat că MADB (și prezentul raport) nu oferă o prezentare 

cuprinzătoare a tuturor dificultăților comerciale cu care se confruntă operatorii economici 

din UE
8
. Companiile pot decide să nu raporteze anumite obstacole către PAP, deoarece 

speră să le înlăture sau să eludeze efectele acestora, sau este posibil ca obstacolul 

respectiv să nu reprezinte o prioritate în cadrul PAP. Mai mult, unele companii pot să nu 

știe că există posibilitatea ca obstacolele să fie combătute prin intermediul PAP.  

Deși MADB și prezentul raport nu se antepronunță cu privire la (i)legalitatea măsurilor 

înregistrate, toate aceste obstacole au fost identificate ca problematice pentru companiile 

din UE și au fost prioritizate în vederea unor acțiuni viitoare în PAP, deoarece ar putea fi 

discriminatorii, disproporționate sau restrictive pentru comerț.  

 

A. INVENTAR GENERAL AL OBSTACOLELOR ÎN CALEA COMERȚULUI ȘI 

A INVESTIȚIILOR 

La data redactării prezentului raport, în MADB erau înregistrate în total 372 de obstacole 

active în calea comerțului și a investițiilor. Această cifră demonstrează succesul PAP ca 

forum de identificare a obstacolelor în calea comerțului, dar arată și că oportunitățile 

exportatorilor și ale investitorilor din UE continuă să fie restricționate de un număr 

semnificativ de măsuri. MADB permite o defalcare a obstacolelor în calea comerțului 

înregistrate în funcție de țara terță, de tipul măsurii și de sector. Prezentul raport urmează 

această defalcare. 

1. Defalcarea tuturor obstacolelor în funcție de țara terță 

Tabelul 1 arată o reprezentare grafică a distribuției geografice a acestor măsuri.  

În pofida faptului că angajamentele liderilor G20 de a respinge protecționismul au fost 

repetate încă o dată în 2016 la Summitul G20 desfășurat în perioada 4-5 septembrie 2016 

la Hangzhou, primele zece țări ca număr de obstacole în calea comerțului aflate încă în 

vigoare se numără printre economiile G20. Cel mai mare număr de obstacole a fost 

observat în Rusia, cu 33 de măsuri înregistrate. Dintre acestea, 16 se aplicau direct la 

frontieră, 14 se aplicau după trecerea frontierei, iar 3 erau subvenții susceptibile de 

denaturarea schimburilor comerciale. Următoarele țări ca număr de obstacole active au 

                                                 
8  A se vedea, de exemplu, recentul raport comun al Centrului de Comerț Internațional (ITC) și al 

Comisiei, intitulat „Navigating Non-tariff Measures: Insights From A Business Survey in the European 

Union” („«Navigarea» măsurilor netarifare: idei desprinse dintr-un sondaj în rândul întreprinderilor în 

Uniunea Europeană”) decembrie 2016 

(http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/december/tradoc_155181.pdf), prezentarea generală a 

măsurilor cu potențial de restricționare a comerțului descrise în contextul Raportului anterior privind 

obstacolele în calea comerțului și a investițiilor 

(http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/may/tradoc_154568.pdf; 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/june/tradoc_154665.pdf) sau rapoartele anterioare privind 

protecționismul. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/december/tradoc_155181.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/may/tradoc_154568.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/june/tradoc_154665.pdf
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fost Brazilia, China și India, fiecare cu un total de 23 de măsuri în vigoare în prezent. 

Acestea erau în principal măsuri aplicate după trecerea frontierei (14 în cazul Braziliei și 

12 în cazul Chinei și al Indiei), dar și măsuri aplicate direct la frontieră (9 în cazul 

Braziliei, 10 în cazul Chinei și 11 în cazul Indiei). Pentru China, MADB a înregistrat și o 

măsură de subvenționare.  

Alte țări terțe pentru care s-au înregistrat cel puțin 10 obstacole în calea comerțului și a 

investițiilor sunt Indonezia (17), Coreea de Sud (17), Argentina (16), Statele Unite (16), 

Turcia (15), Australia (13), Thailanda (11), Vietnam (11), Chile (10) și Mexic (10).  



 

     

 

Tabelul 1: Defalcarea geografică a obstacolelor în calea comerțului și a investițiilor în MADB (* – țări G20)  
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2. Defalcarea tuturor obstacolelor în funcție de tipul măsurii 

MADB permite și diferențierea în funcție de tipul obstacolelor. Aceasta este ilustrată în 

tabelul 2. 
 

 

Tabelul 2: Defalcarea după tip a obstacolelor în calea comerțului și a investițiilor 

înregistrate în MADB  

Diagrama arată un număr egal de obstacole (183 în fiecare caz) din categoria măsurilor 

mai tradiționale aplicate la frontieră, pe de o parte, și a măsurilor aplicate după trecerea 

frontierei, pe de altă parte. Măsurile la frontieră sunt restricții care afectează în mod 

direct importurile și exporturile, de regulă prin majorări tarifare, restricții cantitative, 

măsuri sanitare și fitosanitare (SPS), licențe de import sau chiar prin interdicții 

comerciale. Rusia (16), India (11), Argentina (11), China (10) și Turcia (10) sunt țările 

care au recurs cel mai frecvent la aceste obstacole.  

În MADB s-a înregistrat un număr la fel de mare de măsuri aplicate după trecerea 

frontierei. Aceste obstacole pot fi restricții legate de servicii, investiții, achiziții publice, 

drepturi de proprietate intelectuală sau obstacole tehnice nejustificate în calea comerțului. 

Cel mai mare număr de astfel de măsuri înregistrate se aplică în Rusia, Brazilia (fiecare 

câte 14), China (12) și India (12).  

A treia categorie principală de obstacole înregistrate este reprezentată de subvențiile care 

denaturează schimburile comerciale. Chiar dacă subvențiile sunt combătute mai degrabă 

prin intermediul anchetelor antisubvenții, statele membre și întreprinderile au optat 

pentru raportarea câtorva sisteme de subvenționare (șase) și în cadrul PAP, ceea ce 

subliniază provocările din ce în ce mai mari reprezentate de această practică neloială. 

Jumătate dintre subvențiile înregistrate care produc o denaturare deosebită a schimburilor 

comerciale (trei) sunt aplicate de Rusia, aceasta fiind urmată de China, Coreea de Sud și 

Statele Unite (câte o subvenție fiecare). 
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B. OBSTACOLE ÎN CALEA COMERȚULUI ȘI A INVESTIȚIILOR 

RAPORTATE ÎN 2016 

Având în vedere sfera sa de cuprindere anuală, ROCI reprezintă o ocazie potrivită pentru 

a realiza un bilanț anual al noilor obstacole, precum și al activităților de înlăturare a 

obstacolelor din cadrul PAP. Conform datelor din MADB, în 2016 s-au înregistrat 36 de 

obstacole noi, existente în 21 de țări
9
. Prin urmare, numărul obstacolelor noi din 2016 a 

fost destul de apropiat de cel din 2015, când s-au înregistrat 39 de noi măsuri. 

1. Defalcarea obstacolelor raportate în 2016 în funcție de țara terță 

Distribuția geografică a acestor obstacole noi este ilustrată în tabelul 3.  

  

Tabelul 3: Defalcarea geografică a obstacolelor în calea comerțului și a investițiilor 

raportate în 2016 (* – țări G20)  

În 2016, cel mai mare număr de obstacole noi a fost raportat în contextul relațiilor 

comerciale și de investiții cu Rusia (șase) și cu India (cinci), ceea ce confirmă tendințele 

protecționiste deja identificate în ediția de anul trecut a ROCI. Și Elveția a instituit trei 

obstacole noi, iar în Algeria, China, Egipt și Turcia au fost raportate câte două obstacole 

noi. Celelalte 14 obstacole noi înregistrate au fost identificate în alte țări terțe 

individuale.  

2. Defalcarea obstacolelor raportate în 2016 în funcție de tipul măsurii 

                                                 
9 Algeria, Armenia, Brazilia, Chile, China, Ecuador, Egipt, India, Kazahstan, Malaysia, Mexic, 

Moldova, Noua Zeelandă, Oman, Rusia, Africa de Sud, Coreea de Sud, Elveția, Turcia, Ucraina și 

Uruguay.  
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Tabelul 4 oferă o prezentare generală a celor trei tipuri principale de măsuri înregistrate 

în 2016.  

 

Tabelul 4: Defalcarea după tip a obstacolelor în calea comerțului și a investițiilor 

raportate în 2016  

Majoritatea obstacolelor înregistrate în 2016 sunt măsuri aplicate după trecerea frontierei 

(20), ceea ce indică o recurgere sporită la măsuri interne care afectează exporturile sau 

investițiile Uniunii Europene, aceste măsuri fiind adesea mai greu de perceput și de 

contracarat. Majoritatea restricțiilor înregistrate au fost adoptate în domeniul comerțului 

cu mărfuri, printre acestea numărându-se obstacole normative nejustificate, măsuri 

fiscale interne și drepturi de proprietate intelectuală (17). În plus, s-au înregistrat câteva 

obstacole noi în calea comerțului cu servicii (două) și a investițiilor (unul).  

Deși numărul noilor măsuri aplicate după trecerea frontierei în 2016 l-a depășit pe cel al 

obstacolelor tradiționale în calea comerțului cu care se confruntă exportatorii din UE la 

vamă, numărul noilor măsuri adoptate la frontieră a fost în continuare semnificativ (13). 

Majoritatea acestor restricții au obstrucționat importurile în țările terțe prin tarife 

majorate, contingente, interdicții sau regimuri împovărătoare de licențe (opt). În plus, s-a 

înregistrat și apariția unui număr substanțial de noi restricții SPS (patru). Numărul noilor 

restricții la export înregistrate în rândul partenerilor comerciali ai Uniunii Europene a fost 

mai redus în 2016 (una).  

Lista obstacolelor raportate în 2016 a cuprins și noi măsuri de subvenționare (trei), fie 

sub forma unor sisteme generale de subvenționare (două), fie legate în mod specific de 

rezultatele la export (una).  

3. Defalcarea obstacolelor raportate în 2016 în funcție de sector 
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Tabelul 5 demonstrează că numărul măsurilor noi înregistrate în 2016 a afectat 13 

sectoare diferite ale activității economice.  

 

Tabelul 5: Defalcarea pe sectoare a obstacolelor în calea comerțului și a investițiilor 

raportate în 2016  

Cel mai mare număr de obstacole noi raportate a fost înregistrat în sectorul vinurilor și al 

băuturilor spirtoase (șapte), urmat de sectorul agriculturii și al pescuitului (șase). În 

sectorul autovehiculelor, cel farmaceutic, al serviciilor, al dispozitivelor medicale, al 

jucăriilor și al metalurgiei feroase și neferoase și siderurgiei au fost înregistrate câte două 

obstacole noi. Au fost raportate obstacole și în sectorul construcțiilor, al producției de 

mobilă, al tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), al construcțiilor navale și al 

produselor textile (câte unul). În fine, au fost înregistrate și șase obstacole orizontale, 

care afectează mai multe sectoare.  

 

II.  PRINCIPALELE OBSTACOLE ÎN CALEA COMERȚULUI ȘI A 

INVESTIȚIILOR RAPORTATE ÎN 2016  

Capitolul de față realizează o analiză mai aprofundată a obstacolelor noi din cele șapte 

țări care reprezintă parteneri comerciali pentru care în 2016 s-au înregistrat multiple 

obstacole noi: Rusia, India, Elveția, China, Algeria, Egipt și Turcia. De asemenea, sunt 

estimate fluxurile comerciale care ar putea fi afectate.  
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A. ANALIZĂ CALITATIVĂ A OBSTACOLELOR NOI  

1. Rusia 

Aflată în mijlocul unei crize economice interne majore, în 2016 Rusia a instituit în 

continuare obstacole în calea comerțului pentru a-și proteja industria locală, ceea ce a 

confirmat tendințele observate în rapoartele anterioare. În 2016, în Rusia s-a înregistrat 

cel mai mare număr de obstacole noi (șase), ceea ce a ridicat totalul obstacolelor 

existente în această țară la 33, clasând-o pe primul loc ca număr total de obstacole în 

calea comerțului înregistrate.  

Subvențiile care denaturează schimburile comerciale s-au numărat printre principalele 

obstacole raportate pentru Rusia, în 2016 înregistrându-se două astfel de noi măsuri. Una 

dintre noile măsuri de subvenționare viza promovarea producției industriale rusești din 

sectorul autovehiculelor și al utilajelor agricole, ca urmare a scăderii semnificative a 

cererii locale. În acest context, guvernul a emis două decrete care prevăd subvenții la 

export din bugetul federal pentru companiile din aceste sectoare care își desfășoară 

activitatea în Rusia. 

De asemenea, guvernul a introdus restricții specifice pentru participarea companiilor 

străine în cadrul proiectelor de investiții realizate de întreprinderi de stat sau de companii 

private subvenționate de stat. În contextul acestei măsuri, Rusia a introdus și o preferință 

în materie de prețuri de 15 % pentru companiile rusești care participă la licitațiile 

întreprinderilor de stat. 

În plus, Rusia a adoptat două noi obstacole legate de certificare în sectorul cimentului și 

al medicamentelor, menite să protejeze producția locală și să încurajeze localizarea mai 

pronunțată a producției. Pentru ciment s-au introdus cerințe obligatorii de certificare, dar 

nu s-au emis certificate companiilor importatoare (excepție făcând cimentul alb), ceea ce 

a determinat încetarea exporturilor de ciment ale Uniunii Europene către Rusia începând 

din martie 2016. De asemenea, Rusia a adoptat cerințe privind existența unui certificat de 

„bune practici de fabricație” pentru comercializarea și reînnoirea autorizațiilor de 

comercializare a medicamentelor, fără a asigura capacități suficiente de îndeplinire a 

acestor proceduri în Rusia, ceea ce a produs întârzieri nejustificate industriei 

farmaceutice din UE. 

Rusia (împreună cu Kazahstanul) a notificat și un proiect de modificare a 

Regulamentului privind siguranța jucăriilor al Uniunii Economice Eurasiatice, 

intenționând să introducă cerințe referitoare la siguranța psihologică și educațională, ceea 

ce reprezintă o practică fără precedent la nivel internațional și nu pare să aibă legătură cu 

obiectivele reale ale siguranței jucăriilor.  

În fine, Rusia a introdus o importantă măsură la frontieră sub forma unei interdicții de 

tranzit pentru transportatorii rutieri și feroviari de pe teritoriul Ucrainei către teritoriul 

Kazahstanului și al Kârgâzstanului prin Rusia, indiferent de originea lor (inclusiv UE). 
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Restricția a dus la o creștere considerabilă a costurilor de transport pentru anumiți 

exportatori din UE.  

Este important de precizat că Rusia și-a extins și restricțiile mai vechi privind 

participarea companiilor străine la achizițiile publice la încă două sectoare (cel al 

produselor alimentare și cel al produselor radioelectronice). În sensul prezentului raport, 

aceste restricții nu au fost considerate obstacole noi, ci mai degrabă aspecte noi ale 

restricțiilor existente de multă vreme în domeniul achizițiilor publice, care vizau deja o 

listă lungă de produse (textile, dispozitive medicale, vehicule importate, importuri ale 

industriei ușoare, utilaje și echipamente, medicamente, software). 

Comisia a adus în discuție toate obstacolele noi și existente din Rusia în toate forurile 

disponibile, inclusiv cu ocazia examinării realizate de OMC în 2016 a politicilor 

comerciale ale Rusiei, în cadrul comitetelor relevante ale OMC, precum și în cadrul 

reuniunilor bilaterale și al scrisorilor. În cazurile în care politicile Rusiei au încălcat 

angajamentele asumate de aceasta față de OMC, UE a recurs și la sistemul OMC de 

soluționare a litigiilor. În 2016, grupurile speciale ale OMC au decis în favoarea UE cu 

privire la exporturile UE de produse din carne de porc (decizie confirmată de organul de 

apel la 23 februarie 2017) și cu privire la tarifele excesive ale Rusiei pentru anumite 

produse agricole și ale industriei prelucrătoare (perioada rezonabilă de timp acordată 

Rusiei pentru a se conforma deciziei OMC nu expirase încă la data redactării prezentei).  

2.  India 

În 2016, India a instituit cinci obstacole noi, ceea ce a ridicat numărul total de obstacole 

la 23 și a confirmat tendințele protecționiste identificate în ROCI de anul trecut. 

Majoritatea restricțiilor noi instituite au fost măsuri aplicate după trecerea frontierei 

(patru) care vizează o mare varietate de sectoare, precum cel siderurgic, cel al 

dispozitivelor medicale, cel al produselor textile, precum și cel al vinurilor și băuturilor 

spirtoase. 

În sectorul siderurgic, India a introdus prețul minim la import, impus inițial în februarie 

2016 pentru 173 de produse siderurgice. Ultima extindere a măsurii a avut loc în 

decembrie 2016, pentru două luni și pentru 19 produse siderurgice
10

. În plus, lista 

produselor care intră sub incidența sistemului de certificare obligatorie operat de Biroul 

de standarde indiene (BIS) a fost extinsă în iunie 2016 cu încă 3 produse din oțel 

inoxidabil, pe lângă cele 35 de produse siderurgice definite în Ordinul privind controlul 

calității din 2012. 

În India, dispozitivele medicale sunt încă reglementate ca „medicamente” în baza Legii 

privind medicamentele și produsele cosmetice și a normelor aferente din India, ceea ce 

                                                 
10 La 6 februarie 2017, Ministerul Siderurgiei din India a anunțat că prețul minim la import nu va mai fi 

prelungit. Ca urmare, acest obstacol nu mai există și, dacă acest lucru se confirmă, va fi considerat un 

obstacol soluționat în ROCI 2017.  
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presupune cerințe mai stricte fără a fi necesar. În acest context, exporturile de dispozitive 

medicale „recondiționate” (adică produse care au fost complet refabricate și care, în 

consecință, nu pot fi considerate echipamente la mâna a doua) sunt interzise, ceea ce 

limitează posibilitățile de export ale producătorilor din UE.  

În cazul produselor textile, au fost dublate taxele suplimentare la prețul maxim de 

vânzare cu amănuntul al anumitor articole (de la 30 % la 60 %). Această creștere, 

combinată cu taxele de aterizare asociate, impune o povară grea pentru sectorul 

articolelor de îmbrăcăminte din UE.  

În plus, în India oportunitățile comerciale din sectorul vinurilor și al băuturilor spirtoase 

sunt afectate de divergențe nejustificabile de reglementare față de standardele 

internaționale în ceea ce privește cerințele de etichetare și de măsuri fiscale interne.  

Deși în 2016 s-au raportat evoluții parțial pozitive pentru exporturile de echipamente de 

telecomunicații, rămân încă în vigoare alte cerințe împovărătoare, precum obligația de a 

reexporta ansamblurile electrice și electronice utilizate, în cazul activităților de reparații, 

de testare, de cercetare și dezvoltare sau de proiect. Acest lucru produce întârzieri la 

import care afectează atât repararea rețelelor de telecomunicații, cât și eventualele 

proiecte de cooperare în domeniul cercetării.  

Deși negocierile pentru un acord de liber schimb extins cu India au fost suspendate în 

fapt în vara anului 2013 din cauza unei neconcordanțe în ceea ce privește nivelul 

ambițiilor și al așteptărilor, Comisia ridică periodic aceste aspecte în discuția cu 

autoritățile indiene, în toate forurile bilaterale și multilaterale disponibile, cum ar fi 

Comitetul OMC privind barierele tehnice în calea comerțului (BTC) sau grupurile de 

lucru UE-India și Subcomisia pentru comerț. 

3. Elveția 

În 2016, în cadrul PAP au fost semnalate trei obstacole noi pentru Elveția, ceea ce a 

ridicat numărul total al obstacolelor înregistrate la șapte. Două dintre noile restricții 

vizează sectorul serviciilor: până acum, întreprinderile prestatoare de servicii din UE 

erau obligate să se înregistreze ca plătitoare de taxă pe valoare adăugată (TVA) în Elveția 

dacă cifra lor de afaceri anuală în această țară depășea un anumit prag. Noul act legislativ 

propus în 2016 ar face ca valoarea de referință să devină cifra de afaceri la nivel mondial 

în loc de cifra de afaceri din Elveția. Ca urmare, majoritatea întreprinderilor din UE care 

prestează servicii transfrontaliere în Elveția ar fi obligate să se înregistreze în scopuri de 

TVA și să plătească această taxă. În plus, o întreprindere cu sediul în UE ar avea nevoie 

de un reprezentant fiscal în Elveția, ceea ce ar genera costuri suplimentare. Vor fi 

modificate și normele referitoare la transporturile cu valoare mică, care sunt scutite de 

TVA, lucru care ar face importurile cu valoare mică (în special prin comerțul electronic) 

mai puțin atrăgătoare. 
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În plus, noua cerință de înregistrare a meșteșugarilor introdusă în cantonul Ticino impune 

mai multor profesii meșteșugărești (de exemplu, tâmplarilor, zugravilor, grădinarilor) să 

se înregistreze pe baza unor cerințe profesionale (de exemplu, diplomă și un număr 

minim de ani de experiență) și personale (de exemplu, să nu aibă cazier judiciar). 

Îndeplinirea acestor cerințe trebuie să fie demonstrată de solicitant, în cazul străinilor prin 

documente certificate emise de autoritățile competente. Acest lucru reduce posibilitățile 

profesioniștilor europeni de a presta astfel de servicii.  

Elveția a introdus și o măsură la frontieră prin reclasificarea tarifelor pentru carnea 

condimentată, crescând în mod semnificativ aceste tarife. Chiar dacă între timp s-a luat o 

decizie de reducere a tarifului pentru carnea condimentată „importată în scopul 

producerii cărnii uscate”, importatorii vor fi obligați să demonstreze, la cerere, faptul că 

acesta a fost scopul importării cărnii respective. Ca urmare, unei părți din exporturile UE 

li se vor aplica în continuare taxele mărite.  

Uniunea Europeană a adus aceste obstacole în discuțiile cu Elveția atât pe plan local, la 

nivel de experți – prin echipa responsabilă cu accesul pe piață –, cât și într-un cadru mai 

oficial – în contextul reuniunilor comitetului mixt relevant referitoare la vamă, la libera 

circulație a persoanelor și la agricultură. 

4. China 

După cum s-a evidențiat și în ROCI anterioare, precum și în MADB, China rămâne unul 

dintre partenerii cei mai restrictivi pentru comerț ai Uniunii Europene. Companiile din 

UE se confruntă de multă vreme cu numeroase obstacole în China, printre care se numără 

cerințe privind societățile mixte, restricții privind intrarea pe piață, obligații de transfer 

tehnologic și reglementări tehnice nejustificabile. De asemenea, producția Chinei rămâne 

un factor major al supracapacității existente și în creștere din sectorul siderurgic mondial, 

ca și dintr-o serie de alte sectoare, printre care se numără nu doar cele energointensive în 

mod tradițional, ci, într-o măsură din ce în ce mai mare, și industriile de înaltă 

tehnologie. Supracapacitatea Chinei depășește, în unele cazuri, volumul producției totale 

din UE sau piața totală a Uniunii Europene. Acest fenomen creează un risc de dumping la 

prețuri neloiale și, ca urmare, de perturbări majore ale pieței în UE.  

În mod specific, în 2016 au fost raportate două obstacole noi în cadrul PAP (ambele fiind 

măsuri de reglementare aplicate după trecerea frontierei), în sectorul producției de mobilă 

și al dispozitivelor medicale. 

În cazul producției de mobilă au fost introduse limitări ale nivelului anumitor compuși 

organici volatili care nu corespund standardelor internaționale și care creează un risc 

considerabil ca întreprinderile din UE să nu își poată vinde produsele în China. Comisia a 

adus în discuție aceste măsuri în cadrul răspunsurilor sale la notificările relevante privind 

BTC și cu alte câteva ocazii, în cadrul Comitetului BTC al OMC și la reuniunile 

bilaterale ale comitetelor UE-China. 
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În ceea ce privește dispozitivele medicale, în 2016 China și-a actualizat cerințele de 

reglementare publicând un al doilea catalog, care include 350 de dispozitive medicale 

exceptate de la obligația studiilor clinice. Cu toate acestea, pentru a fi înregistrate în 

China, cele mai inovatoare dispozitive sunt în continuare condiționate de efectuarea unui 

studiu clinic în China. Comisia solicită periodic Chinei să își armonizeze sistemul de 

reglementare a dispozitivelor medicale cu standardele și practicile internaționale, inclusiv 

la masa rotundă a experților în domeniul dispozitivelor medicale UE-China, în cadrul 

dialogului anual în materie de reglementare UE-China, la reuniunea privind accesul pe 

piață și la reuniunea la nivel înalt UE-China privind supravegherea alimentelor și a 

medicamentelor. 

Simultan cu eforturile de eliminare a noilor obstacole înregistrate în 2016, Uniunea 

Europeană întreprinde, desigur, și toate acțiunile necesare care pot contribui la înlăturarea 

celor 23 de obstacole existente înregistrate în MADB. Perspectivele de apariție a unor 

obstacole noi rămân însă semnificative. De exemplu, China introduce norme orizontale 

legate de securitate cu un impact economic semnificativ asupra mai multor sectoare. De 

asemenea, China a semnalat de curând faptul că urmează să introducă legi noi în domenii 

importante pentru operatorii economici din UE, de exemplu cu privire la autovehiculele 

alimentate cu tipuri noi de energie. În plus, China și-a exprimat intenția de a introduce 

cerințe de certificare nejustificabile în domeniul alimentar, care vor afecta un număr mare 

de produse, printre care se numără băuturile (alcoolice și nealcoolice), produsele de 

cofetărie, ciocolata, biscuiții, gemurile, compoturile și alte preparate din fructe, produsele 

de morărit și cerealele, cerealele pentru micul dejun, precum și produse uscate precum 

fideaua și pastele făinoase. Dacă se confirmă, aceste măsuri vor fi abordate în ediția 

următoare a ROCI.  

5. Algeria 

Algeria nu s-a remarcat în mod deosebit în rapoartele din anii anteriori, dar în contextul 

înrăutățirii balanței de cont curent și a balanței comerciale și al eforturilor pe care le 

depune pentru sporirea producției industriale locale, această țară a instituit două 

obstacole majore în 2016, cu efecte pe scară largă pentru exportatorii din UE din mai 

multe sectoare.  

Ca urmare a unei legi din 2015 care permite restricții cantitative potențial radicale, în 

2016 a fost introdus un regim de licențe de import pentru patru categorii de produse 

(vehicule, ciment, bare pentru armături de beton și sârmă laminată din oțel). În 

consecință, exportatorii din UE au fost afectați în mod semnificativ în 2016. De exemplu, 

în 2016 au fost eliberate doar aproximativ 57 000 de licențe pentru exporturi de 

automobile din UE, o scădere semnificativă față de nivelul exporturilor UE către această 

piață înregistrat în anii anteriori (de exemplu, aproximativ 245 000 de vehicule în 2012). 

Barele de oțel pentru armături de beton, cimentul și produsele din sârmă laminată din oțel 

au primit, de asemenea, o lovitură puternică prin această măsură. 
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În plus, Algeria a continuat să recurgă la politicile de localizare industrială lansate prin 

Legea finanțelor din 2015, adoptând un decret de creare a unui credit de consum 

orizontal pentru achiziționarea de produse fabricate sau asamblate în Algeria începând 

din 2016.  

Uniunea Europeană a ridicat aceste probleme în discuțiile cu Algeria din contextul 

Acordului de asociere UE-Algeria, însă Algeria rămâne deocamdată reticentă față de 

modificarea politicilor sale de restricționare a comerțului. Acest lucru contribuie și la 

stagnarea negocierilor sale privind aderarea la OMC. 

6. Egipt 

Deși Egiptul nu a prezentat un interes deosebit în rapoartele anterioare, această țară 

instituie un număr din ce în ce mai mare de obstacole care afectează comerțul. Cel mai 

recent exemplu este reprezentat de introducerea de către guvernul egiptean, printr-o 

măsură transversală care vizează 25 de categorii de bunuri – de la produse agricole, 

biciclete, produse cosmetice și articole de îmbrăcăminte până la plăci ceramice și 

mobilier –, a obligației de înregistrare pentru companiile care doresc să își exporte 

produsele în Egipt. Printre documentele necesare pentru înregistrare, decretul prevede și 

un certificat care să ateste faptul că producătorul și/sau titularul mărcii are un sistem de 

control al calității. Toate documentele depuse trebuie să fie certificate de o cameră de 

comerț, aprobate de o ambasadă egipteană și traduse de un centru de traduceri acreditat. 

Această măsură dă naștere unor îngrijorări cu privire la compatibilitatea sa cu cadrul 

OMC și cu cadrul Acordului de asociere UE-Egipt și creează o serie de dificultăți 

practice pentru companii (de exemplu, lipsa de transparență a procesului de înregistrare, 

absența unei căi de atac, întârzieri mari).  

Uniunea Europeană și-a exprimat îngrijorările în toate forurile disponibile, inclusiv în 

cadrul Comitetului BTC al OMC, în cadrul bilateral oferit de Acordul de asociere UE-

Egipt, prin intermediul Delegației UE la Cairo, precum și printr-o scrisoare transmisă la 

nivel politic înalt. 

În plus, Egiptul pregătește și un proiect de sistem de stimulare fiscală pentru sectorul 

autovehiculelor, având ca obiectiv localizarea forțată. Sistemul ar prevedea deduceri 

fiscale pentru companiile care realizează pe plan local un anumit procentaj al 

componentelor, o anumită cantitate de producție și/sau ating un anumit prag al 

exporturilor din Egipt. 

7. Turcia  

În ultimii ani, Turcia a menținut mai multe obstacole comerciale care contravin 

obligațiilor ce îi revin în baza Uniunii vamale UE-Turcia, cum ar fi proceduri vamale 

împovărătoare sau taxe suplimentare. În 2016, Turcia a introdus încă două măsuri 

restrictive pentru comerț, ceea ce a ridicat numărul total al obstacolelor în calea 

comerțului raportate la 15. 
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Unul dintre aceste noi obstacole constă în aplicarea de către Turcia a unor cerințe de 

certificare excesive pentru un număr mare de produse (inclusiv utilaje, motoare și pompe 

electrice), cu toate că nu au existat incidente de funcționare necorespunzătoare sau 

defecte la aceste produse. În consecință, un număr mare de companii din UE au 

întâmpinat probleme legate de procedurile vamale la exportul în Turcia. 

Un alt obstacol nou semnificativ în calea comerțului este faptul că autoritățile turce pun 

în aplicare măsuri de localizare forțată în sectorul farmaceutic, pentru a stimula producția 

internă a Turciei. Ministerul Sănătății din Turcia a solicitat producătorilor străini ai mai 

multor medicamente să le producă la nivel local. În absența unui angajament „suficient” 

în sensul localizării din partea producătorilor străini, medicamentele respective vor fi 

eliminate din lista articolelor care pot fi rambursate prin sistemul asigurărilor de sănătate 

din Turcia. Aceasta înseamnă că medicamentele în cauză vor fi efectiv excluse de pe 

piața Turciei. Măsura este discriminatorie față de importuri și va avea implicații grave în 

ceea ce privește capacitatea industriei farmaceutice a UE de a exporta și de a activa în 

Turcia, aceasta riscând să piardă o cotă semnificativă de piață. 

Îngrijorările Uniunii Europene referitoare la cele două noi măsuri au fost aduse în 

discuție în diverse reuniuni bilaterale cu Ministerul Economiei, Ministerul Sănătății și 

Agenția pentru Medicamente și Dispozitive Medicale din Turcia. Comisia va continua să 

lupte împotriva acestor bariere în calea comerțului și a altora, cu scopul de a descuraja 

escaladarea suplimentară a măsurilor protecționiste, de a crește accesul pe piață al 

companiilor europene și de a îmbunătăți mediul comercial general. De asemenea, 

îndeplinirea de către Turcia a obligațiilor care îi revin în baza Uniunii vamale UE-Turcia 

va fi luată în considerare în contextul negocierilor prevăzute pentru modernizarea Uniunii 

vamale și pentru extinderea suplimentară a domeniului de aplicare al acesteia. 

B. FLUXURI COMERCIALE CARE AR PUTEA FI AFECTATE DE 

OBSTACOLELE ÎNREGISTRATE ÎN 2016 

Estimarea impactului economic al anumitor obstacole în calea accesului pe piață rămâne 

un exercițiu dificil, care necesită o cooperare strânsă între comunitatea de afaceri, statele 

membre și Comisie. Unul dintre factorii utilizați la prioritizarea obstacolelor în calea 

comerțului în cadrul PAP este impactul preconizat al oricărei noi măsuri raportate. 

  

Deși Comisia intenționează să se axeze în mai mare măsură pe culegerea acestor 

informații prin PAP în viitor, datele economice disponibile referitoare la obstacolele 

înregistrate, chiar dacă se îmbunătățesc, rămân parțiale. Prin urmare, secțiunea de față 

analizează fluxurile comerciale care ar putea fi afectate de noile obstacole în calea 

comerțului cu mărfuri, bazându-se pe cifrele bilaterale referitoare la exporturile UE (și pe 

cifrele privind importurile, în cazul restricțiilor de export ale țărilor terțe) pentru codurile 

tarifare relevante din Sistemul armonizat (SA). Întrucât este posibil ca obstacolele 

apărute în 2016 să fi limitat deja exporturile Uniunii Europene din anul respectiv, analiza 

se bazează pe fluxurile comerciale medii din cei trei ani consecutivi anteriori, 2013-2015. 
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Deși efectul exact al obstacolelor în calea comerțului asupra acestor fluxuri comerciale 

nu a putut fi măsurat
11

, această analiză oferă, cel puțin, un indiciu asupra importanței 

exporturilor subiacente care ar putea fi afectate de obstacolele în calea comerțului. 

Această metodă a fost aplicată pentru 32 dintre cele 36 de obstacole noi înregistrate în 

2016, excluzându-se două măsuri referitoare la servicii și o măsură referitoare la investiții 

(pentru care nu sunt disponibile date privind fluxurile comerciale), precum și o măsură 

orizontală importantă pentru care nu au putut fi identificate sectoare afectate în mod 

special.  

Rezultatul acestei estimări arată că este posibil ca noile obstacole în calea comerțului 

înregistrate în 2016 să fi afectat exporturi UE în valoare de până la 27,17 miliarde 

EUR
12

. Această sumă depășește exporturile totale ale Uniunii Europene către parteneri 

comerciali precum Africa de Sud
13

, Algeria
14

 sau Ucraina
15

 și este echivalentă cu 1,6 % 

din totalul exporturilor UE la nivel global din aceiași ani.  

Se estimează că, împreună, măsurile introduse de Rusia ar putea avea cel mai mare 

impact asupra exporturilor Uniunii Europene, putând afecta fluxuri comerciale în valoare 

de până la 12,26 miliarde EUR. Acest impact este urmat de impactul potențial al 

obstacolelor instituite de Algeria (3,75 miliarde EUR), China (3,7 miliarde EUR), Turcia 

(2,69 miliarde EUR), India (2,2 miliarde EUR) și Egipt (1,72 miliarde EUR). 

Analiza a arătat și că noile măsuri introduse de Rusia au vizat în special sectoare în care 

exporturile UE către Rusia erau prin tradiție puternice. De exemplu, înainte de 

introducerea cerinței nejustificate privind certificarea medicamentelor, UE exporta în 

Rusia medicamente în valoare de 6,1 miliarde EUR pe an, iar subvențiile pentru 

automobile și utilaje agricole pot afecta fluxurile comerciale din aceste sectoare 

provocând o scădere cu 5,85 miliarde EUR a valorii exporturilor anuale ale Uniunii 

Europene în Rusia. 

Este posibil ca și decizia Algeriei de a introduce noi restricții cantitative și un regim de 

licențe de import pentru autovehicule, ciment, oțel și sârmă laminată din oțel să aibă un 

impact semnificativ asupra exportatorilor UE, anterior exporturile în aceste sectoare 

ridicându-se la 3,75 miliarde EUR.  

                                                 
11 Nu toate obstacolele în calea comerțului constituie interdicții comerciale totale, iar unele au efecte mai 

restrictive pentru comerț decât altele. 

12 La baza analizei au stat exporturile medii ale UE din perioada 2013-2015. 

13 Exporturile totale ale UE în Africa de Sud din perioada 2013-2015 au totalizat în medie 24,41 miliarde 

EUR/an. 

14 Exporturile totale ale UE în Algeria din perioada 2013-2015 au totalizat în medie 22,67 miliarde 

EUR/an. 

15 Exporturile totale ale UE în Ucraina din perioada 2013-2015 au totalizat în medie 18,31 miliarde 

EUR/an. 
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Printre alte obstacole cu potențial impact asupra unor fluxuri comerciale deosebit de 

importante se numără: obligațiile referitoare la studiile clinice impuse de China pentru 

dispozitivele medicale europene, care ar putea periclita exporturi ale UE în valoare de 

2,95 miliarde EUR; procedurile vamale împovărătoare aplicate de Turcia pentru mai 

multe produse, inclusiv pentru utilaje, motoare și pompe electrice, al căror impact 

negativ asupra exporturilor UE s-ar putea ridica la 2,6 miliarde EUR; și obstacolul din 

India constând în prețul minim la import pentru oțel, care ar putea afecta exporturi UE în 

valoare de 1,36 miliarde EUR. În plus, cerințele Egiptului privind înregistrarea fabricilor, 

care vizează 25 de categorii de bunuri – de la produse agricole, biciclete, produse 

cosmetice și articole de îmbrăcăminte până la plăci ceramice și mobilier –, ar putea afecta 

fluxuri comerciale în valoare de 1,03 miliarde EUR din exporturile Uniunii Europene.  

Nivelul semnificativ al comerțului care ar putea fi afectat de impunerea unor noi 

obstacole în calea accesului pe piață reconfirmă cât este de important ca Strategia UE de 

acces pe piață și „parteneriatul consolidat” să monitorizeze și să contracareze măsurile 

restrictive pentru comerț de la nivel global, ordonându-le după prioritate și combătându-

le cu cele mai adecvate instrumente. 

 

III.  PRINCIPALELE OBSTACOLE ÎN CALEA COMERȚULUI ȘI A 

INVESTIȚIILOR ÎNLĂTURATE ÎN 2016  

Capitolul de față prezintă în detaliu strategia urmată de Comisie pentru a elimina 

obstacolele în calea comerțului și a investițiilor în 2016 și rezultatele obținute, exprimate 

prin numărul de obstacole înlăturate. Tot în această secțiune se examinează mai în detaliu 

câteva povești de succes importante din 2016. În final, se estimează valoarea comerțului 

afectat de aceste măsuri înainte de soluționarea lor.  

A. STRATEGIA UE DE ABORDARE A OBSTACOLELOR ÎN CALEA 

COMERȚULUI ȘI A INVESTIȚIILOR 

Ediția anterioară a ROCI a prezentat deja în detaliu căile principale utilizate de PAP 

pentru a contracara numărul în creștere de obstacole din țările terțe
16

. În cursul anului 

2016, PAP a continuat să se bazeze pe o gamă la fel de largă de instrumente pentru a 

soluționa cazurile de acces pe piață.  

În cadrul OMC, UE rămâne un susținător puternic al agendei comerțului multilateral și al 

mecanismului de soluționare a litigiilor. UE și-a păstrat rolul activ și constructiv în 

comitetele OMC (de exemplu, în cele privind BTC
17

, SPS
18

, SMC
19

, TRIMs
20

, 

                                                 
16  ROCI 2016, p. 17-23. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/june/tradoc_154665.pdf  

17  Comitetul OMC privind barierele tehnice în calea comerțului. 

18  Comitetul OMC privind măsurile sanitare și fitosanitare. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/june/tradoc_154665.pdf


 

20 

procedurile de acordare a licențelor de import, restricțiile legate de balanța de plăți), ceea 

ce i-a oferit în 2016 oportunități utile de exprimare a îngrijorărilor sale cu privire la multe 

dintre măsurile descrise în capitolele anterioare.  

În cazurile în care mecanismele de consultare nu au reușit să înlăture efectiv obstacolele 

care îi afectau interesele, Uniunea Europeană a recurs și la sistemul OMC de soluționare 

a litigiilor. În 2016, UE a deschis două cazuri noi, unul legat de taxele și celelalte 

restricții ale Chinei privind exportul de materii prime (DS 509), iar celălalt legat de 

tratamentul discriminatoriu al exporturilor UE de băuturi spirtoase către Columbia (DS 

502). Tot în 2016, două grupuri speciale ale OMC au decis în favoarea UE (în cazul DS 

475 referitor la politicile Rusiei cu privire la importurile de produse din carne de porc și 

în cazul DS 485 referitor la tratamentul tarifar aplicat de Rusia anumitor produse agricole 

și ale industriei prelucrătoare).  

În plus, UE a urmărit în continuare o agendă ambițioasă de negocieri comerciale, un alt 

instrument de deschidere a piețelor și de înlăturare a obstacolelor din calea comerțului. În 

cursul anului 2016 s-au semnat Acordul economic și comercial cuprinzător (CETA) cu 

Canada și aderarea Ecuadorului la ALS cu Columbia și Peru, au avansat semnificativ 

discuțiile privind ALS cu Japonia, s-au reluat discuțiile privind ALS cu Mercosur, s-a 

inițiat modernizarea ALS cu Mexicul și s-au lansat negocieri cu mai multe țări, cum ar fi 

Indonezia, Filipine și Tunisia. În cursul negocierilor sunt abordate direct numeroase 

obstacole în calea accesului pe piață. De exemplu, ca urmare a semnării CETA cu 

Canada în 2016, eliminarea tarifelor va fi completată de eliminarea multor obstacole 

semnificative aplicate după trecerea frontierei în diverse sectoare, cum ar fi cel al 

vinurilor și băuturilor spirtoase. 

În contextul îmbunătățirii PAP și având în vedere creșterea protecționismului, Comisia a 

decis, de asemenea, să își consolideze parteneriatul cu statele membre și cu 

întreprinderile pentru a-și intensifica în continuare eforturile de coordonare în vederea 

eliminării obstacolelor existente în țările terțe. Un fapt important este acela că Comisia 

și-a consolidat discuțiile cu părțile interesate ale PAP pe tema obstacolelor în calea 

comerțului existente în țările cu care sunt avute în vedere sau au început negocieri pentru 

acorduri de liber schimb, pentru a identifica cea mai bună strategie de eliminare a acestor 

obstacole.  

Punerea în aplicare și asigurarea respectării acordurilor comerciale rămâne, de 

asemenea, un aspect esențial al politicii comerciale a Uniunii Europene. Structurile de 

punere în aplicare instituite prin ALS contribuie semnificativ la eliminarea obstacolelor 

specifice în calea comerțului. Două exemple în acest sens din 2016 au fost ALS UE-

Coreea de Sud și Zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (ZLSAC) UE-

Ucraina, aplicarea provizorie a acesteia din urmă începând la 1 ianuarie 2016 (a se vedea 

                                                                                                                                                 
19  Comitetul OMC privind subvențiile și măsurile compensatorii. 

20  Comitetul OMC privind măsurile investiționale legate de comerț. 
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secțiunea III litera C din prezentul raport). Comisia monitorizează îndeaproape și 

transpunerea în legislația canadiană a angajamentelor asumate în baza CETA, precum și 

punerea în aplicare efectivă a acestora. În plus, CETA oferă cadrul necesar pentru 

discutarea obstacolelor care pot apărea în domenii precum cel al SPS, al BTC sau al 

investițiilor. În contextul „parteneriatului consolidat” anunțat în strategia „Comerț pentru 

toți” adoptată în octombrie 2015, mai târziu în cursul acestui an Comisia va publica un 

raport dedicat punerii în aplicare a ALS. 

B. PREZENTARE GENERALĂ A OBSTACOLELOR ÎNLĂTURATE ÎN 2016 

1. Defalcarea obstacolelor înlăturate în 2016 în funcție de țara terță 

Mulțumită eforturilor combinate ale tuturor părților interesate ale PAP, 20 dintre 

obstacolele în calea comerțului înregistrate, aplicate în 12 țări terțe diferite, au putut fi 

înlăturate total sau parțial în 2016. În mare, acest rezultat obținut anul trecut este 

comparabil cu numărul de 23 de măsuri eliminate în 2015. 

Tabelul 6 ilustrează țările terțe în care s-au obținut cele mai mari succese în eliminarea 

obstacolelor. Pe primul loc s-a situat Coreea de Sud, cu cinci obstacole în calea 

comerțului înlăturate în 2016, urmată de China (trei), Israel și Ucraina (câte două). De 

asemenea, s-a reușit înlăturarea câte unuia dintre obstacolele în calea comerțului 

înregistrate în Argentina, Botswana, Brazilia, Egipt, India, Japonia, Taiwan și Turcia.  

 

 

Tabelul 6: Defalcarea geografică a obstacolelor în calea comerțului și a investițiilor 

înlăturate în 2016 (* – țări G20) 

Totuși, ar trebui repetat faptul că, deoarece MADB nu furnizează o prezentare 

cuprinzătoare a tuturor obstacolelor în calea comerțului cu care se confruntă exportatorii 

din UE, nici nu oferă o imagine completă a tuturor obstacolelor înlăturate în 2016. În 

special în situațiile în care erau în curs negocieri pentru ALS, uneori obstacolele și 

înlăturarea lor nu au fost înregistrate. În viitor, această chestiune va fi urmărită mai 

îndeaproape în cadrul PAP, în contextul „parteneriatului consolidat”.  
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2. Defalcarea obstacolelor înlăturate în 2016 în funcție de tipul măsurii 

Având în vedere faptul că în 2016 s-a recurs mai mult la aplicarea de obstacole după 

trecerea frontierei (20) decât la aplicarea de măsuri la frontieră (13), este util să se 

analizeze eficacitatea demersurilor Uniunii Europene de combatere a acestor tipuri 

diferite de măsuri în cursul anului trecut. 

Tabelul 7 arată că SAP a contribuit în egală măsură la soluționarea măsurilor aplicate la 

frontieră (10) și a celor aplicate după trecerea frontierei (10), demonstrând că setul său de 

instrumente rămâne eficace și în contracararea unor măsuri care sunt deseori mai greu de 

perceput.  

Dintre cele 10 măsuri la frontieră combătute cu succes, majoritatea vizau aspecte SPS 

(șapte), iar celelalte obstacole înlăturate constituiau interdicții de import sau probleme 

vamale (trei). 

Dintre cele 10 măsuri aplicate după trecerea frontierei, cele mai multe rezultate pozitive 

au fost obținute în domeniul măsurilor de reglementare sau impozitare a comerțului cu 

mărfuri (nouă), în plus fiind soluționată cu succes și o problemă legată de servicii. 

3. Defalcarea obstacolelor înlăturate în 2016 în funcție de sector 

Tabelul 7 oferă o imagine succintă a principalelor sectoare ale activității economice în 

care au fost înlăturate obstacole în calea comerțului în 2016. Pe primul loc s-a situat 

sectorul agriculturii și pescuitului, cu opt obstacole înlăturate (total sau parțial), în 

special în legătură cu aspecte SPS (cinci). Și în industria vinurilor și băuturilor spirtoase 

s-a înregistrat un număr considerabil de obstacole înlăturate (trei). Aceasta a fost urmată 

de sectorul autovehiculelor și de cel al produselor cosmetice (cu câte două). În plus, a 

fost soluționat câte un obstacol în sectorul electronicii, în cel farmaceutic și în sectorul 

TIC. În fine, au fost înlăturate și două obstacole orizontale – ambele în Coreea de Sud: 

unul cu privire la verificarea originii, iar celălalt (înlăturat temporar) referitor la 

tratamentul tarifar al bunurilor reparate (reimportate) (a se vedea și secțiunea III litera C 

punctul 1).  
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Tabelul 7: Defalcarea pe sectoare a obstacolelor în calea comerțului și a investițiilor 

înlăturate în 2016, conform înregistrării în MADB 

C. ANALIZĂ CALITATIVĂ A OBSTACOLELOR ÎNLĂTURATE ÎN 2016 

Această secțiune furnizează o analiză mai aprofundată a obstacolelor soluționate în cele 

patru țări partenere comerciale pentru care s-a înregistrat cel mai mare număr de 

obstacole înlăturate în 2016: Coreea de Sud, China, Israel și Ucraina.  

1. Coreea de Sud  

O tendință deosebit de pozitivă se observă în Coreea de Sud, unde în 2016 s-a înregistrat 

un singur obstacol nou, dar au fost eliminate cinci obstacole. Acest lucru subliniază 

faptul că structura de aplicare a ALS oferă un vehicul eficace de contracarare a 

obstacolelor în calea comerțului (a se vedea și secțiunea III litera A).  

Deși fluxurile comerciale s-au îmbunătățit semnificativ în sectorul autovehiculelor după 

aplicarea ALS, în acest sector persistă anumite probleme de acces pe piață, pe care 

Comisia a continuat să le aducă în discuție în cadrul Grupului de lucru privind 

autovehiculele al ALS. În acest context, Coreea de Sud a convenit în 2016 să modifice 

cerințele sale unice privind dimensiunea scaunelor și garda la sol și să își armonizeze 

anumite reglementări cu standardele internaționale (de exemplu, aspectul 48 V în baza 

Regulamentului 100 al CEE-ONU). Comisia va continua să aducă în discuție obstacolele 

rămase în cadrul organelor relevante de punere în aplicare a acordului de liber schimb, 

precum și în contextul unor eventuale modificări ale acordului existent.  

În 2016 a fost înlăturat și un obstacol în sectorul produselor cosmetice: în urma 

intervenției UE pe lângă omologii săi din Coreea de Sud, o măsură discriminatorie care 

obliga operatorii de magazine duty-free din centrele orașelor din Coreea de Sud să 

rezerve o suprafață minimă de expunere pentru vânzarea produselor autohtone a fost 
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transformată într-o obligație mai puțin discriminatorie, aceea de a rezerva o suprafață 

minimă de expunere pentru vânzarea produselor întreprinderilor mici și mijlocii. 

În domeniul comerțului cu produse agricole, aspectele de natură să denatureze comerțul 

ale unui proiect de regulament care conținea cerințe tehnice nejustificate pentru brânza 

produsă din lapte crud, care ar fi avut un impact negativ asupra întreprinderilor din UE, 

au fost atenuate în urma intervențiilor Uniunii Europene.  

La nivel orizontal, Coreea de Sud și-a modificat și procedurile vamale referitoare la 

verificarea originii. Până în 2016, Serviciul Vamal din Coreea continua să verifice 

originea mărfurilor provenite din UE într-un mod echivalent cu metoda verificării directe 

a originii, și anume prin abordarea directă a importatorilor. Mai multe companii din UE 

din diverse sectoare au reclamat această abordare, care contravenea verificării indirecte a 

originii prevăzute în ALS. În urma intervențiilor Uniunii Europene, Coreea de Sud a 

acceptat să realizeze o verificare indirectă a originii, în conformitate cu ALS, ceea ce a 

îmbunătățit semnificativ situația exportatorilor din UE.  

O altă veche problemă orizontală este legată de tratamentul tarifar al bunurilor reparate 

(reimportate) în Coreea de Sud. Acordul de liber schimb UE-Coreea de Sud nu conține 

prevederi care să excepteze bunurile reparate de la taxele vamale la reintrarea în Coreea 

de Sud, după ce au fost reparate în UE. În urma frecventelor intervenții ale Comisiei, în 

decembrie 2016 Coreea de Sud a prelungit exceptarea actuală de la taxe până la sfârșitul 

anului 2018. După adoptarea acestei soluții temporare, UE va încerca în continuare să 

găsească o rezolvare pe termen lung a acestei probleme, inclusiv în contextul unor 

eventuale modificări ale ALS.  

2. China  

China rămâne una dintre principalele țări care recurg la obstacole în calea accesului pe 

piață, atât din punctul de vedere al numărului total de măsuri înregistrate (23), cât și al 

numărului de noi măsuri instituite în 2016 (două). Cu toate acestea, în 2016 s-au 

înregistrat și evoluții pozitive cu privire la trei dintre obstacolele în calea comerțului 

înregistrate, ceea ce arată că strategia UE de înlăturare a obstacolelor poate fi eficace și în 

contextul unor economii importante.  

S-au înregistrat progrese legate de un obstacol major din segmentul TIC: China avea 

intenția de a adopta norme care să oblige companiile care achiziționează produse TIC 

pentru băncile chinezești să utilizeze proprietatea intelectuală chineză și să dezvăluie 

codurile cheie ale programelor informatice, care sunt considerate secrete comerciale. În 

urma intervențiilor la nivel înalt ale Comisiei, China a decis să suspende temporar 

adoptarea acestei măsuri, până la revizuirea regulamentului. Comisia va continua să 

monitorizeze îndeaproape această problemă, în vederea soluționării complete a acesteia 

în practică. 
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O altă evoluție pozitivă a fost înregistrată în industria produselor cosmetice, în care se 

preconiza că o lege nouă va introduce cerințe împovărătoare precum interzicerea lipirii 

de etichete peste cea originală sau obligația de a afișa numele și adresa subcontractanților 

pe ambalaj. În urma intervențiilor UE în cadrul tuturor forurilor bilaterale și multilaterale 

relevante, China a fost de acord să suspende această măsură. În 2016, acest lucru a 

permis companiilor din domeniul produselor cosmetice din UE să își continue exporturile 

către China la fel ca înainte. 

Și sectorul băuturilor spirtoase a înregistrat un succes: China menținea în vigoare o 

măsură SPS nejustificată, care impunea pentru anumiți ftalați respectarea unor niveluri 

foarte mici, mai stricte decât nivelurile de siguranță stabilite în baza propriei evaluări a 

riscurilor. Această problemă a fost soluționată în 2016, când China a confirmat că va 

reveni la practica anterioară, în conformitate cu rezultatul propriei sale evaluări a 

riscurilor, ceea ce a făcut ca exportatorii de băuturi spirtoase din UE să își poată continua 

operațiunile.  

3. Israel 

Relațiile comerciale dintre UE și Israel se bazează pe acordul de asociere intrat în vigoare 

în 2000. În general, Israelul a sprijinit facilitarea comerțului și nu a utilizat într-un mod 

foarte activ obstacole în calea accesului pe piață pentru întreprinderile din UE, ceea ce a 

contribuit la crearea unei relații comerciale puternice. După ce în 2016 au fost înlăturate 

efectiv două obstacole, în total mai rămân doar trei obstacole active în MADB.  

Unul dintre obstacolele înlăturate recent viza exporturile de medicamente: în urma 

contactelor directe cu Ministerul Sănătății din Israel, această țară acceptă în prezent să ia 

în considerare cererile de autorizare a comercializării medicamentelor provenite din toate 

statele membre ale UE, inclusiv din cele care au aderat la UE începând cu 2004. Acest 

lucru a permis, în sfârșit, ca și companiile din statele membre respective să exporte 

medicamente în Israel. UE speră să se soluționeze în curând și obstacolul similar referitor 

la dispozitivele medicale. 

Din 2016, Israelul a reluat și acordarea de autorizații mai multor state membre ale UE 

pentru exportul de bovine vii, eliminând astfel această îngrijorare din domeniul SPS.  

4. Ucraina 

Aplicarea provizorie a ZLSAC UE-Ucraina de la 1 ianuarie 2016 a avut ca rezultat 

îmbunătățirea continuă a relațiilor comerciale. Numărul total al obstacolelor în calea 

comerțului instituite active în Ucraina a scăzut de la cinci la patru, în urma eliminării a 

două obstacole și a adoptării unuia nou în 2016. În ceea ce privește măsura recent 

adoptată, care constă într-o taxă de export la deșeurile metalice, trebuie precizat că, în 

urma intervenției Comisiei Europene și a unui veto exprimat ulterior de președintele 

Ucrainei referitor la propunerea inițială, în cele din urmă măsura adoptată a fost redusă la 
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un an și se preconizează că va expira în septembrie 2017. Astfel, numărul total al 

obstacolelor va scădea și mai mult. 

Ucraina a înregistrat progrese în direcția eliminării obstacolelor care îi îngrijorează pe 

exportatorii din UE, de exemplu prin abrogarea interdicției SPS pentru carnea de vită și 

mânzat, existentă de multă vreme (chiar dacă unele condiții de import nu sunt încă în 

deplină concordanță cu standardele UE), sau a autorizației de carantină pentru importul 

sau tranzitul legumelor, existentă de o perioadă la fel de îndelungată. Cu toate acestea, 

este regretabil faptul că interdicția privind exportul de lemn adoptată de Ucraina în 2015 

este încă în vigoare, în pofida numeroaselor angajamente asumate de Ucraina în ceea ce 

privește abandonarea măsurii respective. Împreună cu partenerii săi din cadrul PAP 

consolidat, Comisia va continua să monitorizeze punerea în aplicare a ZLSAC pentru a 

înlătura obstacolele existente și a preveni apariția altora noi.  

D. FLUXURI COMERCIALE POTENȚIAL AFECTATE DE OBSTACOLELE 

ÎNLĂTURATE ÎN 2016 

În absența unor date economice suficient de fiabile în această etapă, aceeași metodologie 

explicată în secțiunea II litera B a fost utilizată și pentru a calcula fluxurile comerciale 

potențial afectate de obstacolele înlăturate în 2016. Deși această metodologie nu este 

perfectă – deoarece analizarea fluxurilor comerciale din anii anteriori pentru a observa 

obstacolele înlăturate furnizează cifre denaturate, din cauza faptului că exporturile UE au 

fost diminuate de obstacolul aflat încă în vigoare în acel moment –, ea oferă cel puțin un 

indiciu (chiar dacă posibil subestimat) asupra importanței fluxurilor comerciale care pot 

beneficia de pe urma înlăturării obstacolelor. 

Metodologia a fost utilizată pentru 17 dintre cele 20 de obstacole înlăturate în 2016, 

excepțiile referindu-se, din nou, la cazuri mai degrabă orizontale (problema bunurilor 

reparate și cea a verificării originii din Coreea de Sud) și la problema din domeniul TIC 

din China, descrisă în secțiunea precedentă. Chiar dacă se preconizează că valoarea 

economică generată prin înlăturarea acestor obstacole este considerabilă, este în 

continuare prea dificil să se identifice și să se măsoare fluxurile comerciale relevante, 

motiv pentru care acestea nu sunt incluse în analiză.  

Cu toate acestea, pe baza acestei metodologii reiese că înlăturarea obstacolelor în calea 

comerțului din 2016 ar putea influența pozitiv exporturile Uniunii Europene cu 

aproximativ 4,2 miliarde EUR
21

.
 
În orice caz, având în vedere limitările metodologiei, în 

viitor va fi util să se urmărească evoluția comerțului în aceste domenii după înlăturarea 

                                                 
21 Baza analizei rămâne media exporturilor UE din domeniile vizate de codurile relevante din Sistemul 

armonizat (SA) în perioada 2013-2015. 
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obstacolelor, pentru a se ajunge la concluzii mai exacte asupra impactului înlăturării 

lor
22

. 

În ceea ce privește fluxurile comerciale care ar putea fi afectate de anumite obstacole, 

exportatorii din UE ar putea beneficia de oportunități comerciale semnificativ mai bune 

în urma eliminării a șapte obstacole legate de SPS în 2016, care afectează exporturi ale 

Uniunii Europene în valoare de 1,86 miliarde EUR în total. De exemplu, fermierii din 

UE ar putea beneficia de pe urma înlăturării restricției SPS aplicate anterior de Ucraina, 

ceea ce ar putea influența exporturile, estimate la o valoare de 602,62 milioane EUR în 

prezent.  

De asemenea, înlăturarea obstacolelor din China referitoare la produsele cosmetice și la 

băuturile spirtoase ar putea avea un impact major, deoarece exporturile UE în aceste 

sectoare se ridicau la 678,6 milioane EUR și, respectiv, la 398,39 milioane EUR.
 
Sectorul 

produselor cosmetice ar putea beneficia și de pe urma suprimării tratamentului 

discriminatoriu din Coreea, ceea ce ar putea produce o creștere a nivelului actual al 

exporturilor UE, evaluat la 452,56 milioane EUR.  

IV. CONCLUZIE 

Raportul din acest an pune accentul pe oferirea unei imagini generale cuprinzătoare 

asupra obstacolelor în calea comerțului și a investițiilor care îi afectează direct pe 

operatorii economici din UE, astfel cum sunt raportate și soluționate prin Parteneriatul 

privind accesul pe piață încheiat între Comisie, statele membre și organizațiile 

comerciale. Baza de date privind accesul pe piață, care înregistrează aceste obstacole, 

numără în prezent 372 de obstacole active raportate pentru 51 de țări din întreaga lume. 

Economiile mari precum Rusia, Brazilia, China, India și Indonezia sunt în continuare 

principalii utilizatori ai acestor instrumente protecționiste. 

În anul calendaristic 2016, perioada de referință a prezentului raport, au fost observate 

tendințe similare la nivel mondial. Din totalul de 36 de obstacole noi raportate în 2016, 

Rusia a instituit cel mai mare număr de restricții comerciale noi, urmată îndeaproape de 

India, iar China și-a păstrat la rândul său poziția printre primii 5 utilizatori de obstacole 

în calea comerțului. Câteva măsuri noi au fost raportate și în Elveția, iar Algeria, Egiptul 

și Turcia s-au evidențiat în special ca utilizatori activi ai unor politici de localizare. Pe 

lângă anumite măsuri orizontale, s-au înregistrat obstacole noi în 13 sectoare ale 

activității economice, printre care se numără mai ales sectorul vinurilor și băuturilor 

spirtoase, precum și agricultura și pescuitul, dar și sectorul autovehiculelor, al 

medicamentelor, al serviciilor, al dispozitivelor medicale, al jucăriilor, al siderurgiei și al 

metalurgiei feroase și neferoase. S-a estimat că fluxurile comerciale care ar putea fi 

                                                 
22 Deși Comisia a elaborat o metodologie prin care să evalueze mai exact impactul obstacolelor înlăturate, 

această metodologie necesită observarea fluxurilor comerciale după înlăturarea obstacolului. Ultima 

analiză de acest fel a fost realizată în 2015 și a concluzionat că obstacolele înlăturate în 2012 și 2013 în 

cadrul SAP au avut ca rezultat fluxuri comerciale suplimentare în valoare de 2,4 miliarde EUR în anul 

2014, echivalentul unui ALS de mică anvergură, precum cel încheiat cu Columbia. 
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afectate de obstacolele noi înregistrate în 2016 s-ar ridica la 27,17 miliarde EUR, ceea ce 

depășește exporturile totale ale UE către parteneri precum Africa de Sud, Algeria sau 

Ucraina și echivalează cu 1,6 % din totalul exporturilor UE.  

Ca aspect pozitiv, Parteneriatul privind accesul pe piață a contribuit la eliminarea a 20 de 

obstacole în calea comerțului și a investițiilor în 2016, în șapte sectoare diferite, precum 

și a unor obstacole orizontale. Tendințele pozitive observate în special în Coreea de Sud 

și Ucraina subliniază eficacitatea aplicării acordurilor de liber schimb în înlăturarea 

obstacolelor în calea accesului pe piață, iar Comisia se angajează să își intensifice și să își 

conjuge eforturile cu cele ale partenerilor săi din cadrul „parteneriatului consolidat”, 

pentru a asigura o aplicare și mai eficace a acordurilor de liber schimb ale Uniunii 

Europene. Deși, în mod indiscutabil, rămâne un drum lung de parcurs, au fost eliminate 

și unele obstacole din China, ceea ce demonstrează că strategia UE de înlăturare a 

obstacolelor poate fi eficace și în contextul unor economii mari cu care nu există acorduri 

de liber schimb. De asemenea, UE se va baza în continuare pe cadrul OMC și pe propria 

agendă ambițioasă de negocieri comerciale, care vor rămâne instrumente esențiale de 

contracarare a obstacolelor. În ansamblu, fluxurile comerciale potențial afectate de 

obstacolele înlăturate în 2016 s-au situat la un nivel de aproximativ 4,2 miliarde EUR. 

În concluzie, Strategia UE de acces pe piață s-a dovedit foarte utilă pentru identificarea și 

înlăturarea obstacolelor, contribuind astfel la îmbunătățirea oportunităților de export și de 

investiții pentru operatorii economici din UE. Având în vedere creșterea 

protecționismului la nivel mondial, Comisia își va intensifica și mai mult eforturile de a 

se asigura că toate părțile interesate își unesc forțele prin Parteneriatul privind accesul pe 

piață, în vederea stimulării creșterii economice și a productivității pe baza unor piețe 

deschise în întreaga lume. 


