
EXPUNERE DE MOTIVE

Concesiile comerciale prevăzute în Acordul European instituind o
asociere între România, pe de o parte, Comunităţile Europene şi statele
membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat de Parlamentul României
prin Legea nr.20/1993, au suferit de-a lungul timpului o serie de
amendamente, în scopul îmbunătăţirii accesului pe piaţă. Astfel, în anul
1977, printr-un Protocol Adiţional, anexă la Acordul European, concesiile
comerciale sunt adaptate la rezultatele Rundei Uruguay şi la lărgirea UE
din anul 1995. În anii 2000 şi 2002 regimul comercial în ceea ce priveşte
comerţul cu produse agricole de bază s-a îmbunătăţit, urmare rundelor de
negocieri declanşate de Comisia Europeană în contextul procesului de
pregătire a aderării.

Având în vedere schimbările importante care au intervenit în
regimul comercial dintre cele două Părţi, ţinând cont de necesitatea de a
răspunde cât mai eficient dinamismului relaţiilor comerciale bilaterale
actuale, cât şi din dorinţa de a veni în sprijinul operatorilor economici şi
al operatorilor vamali, a fost redactat Protocolul Adiţional, anexă la
Acordul European, în domeniul comerţului cu produse agricole de bază
între România şi Uniunea Europeană, document care conţine într-o formă
integrată şi actualizată, inclusiv din punct de vedere al nomenclaturii
combinate, toate concesiile comerciale existente în prezent în comerţul
bilateral cu produse agricole între cele două părţi.

Prezentul Protocol Adiţional conţine şi rezultatele exerciţiului de
negociere desfăşurat de România şi Comisia Europeană pe parcursul
anului 2002.

Negocierile, al căror iniţiator a fost Comisia Europeană, s-au
desfăşurat în contextul procesului de pre-aderare şi au vizat continuarea
liberalizării comerţului cu produse agricole în relaţiile cu ţările candidate
la aderare, obiectivul fiind alinierea graduală a acestora la cerinţele pieţei
interne unice europene în interiorul căreia mărfurile circulă liber, fără
taxe vamale sau bariere netarifare, astfel încât „şocul” care se va produce
la momentul aderării prin eliminarea taxelor vamale să fie cât mai redus.

Negocierile propriu-zise s-au desfăşurat în baza articolului 21.5 al
Acordului European care prevede posibilitatea acordării de noi concesii în
comerţul agricol bilateral, pe o bază armonioasă, ordonată, produs cu
produs.



2

Rezultatele negocierilor au vizat trei categorii de concesii:
a)„dubla opţiune zero” – convenirea, de ambele părţi, a unor

contingente tarifare cu taxă vamală zero pentru următoarele produse
agricole: grâu şi făină de grâu, porumb, orez, carne de bovine şi preparate
din carne de bovine şi malţ. Menţionăm că în cazul grâului şi porumbului,
care prezintă interes pentru exportul românesc, concesiile convenite în
cadrul „dublei opţiuni zero” au un caracter asimetric în favoarea
României, contingentele tarifare la exportul românesc în UE fiind net
superioare celor convenite la import. Pentru produsele din această
categorie părţile se angajează să nu acorde subvenţii/restituţii la export,
obligaţie care este în avantajul părţii române, având în vedere că practica
subvenţionării agricole este în principal utilizată de UE.

b) Liberalizarea imediată a schimburilor bilaterale pentru o
serie de produse agricole. La importul în Uniunea Europeană figurează
produse de interes deosebit pentru exportul românesc, cum ar fi: ovinele
vii, carnea de ovine, sucul de mere, mierea de albine, castraveciorii şi
nucile. Ultimele patru produse au fost liberalizate unilateral de către UE,
la solicitarea expresă a părţii române.

La importul în România, pe lista produselor liberalizate au fost
incluse unele fructe mediteraneene care nu sunt produse în ţara noastră.
Totodată, pentru o parte din aceste fructe a fost acceptată propunerea de a
se renunţa la restricţionarea acordării concesiei doar pentru anumite
perioade ale anului. Menţionăm că o parte a fructelor mediteraneene
beneficiau deja de liberalizare la importul în România, pentru anumite
perioade ale anului, iar acceptarea propunerii comunitare conduce
totodată la simplificarea procedurilor vamale, cât şi a celor vizând
elaborarea tarifului vamal de import al României.

Produsele acceptate de România pentru liberalizare la importul din
UE au fost selectate astfel încât să nu conducă la perturbarea echilibrului
pe piaţa internă şi să nu prezinte un grad ridicat de sensibilitate pentru
producţia naţională.

c) Îmbunătăţirea concesiilor existente pentru o serie de produse
agricole de interes. Partea română a avut permanent în vedere
îmbunătăţirea accesului pe piaţa UE pentru o serie de produse de interes,
în vederea reducerii deficitului balanţei comerciale cu produse agricole.
În acest context, este important de semnalat obţinerea de către partea
română a unei taxe vamale de 10% din nivelul clauzei naţiunii celei mai
favorizate (MEN) la importul în UE pentru bovinele vii originare din
România, ceea ce va alinia exportatorii români la acelaşi nivel de
competitivitate cu cei din alte ţări candidate care au obţinut deja această
concesie.
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În contrapartidă, partea română a acceptat eliminarea taxei vamale
pentru contingentul de măsline existent la importul în România (fără a
accepta propunerea Comisiei Europene de a permite un acces preferenţial
pentru cantităţi nelimitate), precum şi eliminarea taxei vamale pentru o
serie de poziţii tarifare la care UE beneficiază în prezent doar de o
reducere a taxei vamale. Produsele în cauză au fost selecţionate astfel
încât să nu afecteze piaţa internă, având în vedere că, în cea mai mare
parte, ele nu se produc în România (ex: măsline nefierte sau fierte în apă
sau abur, struguri uscaţi şi arahide).

Apreciem că rezultatele negocierilor vor conduce la îmbunătăţirea
cadrului juridic bilateral şi la crearea unor posibilităţi reale de dezvoltare
mai armonioasă a comerţului reciproc, prin oferirea unui acces
preferenţial sporit pe piaţa UE pentru unele produse româneşti cu
potenţial de export. 

Aceste concesii au intrat în vigoare odată cu ratificarea prezentului
Protocol Adiţional.

Protocolul Adiţional conţine o clauză potrivit căreia acesta se va
aplica numai în urma îndeplinirii procedurilor interne de către ambele
Părţi. Prin Nota Verbală nr.SGS2/9890 din 20 decembrie 2002, Consiliul
Uniunii Europene ne aduce la cunoştinţă îndeplinirea respectivelor
proceduri. În acest context şi având în vedere interesul agenţilor
economici români de a putea beneficia de noile concesii care au fost
convenite pe parcursul negocierilor desfăşurate în anul 2002, se impune
ratificarea într-un termen cât mai scurt a Protocolului Adiţional.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat
Legea pentru ratificarea Protocolului privind adaptarea aspectelor
comerciale ale Acordului European instituind o asociere între România,
pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe
de altă parte, pentru a lua în considerare rezultatele negocierilor dintre
părţi pentru noi concesii reciproce în domeniul comerţului cu produse
agricole, semnat la Bruxelles la 20 decembrie 2002, anexă la Acordul
European instituind o asociere între România pe de o parte, şi
Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte,
semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993.


