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EXPUNERE DE MOTIVE 

1. CONTEXTUL PROPUNERII 

• Motivele și obiectivele propunerii 

La 29 martie 2017, Guvernul Regatului Unit a notificat Consiliului European intenția 

Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană (UE), din care face în prezent 

parte ca stat membru. Se preconizează că Regatul Unit va înceta să fie stat membru 

al UE începând cu 30 martie 2019. 

Retragerea Regatului Unit din UE are implicații ce depășesc relația bilaterală dintre 

UE și Regatul Unit, în special în ceea ce privește angajamentele lor în cadrul 

Acordului de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). Atât UE, cât și 

Regatul Unit sunt membri inițiali ai OMC. Atunci când Comunitatea Europeană a 

acceptat Acordul OMC și acordurile comerciale multilaterale în 1994, lista de 

concesii și de angajamente care a fost anexată la Acordul General pentru Tarife și 

Comerț 1994 (GATT 1994) pentru Comunitățile Europene (lista OMC a UE) a fost 

astfel anexată concomitent pentru Regatul Unit. Lista UE conține, în consecință, 

angajamente care se aplică și Regatului Unit în calitatea sa de membru al OMC. În 

ceea ce privește UE, concesiile sale pentru mărfuri vor continua să se aplice pe 

teritoriul său, însă angajamentele cantitative existente ale UE, în special 

contingentele tarifare (CT) vor necesita anumite ajustări care să reflecte retragerea 

Regatului Unit din UE. 

Actualele cantități de contingente tarifare ale UE consolidate în cadrul OMC pentru 

produse agricole, pește și produse industriale au fost stabilite ținând cont de faptul că 

Regatul Unit este un stat membru și face parte din piața UE. Aceste contingente 

tarifare se aplică pieței UE în ansamblu, inclusiv Regatului Unit. Prin urmare, este 

necesar să reflecte faptul că lista OMC a UE nu se va mai aplica Regatului Unit după 

retragerea acestuia din UE sau, cel mai târziu, după 31 decembrie 2020 dacă 

dispozițiile tranzitorii convenite între negociatorii UE și ai Regatului Unit ca parte 

dintr-un Acord de retragere intră în vigoare. 

Ajustarea contingentelor tarifare ale UE consolidate în cadrul OMC presupune o 

repartizare a cantităților existente între Regatul Unit și UE care să devină efectivă la 

data la care Regatul Unit nu mai este acoperit de lista OMC a UE. 

În interesul menținerii clarității și previzibilității sistemului comercial multilateral, 

UE și Regatul Unit au trimis la 11 octombrie 2017 o scrisoare comună tuturor 

membrilor OMC în care sunt expuse principalul raționament și principiile avute în 

vedere pentru această repartizare. Ulterior, UE și Regatul Unit au comunicat activ cu 

principalii lor parteneri comerciali din OMC cu privire la această chestiune într-un 

mod deschis și transparent. 

În conformitate cu articolul XXVIII din GATT 1994, UE va trebui să poarte 

negocieri cu anumiți membri ai OMC afectați, pentru a modifica lista OMC a UE în 

cazul în care conține volume de contingente tarifare, repartizând aceste contingente 

tarifare. În acest scop, Comisia prezintă în paralel Consiliului o recomandare, însoțită 

de proiectul de directive de negociere, pentru a autoriza Comisia să inițieze negocieri 

cu membrii OMC afectați. Vor continua negocierile cu membrii OMC pertinenți care 

au fost identificați ca având interese relevante de acces pe piață, astfel cum se 

prevede la articolul XXVIII din GATT 1994 (care au un așa-numit interes principal 

sau substanțial de furnizare sau care dețin un drept de negociator inițial) în cadrul 
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contingentelor tarifare individuale. Se așteaptă ca Regatul Unit să întreprindă 

procedurile necesare în vederea stabilirii propriei sale liste de concesii și de 

angajamente anexate la GATT 1994 incluzând angajamentele cantitative repartizate.  

Având în vedere intervalul de timp în care vor trebui să aibă loc aceste negocieri, nu 

poate fi exclus ca unele dintre aceste negocieri cu unii dintre membrii OMC în 

temeiul articolului XXVIII din GATT 1994 privind unul sau mai multe contingente 

tarifare să nu fie încheiate prin acord în termenele necesare, înainte ca Regatul Unit 

să nu mai fie acoperit de lista OMC a UE. Prin urmare, este necesar să se asigure că, 

în lipsa unui astfel de acord, UE poate totuși continua repartizarea contingentelor 

tarifare prin modificarea concesiilor tarifare OMC și că Comisia este învestită cu 

competențele necesare pentru a modifica, în consecință, dispozițiile UE relevante cu 

privire la deschiderea și punerea în aplicare a contingentelor tarifare relevante. 

Pentru a asigura compatibilitatea acestui exercițiu cu obligațiile UE în temeiul 

Acordului OMC și, în special, al articolului XXVIII din GATT 1994, această 

repartizare ar trebui să se bazeze pe fluxurile comerciale existente în cadrul fiecărui 

contingent tarifar pentru o perioadă de timp recentă reprezentativă. Ar trebui să fie 

urmată o abordare coerentă față de toate contingentele tarifare, printre altele în ceea 

ce privește datele și metodologia. Important este faptul că nivelurile generale 

existente de acces pe piața UE și a Regatului Unit care sunt la dispoziția altor 

membri ai OMC ar trebui să fie menținute în conformitate cu articolul XXVIII 

alineatul (2) din GATT 1994.  

Comisia a utilizat o metodologie clară și obiectivă, care a fost convenită împreună cu 

Regatul Unit, la propunerea repartizării contingentelor tarifare în cauză. Într-o primă 

etapă a fost stabilită cota de utilizare de către Regatul Unit pentru fiecare contingent 

tarifar. Cota de utilizare (în %) este cota Regatului Unit din totalul importurilor UE 

în cadrul contingentului tarifar pe o perioadă recentă reprezentativă de trei ani (2013-

2015). Într-o a doua etapă, această cotă de utilizare a fost apoi aplicată întregului 

volum al contingentului tarifar programat pentru a obține cota Regatului Unit dintr-

un anumit contingent tarifar. Cota UE constă din restul contingentului tarifar în 

cauză, ceea ce înseamnă că volumul total al unui anumit contingent tarifar rămâne 

neschimbat (și anume volumul UE27 = volumul actual al UE28 - volumul Regatului 

Unit). Datele subiacente au fost extrase din baza de date a Quota2 pentru 

contingentele tarifare gestionate de DG TAXUD și din baza de date AMIS 

(Agricultural Markets Information System - sistemul de informații privind piețele 

agricole) („AMIS”) pentru contingentele tarifare gestionate de DG AGRI. 

În cazurile în care nu s-au observat schimburi comerciale pentru un anumit 

contingent tarifar în perioada de referință, au fost identificate două abordări 

alternative pentru a stabili cota de utilizare a Regatului Unit. În cazurile în care există 

un alt contingent tarifar cu exact aceeași definiție a produsului, cota de utilizare a 

respectivului contingent tarifar identic a fost aplicată contingentului tarifar fără 

schimburi comerciale observate în cursul perioadei de referință. În cazurile în care nu 

există un contingent tarifar cu o descriere identică a produsului, formula pentru a 

calcula cota de utilizare a fost aplicată importurilor UE de la liniile tarifare 

corespunzătoare din afara contingentului tarifar.  

La 13 martie 2018 a fost semnat un acord între UE și Noua Zeelandă în temeiul 

articolului XXIV.6 din GATT, ca urmare a aderării Croației la UE, acord care 

așteaptă în prezent aprobarea Parlamentului European înainte să fie încheiat de 

Consiliu. Acest acord va majora contingentele tarifare pentru „Carne de animale din 
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specia ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată” repartizate Noii 

Zeelande (număr de ordine 092013) cu 135 t astfel încât cantitatea va deveni 

228 389 t, iar cantitatea corespunzătoare viitoarei UE-27 va fi de 114 184 t. 

• Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică 

Prezenta inițiativă este în concordanță cu acțiunile în curs ale UE în vederea 

pregătirii pentru retragerea Regatului Unit din Uniune într-un mod ordonat, în special 

cu scrisoarea comună a UE și a Regatului Unit adresată membrilor OMC la 11 

octombrie 2017.  

• Coerența cu alte politici ale Uniunii 

La fel ca mai sus. 

2. TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE 

• Temei juridic 

Articolul 207 alineatul (2) din TFUE. 

• Subsidiaritatea (în cazul competențelor neexclusive)  

Politica comercială comună este o competență exclusivă a Uniunii. 

• Proporționalitatea 

Măsura propusă este singura modalitate de a asigura rezultatul dorit. 

• Alegerea instrumentului 

Un act legislativ este necesar, întrucât legislația actuală nu prevede o împuternicire a 

Comisiei de a adopta măsurile propuse în cazul în care nu se ajunge la un acord în 

cadrul negocierilor OMC cu fiecare membru al OMC în termenul prevăzut pentru 

retragerea efectivă a Regatului Unit. 

3. REZULTATELE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRILOR CU 

PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI 

• Evaluările ex post/verificarea adecvării legislației existente 

Nu se aplică. 

• Consultările cu părțile interesate 

Nu se aplică. 

• Obținerea și utilizarea expertizei 

Nu se aplică. 

• Evaluarea impactului 

Nu se aplică. 

• Adecvarea reglementărilor și simplificarea 

Nu se aplică. 

• Drepturi fundamentale 

Prezenta propunere nu are niciun impact asupra drepturilor fundamentale. 
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4. IMPLICAȚIILE BUGETARE 

Nu se aplică. 

5. ALTE ELEMENTE 

• Planuri de punere în aplicare și măsuri de monitorizare, evaluare și raportare 

Nu se aplică. 

• Documente explicative (pentru directive) 

Nu se aplică. 

• Explicarea detaliată a dispozițiilor specifice ale propunerii 

Articolul 1 prevede că contingentele tarifare care figurează în lista OMC de concesii 

și de angajamente ale Uniunii vor fi repartizate între UE și Regatul Unit. Acesta face 

trimitere la anexă (partea A și partea B) pentru o listă detaliată a contingentelor 

tarifare și a cantității respective repartizate UE27. Articolul 2 prevede că partea B din 

anexă înlocuiește anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 32/2000 unde sunt în prezent 

enumerate aceste contingente tarifare. Articolul 3 conferă Comisiei competența de a 

modifica anexa la prezentul regulament propus și anexa I la Regulamentul (CE) 

nr. 32/2000, cu scopul de a schimba repartizarea pentru a acoperi acordurile încheiate 

între timp cu parteneri comerciali, în cazul în care în urma negocierilor cu partenerii 

comerciali se constată că aplicarea matematică a metodei utilizate pentru repartizare 

nu este adecvată pentru un anumit contingent tarifar sau în cazul în care alte 

informații pertinente referitoare la un anumit contingent tarifar sunt aduse la 

cunoștința Comisiei într-o etapă ulterioară. Articolul 4 prevede modalitățile de 

utilizare a împuternicirii. În fine, articolul 5 prevede aplicarea regulamentului, care ar 

trebui să înceapă la data la care dreptul Uniunii încetează să se aplice Regatului Unit. 
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2018/0158 (COD) 

Propunere de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI 

privind repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma 

retragerii Regatului Unit din Uniune și de modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 32/2000 al Consiliului 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 

alineatul (2), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, 

întrucât: 

(1) La 29 martie 2017, guvernul Regatului Unit a notificat Consiliului European în 

conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană intenția Regatului 

Unit de a se retrage din Uniune. În urma acestei notificări, au început și sunt în curs de 

desfășurare negocieri între Regatul Unit și Uniunea Europeană în vederea încheierii 

unui acord privind retragerea Regatului Unit.  

(2) Retragerea Regatului Unit din Uniune va afecta relațiile Regatului Unit și ale Uniunii 

cu țări terțe, în special în contextul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), în 

care ambele sunt membri inițiali. 

(3) Prin scrisoarea din 11 octombrie 2017, Uniunea și Regatul Unit au informat alți 

membri ai OMC că Regatul Unit are intenția, la ieșirea din Uniune, să reproducă, în 

măsura posibilului, obligațiile sale actuale ca stat membru al Uniunii în noua sa listă 

separată de concesii și de angajamente privind comerțul cu mărfuri. Cu toate acestea, 

întrucât, în ceea ce privește angajamentele cantitative, reproducerea nu este o metodă 

adecvată, Uniunea și Regatul Unit au informat alți membri ai OMC cu privire la 

intenția lor de a garanta că nivelurile actuale de acces pe piață ale altor membri ai 

OMC vor fi menținute prin repartizarea contingentelor tarifare ale Uniunii între ele.  

(4) Potrivit normelor OMC, o astfel de repartizare a contingentelor tarifare care fac parte 

din lista de concesii și angajamente a Uniunii va trebui să se facă în conformitate cu 

articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț 1994 (denumit în 

continuare „GATT 1994”). Prin urmare, după finalizarea contactelor preliminare, 

Uniunea va începe negocieri cu membrii OMC care au un interes principal sau 

substanțial de furnizare sau care dețin un drept de negociator inițial în legătură cu 

fiecare dintre aceste contingente tarifare.  

(5) Cu toate acestea, având în vedere termenele impuse acestui proces de negocierile 

privind retragerea Regatului Unit din Uniune, este posibil să nu poată fi încheiate 

acorduri cu toți membrii OMC în cauză privind totalitatea contingentelor tarifare, la 

data la care lista OMC de concesii și de angajamente ale Uniunii privind comerțul cu 
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mărfuri încetează să se mai aplice Regatului Unit. Având în vedere necesitatea de a 

asigura certitudinea juridică și buna funcționare continuă a importurilor în cadrul 

contingentelor tarifare în Uniune și Regatul Unit, este necesar ca Uniunea să poată 

efectua unilateral repartizarea contingentelor tarifare. Metodologia utilizată ar trebui să 

fie în conformitate cu cerințele de la articolul XXVIII din GATT 1994.  

(6) Prin urmare, ar trebui să fie utilizată următoarea metodologie: într-o primă etapă, ar 

trebui să se stabilească cota de utilizare a Regatului Unit pentru fiecare contingent 

tarifar. Cota de utilizare, exprimată ca procentaj, este cota Regatului Unit din totalul 

importurilor Uniunii în cadrul contingentului tarifar pe o perioadă recentă 

reprezentativă de trei ani. Această cotă de utilizare ar trebui apoi aplicată întregului 

volum al contingentului tarifar programat pentru a obține cota Regatului Unit dintr-un 

anumit contingent tarifar. Cota Uniunii ar consta astfel din restul contingentului tarifar 

în cauză, ceea ce înseamnă că volumul total al unui anumit contingent tarifar rămâne 

neschimbat (și anume volumul UE-27 = volumul actual al UE-28 – volumul Regatului 

Unit). Datele subiacente ar trebui extrase din bazele de date corespunzătoare ale 

Comisiei.  

(7) În cazurile în care nu s-au observat schimburi comerciale pentru un anumit contingent 

tarifar în perioada de referință, ar trebui urmate două abordări alternative pentru a 

stabili cota de utilizare a Regatului Unit. În cazurile în care există un alt contingent 

tarifar cu o definiție identică a produsului, cota de utilizare a respectivului contingent 

tarifar identic ar trebui aplicată contingentului tarifar fără schimburi comerciale 

observate în cursul perioadei de referință. În cazurile în care nu există un contingent 

tarifar cu o definiție identică a produsului, formula pentru a calcula cota de utilizare ar 

trebui aplicată importurilor UE de la liniile tarifare corespunzătoare din afara 

contingentului tarifar.  

(8) Pentru contingentele tarifare agricole în cauză, articolele 184-188 din Regulamentul 

(UE) nr. 1308/2013
1
 prevăd temeiul juridic necesar pentru gestionarea contingentelor 

tarifare după ce au fost repartizate prin prezentul regulament. În ceea ce privește 

contingentele tarifare care vizează produsele pescărești, industriale și anumite produse 

agricole prelucrate, gestionarea se face în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 

32/2000
2
. Cantitățile contingentelor tarifare sunt prezentate în anexa I la regulamentul 

menționat și ar trebui, prin urmare, înlocuite cu cantitățile prezentate în partea B din 

anexa la prezentul regulament.  

(9) Luând în considerare faptul că negocierile cu membrii OMC afectați vor avea loc 

simultan cu procedura legislativă ordinară pentru adoptarea prezentului regulament, 

Comisiei ar trebui să i se delege competența de a adopta acte în conformitate cu 

articolul 290 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene pentru a modifica 

anexa la prezentul regulament și anexa I la Regulamentul (CE) nr. 32/2000 în ceea ce 

privește cantitățile de contingente tarifare repartizate enumerate acolo, pentru a ține 

seama de eventualele acorduri încheiate sau de informațiile pertinente pe care le-ar 

putea primi în contextul acestor negocieri, care ar indica faptul că factori specifici care 

                                                 
1 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 

de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor 

(CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 

347, 20.12.2013, p. 671). 
2 Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind deschiderea și modul de 

administrare a contingentelor tarifare comunitare consolidate în cadrul GATT și a altor câteva 

contingente tarifare comunitare, de stabilire a normelor de modificare sau de adaptare a contingentelor 

menționate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1808/95 (JO L 5, 8.1.2000, p. 1). 
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nu erau cunoscuți anterior necesită o ajustare a repartizării contingentelor tarifare între 

Uniune și Regatul Unit. Aceeași posibilitate ar trebui să fie oferită și în cazul în care 

astfel de informații ajung să fie disponibile în afara acestor negocieri. 

(10) Prezentul regulament ar trebui să se aplice din momentul în care lista OMC a Uniunii 

încetează să se mai aplice Regatului Unit, dat fiind faptul că începând din acel 

moment, atât Uniunea, cât și Regatul Unit trebuie să știe care le sunt obligațiile în 

cadrul OMC. În stadiul actual al negocierilor de retragere dintre Uniune și Regatul 

Unit nu este posibil să se determine data exactă la care se va întâmpla acest lucru. Ar 

trebui, așadar, să se prevadă că prezentul regulament se va aplica fie începând cu data 

prevăzută într-un acord de retragere dintre Uniune și Regatul Unit, în temeiul 

articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, fie de la 30 martie 2019, adică 

la doi ani după data la care Regatul Unit a notificat intenția sa de a se retrage din 

Uniune în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Contingentele tarifare incluse în lista de concesii și de angajamente ale Uniunii, anexată la 

Acordul General pentru Tarife și Comerț 1994 trebuie repartizate între Uniune și Regatul Unit 

al Marii Britanii și Irlandei de Nord (denumit în continuare „Regatul Unit”) după cum 

urmează: 

(a) în ceea ce privește contingentele tarifare pentru produse agricole, partea Uniunii este 

stabilită în partea A din anexa la prezentul regulament; 

(b) în ceea ce privește contingentele tarifare pentru produse neagricole, partea Uniunii 

este stabilită în partea B din anexa la prezentul regulament. 

Articolul 2 

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al Consiliului se înlocuiește cu partea B din anexa 

la prezentul regulament.  

Articolul 3 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 4 pentru a 

modifica anexa la prezentul regulament și anexa I la Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al 

Consiliului pentru a lua în considerare următoarele elemente:  

(a) un eventual acord internațional încheiat de Uniune în temeiul articolului XXVIII din 

Acordul General pentru Tarife și Comerț 1994 cu privire la contingentele tarifare 

menționate în aceste anexe; și 

(b) informațiile pertinente pe care s-ar putea să le primească în contextul negocierilor în 

temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț din 1994, fie 

prin alte mijloace.  

Articolul 4 

(1) Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în condițiile prevăzute la 

prezentul articol. 
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(2) Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 3 este conferită 

Comisiei pentru o perioadă de [4] ani de la data intrării în vigoare a prezentului 

regulament.  

(3) Delegarea de competențe prevăzută la articolul 3 poate fi revocată în orice moment 

de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune 

capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce 

efecte în ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene sau la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere 

valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare. 

(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de 

fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul 

interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. 

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului 

European și Consiliului. 

(6) Orice act delegat adoptat în temeiul articolului 3 intră în vigoare numai dacă, în 

termen de[două luni] de la notificarea sa către Parlamentul European și către 

Consiliu, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu ridică obiecții sau dacă, 

înainte de expirarea termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul 

au informat Comisia că nu ridică obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu [o 

lună] la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. 

Articolul 4  

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene. 

Articolele 1 și 2 se aplică de la data la care dreptul Uniunii încetează să se mai aplice 

Regatului Unit în conformitate cu un acord încheiat între Uniune și Regatul Unit în temeiul 

articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană sau, în absența unui astfel de acord, 

începând cu 30 martie 2019.  

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 

membre. 

Adoptat la Bruxelles, 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 
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