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INTRODUCERE 

În cadrul Strategiei UE de acces pe piețe, această a opta ediție a Raportului privind 

obstacolele în calea comerțului și a investițiilor analizează obstacolele semnalate 

Comisiei de întreprinderile europene și de statele membre prin Parteneriatul privind 

accesul pe piață încheiat între Comisie, statele membre și întreprinderile europene
1
 și 

furnizează, de asemenea, o prezentare a obstacolelor înlăturate în anul 2017. 

Parteneriatul s-a dovedit a fi de neprețuit pentru culegerea de informații și pentru 

definirea unei strategii comune prioritare în vederea eliminării cu succes a barierelor cu 

care se confruntă exportatorii din UE. 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 

existente și pentru extinderea lor, dincolo de înlăturarea obstacolelor din calea comerțului 

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

În ceea ce privește componenta tradițională privind accesul pe piețe din cadrul 

„parteneriatului nostru consolidat”, Comisia și-a intensificat eforturile în trei moduri: 

printr-o coordonare sporită între instituțiile UE și părțile interesate, printr-o stabilire mai 

bună a priorităților în raport cu obstacolele și prin îmbunătățirea comunicării și a 

programelor de sensibilizare. Pentru a îmbunătăți comunicarea, raportul de anul trecut a 

fost reorientat, astfel încât să abordeze în mod explicit obstacolele cele mai importante 

pentru întreprinderile din UE: mai exact, cele pe care acestea le-au identificat ca 

afectându-le în mod direct în țările terțe
4
. Valorificând feedback-ul pozitiv primit, 

raportul de anul acesta continuă această abordare și examinează cele mai relevante 

obstacole care afectează exporturile UE către 57 de țări terțe
5
, astfel cum au fost 

                                                 
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, desfășurate 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  În acest context, în 2017 a fost adoptat un nou raport privind punerea în aplicare a ALS. Următorul 

raport este prevăzut a fi adoptat în decursul anului 2018. 

4  Această abordare marchează o schimbare față de analizele tendințelor protecționiste generale 

examinate în edițiile anterioare, până în anul 2016. 

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

Brazilia, Camerun, Canada, Chile, China, Columbia, Republica Dominicană, Ecuador, Egipt, Hong 

Kong, India, Indonezia, Iran, Israel, Japonia, Kazahstan, Liban, Malaysia, Mexic, Moldova, Maroc, 

Mozambic, Noua Zeelandă, Nigeria, Norvegia, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Filipine, Federația 

 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
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semnalate de societățile comerciale și înregistrate în baza de date privind accesul pe 

piață
6
. Analiza măsurilor care afectează întreprinderile din UE confirmă creșterea în 

continuare a tendințelor protecționiste observate în anii anteriori. 

Prima secțiune a prezentului raport prezintă o analiză cantitativă, defalcată pe țări, pe 

tipuri de obstacole și pe sectoare, a celor 396 de obstacole active
7
 în calea comerțului și a 

investițiilor înregistrate în baza de date și a celor 67 de obstacole noi înregistrate în 2017. 

A doua parte oferă o analiză mai detaliată a noilor obstacole raportate în 2017 

(1 ianuarie-31 decembrie 2017), 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 Strategia UE de 

acces pe piețe pentru a contracara aceste obstacole și prezintă o imagine generală a celor 

45 de obstacole care au fost înlăturate cu succes în 2017. De asemenea, în această 

secțiune este analizat impactul economic al obstacolelor înlăturate, pe baza fluxurilor 

comerciale potențial afectate și a modelării economice. În final, sunt descrise mai detaliat 

și câteva obstacole majore înlăturate. 

 

I. PREZENTARE GENERALĂ A OBSTACOLELOR ÎN CALEA 

COMERȚULUI ȘI A INVESTIȚIILOR 

Capitolul de față oferă o analiză cantitativă a obstacolelor în calea comerțului existente în 

țările terțe și a tendințelor asociate acestora, astfel cum sunt raportate în baza de date 

privind accesul pe piață, care înregistrează obstacolele semnalate de întreprinderile din 

UE și urmărește măsurile luate pentru înlăturarea lor. 

Este important de precizat că baza de date (și prezentul raport) nu oferă o prezentare 

cuprinzătoare a tuturor dificultăților comerciale cu care se confruntă operatorii economici 

                                                                                                                                                 
Rusă, Arabia Saudită, Serbia, Singapore, Africa de Sud, Coreea de Sud, Elveția, Taiwan, Thailanda, 

Tunisia, Turcia, Emiratele Arabe Unite, SUA, Uganda, Ucraina, Uruguay, Venezuela și Vietnam. 

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

întreprinderilor 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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din UE
8
. Întreprinderile pot decide să nu raporteze anumite obstacole deoarece speră să le 

înlăture sau să evite efectele acestora. 

Unele întreprinderi pot să nu știe că există posibilitatea ca obstacolele să fie combătute cu 

ajutorul activităților UE privind accesul pe piață. Comisia dorește să asigure o 

conștientizare maximă în această privință, în special în rândul întreprinderilor mici și 

mijlocii (IMM-urilor) și a lansat inițiativa „Zilele accesului pe piață” în statele membre. 

Aceasta s-a dovedit a fi utilă pentru ca întreprinderile locale să obțină informații specifice 

privind modul în care pot raporta obstacolele și modul în care Comisia și statele membre 

pot concepe și pune în aplicare o strategie personalizată pentru înlăturarea acestora. 

Deși baza de date și prezentul raport nu se antepronunță cu privire la (i)legalitatea 

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

întreprinderile din UE și au fost considerate prioritare în vederea unor acțiuni viitoare în 

cadrul activităților noastre privind accesul pe piață, deoarece ar putea fi discriminatorii, 

disproporționate sau restrictive pentru comerț într-un alt mod. 

A. INVENTAR GENERAL AL OBSTACOLELOR ÎN CALEA COMERȚULUI ȘI 

A INVESTIȚIILOR 

La finalul anului 2017, existau 396 de obstacole active în calea comerțului și a 

investițiilor – un record istoric. Comparativ cu cele 372 de obstacole de la finalul 

anului 2016
9
, acest număr confirmă creșterea continuă a protecționismului, care afectează 

părțile interesate din UE. Totodată, această situație demonstrează succesul tot mai mare 

al Parteneriatului nostru privind accesul pe piață, ca forum pentru identificarea barierelor 

comerciale. Baza de date 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. Obstacolele în funcție de țara terță 

                                                 
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. 

9 Corelând cifrele înregistrate în anul 2017 (67 de obstacole noi și 45 de obstacole înlăturate) cu 

măsurile din anul precedent (372), se obține un total de 394. Diferența (2 obstacole până la 396) este 

urmarea faptului că 2 obstacole au fost împărțite în 4, diferitele aspecte ale obstacolelor fiind 

codificate separat. Începând cu anul 2018, Comisia va înregistra obstacolele în această manieră mai 

detaliată. Fiecare aspect diferit al obstacolelor va fi înregistrat separat, permițând o monitorizare mai 

eficace a fiecărui obstacol. Aceasta va duce la un număr mult mai mare de „obstacole”, dar nu va 

modifica tendințele. 

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


 

4 

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

reiterate la Summitul G20, desfășurat la 8 iulie 2017 la Hamburg
10

, primele nouă țări ca 

număr de obstacole în calea comerțului aflate încă în vigoare se numără printre 

economiile G20 (a se vedea tabelul 1). 

Cel mai mare număr de obstacole a fost observat în Rusia, cu 36 de măsuri înregistrate. 

China s-a clasat pe locul al doilea, cu 25 de obstacole active raportate, în timp ce 

Indonezia a ocupat locul al treilea, cu 23 de măsuri aplicate în prezent, afectând 

semnificativ, totodată, oportunitățile de export și de investiții ale UE. 

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

investițiilor sunt India (21), Brazilia (21), Coreea de Sud (20), Turcia (20), Statele 

Unite (20), Australia (14), Thailanda (12), Argentina (11) și Mexic (10). 

                                                 
10 Declarația liderilor G20: Modelarea unei lumi interconectate http://www.g20.utoronto.ca/2017/2017-

G20-leaders-declaration.html 

http://www.g20.utoronto.ca/2017/2017-G20-leaders-declaration.html
http://www.g20.utoronto.ca/2017/2017-G20-leaders-declaration.html


 

    

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

Tabelul 2 arată că măsurile aplicate după trecerea frontierei (216) sunt mai importante 

decât măsurile tradiționale aplicate la frontieră (180). Măsurile aplicate după trecerea 

frontierei se referă la 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 constată în Rusia (19), urmată îndeaproape 

de China (17). 

Măsurile la frontieră sunt restricții care afectează în mod direct importurile și exporturile, 

de regulă prin majorări tarifare, restricții cantitative, anumite măsuri sanitare și 

fitosanitare (SPS), licențe de import sau chiar prin interdicții comerciale. Rusia este țara 

care a înregistrat cel mai mare număr de astfel de măsuri (17), fiind urmată de Indonezia, 

Turcia și Statele Unite (11), iar India ocupă locul al treilea (9). 

 

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

înregistrate în MADB (număr de măsuri) 
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B. OBSTACOLE ÎN CALEA COMERȚULUI ȘI A INVESTIȚIILOR 

RAPORTATE ÎN 2017 

În 2017, s-a înregistrat un număr record de 67 de obstacole noi, în 39 de țări terțe
11

. 

Acesta poate fi urmarea acțiunilor consolidate de comunicare și de conștientizare 

menționate anterior. Totuși, creșterea constantă a protecționismului este incontestabilă. 

1. Obstacolele raportate în 2017 în funcție de țara terță 

Tabelul 3 oferă o prezentare generală a defalcării geografice a măsurilor înregistrate în 

2017. În 2017, cel mai mare număr de obstacole noi a fost raportat în contextul relațiilor 

comerciale și de investiții cu China (10), la mare distanță față de țara următoare, și anume 

Rusia (6), ceea ce confirmă tendințele protecționiste deja identificate în anii precedenți. 

Africa de Sud a apelat la patru obstacole noi, în timp ce India și Turcia au apelat la câte 

trei obstacole noi. Liban, Ecuador, Japonia, Filipine, Emiratele Arabe Unite, Tunisia și 

Venezuela au apelat fiecare la câte două obstacole noi. Celelalte 27 de obstacole noi 

înregistrate au fost identificate în alte țări terțe. De asemenea, trebuie menționat faptul că 

la nivelul întregii regiuni Euromed s-au înregistrat șapte noi obstacole în 2017, ceea ce 

indică o tendință îngrijorătoare, descrisă mai în detaliu în capitolul II.A. 

Tabelul 3: Defalcarea geografică a obstacolelor raportate în 2017 

 

                                                 
11 Algeria, Argentina, Australia, Bolivia, Brazilia, Canada, China, Columbia, Congo, Republica 

Dominicană, Ecuador, Egipt, Hong Kong, India, Indonezia, Iran, Irak, Israel, Japonia, Liban, Mexic, 

Mozambic, Nicaragua, Pakistan, Filipine, Federația Rusă, Arabia Saudită, Serbia, Singapore, Africa 

de Sud, Coreea de Sud, Thailanda, Tunisia, Turcia, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Uruguay, 

Venezuela și Vietnam. 

* Țări G20 

** Țări EUROMED. 

10
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2. Obstacole raportate în 2017 în funcție de tipul măsurii 

Tabelul 4 oferă o prezentare generală a celor două tipuri principale de măsuri înregistrate 

în 2017. Majoritatea obstacolelor înregistrate în 2017 au fost măsuri aplicate la 

frontieră (36), cele mai multe dintre acestea îngreunând importurile în țări terțe prin 

intensificarea restricțiilor SPS. În plus, s-a înregistrat și apariția unui număr substanțial 

de noi tarife, contingente, interdicții sau regimuri împovărătoare de licențe. 

În ceea ce privește măsurile aplicate după trecerea frontierei (31), 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. În plus, s-au înregistrat două obstacole noi în calea comerțului cu 

servicii. 

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

raportate în 2017 (număr de măsuri) 

 

3. Obstacolele raportate în 2017 în funcție de sector 

Tabelul 5 arată că numărul măsurilor noi înregistrate pe parcursul anului 2017 a afectat 

12 sectoare diferite ale activității economice, în timp ce obstacolele suplimentare au avut 

un impact orizontal asupra exporturilor UE. 
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Tabelele 5 și 6: Defalcarea pe sectoare a obstacolelor în calea comerțului 

și a investițiilor raportate în 2017 (număr de obstacole) 

 

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

al pescuitului (23), fiind urmat de 12 măsuri orizontale care au afectat mai multe 

sectoare. În sectorul vinurilor și al băuturilor spirtoase au fost înregistrate opt obstacole 

noi, în timp ce în sectorul autovehiculelor și în cel al TIC și al produselor electronice s-au 
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În ceea ce privește obstacolele în calea comerțului cu servicii – ca și în cazul tuturor 

celorlalte obstacole – numărul de obstacole reflectă numărul de obstacole noi raportate 

direct Comisiei în temeiul cadrului pentru accesul pe piețe. Având în vedere importanța 

acestui sector pentru activitățile noastre legate de accesul pe piețe, Comisia dezvoltă 

instrumentele de informare privind condițiile de export de servicii către țările terțe, care 

sunt deosebit de utile pentru IMM-urile noastre. 

II. PRINCIPALELE OBSTACOLE NOI ÎN CALEA COMERȚULUI ȘI A 

INVESTIȚIILOR RAPORTATE ÎN 2017 

Capitolul de față realizează o analiză riguroasă a obstacolelor noi din cele cinci țări care 

reprezintă parteneri comerciali pentru care în 2017 s-au înregistrat cel puțin trei 

obstacole, și anume China, Rusia, Africa de Sud, India și Turcia. De asemenea, sunt 

estimate fluxurile comerciale care ar putea fi afectate. 

A. ANALIZĂ CALITATIVĂ A OBSTACOLELOR NOI 

1. China 

China rămâne unul dintre partenerii UE care aplică cele mai multe restricții comerciale. 

Timp de mai mulți ani, întreprinderile din UE au întâmpinat obstacole complexe, inclusiv 

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

tehnologic, precum și reglementări tehnice nejustificabile, alături de preocupări sistemice 

legate de supracapacitatea masivă, nu numai în sectoare tradiționale precum cel al 

oțelului și cel al aluminiului, ci și, tot mai mult, în sectoare puternic tehnologizate. 

În 2017 s-a înregistrat o creștere substanțială a obstacolelor, înregistrându-se 

10 obstacole comerciale noi. Deși două dintre aceste probleme au fost deja înlăturate cu 

succes în 2017 și vor fi examinate în mod corespunzător în secțiunea „povești de succes” 

a prezentului raport, se poate identifica în mod clar o tendință de accentuare a 

obstacolelor. 

Unul dintre principalele sectoare afectate de aceste măsuri este sectorul TIC și al 

produselor electronice. Două dintre cele trei obstacole noi raportate în acest sector se 

referă la cele mai importante dintre numeroasele măsuri în materie de securitate 

cibernetică și de criptare pe care le-a elaborat China. 

Noua lege privind securitatea cibernetică din China a intrat în vigoare la 1 iunie 2017. 

În prezent, pentru operaționalizarea acestei legi, sunt elaborate zeci de măsuri de punere 

în aplicare sub forma unor cerințe administrative, orientări și standarde. Deși securitatea 

cibernetică în sine este un obiectiv de politică legitim, conceptul de securitate cibernetică 

aplicat în China are o amploare excesivă, cuprinzând și considerente legate de politica 

economică și industrială. Alături de normele vagi, care generează incertitudini 

semnificative, el constituie un obstacol comercial major, nu numai pentru întreprinderile 

din domeniul TIC, ci și pentru alte întreprinderi din UE care utilizează aceste produse. 
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În plus, Administrația de Stat pentru Criptografie (SCA) din China a publicat la 

13 aprilie 2017 un proiect de lege privind criptarea, care acoperă domenii ce cuprind 

cercetarea și utilizarea în scopuri comerciale, importul, exportul, precum și certificarea. 

Printre alte aspecte, UE este îngrijorată de faptul că reglementarea s-ar putea aplica și 

altor produse decât celor a căror funcție principală este aceea de a realiza criptarea. 

Comisia are încredere că China va lua în considerare observațiile UE înainte de a finaliza 

legea. 

În plus, reclasificarea vamală a semiconductorilor multicomponent (MCO) a dus, 

în realitate, la reintroducerea taxelor vamale asupra produselor tehnologiei 

informației (ATI), care erau anterior scutite de taxe, generând efecte negative asupra 

industriei inovatoare a semiconductorilor din UE. Trebuie remarcat faptul că industria 

semiconductorilor este și unul dintre cele 10 sectoare strategice puternic tehnologizate 

vizate de inițiativa Made in China 2025 privind politica industrială, o strategie care 

implică oportunități considerabile, dar și provocări semnificative pentru industria 

europeană. 

În ceea ce privește alte sectoare, o serie de măsuri netarifare sub forma unor cerințe 

tehnice complexe și a unor standarde revizuite vor afecta, printre altele, industria 

europeană a lemnului, a pielii, a hârtiei și a celulozei. Autoritățile chineze au instituit 

recent o interdicție amplă asupra importurilor de deșeuri pentru 24 de produse, care a 

intrat în vigoare la 1 ianuarie 2018; în plus, China a adoptat și un set revizuit de 

standarde pentru alte 34 de produse, care se aplică începând cu 1 martie 2018. Aceste 

standarde se referă, în special, la celuloză, la polimeri, la deșeurile metalice, precum și la 

minereuri și mase plastice. 

În ceea ce privește sectorul autovehiculelor, Ministerul Industriei și Tehnologiei 

Informațiilor a adoptat recent un nou regulament prin care producătorilor de 

autovehicule alimentate cu tipuri noi de energie li se impune să „dețină tehnologia de 

dezvoltare și de fabricație” pentru întregul autovehicul. Producătorii străini de 

echipamente originale (OEM) ar putea fi obligați să își dezvăluie integral tehnologiile-

cheie partenerilor chinezi din cadrul societăților mixte, acesta putând constitui un transfer 

tehnologic forțat. 

De asemenea, China a introdus noi restricții în ceea ce privește aditivii utilizați în 

materialele care ar putea intra în contact cu alimentele. În urma standardelor 

revizuite, numeroase produse au devenit neconforme în mod automat, însă fără ca ele să 

fie precizate în mod clar. Aceste produse cuprind de la garnituri, țevi și capace până la 

ambalaje, cerneluri și hârtie sau chiar echipamente întregi ce ar putea fi utilizate în cadrul 

lanțului alimentar și furajer, de la mulgători la benzile transportoare din supermarketuri. 

Caracterul orizontal al acestui obstacol va provoca perturbări importante la nivel 

comercial, într-o gamă largă de sectoare. 

Chiar dacă au fost raportate evoluții pozitive în ceea ce privește cadrul de reglementare al 

Chinei pentru dispozitivele medicale (a se vedea mai jos), au fost adoptate două noi 
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măsuri problematice în acest sector. În aprilie 2017, Ministerul de Finanțe și Comisia 

Națională pentru Dezvoltare și Reformă din China au abrogat taxele de testare în 

vederea înregistrării dispozitivelor medicale. Măsura a avut un impact negativ asupra 

disponibilității serviciilor de testare, fundamentale pentru procesul de înregistrare pentru 

noi dispozitive în China, ducând la costuri și întârzieri semnificative pentru 

întreprinderile din UE. În septembrie 2017, China a instituit un program național 

pentru stabilirea prețurilor anumitor dispozitive, prin care producătorilor li s-a 

solicitat să transmită un volum considerabil de informații într-un timp foarte scurt. 

În sensul prezentului raport, cele două măsuri nu au fost considerate obstacole noi, ci, 

mai degrabă, bariere suplimentare, într-un mediu de reglementare complex pentru 

sectorul sănătății din China. 

Simultan cu eforturile de eliminare a noilor obstacole înregistrate în 2017, Uniunea 

Europeană întreprinde și toate acțiunile necesare care pot contribui la înlăturarea celor 

25 de obstacole existente înregistrate în baza de date a Comisiei Europene privind 

accesul pe piață(MADB). UE a ridicat problema obstacolelor din China în cadrul 

diverselor comitete ale OMC și în cadrul unor foruri bilaterale, precum Dialogul privind 

politicile în materie de comerț și investiții și Grupul de lucru privind economia și 

comerțul. Probabilitatea apariției unor obstacole noi rămâne însă semnificativă. 

De exemplu, China și-a indicat intenția de a introduce noi cerințe în materie de certificare 

pentru produse alimentare cu risc redus, precum și standarde revizuite și noi specificații 

pentru vin și produsele vitivinicole. Acestea ar putea crea perturbări semnificative pentru 

producătorii europeni. Aceste evoluții necesită depunerea de eforturi suplimentare și 

inventive pentru o mai bună abordare a problemelor legate de accesul pe piețe în ce 

privește China, inclusiv prin valorificarea cooperării în diferite domenii de politică. 

2. Rusia 

Deși este pe cale de a-și reveni după o recesiune de doi ani, în 2017, 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 2017, în Rusia s-a înregistrat al 

doilea număr de obstacole noi (șase), ceea ce a ridicat totalul obstacolelor existente în 

această țară la 36, clasând-o pe primul loc ca număr total de obstacole în calea comerțului 

înregistrate. Sectorul autovehiculelor, deși nu a fost vizat de noi măsuri specifice în 

anul 2017, rămâne unul dintre sectoarele cele mai vizate de obstacolele în calea 

comerțului și a investițiilor. 

Începând cu ianuarie 2017, Rusia a limitat și mai mult accesul întreprinderilor străine 

la achiziția de întreprinderi de stat din Rusia. După o primă restricție aflată în vigoare 

din 2015, Rusia a adoptat o nouă măsură, prin care se instituie o preferință în materie de 

prețuri de 15 % pentru întreprinderile naționale (pentru produse și servicii) atunci când 

acestea depun o ofertă în cadrul achizițiilor comerciale ale întreprinderilor deținute de 

stat (adică nu pentru achiziții publice). În plus, în ultimele zile ale anului 2017, Guvernul 
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Rusiei a adoptat o lege prin care autoriza cerințele privind conținutul local în achizițiile 

de aeronave și nave ale întreprinderilor de stat. 

Aceste restricții suplimentare se adaugă numeroaselor măsuri ce restricționează accesul 

întreprinderilor străine la achiziții publice. La fel ca în ultimii ani, și în 2017 Rusia a 

extins restricțiile privind achizițiile publice la mai multe sectoare, și anume la cel al 

produselor radioelectronice (sferă de aplicare extinsă în iulie 2017, prin adăugarea 

echipamentelor pentru sistemul de navigație aeriană GLONASS și a dispozitivelor de 

semnalizare electronică pentru siguranța traficului) și la sectorul produselor de mobilier. 

Oferta nesatisfăcătoare prezentată de Rusia în iunie 2017, de aderare la Acordul 

multilateral al OMC privind achizițiile publice, a intensificat preocupările UE în acest 

domeniu important. 

S-au înregistrat numeroase restricții în ceea ce privește exporturile. Interdicția privind 

exporturile de piei brute, instituită în octombrie 2014, a fost prelungită din nou până în 

aprilie 2018. De asemenea, Rusia a decis introducerea unor restricții drastice privind 

exporturile de bușteni de mesteacăn. Un proiect de decret publicat în noiembrie 2017 a 

instituit contingente la export pentru buștenii de mesteacăn, limitate la o perioadă de 

șase luni. Volumul contingentelor la export se ridică la 567 000 m³, o reducere cu 

aproximativ o treime din volumul mediu al exporturilor Rusiei în perioada 2014-2016. 

Punerea în aplicare a contingentelor nu va începe înainte de a doua jumătate a anului 

2018. Potrivit autorităților locale, măsura vizează în mod vădit protejarea pieței naționale 

a lemnului și încurajarea prelucrării lemnului în interiorul țării (printre altele, a 

producătorilor de placaj). 

Tratamentul discriminatoriu aplicat vinurilor de import în raport cu cele naționale, printr-

un sistem nou și complex de rate ale accizelor, reprezintă altă barieră în calea 

comerțului introdusă de Rusia în 2017, care afectează sectorul european al vinurilor și al 

băuturilor spirtoase. Accizele pentru vinurile cu indicație geografică (IG) și vinurile cu 

denumire de origine protejată se aplică doar vinurilor autohtone (rusești). Interpretată în 

mod izolat, dispoziția ar presupune ca vinurile cu indicație geografică să fie produse în 

Rusia din struguri rusești, ceea ce ar constitui o discriminare împotriva vinurilor de 

import. 

Un alt nou obstacol instituit de Rusia anul trecut este obligația de a utiliza nave sub 

pavilion rusesc pentru transportul de hidrocarburi și cărbune pe ruta Mării 

Nordului. Ruta Mării Nordului se află la est de Novaia Zemlea și merge de-a lungul 

coastei arctice a Rusiei până la strâmtoarea Bering (în zona economică exclusivă a 

Rusiei). Topirea calotei polare poate duce la intensificarea traficului și a viabilității 

comerciale a Rutei Mării Nordului. 

În plus, nerespectarea de către Rusia a standardelor internaționale prin restricțiile la 

import în materie de SPS implică provocări semnificative pentru sectorul agriculturii și 

pescuitului din Europa. Rusia păstrează un sistem deosebit de greoi și opac pentru 

autorizarea exporturilor realizate de unitățile producătoare de alimente de origine animală 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Novaia_Zemlea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A2mtoarea_Bering
https://ro.wikipedia.org/wiki/Zon%C4%83_economic%C4%83_exclusiv%C4%83
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către această țară, aplicând frecvent restricții disproporționate unităților care sunt deja 

autorizate și impunând inspecții individuale greoaie și cu caracter obligatoriu pentru cele 

noi. Întrucât Belarus, Armenia, Kazahstan și Kârgâzstan utilizează în practică listele 

unităților de producție agroalimentară autorizate pentru exporturile către Rusia, situația 

de mai sus afectează și exporturile alimentare din UE către aceste țări. 

În plus, Rusia refuză să ridice restricțiile aplicate celor 11 voievodate din Polonia unde 

s-au înregistrat focare de gripă aviară înalt patogenă (HPAI), deși, potrivit normelor 

OIE, începând cu iulie 2017, nu s-au mai înregistrat cazuri de HPAI în Polonia. Pentru ca 

restricțiile în ceea ce privește HPAI să fie ridicate, autoritățile ruse impun inspectarea 

tuturor unităților individuale de prelucrare a cărnii care produc păsările exportate. 

În fine, autoritățile ruse au început recent să pună în aplicare o măsură extinsă în materie 

de SPS, prin intermediul noilor cerințe fitosanitare comune ale Uniunii Economice 

Eurasiatice. Această reglementare instituie cerințe disproporționate și discriminatorii 

pentru importul și circulația mărfurilor controlate în UEE și pe teritoriul acesteia, 

afectând, astfel, și exporturile către Belarus, Armenia, Kazahstan și Kârgâzstan. Conform 

noilor reglementări, locurile de producție trebuie să fie declarate necontaminate de o serie 

de organisme dăunătoare plantelor, inclusiv pentru anumite produse cu risc redus. 

Se pare că, în practică, noile cerințe se vor aplica doar importurilor, nu produselor locale. 

În plus, noile reglementări pot duce la crearea unei liste pozitive de exportatori autorizați, 

după efectuarea de inspecții, ca și în cazul alimentelor de origine animală. 

UE a rămas deschisă la discuții, contactând Federația Rusă pentru reuniuni bilaterale, 

făcând schimb de informații și de evaluări privind problemele observate. De asemenea, 

UE a privilegiat cadrul OMC (de exemplu, diverse comisii, Consiliul pentru comerțul cu 

mărfuri) pentru ridicarea restricțiilor privind accesul pe piețe. După caz, UE a utilizat și 

mecanismul de soluționare a litigiilor al OMC pentru a determina Rusia să își respecte 

angajamentele asumate în cadrul OMC (de exemplu, în cazul recentei interdicții aplicate 

produselor din carne de porc din cauza pestei porcine africane). 

3. Africa de Sud 

Deși Africa de Sud nu a prezentat un interes deosebit în cadrul rapoartelor anterioare, 

această țară instituie un număr din ce în ce mai mare de obstacole protecționiste care 

afectează comerțul și investițiile. În 2017, această țară a instituit patru obstacole noi, ceea 

ce a ridicat numărul total de obstacole la opt. 

În ultimele luni, autoritățile din Africa de Sud au lansat Regulamentul preferențial 

privind achizițiile, care prevede un obiectiv orizontal de asigurare a achizițiilor la nivel 

local în proporție de 75 % și care afectează multiple sectoare. 

În ceea ce privește agricultura și pescuitul, Africa de Sud a introdus mai multe măsuri 

SPS ca urmare a focarelor de gripă aviară din UE. De la apariția focarului de HPAI din 

2016, opt dintre cele 10 state membre ale UE care exportă carne de pasăre în Africa de 

Sud au în continuare interdicții, deși, între timp, au fost declarate indemne de HPAI 
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conform standardelor internaționale ale Organizației Mondiale pentru Sănătatea 

Animalelor. Africa de Sud susține că sunt necesare noi inspecții la nivel național înainte 

de a fi permis comerțul. Obiectivul unor astfel de inspecții nu este clar, ținând cont de 

faptul că episoadele de gripă au fost eradicate. 

Dificultățile de a exporta coniac din cauza legislației diferite privind denumirile de 

origine și IG reprezintă un obstacol important pentru sectorul vinurilor și al băuturilor 

spirtoase. Legea privind băuturile alcoolice din Africa de Sud plasează coniacul în 

aceeași categorie cu brandy-ul, care are cerințe diferite în materie de învechire și de 

conținut alcoolic, astfel încât exportul său devine un proces complex și, în unele cazuri, 

imposibil. 

În ceea ce privește sectorul TIC și al produselor electronice, un nou set de standarde și 

de reglementări tehnice comasate în cadrul Procedurii pentru evaluarea 

interferențelor electromagnetice și a conformității pentru compatibilitate va crea 

perturbări comerciale importante pentru exportatorii europeni. Noile norme impun 

o procedură de evaluare a conformității bazată pe aprobarea de către părțile terțe, 

o procedură mai strictă decât este necesar pentru ca membrul importator să aibă încredere 

că aparatele cu risc redus respectă normele sau standardele tehnice aplicabile. 

UE colaborează în continuare cu omologii săi din Africa de Sud în cadrul OMC, mai 

exact în cadrul Comitetului privind barierele tehnice în calea comerțului (BTC) și al 

Comitetului pentru măsuri sanitare și fitosanitare (SPS), dar și în contextul Acordului de 

parteneriat economic, precum și la nivel tehnic, pentru a aborda problema obstacolelor de 

pe piață în calea comerțului. 

4. India 

În 2017, India a instituit trei obstacole noi, ceea ce a ridicat numărul total de obstacole 

la 21 și a confirmat tendințele protecționiste identificate anul trecut. Au fost adoptate 

restricții în ceea ce privește cerințele în materie de testare, interdicțiile la import și 

impozitarea internă. 

La 1 septembrie 2017, India a introdus o cerință de testare la nivel național de facto a 

jucăriilor importate, cu intrare imediată în vigoare. Aceasta nu a fost notificată OMC 

în temeiul Acordului BTC și nu a făcut obiectul unor consultări adecvate cu părțile 

interesate în India. Problema a fost abordată în cadrul celei mai recente reuniuni a 

Grupului de lucru UE-India privind măsurile sanitare și fitosanitare/barierele tehnice 

în calea comerțului (SPS/BTC), în noiembrie 2017, precum și în cadrul diverselor 

întâlniri ulterioare cu autoritățile relevante, care au avut loc în India, la Bruxelles și la 

Geneva. India a notificat măsura în decembrie, la trei luni de la data punerii în aplicare. 

În al doilea rând, India a recurs la o nouă interdicție privind importurile, care acoperă o 

gamă largă de produse din sectorul textilelor și al pielăriei, precum pielea de reptile, 

pieile brute de nurcă, blănurile de vulpe și de șinșila, precum și pielea de nurcă tăbăcită, 

fără a desfășura consultări prealabile pentru vreunul dintre aceste produse. Aceste 

importuri fac obiectul Legii privind protecția animalelor sălbatice din anul 1972 și al 
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Convenției privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de 

dispariție (CITES). Cu toate acestea, exportatorii din UE respectă cerințele CITES și 

toate blănurile exportate în această țară provin de la animale de fermă crescute conform 

celor mai ridicate standarde de bunăstare. În aprilie 2017, Indiei i-a fost trimisă o 

scrisoare semnată în comun de către ambasadorii UE și de alți parteneri cu poziții 

similare, iar problema a fost adusă în discuție în mod repetat, în luna iulie în cadrul 

Subcomisiei UE-India privind comerțul, în luna noiembrie în cadrul Grupului de lucru 

SPS/BTC UE-India, precum și în cadrul numeroaselor contacte cu autoritățile indiene, 

inclusiv în cadrul Mecanismului UE pentru facilitarea investițiilor. Încă nu s-a primit un 

răspuns la scrisoarea comună. 

În fine, India a recurs la anumite măsuri fiscale și la alte măsuri privind importurile 

aplicate la nivel de stat asupra vinurilor și băuturilor spirtoase importate. Diverse măsuri 

discriminatorii aplicate la nivel de stat au fost aduse din nou în discuție în cadrul 

Subcomisiei UE-India privind comerțul. 

Pe lângă aceste noi obstacole acoperite, trebuie acordată o atenție suplimentară și 

tendințelor negative ale obstacolelor existente. 

În 2014, India a reintrodus taxe vamale pentru anumite produse TIC, precum 

echipamentele de telecomunicații 3G. În pofida demersurilor realizate de UE, precum 

scrisorile din partea șefului Delegației UE către ministrul indian și reuniunile bilaterale 

precum cele ale Subcomisiei UE-India privind comerțul, India nu numai că nu a 

soluționat această problemă, ci a adoptat și în anul 2017 măsuri protecționiste vizând 

sectorul TIC. Au fost reintroduse (și, în unele cazuri, mărite) taxele pentru produse 

printre care se numără toate stațiile de bază, telefoanele mobile și componentele acestora, 

camerele digitale, convertoarele, întrerupătoarele și cartușele de cerneală. India este 

membră a Acordului privind tehnologia informației (ITA-1), prin aceasta angajându-se să 

nu aplice taxe celor mai multe dintre aceste categorii de produse. Problema a fost 

semnalată în mai multe scrisori, în cadrul Subcomisiei UE-India privind comerțul, în 

cadrul organismelor OMC și în cadrul contactelor cu autoritățile indiene, inclusiv în 

cadrul Mecanismului UE pentru facilitarea investițiilor. În prezent, UE evaluează toate 

opțiunile de abordare a acestei probleme. Anunțul făcut recent de India, privind o nouă 

creștere a taxelor la produsele TIC în bugetul Uniunii Indiene pentru exercițiul financiar 

2018-2019, precum și în alte sectoare, cum ar fi cel al componentelor pentru autovehicule 

și cel al produselor textile, semnalează continuarea politicii de protecționism. 

În ceea ce privește industria dispozitivelor medicale, prețurile la implanturile de genunchi 

au fost scăzute în august 2017 printr-o acțiune de urgență a Autorității naționale pentru 

stabilirea prețurilor în domeniul farmaceutic (NPPA), în loc să se aștepte ca guvernul să 

introducă dispozitivele în Lista națională a medicamentelor esențiale, așa cum s-a 

întâmplat anterior. UE își exprimă în continuare preocupările față de autoritățile indiene, 

inclusiv în cadrul Subcomisiei UE-India privind comerțul, al Grupului de lucru UE-India 

pentru produse farmaceutice, biotehnologie și dispozitive medicale și în cadrul 
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contactelor cu autoritățile indiene, inclusiv în cadrul Mecanismului UE pentru facilitarea 

investițiilor. 

UE a luat în mod constant măsuri pentru abordarea obstacolelor noi și deopotrivă a celor 

existente, înregistrate în MADB pentru India. Comisia semnalează în mod regulat aceste 

probleme autorităților indiene, în cadrul tuturor forumurilor bilaterale și multilaterale 

disponibile, precum Subcomisia UE-India privind comerțul sau Grupul de lucru 

SPS/BTC UE-India și diferitele comisii ale OMC. 

5. Turcia 

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

obligațiilor ce îi revin în cadrul comercial bilateral al Uniunii vamale UE-Turcia, cum ar 

fi proceduri vamale împovărătoare sau taxe suplimentare la importurile de produse 

originare din țări terțe. În 2017, Turcia a introdus încă trei măsuri restrictive pentru 

comerț, ceea ce a ridicat la 20 numărul total al obstacolelor în calea comerțului raportate. 

Unul dintre aceste noi obstacole constă în tratamentul discriminatoriu aplicat de 

Turcia în ceea ce privește tractoarele produse în Turcia și cele produse în UE. 

Potrivit Directivei privind producerea, modificarea și asamblarea vehiculelor, începând 

din luna ianuarie 2018, tractoarele produse în UE trebuie să îndeplinească cerințe privind 

emisiile motorului mai stricte decât cele de producție autohtonă. 

De asemenea, autoritățile turce pun în aplicare măsuri fiscale privind exporturile în 

ceea ce privește pieile brute, pieile și pieile tăbăcite cu crom. Această măsură agravează 

situația deja dificilă a industriei tăbăcăriei din UE, care este afectată de gradul redus de 

acces la materii prime la nivel mondial. 

Un al treilea obstacol nou în calea comerțului se referă la regimul existent de „taxe 

suplimentare” aplicat în Turcia importurilor din țări terțe. Pe lângă aceste taxe 

suplimentare, care și-au extins tot mai mult domeniul de aplicare în ultimii ani, Turcia a 

introdus în 2017 așa-numitele „obligații suplimentare” (prin Decizia 2017/10926 din 

11 septembrie 2017). Acestea sunt taxe compensatorii, care măresc nivelul tarifelor 

conform sistemului generalizat de preferințe tarifare (SGP) al UE la nivelul taxelor 

aplicabile existente în Turcia pentru importurile din mai multe țări, cărora Turcia ar 

trebui în mod normal să le aplice tarifele SGP ale UE – ori de câte ori produsele 

respective sunt importate în Turcia prin UE. 

În plus, în ceea ce privește taxele suplimentare, Turcia a introdus complicații sporite 

pentru exportatorii din UE în Turcia care vând produse ce provin din țări terțe, solicitând 

ca declarațiile exportatorilor (sau declarațiile furnizorilor pe termen lung) să garanteze 

responsabilitatea provenienței din UE a produselor exportate, în pofida dispozițiilor 

privind libera circulație în cadrul uniunii vamale (Comunicatul Ministerului Economiei 

2017/4 din 30 decembrie 2017, intrat în vigoare la 1 martie 2018). 
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Totodată, ar trebui remarcat faptul că s-au înregistrat și alte evoluții negative în ceea ce 

privește un obstacol înregistrat anterior în sectorul farmaceutic. Cel de-al 64-lea plan de 

acțiune al Guvernului Turciei a inclus eliminarea produselor farmaceutice importate de 

pe lista de rambursări, sub rezerva respectării unor cerințe specifice privind localizarea. 

Aceasta implică, practic, excluderea de pe piață începând cu luna februarie 2018. 

Comisia va continua să lupte împotriva acestor bariere în calea comerțului și a altora, cu 

scopul de a preveni escaladarea suplimentară a măsurilor protecționiste, de a crește 

accesul pe piață al întreprinderilor europene și de a îmbunătăți mediul comercial și de 

investiții general. În special, Comisia a adus în discuție problema obstacolelor existente 

cu ocazia reuniunii Comitetului mixt al uniunii vamale UE-Turcia. Având în vedere 

importanța pieței turcești pentru întreprinderile din UE, unele dintre aceste obstacole noi 

au fost discutate și la cel mai înalt nivel politic. 

O tendință emergentă: un efect de contagiune la nivelul Euromed? 

Protecționismul este în creștere la nivelul întregii regiuni Euromed, obstacolele din unele 

țări fiind preluate, prin imitație, în altele. Agravarea deficitului comercial, provocată parțial 

de prețurile reduse la petrol și gaze, a dus la creșterea obstacolelor în regiune, ajungându-se 

la 33 de obstacole în total (Algeria, Egipt, Israel, Liban, Maroc și Tunisia), cele mai multe 

înregistrând-se în Egipt, Algeria și Israel. 

Șapte noi obstacole au fost înregistrate în 2017 – în Liban (două), Tunisia (două obstacole 

noi), Israel (unul) și Algeria (unul). Egiptul a introdus un nou obstacol în 2017, însă această 

țară a înregistrat, de asemenea, de-a lungul timpului, o serie de obstacole pe termen lung în 

calea exporturilor din UE. Cel mai important dintre ele este înregistrarea obligatorie a 

exportatorilor, care este pusă în aplicare într-o manieră netransparentă și greoaie, afectând 

semnificativ numeroase sectoare. 

Algeria a introdus o serie de măsuri comerciale restrictive începând cu anul 2015, cea 

mai importantă dintre acestea fiind un sistem de licențe de import neautomate pentru 

anumite produse, precum vehiculele, cimentul, oțelul și ceramica. Sistemul este însoțit de 

stabilirea unor contingente pentru importuri, fapt ce constituie un obstacol semnificativ în 

calea comerțului nostru. UE a semnalat problema în cadrul tuturor forumurilor (precum 

Consiliul de asociere, Comitetul de asociere, Subcomisia pentru comerț) și în cadrul 

reuniunilor la nivel înalt. În pofida acestor eforturi, guvernul algerian a stabilit în 2017 un 

nou set de măsuri, și mai restrictive. Principalele elemente ale noului sistem, aprobat în 

decembrie 2017 și aplicat începând cu 1 ianuarie 2018, sunt următoarele: 

– o interdicție temporară de import asupra a 851 de produse (în principal, produse 

agricole și produse agricole preparate), care reprezintă exporturi ale UE în valoare de 

aproximativ 1 miliard EUR în anul 2016; 

– majorarea taxelor vamale la 129 de produse, reprezentând exporturi ale UE în valoare 

de aproximativ 0,5 miliarde EUR în 2016; 

– menținerea sistemului de acordare a licențelor pentru importurile de autovehicule 

(eliminând acordarea de licențe pentru alte produse). 

Și Israelul a introdus noi cerințe privind etichetarea nutrițională în decembrie 2017. 

Cerințele respective nu sunt conforme cu practicile internaționale consacrate și pot crea 



 

19 

discriminări la adresa produselor importate, din cauza creșterii costurilor cu ambalarea și 

etichetarea. UE a transmis opinia sa Comitetului privind barierele tehnice în calea 

comerțului (BTC) al OMC în mai 2017 și a exercitat în continuare presiuni asupra 

autorităților israeliene. Acest demers a condus la aprobarea, de către Parlamentul 

israelian, a unei versiuni cu unele modificări, în care se prevede o perioadă mult mai 

îndelungată de punere în aplicare (doi ani) și care scutește produsele alimentare de 

dimensiuni mai mici de la cerințele privind etichetarea. O altă măsură în curs de pregătire 

este o reformă a legislației privind produsele cosmetice, care vizează alinierea, pe cât 

posibil, a cerințelor israeliene cu cele ale UE, în special în ceea ce privește controlul 

ulterior introducerii pe piață. UE a salutat intenția Israelului de a asigura armonizarea cu 

Regulamentul UE privind produsele cosmetice, dar a evidențiat mai multe probleme 

esențiale la nivelul legislației israeliene, care ar avea un impact negativ asupra condițiilor 

de acces pe piață pentru operatorii UE din Israel. Reforma se află încă în dezbatere în 

Parlamentul israelian. UE este implicată în mod activ în discuții cu omologii israelieni. 

Libanul a introdus și el un obstacol nou în 2017, revocând exceptarea de la taxele 

vamale acordată importurilor de hidrocarburi din UE începând cu anul 2013. 

La 4 aprilie 2017, în cadrul unei revizuiri a legislației fiscale, Consiliul vamal din Liban a 

decis anularea exceptării de la taxele vamale care fusese acordată exporturilor de 

petrol/produse petroliere din UE, fără o consultare prealabilă. De asemenea, guvernul 

libanez a aprobat majorarea taxelor aplicate importurilor anumitor produse, precum 

băuturile alcoolice, încălcând Acordul de asociere UE-Liban. Datorită dialogului intensiv 

cu autoritățile libaneze, UE a putut asigura scutirea exporturilor sale de la punerea în 

aplicare a acestei măsuri. 

Au apărut și în Tunisia unele tendințe protecționiste, deși mai puțin drastice. Printre 

probleme se numără dificultățile tehnice și administrative întâmpinate de exportatorii de 

produse farmaceutice, anvelope și țigle ceramice din UE. Începând cu primăvara anului 

2017, populația a exercitat presiuni asupra autorităților publice tunisiene pentru ca 

acestea să adopte măsuri restrictive în ceea ce privește importurile, cu scopul de a acoperi 

deficitele comerciale și de cont curent. Acest lucru s-a realizat prin introducerea unor 

proceduri vamale greoaie, constând în special în condiția impusă vămilor din UE de a 

furniza o declarație privind exporturile către Tunisia și în controale tehnice sistematice în 

porturi aplicate unei liste extinse de produse, precum și în majorarea tarifelor la 

produsele de consum „neesențiale”, inclusiv la produsele agricole și prelucrate care nu 

fac obiectul Acordului de asociere. Comisia monitorizează chestiunea îndeaproape și 

urmărește soluționarea acestor probleme printr-un dialog regulat, în cadrul reuniunilor 

subcomitetelor și în perspectiva negocierilor privind zona de liber schimb aprofundată și 

cuprinzătoare (DCFTA). 

În condițiile acestei provocări regionale, mizăm pe intensificarea utilizării tuturor 

instrumentelor disponibile, de natură tehnică și politică, pentru a obține un nivel maxim 

de acces pe piață. Vom colabora în continuare cu țările Euromed pentru a aborda 

provocările economice, însă dispozițiile acordurilor de asociere și ale acordurilor OMC 

trebuie să fie respectate, conformitatea fiind în interesul tuturor părților implicate. 

Obstacolele în calea comerțului nu vor accentua, ci vor submina competitivitatea 

întreprinderilor din regiune. 
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B. ESTIMAREA IMPACTULUI ECONOMIC AL NOILOR OBSTACOLE 

ÎN CALEA ACCESULUI PE PIEȚE 

Acest exercițiu reprezintă o provocare, fiind dificil de evaluat cât de mult afectează 

obstacolele (în special cele netarifare) costurile și comportamentul exportatorilor. Încă nu 

sunt disponibile date economice complete privind majorările de costuri generate de 

obstacolele înregistrate. O altă distincție importantă care trebuie avută în vedere este 

aceea că obstacolele netarifare sunt caracterizate de diferite grade de restricții. Spre 

deosebire de interdicțiile propriu-zise, majoritatea măsurilor de restricționare a 

schimburilor nu elimină complet comerțul, ci mai degrabă îl reduc. În plus, restricțiile 

referitoare la aceleași produse sau servicii se pot suprapune; prin urmare, obstacolele 

suplimentare pot să nu însemne neapărat un impact suplimentar, iar eliminarea unui 

obstacol nu conduce în mod automat la îmbunătățirea accesului pe piață. 

Analiza fluxurilor comerciale asociate noilor obstacole introduse în 2017 reprezintă un 

prim pas în evaluarea importanței activităților UE în ceea ce privește accesul pe piețe. 

Metodologia are la bază cifre privind exportul bilateral al UE pentru codurile tarifare 

relevante din cadrul sistemului armonizat; desigur, obstacolele nu elimină neapărat toate 

exporturile, deci aceste cifre trebuie considerate ca reprezentând un impact maxim 

teoretic. Ele furnizează un ordin de mărime, o indicație generală a importanței 

exporturilor subiacente care ar putea fi afectate de obstacole. Examinarea posibilului 

impact al acestor măsuri este un factor luat în considerare de Comisie în stabilirea 

priorităților sale în materie de eliminare a obstacolelor de pe piață. 

Această metodă a fost utilizată pentru 47 dintre cele 67 de obstacole noi înregistrate în 

2017, cu excepția măsurilor referitoare la servicii, a măsurilor orizontale și a altor măsuri 

dificil de cuantificat. Calculul arată că este posibil ca noile obstacole în calea comerțului 

înregistrate în 2017 să afecteze exporturile UE cu până la 23,1 miliarde EUR. Aceasta 

corespunde unei proporții de aproximativ 1,2% din totalul exporturilor UE în 2017. 

Este vorba despre același ordin de mărime ca în 2016, când exporturile potențial afectate 

au fost în valoare de 27 de miliarde EUR, ceea ce confirmă extinderea măsurilor 

protecționiste. În sectoarele industriale, măsurile introduse de trei țări reprezintă 

aproximativ două treimi din exporturile potențial afectate (China – 7 miliarde EUR; 

Emiratele Arabe Unite – 4,5 miliarde EUR; Egipt – 3,1 miliarde EUR). Sectoarele care 

se confruntă cu cel mai mare impact potențial în 2017, din punctul de vedere al valorii, 

sunt sectorul TIC și al produselor electronice (aproape 10 miliarde EUR), sectorul 

produselor textile și al pielăriei (8,3 miliarde EUR) și sectorul substanțelor chimice 

(3,1 miliarde EUR). În sectorul agroalimentar, aproximativ jumătate din valoarea 

fluxurilor comerciale potențial afectate de măsurile restrictive este determinată de 

politicile Chinei, în timp ce 30% are legătură cu politicile Rusiei. 

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

obstacole în calea accesului pe piață subliniază din nou cât este de important ca 
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Strategia UE de acces pe piețe să monitorizeze, să prioritizeze și să combată măsurile 

restrictive pentru comerț cu cele mai adecvate instrumente. 

 

III.  PRINCIPALELE OBSTACOLE ÎN CALEA COMERȚULUI ȘI A 

INVESTIȚIILOR ÎNLĂTURATE ÎN 2017 

Acest capitol analizează cele 45 de obstacole înlăturate total sau parțial pe parcursul 

anului 2017, strategia Comisiei Europene și beneficiile obținute de întreprinderile 

noastre. 

A. STRATEGIA UE DE ABORDARE A OBSTACOLELOR ÎN CALEA 

COMERȚULUI ȘI A INVESTIȚIILOR 

În contextul intensificării protecționismului în lumea tranzacțiilor de astăzi, activitatea 

noastră cotidiană de înlăturare a obstacolelor în calea comerțului capătă o importanță tot 

mai mare. În acest scop, Comisia a consolidat Strategia UE de acces pe piețe, printr-o 

coordonare sporită între instituțiile UE și părțile interesate, printr-o mai bună stabilire a 

priorităților în ceea ce privește obstacolele și prin îmbunătățirea comunicării și a 

sensibilizării. Aceste eforturi au condus la înlăturarea a 20 de obstacole în 2016 și la 

combaterea cu succes a 45 de obstacole în 2017, ceea ce reprezintă un număr record. 

În secțiunea anterioară au fost scoase în evidență numeroasele instrumente utilizate în 

acest scop. Este vorba despre un flux de activități diplomatice, în cadrul căruia Comisia 

Europeană, SEAE, statele membre ale UE și industria colaborează îndeaproape, prin 

intermediul rețelei de delegații ale UE și de ambasade ale statelor membre în țările terțe, 

la Bruxelles și în capitalele europene. Acest efort cuprinde o gamă largă de activități, de 

la proiecte tehnice în materie de comerț la demersuri oficiale, de la discuții în cadrul unor 

structuri politice formale (dialoguri, comitete) și misiuni la nivel înalt ale comisarilor, la 

acțiuni ministeriale și prezidențiale. Acțiunile sunt coordonate cu parteneri cu scopuri 

comune, acolo unde acest lucru se impune, pentru ca activitatea noastră să fie cât mai 

eficace. 

În cadrul OMC, activitatea regulată a comitetului, detaliată în secțiunea anterioară, este 

completată de activitatea Comisiei în contextul soluționării litigiilor – un instrument 

valoros pentru contracararea obstacolelor în calea comerțului. Deși nu au fost inițiate 

cazuri noi în 2017, grupurile speciale ale OMC au decis în favoarea UE în două cazuri 

(DS 472 privind anumite măsuri aplicate în Brazilia în ceea ce privește impozitarea și 

taxele asupra câtorva sectoare economice și DS 479 privind taxele antidumping aplicate 

de Rusia vehiculelor utilitare ușoare din Germania și Italia). Într-un caz referitor la 

politicile sanitare ale Rusiei în ceea ce privește importul de porci, carne de porc și 

anumite produse din carne de porc, afirmațiile UE au fost confirmate, de asemenea, de 

organul de apel al OMC (DS 475) și de raportul adoptat de Organul de soluționare a 

litigiilor din cadrul OMC. În final, în contextul DS 485 privind tratamentul tarifar aplicat 

de Rusia anumitor produse agricole și ale industriei prelucrătoare, Rusia a confirmat, 
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în iunie 2017, că a redus tarifele acestor produse până la nivelul la care se angajase în 

lista OMC, conform solicitărilor UE. 

De asemenea, Comisia nu va ezita să utilizeze soluționarea bilaterală a litigiilor, conform 

dispozițiilor din acordurile sale de liber schimb. Această posibilitate este analizată în 

permanență. 

De asemenea, în 2017, Comisia a utilizat cu succes, la solicitarea exportatorilor, 

procedura prevăzută în Regulamentul privind barierele comerciale
12

, declanșând, 

la 7 iulie 2017, o examinare împotriva unei măsuri a Turciei care prevedea o cerință 

privind licența de import13 pentru un anumit produs. Aceasta subliniază potențialul unui 

instrument folosit rareori de părțile interesate din UE pentru a combate un anumit tip de 

obstacol în calea comerțului. 

Pe lângă instrumentele menționate anterior, Comisia are în vedere o agendă ambițioasă în 

ceea ce privește comerțul – o prioritate evidențiată de președintele Juncker în discursul 

său privind starea Uniunii și în pachetele ulterioare privind comerțul, prezentate în 

septembrie 2017 de comisarul Malmström –, în vederea creșterii eficacității, a 

transparenței și a valorilor. Această strategie se reflectă în noile acorduri cuprinzătoare cu 

țări terțe, care prevăd cadre tot mai eficace pentru eliminarea obstacolelor în calea 

accesului pe piață. În 2017 a început aplicarea provizorie a Acordului economic și 

comercial cuprinzător (CETA) cu Canada, s-au încheiat negocierile pe marginea 

Acordului de parteneriat economic cu Japonia și s-au înregistrat progrese în discuțiile 

privind modernizarea acordului de liber schimb (ALS) UE-Mexic și a acordului de liber 

schimb cu Mercosur. Încă se desfășoară negocieri cu alte țări, precum Indonezia, iar 

Comisia a solicitat, de asemenea, Consiliului să elaboreze directive de negociere privind 

acordurile comerciale cu Australia și Noua Zeelandă. Obstacolele identificate în cadrul 

activității noastre privind accesul pe piețe sunt vizate în mod direct în cadrul acestor 

negocieri pe marginea ALS, pentru a garanta abordarea eficace a priorităților în ceea ce 

privește accesul pe piețe. Având în vedere importanța tot mai mare acordată de Comisie 

punerii în aplicare a ALS, aceasta își consolidează în continuare discuțiile cu partenerii 

săi în materie de acces pe piață, pentru a aborda obstacolele din țările în care sunt în 

vigoare ALS. Structurile de punere în aplicare instituite prin ALS contribuie în mod 

semnificativ la eliminarea obstacolelor specifice în calea comerțului și oferă un cadru 

constant pentru discuții pe marginea problemelor legate de accesul pe piață. 

În plus, UE a lansat în 2017 o amplă inițiativă de diplomație economică europeană, ce 

reunește toate componentele politicii noastre (de la politica de mediu la transporturi, de la 

                                                 
12  Regulamentul (UE) 2015/1843 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 octombrie 2015 

privind adoptarea procedurilor Uniunii în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării 

exercitării de către Uniune a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional, în 

special de cele instituite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (JO L 272, 16.10.2015, p. 1). 

13  A se vedea pagina 30 de mai jos. 
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energie la concurență, de la dezvoltare la politica industrială), pentru a ne susține 

prioritățile economice esențiale pe lângă toți partenerii noștri comerciali. Accesul pe 

piață se numără întotdeauna printre aceste priorități-cheie și, prin urmare, beneficiază de 

pe urma acestei inițiative. 

B. PREZENTARE GENERALĂ A OBSTACOLELOR ÎNLĂTURATE ÎN 2017 

1. Obstacolele înlăturate în 2017 în funcție de țara terță 

Datorită eforturilor sporite și combinate ale tuturor părților interesate în cadrul 

activităților noastre privind accesul pe piețe, în anul 2017 au fost înlăturate integral sau 

parțial 45 de obstacole, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă comparativ cu anul 

precedent. 

Tabelul 7 prezintă țările terțe în care s-au obținut cele mai mari succese în eliminarea 

obstacolelor. Pe primul loc s-a situat China, cu șapte obstacole înlăturate în 2017, urmată 

de Brazilia, Turcia și Canada (câte trei). De asemenea, au fost înlăturate câte două 

obstacole înregistrate în Argentina, India, Arabia Saudită, Taiwan și Emiratele Arabe 

Unite. 
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Tabelul 7: Defalcarea geografică a obstacolelor înlăturate în 2017 (* – țări G20) 

 

 

2. Obstacolele înlăturate în 2017 în funcție de tipul măsurii 

Este util să se analizeze eficacitatea demersurilor Uniunii Europene de combatere a 

diferitelor tipuri de măsuri în cursul anului trecut. Tabelul 8 arată că strategia noastră a 

contribuit la înlăturarea unui număr de obstacole format din două cifre, atât la frontiere, 

cât și după trecerea frontierei, ceea ce confirmă eficacitatea setului nostru de instrumente 

în combaterea diferitelor tipuri de obstacole. Spre deosebire de anul precedent, în 2017 

s-a înregistrat o creștere semnificativă a înlăturării măsurilor aplicate la frontieră (34), 

comparativ cu cele de după trecerea frontierei (11). Majoritatea intervențiilor reușite de 

combatere a măsurilor aplicate la frontieră vizau aspecte SPS, fiind rezultatul unor 

acțiuni comune orientate (Comisie, statele membre ale UE, delegațiile UE, exportatori 

din UE) în 20 de țări prioritare, celelalte obstacole înlăturate reprezentând interdicții la 

import sau probleme vamale. 

Cât privește cele 11 măsuri aplicate după trecerea frontierei, cele mai multe rezultate 

pozitive au fost obținute în domeniul măsurilor de reglementare sau impozitare a 

comerțului cu mărfuri (10), în plus fiind soluționată cu succes și o problemă legată de 

servicii. 
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Tabelul 8: Defalcarea pe sectoare a obstacolelor înlăturate în 2017, 

conform înregistrării în MADB (număr de măsuri) 

 

 

3. Obstacolele înlăturate în 2017 în funcție de sector 

Tabelul 9 oferă o imagine generală a principalelor sectoare economice în care au fost 

înlăturate obstacole în 2017. Agricultura și pescuitul se află în fruntea acestei liste, cu 

27 de măsuri înlăturate (parțial sau total)
14

. Al doilea sector a fost cel al vinurilor și al 

băuturilor spirtoase, unde au fost înlăturate trei obstacole în aceeași perioadă. Câte două 

obstacole au fost înlăturate în cazul fierului, al oțelului și al metalelor neferoase, precum 

și în cazul lemnului, al hârtiei și al celulozei. În plus, au fost înlăturate obstacole 

individuale în diverse alte sectoare: al aeronavelor, al autovehiculelor, al ceramicii și 

sticlei, al TIC și al produselor electronice, al echipamentelor, al dispozitivelor medicale, 

al produselor farmaceutice, al serviciilor și al produselor textile și pielăriei. În fine, au 

fost înlăturate și două obstacole orizontale, și anume acoperirea entităților municipale în 

Columbia și pragurile de investiții în Canada. 

 

                                                 
14 O particularitate a obstacolelor SPS este aceea că țările terțe pot înlătura obstacolele pentru câte un stat 

membru în mod individual, întrucât acestea nu consideră întotdeauna că UE reprezintă o entitate unică 

în aspecte legate de SPS. Prin urmare, deși parțial, progresul este totuși important. 
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Tabelul 9: Defalcarea pe sectoare a obstacolelor înlăturate în 2017, 

conform înregistrării în MADB 

 

 

C. ANALIZĂ CALITATIVĂ A OBSTACOLELOR ÎNLĂTURATE ÎN 2017 

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

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

obstacole (cel puțin două) înlăturate în 2017: China, Brazilia, Canada, Turcia, Argentina, 

India, Arabia Saudită, Taiwan și Emiratele Arabe Unite. 

1. 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 (25), cât și al 

numărului de noi măsuri identificate în 2017 (10). Cu toate acestea, în 2017 au putut fi 

identificate și unele măsuri pozitive, deși, în mare parte, progresive, ceea ce 

demonstrează că strategia UE de înlăturare a barierelor generează rezultate și în mediile 

cele mai dificile. 

27

3
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În domeniul SPS s-au înregistrat progrese. În ceea ce privește alimentele și băuturile care 

în momentul de față nu trebuie să fie însoțite de o certificare oficială, UE a obținut o 

amânare cu doi ani a punerii în aplicare a unui act legislativ care ar implica certificarea 

unor produse alimentare cu un nivel scăzut de risc. Comisia își va continua 

monitorizarea, întrucât există în continuare preocupări legate de această măsură, în ciuda 

amânării bine-venite a punerii sale în aplicare. 

De asemenea, în cadrul aceluiași sector, începând cu anul 2000, autoritatea competentă 

din China a instituit o interdicție asupra importurilor de produse care provin de la 

bovine/ovine și de bovine/ovine din UE, din cauza encefalopatiei spongiforme bovine 

(ESB) și a encefalopatiei spongiforme transmisibile (EST). Totuși, UE a contribuit la 

ridicarea interdicțiilor naționale legate de ESB pentru unele state membre. 

În septembrie 2017, mai multe tipuri de brânză cu mucegai au fost blocate de 

responsabilii cu inspecția și carantina din China. Interdicția a fost ridicată în urma 

discuțiilor bilaterale cu autoritățile chineze. 

S-a înregistrat o evoluție pozitivă și în sectorul dispozitivelor medicale. În 

octombrie 2017, China a mărit numărul dispozitivelor scutite de studii clinice în această 

țară. Deși, potrivit Ordinului nr. 650 din China, producătorii au obligația de a efectua 

studii clinice în această țară pentru înregistrarea anumitor categorii de dispozitive 

medicale, decizia respectivă va reduce în mod semnificativ timpul și costurile de 

înregistrare și va îmbunătăți accesul pe piața din China în cazul noilor dispozitive 

introduse pe listă. 

În mod similar, în sectorul farmaceutic, China și-a actualizat, în februarie 2017, pentru 

prima dată în opt ani, lista națională de medicamente pentru care se acordă rambursare. 

Noua listă include cu 15% mai multe medicamente decât versiunea din 2009, ceea ce 

reprezintă un progres concret în îmbunătățirea accesului noilor medicamente pe piața 

chineză. 

În ceea ce privește industria autovehiculelor, s-au înregistrat unele progrese, întrucât, în 

septembrie 2017, China a anunțat că intrarea în vigoare a recentei politici privind cotele 

de autovehicule alimentate cu noi tipuri de energie va fi amânată cu un an, pentru 2019. 

Amânarea punerii în aplicare le va oferi producătorilor europeni de autovehicule din 

China un moment de respiro. 

În fine, s-au înregistrat anumite evoluții pozitive și în sectorul aeronavelor. În ultimii ani, 

Administrația Aviației Civile din China nu a mai emis certificatele necesare pentru a 

permite importurile de aeronave mici în China. Totuși, în 2017, Uniunea Europeană și 

China au convenit să își consolideze cooperarea în domeniul aviației, încheind 

negocierile pe marginea unui Acord bilateral privind siguranța în aviația civilă. Acest 

acord va elimina dublarea inutilă a activităților de evaluare și certificare a produselor 

aeronautice de către autoritățile din domeniul aviației civile și, prin urmare, va reduce 

costurile pentru sectorul aviației. Deși acordul nu a intrat încă în vigoare, China a emis 
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deja notificările corespunzătoare pentru acceptarea solicitărilor referitoare la anumite 

aeronave din UE; Uniunea dorește să coopereze îndeaproape cu autoritățile chineze, 

pentru a finaliza cât mai repede deblocarea aprobărilor. 

2. Brazilia 

Brazilia face parte din blocul Mercosur, cu care UE negociază un acord de liber schimb 

în cadrul negocierilor pentru Acordul de asociere. 

Brazilia este cea mai mare economie din America Latină, iar UE este principalul său 

partener comercial, deci problemele legate de accesul pe piață sunt extrem de importante 

în această regiune. Tendința în ceea ce privește accesul pe piață a fost, în general, 

pozitivă, fiind înlăturate (parțial sau total) trei obstacole. 

În ceea ce privește sectorul agriculturii și pescuitului, au fost emise noi acte legislative, 

iar punerea lor în aplicare este încă în curs, ceea ce facilitează accesul pe piață al 

produselor europene, deși obstacolul nu este încă înlăturat complet. Aceste acte 

legislative includ dispoziții prin care tuturor statelor membre ale UE deja exportatoare li 

se permite să adauge mai multe unități pe listele de unități aprobate pentru export către 

Brazilia (fără audituri), să extindă aprobarea la alte domenii/specii de animale (dacă 

sistemul a fost considerat deja echivalent) și să furnizeze o listă de produse cu risc scăzut, 

care încă nu a fost definită de către Brazilia. Aceste măsuri reduc numărul de audituri 

restante, care constituie o problemă sistemică recurentă. În plus, autoritățile braziliene au 

luat o serie de măsuri pozitive pentru soluționarea a 17 solicitări în curs pentru fructe și 

legume, acesta fiind un semn de angajament în contextul negocierilor cu Mercosur. 

S-au înregistrat progrese parțiale și în ceea ce privește vinurile și băuturile spirtoase: 

Agenția pentru control sanitar (ANVISA) din Brazilia a adoptat un nou regulament 

privind etichetarea alergenilor din produsele alimentare. Această nouă cerință a devenit 

obligatorie pentru alimente, băuturi, aditivi și ingrediente utilizate în prelucrarea 

alimentelor și pentru băuturile alcoolice care conțin cereale (grâu, secară, orz, ovăz și 

hibrizi), care ar trebui să fie etichetate cu un mesaj de avertisment. În urma mai multor 

demersuri ale Comisiei, la începutul anului 2017, ANVISA a confirmat în final 

exceptarea băuturilor spirtoase distilate din cereale de la etichetarea alergenilor. 

În fine, a fost eliminat un alt obstacol în ceea ce privește utilajele. Standardul de 

reglementare (Norma Regulamentadora) nr. 12 (NR 12) este un regulament care 

stabilește standarde de securitate în diferite domenii de ocupare a forței de muncă, 

inclusiv obligații aplicabile în același mod exportatorilor, producătorilor și utilizatorilor 

de utilaje și de echipamente industriale, care impun cerințe drastice. Ministerul Muncii a 

introdus în final o notă tehnică în a cărei concluzie se precizează că aparatura de import 

construită conform ISO 13849 nu ar trebui considerată neconformă cu NR12. 

Prin urmare, aceasta permite accesul pe piețe al industriei utilajelor din UE care folosește 

ISO 13849. 
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3. Canada 

Acordul economic și comercial cuprinzător dintre UE și Canada a intrat în vigoare, 

provizoriu, la 21 septembrie 2017. Acordul a condus la îmbunătățirea constantă a 

relațiilor comerciale, acesta furnizând și un cadru care contribuie la abordarea 

problemelor legate de accesul pe piață. De fapt, înlăturarea a trei obstacole a fost deja 

confirmată în 2017. 

În ceea ce privește barierele orizontale, legea care reglementează investițiile străine 

(Legea canadiană privind investițiile) din Canada permite guvernului canadian să 

examineze investițiile străine care depășesc un anumit nivel. În urma intrării în vigoare a 

CETA, pragul de revizuire este o valoare a întreprinderii de 1,5 miliarde de dolari 

canadieni pentru investițiile de dobândire a controlului asupra unei întreprinderi 

canadiene, realizate de „investitori în acorduri comerciale” care nu sunt întreprinderi de 

stat. Acest prag va fi ajustat anual, pe baza creșterii PIB-ului nominal, grație dispozițiilor 

din CETA. 

În ceea ce privește agricultura și pescuitul, a fost înlăturat un alt obstacol, întrucât statele 

membre nu puteau exporta din centre de depozitare aflate în unități supuse controlului 

unei alte provincii decât cea în care se afla fabrica. Cu toate acestea, UE și Canada au 

fost de acord cu modificarea certificatului armonizat privind exporturile. Tot în ceea ce 

privește agricultura și pescuitul, sistemul anterior de importuri pentru grâu și orz, 

gestionat de Comitetul pentru grâu din Canada prin patru contingente tarifare, a fost 

eliminat ca urmare a intrării în vigoare a CETA. 

În plus, în cadrul CETA, Canada s-a angajat să discute orice aspect legat de vinuri și de 

băuturi spirtoase, pentru a găsi soluții de comun acord cu UE. Aceasta include aplicarea 

de marje comerciale provinciale pentru vinurile autohtone și pentru vinul îmbuteliat în 

Canada la punctele private de desfacere a vinurilor. 

4. Turcia 

Relațiile comerciale dintre UE și Turcia se bazează pe Acordul de uniune vamală intrat în 

vigoare în 1995. Turcia este o țară cu un număr mare de obstacole per ansamblu: 

20 înregistrate în baza de date, în total. Totuși, au fost înlăturate cu succes două 

obstacole. 

În ceea ce privește mineritul, autoritățile turce au ridicat restricțiile asupra deșeurilor de 

cupru și de aluminiu și le-au eliminat de pe lista produselor care fac obiectul înregistrării 

la export. 

În plus, a fost parțial eliminat un alt obstacol, la nivelul sectorului lemnului, hârtiei și 

celulozei. Prin publicarea de comunicate, autoritățile turce includ în mod regulat diferite 

produse în sfera de aplicare a regimului certificatelor de supraveghere a importurilor, 

valabil în Turcia, care constă în obligația de a obține o licență de supraveghere înainte de 

a importa diferite produse, dacă prețul acestora este mai mic decât un anumit prag definit 
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de autorități. După o investigație realizată în baza Regulamentului privind obstacolele în 

calea comerțului (ROC) referitoare la supravegherea importurilor de hârtie necretată fără 

lignină, desfășurată de Comisie, Turcia a eliminat această categorie de produse din hârtie 

din sfera de aplicare a sistemului său de supraveghere a importurilor, începând cu 

7 decembrie 2017. (Totuși, trebuie reținut că mai multe produse din alte sectoare se 

supun în continuare acestui sistem.) 

5. Argentina 

Și Argentina face parte din blocul Mercosur, cu care UE negociază un acord de liber 

schimb în cadrul negocierilor pentru Acordul de asociere. S-au realizat progrese în ceea 

ce privește accesul pe piață, în 2017 fiind înlăturate două obstacole. 

În ceea ce privește măsurile SPS, Argentina a eliminat de pe certificatul său cerința 

privind absența sindromului respirator și de reproducție porcin (PRRS), ceea ce 

facilitează accesul producătorilor de carne pe piața din Argentina. În ceea ce privește 

serviciile, ar trebui remarcat că Argentina a abrogat declarația pe propria răspundere a 

importatorilor privind serviciile (DJAS), instituită prin rezoluții generale în anii 2012 și 

2013. 

6. India 

După cum s-a arătat în secțiunile anterioare, India adoptă în continuare tendințe 

protecționiste, înregistrându-se trei noi obstacole în 2017. În pofida acestor evoluții, UE 

a reușit să înlăture (parțial) două obstacole în cursul anului 2017, ambele privind 

sectorul SPS. 

În ceea ce privește produsele din carne de porc, s-a ajuns la un acord cu mai multe state 

membre privind un certificat de sănătate, ceea ce facilitează accesul acestora, autoritățile 

indiene acceptând să nu mai impună ca produsele din carne de porc (de exemplu, șunca) 

să poată fi exportate în India doar dacă carnea a fost dezosată înainte de maturare/uscare. 

De asemenea, India a instituit restricții privind importurile de plante și produse din plante 

asociate tratamentelor prin fumigație. India a aprobat importurile de fructe și lemn cu 

tratamente alternative (tratamente la rece și, respectiv, la cald) și a anunțat că va notifica 

acest lucru Comisiei SPS a OMC. Totuși, unele dintre notificările anunțate nu au fost 

încă transmise. 

Mai mult, în ceea ce privește produsele din fier și din oțel, ar trebui remarcat că, în 

februarie 2017, secretarul responsabil cu sectorul oțelului din India a anunțat că prețurile 

minime de import pentru fier și oțel, care erau instituite anterior, nu vor mai fi extinse la 

alte 19 produse. 

7. Arabia Saudită 

Arabia Saudită și celelalte cinci țări din cadrul Consiliului de Cooperare al Golfului 

(Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar și Emiratele Arabe Unite) reprezintă o regiune 
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importantă din punct de vedere comercial. Două obstacole au fost înlăturate în Arabia 

Saudită în cursul anului 2017, ambele în sectorul agriculturii și pescuitului. 

Arabia Saudită impusese restricții în ceea ce privește carnea de bovine și de ovine din 

cauza encefalopatiei spongiforme bovine (ESB). Totuși, această interdicție a fost ridicată 

pentru anumite state membre pe parcursul anului 2017. De asemenea, fusese înregistrată 

o interdicție similară asupra importurilor de carne de pasăre și de produse din carne de 

pasăre, din cauza gripei aviare înalt patogene (HPAI). Și această interdicție a fost ridicată 

pentru anumite state membre în anul 2017. 

8. Taiwan 

UE a reușit să abordeze două obstacole în cursul anului 2017, ceea ce va fi în beneficiul 

întreprinderilor din UE care își desfășoară activitatea în Taiwan. 

Ambele obstacole aveau legătură cu sectorul agriculturii și pescuitului. Timp de mai 

mulți ani, numeroase solicitări privind exporturile de animale/plante și de produse pe 

baza acestora, provenite din UE și adresate Taiwanului, au rămas fără răspuns și fără a se 

ști când se va finaliza procesul. Din fericire, Taiwanul a accelerat procesul în cursul 

anului 2017 și a acordat acces pe piață pentru anumite state membre. De asemenea, 

Taiwanul a ridicat restricțiile aplicate produselor din bovine provenite din anumite state 

membre ca urmare a ESB, în urma eforturilor comune intensificate ale guvernelor 

statelor membre și ale Comisiei Europene de a implica autoritățile, comunitatea 

academică și publicul larg din Taiwan într-un dialog desfășurat pe parcursul mai multor 

ani, cu scopul de a explica sistemele de control cuprinzătoare și pe mai multe niveluri ale 

UE, care respectă standarde foarte ridicate. 

9. Emiratele Arabe Unite (EAU) 

Emiratele Arabe Unite reprezintă o regiune importantă din perspectivă comercială. 

Astfel, Comisia a depus mari eforturi pentru a aborda obstacolele în calea accesului pe 

piață, două dintre acestea fiind înlăturate cu succes în 2017. 

În ceea ce privește sectorul agriculturii și pescuitului, pentru anumite state membre a fost 

ridicată interdicția temporară asupra importurilor de carne de pasăre și produse din carne 

de pasăre ca urmare a HPAI. 

În ceea ce privește produsele electronice, EAU au furnizat orientări și o prezentare care 

acorda o scutire de la aplicarea măsurilor pentru 11 produse pentru echipamente de 

iluminat de uz general, care fac în prezent obiectul unei Decizii a Cabinetului EAU din 

2012, prin care se restricționa utilizarea anumitor materiale periculoase în echipamentele 

electronice (în mod similar legislației UE privind restricțiile de utilizare a anumitor 

substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, în temeiul Directivei 

2011/65/UE). 
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D. IMPACTUL ÎNLĂTURĂRII OBSTACOLELOR 

În această secțiune vom repeta mai întâi analiza efectuată anterior, identificând fluxurile 

comerciale asociate obstacolelor înlăturate în 2017. Fluxurile comerciale potențial 

influențate de obstacolele înlăturate din calea comerțului au fost de 8,2 miliarde EUR. 

Cifra este aproape dublă față de cea din anul precedent (4,2 miliarde EUR). 45% din 

această valoare este reprezentată de exporturile UE către China, urmate de exporturile 

UE către Brazilia (aproape 13%) și India (aproape 6%). Sectoarele industriale reprezintă 

marea majoritate a acestor fluxuri. Dispozitivele medicale și aparatura reprezintă 34% 

din comerțul potențial afectat (la nivel valoric, 3,6 miliarde EUR și, respectiv, 

2,1 miliarde EUR). Obstacolele înlăturate din sectorul agroalimentar reprezintă 

1 miliard EUR. 

Începând cu anul acesta, prezentul raport include o analiză sofisticată, bazată pe un 

model econometric, care poate evalua cât de mult s-au modificat fluxurile comerciale cu 

țările partenere care impuneau un obstacol, după ridicarea acestuia. În acest scop, a fost 

utilizată o analiză de regresie pentru a cuantifica impactul înlăturării obstacolelor asupra 

exporturilor UE
15

. 

Metodologia utilizată este prudentă și poate subestima impactul asupra comerțului, însă 

ne-am axat doar pe obstacolele înlăturate complet și nu am inclus servicii mai complexe 

și obstacole orizontale. Am analizat efectele acestui set redus de obstacole înlăturate în 

perioada 2014-2016
16

. Scopul a fost realizarea unei comparații cu ultima analiză de acest 

gen efectuată de Comisie în anul 2015, care acoperea perioada de până în 2013. Totuși, 

din acest motiv, este exclus impactul pozitiv asupra comerțului al obstacolelor înlăturate 

datorită Strategiei de acces pe piețe înainte de 2014. 

Rezultatele arată că îndepărtarea acestui subset de obstacole este asociată unei creșteri 

semnificative a exporturilor UE. Estimările indică o creștere a comerțului cu 56% 

în medie după înlăturarea obstacolelor. Aceasta înseamnă, la nivel valoric, că înlăturarea 

obstacolelor a generat exporturi suplimentare în valoare de 4,8 miliarde EUR anual. 

Această sumă corespunde ordinului de mărime al beneficiilor multora dintre ALS-urile 

noastre. De exemplu, ea este mai mare decât impactul combinat al ALS-urilor cu 

Columbia și Peru.  

În urma analizei din 2015, care a utilizat aceeași metodologie, s-au semnalat exporturi 

suplimentare în valoare de 2,4 miliarde EUR, ceea ce subliniază faptul că, pe măsură ce 

obstacolele cresc, cresc și eforturile noastre de aplicare a legii, pentru a asigura o mai 

mare deschidere a piețelor. 

                                                 
15 Mai exact, am adoptat o metodologie de tipul „diferență în diferență” și am analizat doar impactul 

asupra fluxurilor comerciale dintre UE și țările care impuseseră obstacolul asupra produselor specifice 

implicate. 

16 Analiza nu acoperă numărul (record) de obstacole înlăturate în anul 2017, întrucât avem nevoie de cel 

puțin un an întreg de date după înlăturarea obstacolelor pentru a stabili impactul asupra comerțului. 
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IV. CONCLUZII 

Prezentul raport oferă o imagine generală a obstacolelor în calea comerțului și a 

investițiilor care îi afectează direct pe operatorii economici din UE, astfel cum au fost 

raportate și abordate în cadrul Parteneriatului privind accesul pe piață și al activităților 

comune desfășurate de Comisie, statele membre și organizațiile comerciale. 

Cu 67 de noi obstacole raportate și 45 abordate în 2017, baza de date privind accesul pe 

piață conține în prezent un număr record de 396 de măsuri în țări terțe. Rusia încă ocupă 

prima poziție din punctul de vedere al celor mai stricte restricții asupra comerțului, fiind 

urmată îndeaproape de China, Indonezia și India. 

Aceasta confirmă tendința deja identificată în anul precedent protecționismul este în 

creștere. China a fost identificată drept partenerul care contribuie cel mai mult la această 

tendință (10 obstacole noi), ceea ce evidențiază caracterul complex al relațiilor 

comerciale bilaterale. Urmează Rusia (6) și Africa de Sud (4), iar încă două țări (India și 

Turcia) au introdus câte trei obstacole noi în anul 2017. S-a observat și o tendință clară la 

nivel regional, în regiunea Euromed fiind identificate șapte obstacole noi. 

Per ansamblu, în țările terțe au fost impuse obstacole noi în 12 sectoare diferite ale 

activității economice, dintre care se remarcă sectorul agriculturii și al pescuitului, 

măsurile orizontale și măsurile din sectorul vinurilor și băuturilor spirtoase. Fluxurile 

comerciale potențial afectate de toate obstacolele noi înregistrate în 2017 au fost de 

23,1 miliarde EUR, sumă echivalentă cu 1,2% din totalul exporturilor UE la nivel global 

din același an. 

În contextul acestei intensificări a protecționismului, UE și-a consolidat acțiunile privind 

accesul pe piață, printr-o coordonare sporită între instituțiile UE și părțile interesate, 

printr-o mai bună prioritizare a obstacolelor și prin îmbunătățirea comunicării. UE și-a 

valorificat în continuare toate mijloacele disponibile din setul de instrumente care servesc 

la înlăturarea barierelor, printre care soluționarea litigiilor, utilizarea Regulamentului 

privind obstacolele în calea comerțului, o agendă ambițioasă pentru negocierile 

comerciale, demersuri diplomatice și introducerea unei inițiative cuprinzătoare privind 

diplomația economică europeană. De asemenea, inițiativa „Zilele accesului pe piețe”, 

desfășurată în statele membre, a permis Comisiei să asigure sensibilizarea cu privire la 

oportunitățile oferite întreprinderilor locale ca urmare a activităților UE privind accesul 

pe piețe în vederea eliminării obstacolelor pentru un număr tot mai mare de operatori 

economici ai UE în țările terțe. 

Datorită acestor eforturi, activitățile UE privind accesul pe piață au fost încununate de 

succes. Au fost înlăturate integral sau parțial 45 de obstacole în 13 sectoare diferite – 

ca de pildă cel al aeronavelor, al autovehiculelor, al ceramicii, al TIC și al produselor 

electronice, al utilajelor, al produselor farmaceutice, al dispozitivelor medicale, 

al produselor textile și pielăriei, al fierului și oțelului, al lemnului și hârtiei și al 

serviciilor –, precum și la nivel orizontal. 27 dintre măsurile înlăturate vizau sectorul 
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agriculturii și al pescuitului, iar țările cu cel mai mare număr de obstacole înlăturate au 

fost China, Brazilia, Canada și Turcia. Fluxurile comerciale potențial influențate de 

înlăturarea obstacolelor din calea comerțului au fost de 8,2 miliarde EUR, 45% din 

acestea fiind reprezentate de exporturile UE în China, urmate de exporturile UE în 

Brazilia (aproape 13%). Marea majoritate a acestor fluxuri au vizat activitățile de 

producție. 

Începând cu anul acesta, prezentul raport conține o analiză sofisticată de regresie, pentru 

a cuantifica impactul înlăturării obstacolelor asupra exporturilor UE. Estimările prudente 

arată că înlăturarea obstacolelor a generat exporturi suplimentare în valoare de 

4,8 miliarde EUR anual. Această sumă corespunde ordinului de mărime al beneficiilor 

multora dintre ALS-urile noastre și reprezintă de două ori mai mult decât în 2015, ultima 

dată când a fost efectuată o astfel de analiză. 

Rezultă de aici că, pe măsură ce obstacolele cresc, cresc și eforturile noastre de aplicare a 

legii, pentru a asigura o mai mare deschidere a piețelor. Punerea în aplicare și asigurarea 

respectării legii nu sunt doar priorități-cheie ale Comisiei Europene; ele sunt mai 

importante ca oricând pentru a asigura creșterea economică, locuri de muncă și 

competitivitate, în beneficiul întreprinderilor noastre și cetățenilor noștri. 

În strânsă cooperare cu statele membre și cu părțile interesate, Comisia și-a asumat 

angajamentul de a consolida în continuare Parteneriatul privind accesul pe piață și de a-și 

adapta setul de instrumente la mediul din ce în ce mai complex în care își desfășoară 

activitatea întreprinderile noastre. Găsirea unor modalități mai creative de înlăturare 

eficace a obstacolelor, care să vină în sprijinul tranzacțiilor, va fi vitală pentru 

deschiderea în continuare a piețelor și pentru creșterea oportunităților pentru operatorii 

originari din UE care își desfășoară activitatea în întreaga lume.  

 

 

 


