Reuniunea Comitetului Consultativ privind Accesul pe Piaţă (MAAC) din
cadrul Comisiei Europene (COM)

Rezumat: Discuţiile s-au focalizat în principal pe restricţiile de acces pe piaţă impuse
de o serie de state precum Brazilia, Norvegia, Ecuador, Albania, şi India, precum şi pe
aspecte punctuale ce vor intra pe agenda Comitetului OMC/TBT de la Geneva din 2729 noiembrie 2012.
1. La data de 15 noiembrie 2012 a avut loc o nouă reuniune a Comitetului Consultativ
privind Accesul pe Piaţă (MAAC) organizată de Comisia Europeană (COM)/DG Comerţ
şi la care au participat majoritatea statelor membre (SM), în special cu reprezentanţi
din capitale.
În deschiderea lucrărilor, COM a informat că în perioada 18-20 decembrie 2012 se va
desfăşura la Geneva reuniunea comitetului privind revizuirea politicii comerciale (TPR)
a SUA. Statele membre (SM) au fost invitate să transmită până în data de 23
noiembrie 2012 comentarii, sugestii şi propuneri pe care negociatorii COM le vor
include în documentul de poziţie al UE.
De asemenea, reprezentantul COM a anunţat că în cadrul echipei de lucru a
consilierilor comerciali de la Beijing au fost demarate discuţii pe tema revizuirii
barierele comerciale în relaţia cu China.
Discuţiile din cadrul MAAC au abordat pe următoarele subiecte, în ordinea includerii pe
agenda reuniunii:

1. Bariere im puse com erțului de urm ătoarele ţări terţe:
1.1

Ecuador – restricţii la import

Reprezentantul DG Comerţ a informat succint asupra restricţiilor la import aplicate de
Ecuador pentru o serie de produse electronice, căşti de siguranţă, băuturi spirtoase
precum whisky, coniac, gin, etc., apreciind în context îngrijorarea executivului
comunitar pentru decizia recentă a Ecuador de trecere de la aplicarea de taxe advalorem la taxe mixte, precum şi introducerea de limitări cantitative la importul de
automobile, componente auto, telefoane mobile, televizoare şi aparate DVD.
SUA a ridicat această problemă ce urmează a fi discutată în cadrul OMC, respectiv în
reuniunea Consiliului pentru comerțul cu bunuri organizată la Geneva la data de 26
noiembrie 2012.
1.2 Norvegia – creşterea taxelor la importul de flori - hortensii (hydrangea
macrophylla)
Subiectul a fost solicitat de către delegația daneză, discuţiile axându-se în principal pe
creşterea taxelor la importul de hortensii ca urmare reclasificării vamale, măsură care
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a condus la creşterea taxelor vamale de până la 72%. O serie de SM, inclusiv RO, au
fost interesate și de subiectul schimbării modului de aplicare a taxelor vamale mixte în
taxe vamale ad-valorem, (permise prin angajamentele Norvegiei la OMC), la importul
de brânzeturi, carne de vită şi de miel (câte 2 poziţii tarifare pentru fiecare produs),
măsură care a condus la creşterea taxelor vamale între 200 și 300%.
În opinia delegaţiei daneze, măsurile adoptate de Norvegia contravin obiectivului de
liberalizare graduală a comerţului cu produse agricole prevăzut de Acordului Spaţiului
Economic European (SEE) şi a angajamentelor G20 de reţinere de la aplicarea de
măsuri protecţioniste.
Reprezentantul COM/DG Agri a informat că la data de 17 octombrie a.c. au fost
organizate consultări la nivel tehnic cu experţii norvegieni, în urma cărora nu s-a ajuns
la nici o soluţie. Comisarul Cioloş s-a întâlnit la data de 7 noiembrie 2012 cu ministrul
de resort norvegian, căruia i-a solicitat eliminarea imediată a aplicării acestei măsuri.
Conform reprezentantului COM, se va studia posibilitatea luării măsurilor legale pentru
eliminarea acestor taxe.
Reprezentanţii RO,
ferme de către
reprezentantul PL
acordul SEE pentru

NL, PL, DK, FR, SE au susţinut necesitatea menţinerii unei poziţii
executivul comunitar în vederea remedierii acestei situaţii,
susţinând chiar posibilitatea includerii unei clauze stand-still în
evitarea unor situaţii similare în relaţia cu Norvegia.

1.3 Albania – nou regulament de aplicare a timbrelor de accizare pentru
bere
Asociaţia europeană în domeniul producţiei de bere (Brewers of Europe) a solicitat
includerea subiectul pe agenda reuniunii MAAC, subliniind dificultăţile aplicării unei noi
metode de timbrare cu laser măsură obligatorie pentru berea comercializată în Albania
începând cu data de 9 Septembrie 2012. Autorităţile albaneze susţin că această
măsură a fost luată pentru a se asigura confirmarea plăţii accizelor, însă importatorii
de bere susţin că procesul de comercializare este întârziat din acest motiv cu cel puţin
3-4 săptămâni.
Asociaţia europeană a producătorilor de bere a făcut această sesizare solicitând
stoparea aplicării acestui sistem. COM a solicitat mai multe informaţii, inclusiv
propuneri de abordare practică.

Notă: Delegaţia RO nu a putut interveni pe acest subiect în contextul lipsei de
informaţii din partea autorităţilor de resort sau a mediului de afaceri. Rugăm analiza
oportunităţii transmiterii de informaţii relevante privind eventualele dificultăţi ale
exportatorilor români de bere pe piaţa Albaniei.
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1.4 India – impozitare discriminatorie
Delegaţia SE a solicitat înscrierea subiectului pe agenda reuniunii, susţinând că India
nu respectă standardele internaţionale în domeniu, aplicând taxe discriminatorii.
Aprecierile SE au fost susținute de reprezentantul ES care a confirmat faptul că
operatorilor economici care nu sunt înregistraţi în India li se aplică impozite mult mai
mari. Această măsură tinde să forțeze agenții comerciali să se înregistreze în această
țară, procesul fiind extrem de anevoios și de durată. Reuşita acestui demers conduce,
potrivit aprecierilor delegaţiei spaniole, la reducerea la jumătate a taxelor.
Reprezentantul COM a solicitat furnizarea de documente în vederea fundamentării
posibilelor demersuri din partea executivului comunitar.
1.5

Brazilia – bariere netarifare în sectorul automobilelor

COM a prezentat acest subiect în contextul ansamblului de măsuri comerciale
restrictive tot mai intense pe care Brazilia le aplică în ultima perioadă. În luna
septembrie 2012, autorităţile de la Brasilia au anunţat creşterea cu 25% a taxelor
vamale de import pentru 100 de linii tarifare, printre care produse siderurgice,
produse chimice, ceramică, hârtie, vâscoză ș.a. Mai mult, conform deciziei Mercosur
din luna iunie 2012, o altă listă de produse este aşteptată pentru creşterea taxelor
vamale de import pentru alte 100 de linii tarifare. Discuţiile interne privind politica
industrială braziliană sunt în plină desfăşurare.
Subiectul a fost înscris pe agenda reuniunii de către delegaţia germană, care a
informat asupra impactului negativ al măsurii asupra exporturilor de automobile pe
piaţa Braziliei, precum şi a impunerii unui nou sistem de certificare a componentelor
auto, printre care a bateriilor. Deși autoritățile braziliene susțin impunerea acestui nou
sistem de certificare prin argumente de natura eficienţei energetice şi îmbunătăţirii
condiţiilor de mediu, în realitate reprezintă măsuri restrictive aplicate la importul de
autovehicule, apreciat discriminatoriu de către UE.
COM a confirmat intrarea în vigoare a noului sistem de certificare de la data de 24
septembrie 2012, precizând că subiectul va fi discutat în cadrul reuniunii Comitetului
TBT/OMC din 27-29 noiembrie 2012.
Noul sistem de certificare oferă un avantaj competitiv autovehiculelor produse pe plan
local, promovând utilizarea componentelor auto produse pe plan local.

2. P regătirea Com itetului pentru Bariere Tehnice aplicate Com erțului (TBT),
Geneva, 27-29 noiem brie 2012
Reprezentantul COM a informat succint că agenda reuniunii Comitetului TBT include,
pe lângă subiectele prezentate în anexă, cazurile suplimentare vizând relaţia cu China
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(produse cosmetice, înregistrarea noilor ingrediente şi echipamente medicale, acest
ultim caz abordat şi în relaţia cu Brazilia).

3. Diverse
Delegaţia PT a fost interesată de stadiul discuţiilor cu Maroc pe tema ajutorului de stat
acordat sectorului siderurgic. COM a confirmat începerea investigației, afirmând că în
perioada 27-28 septembrie 2012 au avut loc discuţii cu autorităţile de la Rabat. Se
aşteaptă rezultatele preliminare ale investigaţiei efectuate de către serviciile de
specialitate ale COM, SM urmând să fie informate operativ.
Delegaţiile SI şi ES au ridicat problema Ucrainei, respectiv art. XXVII-GATT de
majorare a taxelor vamale de import pentru un număr de peste 300 de linii tarifare.
Oficialii COM au informat asupra măsurilor întreprinse la nivel bilateral şi multilateral,
în special a construirii de alianţe la nivel OMC, subiectul urmând să fie susţinut de
peste 50 membrii OMC în cadrul reuniunii Consiliului pentru comerţul cu bunuri din
data de 26 noiembrie 2012 de la Geneva. Reprezentantul COM are în vedere
adoptarea de măsuri comerciale împotriva Ucrainei, subliniind numărul mare de linii
tarifare pentru care Ucraina este furnizor principal pentru UE (89 de linii tarifare),
inclusiv două linii în care cota de piaţă este de 80-90%.
Reprezentantul RO a indicat interesul prioritar pentru acest subiect, necesitatea unei
poziţionări ferme din partea UE, indicând conexiunea şi presiunile Moscovei pentru
atragerea Ucrainei în Uniunea Vamală Eurasia.
Delegaţiile NL, SI DK, FR, PL şi SK au susținut necesitatea unei atitudini ferme din
partea UE împotriva acestei încercări a Ucrainei în cadrul multilateral, invocând şi
precedentul periculos al acestui demers pentru alţii membrii OMC.

Dan Dinuță
Ministru-consilier
Misiunea Romaniei la Bruxelles
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