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Sinteză 
I În calitate de membră a Organizației Mondiale a Comerțului și fidelă propriilor valori, 
Uniunea Europeană și-a asumat un angajament față de liberul schimb. Cu toate 
acestea, atunci când industriile europene sunt afectate de practici comerciale neloiale 
(cum ar fi dumpingul sau subvențiile) din partea unor țări terțe, UE ar trebui să le 
protejeze în mod eficace. Ca urmare a acestor practici, produse provenite din alte țări 
sunt vândute în UE la prețuri artificial scăzute, creându-se astfel o concurență neloială 
pentru industriile afectate. 

II Uniunea Europeană răspunde la aceste practici comerciale neloiale cu ajutorul 
instrumentelor de apărare comercială. Comisia Europeană are responsabilitatea de 
a efectua anchete pentru a verifica dacă subvențiile sau dumpingul există într-adevăr, 
dacă este creat un prejudiciu pentru industria europeană în cauză și pentru 
a determina care sunt consecințele potențiale ale unor astfel de măsuri pentru 
economia UE în ansamblu. Dacă toate criteriile legale sunt îndeplinite, Comisia impune 
o serie de taxe (sau alte forme de măsuri) prin intermediul regulamentelor de punere 
în aplicare. De asemenea, Comisia sprijină industriile europene în anchetele 
antidumping sau antisubvenție inițiate de țări terțe. 

III Curtea a examinat dacă Comisia și-a îndeplinit cu succes rolul său de asigurare 
a punerii în aplicare a politicii de apărare comercială. S-a analizat cu precădere dacă 
Comisia a urmat procedurile în mod corespunzător și dacă a efectuat analize temeinice 
pentru a-și justifica deciziile. Prin activitățile sale de audit, Curtea a urmărit să 
stabilească de asemenea dacă Comisia a monitorizat măsurile în vigoare în mod 
adecvat și dacă a raportat cu exactitate cu privire la acțiunile sale în acest domeniu. În 
plus, analiza Curții a acoperit totodată implicarea Comisiei în forumul Organizației 
Mondiale a Comerțului și în anchetele desfășurate de țări terțe. Curtea examinează 
acest domeniu pentru prima dată, având în vedere importanța din ce în ce mai mare 
pe care o capătă instrumentele de apărare comercială pe fondul tensiunilor crescânde 
în politica privind comerțul internațional. 

IV Auditul a acoperit activitățile desfășurate de Comisie în perioada 2016-2019. 
Probele de audit au rezultat dintr-o examinare documentară (incluzând un eșantion de 
zece anchete), precum și din interviuri avute cu membri relevanți ai personalului 
Comisiei, cu autorități din statele membre și cu părți interesate. 
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V Concluzia globală a Curții este că Comisia și-a îndeplinit cu succes rolul său de 
asigurare a punerii în aplicare a politicii de apărare comercială. Comisia a urmat 
procedurile în mod corespunzător în cursul anchetelor și s-a asigurat că părțile 
implicate se bucură de egalitate de tratament. În schimb, evaluarea statutului 
confidențial al documentelor depuse nu era documentată în mod sistematic. Deși 
anchetele antrenează o sarcină administrativă considerabilă pentru părțile implicate, 
aceasta era justificată de cerințele legale. Comisia a depus însă puține eforturi pentru 
a spori vizibilitatea instrumentelor de apărare comercială, dat fiind că doar câteva 
industrii le utilizează în prezent. 

VI Curtea a constatat că deciziile luate de Comisie în cursul anchetelor de apărare 
comercială erau justificate în mod adecvat, însă consilierea pe care aceasta a furnizat-o 
industriilor vizate înainte ca acestea să își depună în mod oficial plângerile era 
informală. Analizele Comisiei aflate la baza deciziilor sale erau temeinice și exhaustive. 
În schimb, Curtea a constatat că mai era loc de îmbunătățiri în ceea ce privește 
evaluările efectuate de Comisie cu privire la aspectele relevante legate de concurență 
în cadrul testului privind interesul Uniunii. 

VII Chiar dacă regulamentele de punere în aplicare defineau în mod clar produsele 
vizate, autoritățile vamale naționale aveau totuși dificultăți în aplicarea lor, ceea ce 
constituie o problemă esențială dacă se dorește colectarea cu eficacitate a taxelor 
impuse prin instrumente de apărare comercială. Comisia a monitorizat măsurile în 
mod temeinic, însă și-a limitat activitățile în principal la verificările prevăzute de 
legislație. Cu toate acestea, instrumentele de monitorizare în cadrul cărora Comisia 
beneficiază de o marjă mai mare de discreție au fost utilizate mai rar și nu erau 
prioritizate pe baza unor criterii clare. 

VIII Deși pe unele dintre instrumentele sale de urmărire subsecventă le-a utilizat în 
mod adecvat (de exemplu, prin emiterea unor alerte către autoritățile vamale), 
Comisia nu a recurs la prerogativele sale de a deschide anchete din proprie inițiativă 
decât într-o măsură limitată. Raportarea pe care Comisia a realizat-o cu privire la 
instrumentele de apărare comercială era exactă, însă se concentra mai curând pe 
activități decât pe eficacitatea măsurilor.  
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IX Constrângerile în materie de resurse nu au împiedicat Comisia să facă față 
provocărilor din ce în ce mai numeroase privind politica de apărare comercială. Cu 
toate acestea, deși a recurs la prerogativele sale pentru a apăra industriile europene în 
forumul Organizației Mondiale a Comerțului și în anchete desfășurate de țări terțe, 
Comisia ar putea asigura o mai bună prioritizare a acțiunilor sale. Comisia s-a pregătit 
într-adevăr pentru consecințele de la nivel operațional ale Brexit. Aceasta a ținut cont 
de asemenea de ambițiile sociale și de mediu ale UE într-o anumită măsură. 

X Pentru a crește eficiența și eficacitatea acțiunilor sale în materie de apărare 
comercială, Curtea recomandă Comisiei Europene următoarele: 

(a) să documenteze evaluările sale privind statutul confidențial al documentelor 
furnizate de părți; 

(b) să sporească vizibilitatea instrumentelor de apărare comercială în rândul 
industriilor; 

(c) să îmbunătățească orientările privind aspectele legate de concurență; 

(d) să asigure o mai bună direcționare a activităților de monitorizare și să amelioreze 
sfera de cuprindere a raportării; 

(e) să definească condițiile în care poate deschide anchete din proprie inițiativă; 

(f) să utilizeze criterii clare pentru prioritizarea răspunsului UE la măsuri impuse de 
țări terțe. 

  



 7 

 

Introducere 

Instrumentele de apărare comercială 

01 Comerțul internațional este un factor-cheie de creștere pentru economia UE, 
Uniunea fiind cel mai mare actor comercial din lume pe piața de bunuri. Comerțul 
internațional creează locuri de muncă, stimulează competitivitatea și inovarea și oferă 
consumatorilor o varietate mai mare de bunuri, la prețuri mai reduse. Chiar dacă, în 
ultimele decenii, comerțul internațional a cunoscut o creștere dinamică, recent, au 
apărut ori s-au intensificat numeroase probleme legate de schimburile comerciale (a se 
vedea figura 1). 

Figura 1 – Chestiuni problematice în comerțul mondial 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

02 În virtutea calității sale de membru al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), 
UE și-a luat angajamentul de a respecta un sistem comercial deschis și bazat pe reguli. 
Totuși, atunci când țări terțe recurg la practici comerciale neloiale, cum ar fi subvenții 
sau dumping, care sunt în contradicție cu regulile impuse de OMC, UE își protejează 
industriile prin utilizarea unor mecanisme cunoscute drept „instrumente de apărare 
comercială”. 
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03 Sunt impuse măsuri sub formă de taxe, care fac obiectul unor condiții legale 
stricte, definite de OMC și de către Uniunea însăși (a se vedea caseta 1 și anexa I). UE 
deține competența exclusivă pentru politica comercială: cu alte cuvinte, Comisia 
Europeană are responsabilitatea de a efectua anchete și de a impune taxe în numele 
statelor membre. 

Caseta 1 

Definițiile formelor de denaturare a comerțului, în contextul 
instrumentelor de apărare comercială 

Dumping – O întreprindere din afara UE vinde bunuri în UE la un preț sub cel 
practicat la vânzarea pe piața internă a întreprinderii respective sau, în cazul în 
care prețul nu poate fi utilizat drept criteriu de referință, la un preț sub valoarea 
însumată dintre costul de producție al bunului respectiv și o marjă de profit 
rezonabilă. 

Subvenție – O formă de asistență financiară acordată unei industrii sau unui grup 
de industrii de către un organism guvernamental sau public dintr-o țară terță, care 
se poate reflecta în prețurile de export către UE. 

04 UE este unul dintre membrii OMC care recurge în mod activ la instrumente de 
apărare comercială, corespunzându-i 6,5 % din totalitatea măsurilor1. În 
perioada 2014-2018, Comisia a deschis, în medie, 13 anchete noi antidumping sau 
antisubvenție pe an. La sfârșitul anului 2018, erau în curs 133 de astfel de anchete, 
majoritatea având ca obiect produse prevenite din China (a se vedea figura 2). 

                                                      
1 https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/itip_e.htm 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/itip_e.htm
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Figura 2 – Măsuri antidumping și măsuri antisubvenție luate de UE și în 
vigoare la sfârșitul anului 2018, pe țări 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei Europene. 

05 Procesul aferent unui instrument de apărare comercială (a se vedea anexa II) 
începe, de regulă, prin formularea unei plângeri de către o industrie sau întreprindere 
din UE („reclamantul”). În cadrul anchetei care urmează, Comisia colectează date de la 
toate părțile implicate (acestea sunt de regulă: producători europeni, exportatori din 
țări terțe, utilizatori, distribuitori și consumatori), pe care le verifică prin controale la 
fața locului. Prin acest demers, personalul Comisiei urmărește, cu precădere, să 
determine dacă sunt îndeplinite criteriile esențiale pentru impunerea unor taxe de 
apărare comercială. Aceste criterii sunt: 

— existența unei situații de dumping sau a unor subvenții; 

— existența unui prejudiciu important (pierdere economică) pentru industria 
respectivă din UE sau existența unei amenințări privind un astfel de prejudiciu; 

— existența unei relații cauzale între prejudiciu și dumping/subvenție; 

— interesul UE: nu se pot impune măsuri dacă dezavantajul economic care se 
produce la nivelul altor părți din UE este în mod clar mai mare decât nevoia de 
a elimina efectele prejudiciabile cauzate de dumping sau de subvenționare (a se 
vedea anexa I). 

06 Ancheta se poate finaliza fie cu adoptarea de către Comisie a unui regulament de 
punere în aplicare în care sunt stipulate tipul și nivelul măsurilor care urmează să fie 
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Caseta 2 

Tipuri de măsuri care pot fi impuse în urma anchetelor de apărare 
comercială 

Taxa ad valorem – un anumit procent din prețul bunurilor (de exemplu, 20 % din 
prețul de import). 

Taxa specifică – o sumă fixă per unitate de măsură a bunului în cauză (de exemplu, 
15 euro per tonă). 

Taxa variabilă/prețul minim la import – diferența dintre un preț minim la import 
definit și prețul de export practicat de exportatorul străin. 

Angajament în materie de preț – exportatorul străin se angajează în mod voluntar 
să își vândă produsele la un preț cel puțin egal cu un preț minim la import care nu 
este făcut public. 

07 Odată ce măsurile definitive sunt introduse, Comisia începe să le monitorizeze și, 
în anumite circumstanțe, poate decide să inițieze o reexaminare. Aceasta poate avea 
loc fie la cererea uneia dintre părți, fie din inițiativa Comisiei, și poate fi: 

— o reexaminare a prețurilor noi practicate de exportator; 

— o reexaminare intermediară, în cazul în care se presupune că măsura nu mai este 
necesară sau este insuficientă; 

— o reexaminare anticircumvenție, atunci când exportatorii ar putea eluda măsura, 
de exemplu, prin transportul printr-o altă țară; 

— o reexaminare în perspectiva expirării măsurilor, efectuată la încheierea măsurii 
(măsurile sunt impuse, de obicei, pentru o perioadă de cinci ani); 

— redeschiderea anchetei, atunci când exportatorii reduc prețurile de export cu 
scopul de a absorbi o parte din taxe sau totalitatea acestora. 

Cadrul instituțional 

08 Întrucât comerțul este o competență exclusivă a UE, Comisia Europeană este 
actorul principal în anchetele de apărare comercială (a se vedea figura 3). Serviciul 
responsabil în acest sens din cadrul Comisiei este Direcția Generală Comerț 
(DG TRADE). În cursul anchetelor, DG TRADE cooperează cu alte servicii ale Comisiei, 
pe care le consultă în mod oficial în diferite etape-cheie ale procedurii, prin 
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intermediul consultărilor interservicii. Pe baza propunerilor primite din partea 
DG TRADE, colegiul comisarilor se pronunță cu privire la deschiderea anchetelor și 
adoptă regulamentele Comisiei prin care sunt impuse măsuri definitive sau provizorii2. 

09 Statele membre participă la procesul decizional prin intermediul Comitetului 
pentru instrumentele de apărare comercială, în cadrul procedurii de comitologie. 
Comisia are obligația de a consulta sau de a informa acest comitet cu privire la o serie 
de decizii specifice în cursul procesului de apărare comercială. În funcție de etapa în 
care se află procedura, avizele comitetului pot fi de natură consultativă sau cu forță 
juridică obligatorie (această din urmă categorie privește impunerea unor taxe 
definitive). Comisia nu poate adopta propunerea sa de măsuri de apărare comercială 
dacă s-a votat cu o majoritate calificată de 55 % împotriva ei. În acest caz, dar și în 
eventualitatea unei majorități simple împotriva unei propuneri a Comisiei, propunerea 
va fi examinată de un comitet de apel. Un aviz negativ din partea comitetului de apel 
are nevoie de o majoritate calificată. 

                                                      
2 Măsurile sunt acte de punere în aplicare a regulamentelor de bază antidumping sau 

antisubvenție. 
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Figura 3 – Cadrul instituțional al UE 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

10 Atât în cursul anchetei, cât și după finalizarea acesteia, părțile au posibilitatea de 
a contacta consilierul-auditor pentru proceduri comerciale al Comisiei, precum și de 
a sesiza Ombudsmanul European, Curtea de Justiție a Uniunii Europene și OMC, în 
cazul în care sunt formulate plângeri sau sunt semnalate probleme. 
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comercială este formată din „Regulamentul de bază antidumping”3 și „Regulamentul 
de bază antisubvenție”4 din 2016, la care s-au adus recent modificări importante 
în 20175 și în 20186 (denumite în continuare „regulamentele de bază”). 

12 „Modificarea adusă metodologiei” în 2017 a schimbat metodologia de calcul al 
marjelor de dumping pentru a se ține cont de „intervenția substanțială a statului”, care 
dă naștere la denaturări pe piața țării exportatoare.  

13 „Pachetul de modernizare” din 2018 a acoperit mai multe aspecte. Printre 
acestea se numără scurtarea duratei anchetelor antidumping, asigurarea faptului că 
părțile la o anchetă sunt informate cu privire la măsuri mai devreme decât era cazul 
conform normelor anterioare modernizării, precum și specificarea situațiilor în care 
nivelurile taxelor puteau fi mai mari ca urmare a denaturărilor de pe piața materiilor 
prime în țara exportatoare. Totodată, pachetul a introdus standarde de mediu și 
standarde sociale în anumite aspecte ale anchetei.  

                                                      
3 Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 

privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor 
care nu sunt membre ale Uniunii Europene (JO L 176, 30.6.2016, p. 21). 

4 Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 
privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor 
care nu sunt membre ale Uniunii Europene (JO L 176, 30.6.2016, p. 55). 

5 Regulamentul (UE) 2017/2321 al Parlamentului European și al Consiliului din 
12 decembrie 2017 (JO L 338, 19.12.2017, p. 1). 

6 Regulamentul (UE) 2018/825 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 
(JO L 143, 7.6.2018, p. 1). 
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Sfera și abordarea auditului 
14 Dată fiind importanța crescândă a instrumentelor de apărare comercială pentru 
industriile din Europa, pe fondul unor politici de comerț internațional mereu 
schimbătoare, Curtea a decis să efectueze, pentru prima dată, un audit în acest 
domeniu. În cadrul auditului său, Curtea a examinat măsura în care Comisia Europeană 
a reușit să se asigure de punerea în aplicare a politicii de apărare comercială, cu scopul 
de a contribui la îmbunătățirea eficacității și a eficienței acesteia. Au fost analizate nu 
numai măsurile de apărare comercială impuse de UE pentru produse importate din țări 
terțe, ci și reacția Comisiei la politicile altor țări în acest domeniu. Curtea a examinat, 
cu precădere, dacă Comisia: 

(a) a respectat procedurile și termenele aferente anchetelor de apărare comercială; 

(b) a efectuat analize adecvate în cadrul anchetelor de apărare comercială și dacă și-a 
fundamentat concluziile pe o argumentare suficientă; 

(c) a monitorizat în mod corespunzător măsurile de apărare comercială și a raportat 
în mod adecvat cu privire la realizările politicii de apărare comercială; 

(d) a răspuns în mod activ la provocările legate de comerțul internațional. 

15 Curtea s-a concentrat pe aspectele de care DG TRADE era responsabilă, însă 
a inclus în auditul său și cooperarea dintre DG TRADE și celelalte servicii ale Comisiei 
(cum ar fi DG TAXUD și DG BUDG), pe de o parte, și între DG TRADE și statele membre, 
pe de altă parte. Auditul a acoperit activitățile desfășurate de Comisie în 
perioada 2016-2019. 

16 Nu a fost auditată eficacitatea activității derulate de autoritățile vamale 
naționale, care dețin în mod exclusiv răspunderea pentru colectarea taxelor impuse în 
urma anchetelor de apărare comercială. Auditul nu a acoperit nici activitatea derulată 
de celelalte servicii ale Comisiei pentru a monitoriza procesul de colectare 
a informațiilor sau pentru a investiga cazurile de fraudă. Aceste tipuri de activități nu 
sunt specifice taxelor impuse prin instrumentele de apărare comercială, iar procedurile 
de colectare și de monitorizare conexe sunt aceleași ca cele aferente altor tipuri de 
taxe. Aceste subiecte au fost abordate în alte rapoarte recente ale Curții7. 

                                                      
7 A se vedea Raportul special nr. 19/2017, intitulat „Procedurile de import: deficiențele 

cadrului juridic și aplicarea ineficace afectează interesele financiare ale UE”, și Raportul 
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17 Activitatea de audit a Curții a constat, în principal, în examinări documentare și în 
interviuri cu membri ai personalului din DG TRADE și din alte servicii relevante ale 
Comisiei. Evaluarea realizată de Curte cu privire la anchetele de apărare comercială 
a avut la bază un eșantion de zece cazuri finalizate, mai exact cazuri în care Comisia 
a impus măsuri definitive prin instrumente de apărare comercială. Cazurile au fost 
astfel selectate încât să reflecte diversitatea activității desfășurate de DG TRADE din 
punctul de vedere al sectoarelor și al țărilor vizate și din punctul de vedere al tipului de 
anchete efectuate (antidumping în comparație cu antisubvenție, anchete noi în 
comparație cu reexaminări). De asemenea, auditorii Curții au colectat probe de audit 
în cadrul reuniunilor de informare desfășurate cu autorități din statele membre, cu 
experți și cu părți interesate (asociații profesionale și întreprinderi reprezentante ale 
tuturor părților implicate în anchetele respective). 

  

                                                      
special nr. 2/2014, intitulat „Sunt gestionate în mod corespunzător regimurile comerciale 
preferențiale?” (www.eca.europa.eu). 

http://www.eca.europa.eu/
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Observații 

Abordarea adoptată de Comisie pentru impunerea de măsuri 
de apărare comercială este adecvată, însă aceasta nu 
desfășoară suficiente activități de informare 

18 Anchetele de apărare comercială urmează un proces extrem de formalizat, bazat 
pe cadrele juridice detaliate ale UE și ale OMC. Dat fiind că măsurile de apărare 
comercială au un impact economic major atât asupra producătorilor din UE, cât și 
asupra celor din afara UE, și întrucât aceste măsuri afectează nu numai importatorii, ci 
și utilizatorii din UE din cadrul lanțului de aprovizionare8, anchetele Comisiei sunt 
supuse unui control riguros de către părțile implicate. Comisia trebuie să respecte 
aceste cerințe pentru a se asigura că măsurile pot fi apărate în fața instanțelor în cazul 
în care sunt atacate în justiție. În același timp, Comisia trebuie să țină seama și de 
sarcina administrativă la care părțile trebuie să facă față ca urmare a anchetelor, 
pentru a se asigura că întreprinderile care sunt afectate de practici comerciale neloiale 
nu sunt descurajate de ideea de a formula o plângere. 

19 Pentru ca mecanismul de apărare comercială să poată funcționa în mod eficace, 
industriile din UE trebuie să fie conștiente de instrumentele aflate la dispoziția lor și 
trebuie să beneficieze de orientări suficiente pentru a fi capabile să formuleze plângeri 
de o calitate suficientă care să poată fi luate în considerare de către Comisie. 

20 Prin urmare, Curtea a evaluat dacă: 

(a) Comisia a respectat procedurile și termenele-limită;  

(b) consilierul-auditor s-a asigurat că drepturile părților implicate sunt respectate; 

(c) Comisia a asigurat egalitatea de tratament și accesul diverselor părți la informații; 

(d) Comisia a tratat în mod adecvat problema reprezentată de sarcina administrativă 
și s-a implicat în activități de informare suficiente. 

                                                      
8 Importurile provenite din țările vizate pot scădea considerabil, în timp ce vânzările 

producătorilor din UE cresc.  
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Comisia urmează procedurile aferente anchetelor de apărare comercială 
în mod corespunzător 

21 Controlul anchetelor Comisiei exercitat de părțile vizate are loc la două niveluri. 
În primul rând, părțile intervin în cursul anchetelor: în orice etapă, se pot adresa 
observații scrise și pot avea loc audieri cu DG TRADE, iar părțile pot solicita intervenția 
consilierului-auditor și a Ombudsmanului European. În al doilea rând, în urma 
anchetelor, părțile pot deschide acțiuni în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene sau 
în fața OMC (a se vedea figura 4). 

Figura 4 – Soluționarea problemelor legate de instrumentele de apărare 
comercială 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

22 Pentru a se asigura că regulile sunt respectate, DG TRADE utilizează un sistem de 
planificare, care include toți pașii procedurali și toate termenele-limită și prin care sunt 
trimise notificări de reamintire responsabililor de cazuri, acolo unde este necesar. Cu 
toate acestea, sistemul nu este utilizat în mod metodic ca instrument de gestiune 
pentru a urmări evoluția cazurilor. DG TRADE se sprijină pe personalul său pentru 
efectuarea verificărilor (inclusiv în ceea ce privește termenele), însă Curtea a constatat 
că riscul de neconformitate este scăzut. 
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23 Mai mult, DG TRADE pune la dispoziția personalului său un set extins de 
documente de orientare și de instrumente, care sunt disponibile din mai multe surse. 
Ca urma a modificărilor aduse normelor în 2017 și în 2018 (a se vedea punctele 12 și 
13), dar și din cauza nevoii ca personalul să aibă acces la orientări cu privire la norme și 
proceduri anterioare (de exemplu, pentru punerea în aplicare a unor hotărâri 
judecătorești pentru care se aplică norme anterioare), documentele de orientare din 
trecut sunt păstrate alături de cele noi. Curtea a constatat că unele actualizări au fost 
efectuate la mai mulți ani după modificarea normelor (DG TRADE a actualizat mai 
multe documente în 2019). Chiar dacă acest lucru nu înlesnește utilizarea de către 
personal a orientărilor, Curtea nu a observat să existe vreun impact asupra cazurilor 
individuale. Cazurile studiate de Curte au arătat că procedurile și termenele-limită au 
fost bine respectate de către Comisie. 

Consilierul-auditor se asigură că drepturile părților în materie 
procedurală sunt respectate 

24 Existența unui consilier-auditor independent oferă o garanție suplimentară în 
ceea ce privește drepturile procedurale ale părților. După ce o parte interesată 
contactează consilierul-auditor, acesta organizează, de regulă, o audiere între partea 
respectivă și DG TRADE.  

25 Consilierul-auditor este numit de președintele Comisiei și funcția sa este atașată, 
în scopuri administrative, pe lângă comisarul responsabil de comerț. Ceilalți doi 
membri ai personalului selectați de consilierul-auditor sunt atașați, la nivel 
administrativ, pe lângă DG TRADE, dar nu în mod specific direcției care se ocupă de 
instrumentele de apărare comercială. Activitatea de audit a Curții a confirmat că 
aceste raporturi administrative nu influențează independența funcțională 
a consilierului-auditor. Acesta ia decizii în materie de audieri și emite note cu privire la 
cazuri individuale în mod independent, fără vreo examinare sau aprobare din partea 
DG TRADE sau din partea comisarului pentru comerț. 

26 În urma activităților sale de audit, Curtea a constatat că, în patru dintre cele 
10 cazuri cuprinse în eșantionul său, părțile au obținut intervenția consilierului-auditor 
fără nicio dificultate. Conform constatărilor Curții, consilierul-auditor a analizat 
preocupările părților în mod adecvat și și-a argumentat concluziile în mod 
corespunzător, asigurându-se astfel că drepturile părților în anchetele de apărare 
comercială sunt respectate. 
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Deși toate părțile sunt tratate în mod egal, evaluările privind 
confidențialitatea nu sunt documentate în mod suficient 

27 Toate părțile la o anchetă au aceleași drepturi procedurale și DG TRADE se 
asigură că părțile beneficiază de egalitate de tratament. Atunci când una dintre părți 
transmite informații către DG TRADE, ea trebuie să eticheteze ca atare informațiile pe 
care le consideră confidențiale. Informațiile confidențiale nu ar trebui să fie disponibile 
și celorlalte părți la o anchetă, de exemplu din motive legate de concurență. Cu toate 
acestea, există obligația de a se pune la dispoziția celorlalte părți o versiune 
neconfidențială, de o calitate suficientă (în care informațiile sensibile să fie prezentate 
sumar, șterse etc.). 

28 Activitățile de audit ale Curții au confirmat că DG TRADE oferă într-adevăr părților 
același acces la informații neconfidențiale și aceleași drepturi de a fi ascultate. Auditul 
nu a identificat probleme legate de egalitatea de tratament și plângerile formulate 
către consilierul-auditor, către Ombudsmanul European și în fața Curții de Justiție nu 
au oferit probe care să contrazică această constatare. 

29 Un exemplu de bună practică în această privință este faptul că DG TRADE 
partajează documente cu părțile interesate prin platforma electronică TRON. Această 
soluție oferă părților acces direct la dosare neconfidențiale și le permite să primească 
notificări automate ori de câte ori devin disponibile documente noi. Un alt exemplu de 
bună practică constă în faptul că DG TRADE furnizează părților în mod automat, și nu la 
cerere, informațiile care stau la baza deciziilor sale. 

30 Cerința privind confidențialitatea presupune că, în numeroase cazuri, informațiile 
dezvăluite părților nu trebuie să includă un asemenea nivel de detaliu cu privire la 
datele celorlalte părți care să le permită acestora verificarea fiecărui pas în calcularea 
dumpingului, a subvenției sau a prejudiciului. De exemplu, o parte reclamantă ar putea 
fi, de regulă, în măsură să verifice calculul unui prejudiciu (pe baza datelor din industria 
proprie), dar nu și totalitatea detaliilor din calculul unui dumping (care are la bază date 
privind un exportator anume). 
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31 DG TRADE decide dacă să acorde sau nu statutul de „informații confidențiale”. În 
conformitate cu orientările interne9, direcția ar trebui să acorde statutul de informație 
confidențială doar dacă părțile solicită acest lucru din „motive întemeiate” pentru 
informațiile pe care le depun. În mod similar, direcția trebuie să evalueze dacă 
versiunea neconfidențială este de o calitate suficientă. Această evaluare îi permite să 
pună în echilibru obligația legală de păstrare a confidențialității cu cerințele privind 
transparența. 

32 Deși DG TRADE a informat auditorii Curții că sunt efectuate evaluări privind 
confidențialitatea, s-a constatat că acestea nu sunt documentate în mod sistematic 
(Curtea a identificat un singur exemplu pozitiv de evaluare riguroasă în cadrul 
eșantionului său). Prin urmare, Curtea nu a fost în măsură să confirme această 
declarație și nici rigurozitatea verificărilor respective. Mai mult, DG TRADE se sprijină, 
în principal, pe părți pentru a primi plângeri legat de calitatea versiunii neconfidențiale. 
Chiar dacă părțile pot obține, în final, acces la informații suplimentare în urma unei 
plângeri, acest mod de a proceda poate cauza întârzieri (a se vedea caseta 3). 

Caseta 3 

Exemple de întârzieri în tratarea subsecventă a rezumatelor 
neconfidențiale  

Cazul A: o parte interesată s-a plâns de calitatea a două seturi de documente 
neconfidențiale. În cazul primului dosar, s-au scurs opt luni, iar în cazul celui de al 
doilea dosar, trei săptămâni și jumătate, între momentul punerii la dispoziție 
a dosarului inițial și plângerea depusă de una dintre părți. După două zile 
lucrătoare, DG TRADE a solicitat ca partea care a depus informațiile să prezinte 
dosare îmbunătățite (versiuni noi), care au fost puse la dispoziție după 11 zile.  

Cazul B: una dintre părțile interesate a formulat o plângere legată de calitatea 
unui dosar neconfidențial. Partea a depus plângerea la scurt timp după ce dosarul 
inițial a fost pus la dispoziție. Partea și-a reiterat cererea de trei ori într-un interval 
de peste trei luni înainte ca DG TRADE să reacționeze în vreun fel. Odată invitată 
să pună la dispoziție un dosar neconfidențial îmbunătățit, partea vizată a făcut 
acest lucru în ziua următoare. 

                                                      
9 Orientările actualizate sunt rezultatul unui raport al organului de apel al OMC din 

februarie 2016 (DS397).  
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Cerințele de natură juridică justifică sarcina administrativă considerabilă, 
însă Comisia depune puține eforturi pentru a promova instrumentele de 
apărare comercială 

33 Există câteva industrii importante în care instrumentele de apărare comercială 
sunt utilizate cel mai frecvent: 50 % dintre măsurile în vigoare la sfârșitul anului 2018 
vizau metalul și produsele din metal, în timp ce 16 % vizau produsele chimice (a se 
vedea figura 5). Produsele vizate sunt, de obicei, produse industriale (și nu produse de 
consum), cu excepția notabilă a bicicletelor. Pentru ca instrumentele de apărare 
comercială să poată funcționa în interesul întregii economii europene, facilitarea și 
promovarea sunt deci foarte importante. 

Figura 5 – Măsuri antidumping și măsuri antisubvenție luate de UE și 
aflate în vigoare la sfârșitul anului 2018, pe grupe de produse 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei Europene. Tabelul ia în calcul măsurile și 
totalitatea deciziilor de prelungire a măsurilor inițiale. 
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34 Reclamanții trebuie să furnizeze toate dovezile necesare în etapa plângerii, 
inclusiv prețurile de export din țara în cauză. Aceasta înseamnă că plângerile pot 
conține peste 100 de anexe. Având în vedere amploarea informațiilor solicitate și 
necesitatea ca majoritatea părților să angajeze avocați, costul depunerii unei plângeri 
poate fi foarte ridicat. Deși este adevărat că întreprinderile și asociațiile industriale – și, 
în special, utilizatorii de instrumente de apărare comercială fără experiență în acest 
domeniu și industriile fragmentate – se confruntă cu dificultăți în a colecta o parte din 
informațiile solicitate, activitatea de audit a Curții a confirmat că DG TRADE are nevoie 
de aceste informații. 

35 În pofida acestei evaluări și recunoscând cerințele juridice aferente plângerilor în 
materie de apărare comercială, Curtea ia notă de faptul că DG TRADE nu a analizat încă 
posibilitatea de a reduce sarcina administrativă, chiar și cu un nivel marginal. De 
exemplu, Comisia nu a efectuat o comparație detaliată a informațiilor solicitate în UE 
cu cerințele în materie de informații valabile în alte țări. 

36 Pentru a veni în sprijinul întreprinderilor și al asociațiilor industriale în procesul de 
depunere a plângerilor, DG TRADE a publicat, pe site-ul său, mai multe documente 
informative, inclusiv modele pentru chestionare (în care se indică informațiile pe care 
părțile trebuie să le pună la dispoziția DG TRADE), precum și un ghid pentru plângeri. 
Orientările disponibile sunt, în ansamblu, adecvate și clare. Deși întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM-uri) recurg mai degrabă sporadic la instrumente de apărare comercială, 
Curtea a constatat că DG TRADE a depus în mod specific eforturi pentru a le ajuta în 
acest sens, de exemplu prin furnizarea unor îndrumări și a unui sprijin general 
suplimentar în cursul anchetelor individuale. Cu toate acestea, sprijinul acordat IMM-
urilor este foarte limitat ca sferă și nu corespunde ambițiilor declarate de Comisie la 
momentul modernizării regulamentelor de bază în 2018 (a se vedea tabelul 1). 
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Tabelul – Ambițiile în raport cu acțiunile efectiv întreprinse pentru 
a facilita procedurile pentru IMM-uri 

Ambiții10  Acțiuni 

O pagină de internet consacrată 
IMM-urilor Da A fost creată o pagină de internet11. 

Acces mai facil la instrumente Da 

DG TRADE asistă IMM-urile într-o mai 
mare măsură în etapa premergătoare 
deschiderii unei anchete și în etapa 
desfășurării acesteia și există chestionare 
specifice destinate IMM-urilor. 

Proceduri eficientizate nu se 
aplică 

Procedurile sunt mai eficiente ca urmare 
a termenelor-limită mai scurte și a unei 
prelungiri mai uniformizate a termenelor. 
Nu există un impact pozitiv specific 
pentru IMM-uri care să se aplice la toate 
întreprinderile. 

Un serviciu nou de asistență 
tehnică în materie de 
instrumente de apărare 
comercială 

nu se 
aplică Acest serviciu exista deja. 

Informații disponibile în toate 
limbile oficiale ale UE Parțial 

Documentele esențiale, precum ghidul 
pentru IMM-uri și ghidul privind 
depunerea unei plângeri („Modul de 
formulare a unei plângeri antidumping – 
ghid”), sunt disponibile în toate limbile 
oficiale ale UE. 
Alte documente de pe site-ul web sunt 
disponibile doar în limba engleză. 

Contacte cu asociații 
profesionale din statele 
membre 

Limitat 
Personalul din cadrul DG TRADE 
a efectuat vizite doar în două state 
membre. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

37 În pofida eforturilor pe care le depune pentru a înlesni procedurile pentru părțile 
participante, DG TRADE nu desfășoară decât foarte puține activități de informare 
pentru a spori vizibilitatea și utilizarea instrumentelor de apărare comercială în rândul 
industriilor din UE. Unele sectoare, precum cel siderurgic și cel chimic, sunt bine 
familiarizate cu instrumentele de apărare comercială (a se vedea punctul 33), însă în 
alte sectoare aceste instrumente sunt mult mai puțin cunoscute. Altfel spus, este 

                                                      
10 Europe’s Trade Defence Instruments now stronger and more effective, document disponibil 

la adresa https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/156921.htm. 

11 https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-
imports-into-the-eu/help-for-smes/. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/156921.htm
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/help-for-smes/
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/help-for-smes/


 24 

 

posibil ca unele industrii care se confruntă cu practici comerciale neloiale să nu solicite 
aplicarea unor măsuri protective și să nu beneficieze astfel de acestea. Deși există 
forumuri în cadrul cărora întreprinderile și asociațiile industriale pot interacționa cu 
DG TRADE, în special în scopul obținerii de informații cu privire la posibilitățile de 
finanțare oferite de UE, Comisia nu le utilizează și pentru a spori vizibilitatea 
instrumentelor de apărare comercială. Printre astfel de exemple se numără site-ul 
DG GROW privind activitățile internaționale pentru antreprenoriat și IMM-uri și site-ul 
Rețelei întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network)12. 

Măsurile sunt justificate în mod corespunzător, dar mai există 
loc de îmbunătățiri în ceea ce privește unele aspecte ale 
testului privind interesul Uniunii 

38 Procesul decizional actual aferent instrumentelor de apărare comercială (a se 
vedea punctul 09) oferă Comisiei un rol decisiv în ceea ce privește impunerea taxelor. 
Între 2014 și 2018, comitetul de apel a fost sesizat în legătură cu doar două cazuri și nu 
a ajuns la majoritatea calificată necesară pentru un aviz negativ în niciunul dintre 
acestea, astfel încât propunerea Comisiei a prevalat. 

39 Ținând cont de impactul economic și de prerogativele Comisiei, inclusiv de 
evaluarea criteriului interesului Uniunii (a se vedea punctul 05), Comisia ar trebui să 
acorde o atenție deosebită asigurării unei justificări pentru concluziile sale din cadrul 
procedurilor aferente instrumentelor de apărare comercială. Aceasta este o cerință 
impusă de cadrul juridic. În special, părțile interesate ar trebui să fie în măsură să 
verifice deciziile Comisiei. Prin urmare, pe baza eșantionului său, Curtea a evaluat dacă 
Comisia: 

(a) și-a justificat deciziile și calculele în mod adecvat; 

(b) a realizat analize solide înainte de a lua decizii. 

  

                                                      
12 https://ec.europa.eu/growth/industry/international-aspects_ro și 

https://een.ec.europa.eu/.  

https://ec.europa.eu/growth/industry/international-aspects_ro
https://een.ec.europa.eu/
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Justificarea adusă în sprijinul concluziilor Comisiei a fost adecvată în 
cadrul anchetelor propriu-zise 

40 Curtea a verificat justificările Comisiei atât pentru o decizie de a impune o măsură 
de apărare comercială, cât și pentru o decizie de a deschide o anchetă după primirea 
unei plângeri. Evaluarea Curții nu aduce atingere hotărârilor pronunțate de Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene sau de alte organe judiciare. 

41 Curtea a constatat că deciziile de punere în aplicare din eșantionul său conțineau 
concluzii care se sprijineau pe justificări corespunzătoare. Concluziile răspundeau la 
observațiile părților și conțineau trimiteri la hotărâri importante din cazuri anterioare 
și din jurisprudență. Mai mult, reglementările furnizau analize și metodologii de calcul 
detaliate. Chiar dacă aspectele legate de confidențialitate nu permit uneori 
prezentarea unui calcul la un nivel atât de detaliat încât o parte externă să îl poată 
verifica (a se vedea punctul 30), logica urmată de Comisie era întotdeauna clară. În 
eșantionul său, Curtea a identificat câteva exemple foarte bune de justificări, dar și 
unele neajunsuri (a se vedea caseta 4). Aceste neajunsuri nu afectează însă evaluarea 
globală a Curții, și anume că justificările Comisiei erau corespunzătoare. 

Caseta 4 

Exemple de justificări prezentate în sprijinul deciziilor 

Bune practici: O anchetă viza mai multe țări exportatoare și a fost efectuată în 
paralel cu o altă anchetă referitoare la același produs dintr-o altă țară. În cadrul 
fiecăreia dintre cele două anchete, DG TRADE și-a cântărit argumentele cu atenție 
și a prezentat o analiză atentă pentru a justifica faptul că practicile comerciale ale 
fiecăreia dintre țările vizate cauzau un prejudiciu industriei respective a UE. Faptul 
că aceste justificări erau coroborate în mod corespunzător însemna că, în ambele 
anchete, Comisia putea impune măsuri. 

Aspecte care pot fi îmbunătățite: La evaluarea prejudiciului cauzat industriei 
vizate din UE, DG TRADE a utilizat marja de profit a industriei bazată pe profitul 
real obținut într-un an în cursul perioadei luate în considerare pentru prejudiciu. 
Acest nivel era mai mare decât cel sugerat în plângere și semnificativ mai mare 
decât într-un caz anterior similar. Pe lângă referința la profitul din exercițiul 
precedent, Comisia ar fi putut furniza o justificare mai detaliată pentru alegerea 
sa. 

42 În toate cazurile incluse în eșantionul său, Curtea a constatat că Comisia a furnizat 
justificări adecvate în sprijinul deciziei sale de a deschide o anchetă. De asemenea, 
plângerile îndeplineau toate criteriile stabilite în regulamentele de bază. 
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43 Conform regulamentelor de bază, Comisia „examinează […] exactitatea și 
caracterul concludent ale elementelor de probă furnizate în plângere pentru a stabili 
dacă există elemente de probă suficiente pentru a justifica deschiderea unei 
examinări”13. Referitor la cazurile pe care le-a examinat, Curtea a constatat că 
DG TRADE a analizat într-adevăr aceste aspecte și și-a documentat constatările în note 
interne. Cu toate acestea, notele interne nu explică modul în care au fost evaluate 
probele pentru fiecare caz în parte, de exemplu dacă informațiile transmise de 
reclamant au fost verificate în raport cu alte informații (de exemplu, cu bazele de date 
ale Comisiei). 

44 În perioada 2016-2018, Comisia a respins doar o singură plângere depusă în mod 
oficial. În aceeași perioadă, patru reclamanți și-au retras plângerile înainte ca decizia 
finală a Comisiei să fie luată. Numărul scăzut de retrageri și de respingeri se explică 
prin asistența semnificativă, deși informală, acordată și prin procesul de selecție care 
presupune consultări înainte de depunerea oficială a unei plângeri. Acest proces 
permite părților să construiască un dosar mai solid, sporind astfel șansele ca DG TRADE 
să deschidă o anchetă. Cu toate acestea, consilierea furnizată de DG TRADE poate 
descuraja o parte să depună o plângere în mod oficial. 

45 Această soluție are atât implicații pozitive, cât și implicații negative (a se vedea 
figura 6). Deși consilierea informală se sprijină pe criteriile privind dumpingul, 
subvenția, prejudiciul și cauzalitatea prevăzute de regulamente, precum și pe note de 
politică interne, aceasta nu este transparentă și nu există evidențe ale consilierii oferite 
părților de către DG TRADE și nici orientări specifice în această privință. În schimb, 
consilierea permite obținerea unor câștiguri de eficiență semnificative, atât pentru 
DG TRADE, cât și pentru reclamanți. 

                                                      
13 Articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036, astfel cum a fost modificat prin 

Regulamentul (UE) 2017/2321 și prin Regulamentul (UE) 2018/825. 
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Figura 6 – Avantajele și dezavantajele procesului informal premergător 
deschiderii unei anchete 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Analizele subiacente măsurilor de apărare comercială sunt solide, însă 
ele ar mai putea fi îmbunătățite din perspectiva anumitor aspecte ale 
testului privind interesul Uniunii 

46 Examinarea realizată de Curte asupra cazurilor incluse în eșantion a arătat că 
analizele și calculele Comisiei care stau la baza măsurilor sunt solide. În unele cazuri, 
Comisia a mers, în analizele sale, până la asigurarea faptului că realitățile de pe piață 
sunt reflectate cu adevărat în calcule (a se vedea caseta 5). Analizele au respectat 
metodologia detaliată stabilită de DG TRADE și Curtea nu a detectat nicio situație în 
care concluziile să nu fi fost în conformitate cu jurisprudența UE sau a OMC. Comisia 
dispune de mecanisme organizaționale prin care se asigură că practicile sale țin seama 
în totalitate de jurisprudența UE și de cea internațională și că sunt aplicate în mod 
uniform de la un caz la altul. 

• Confidențialitate: cazul – inclusiv identitatea întreprinderii – este 
confidențial până la deschiderea anchetei. Dacă nu se deschide o 
anchetă, se va considera că aceste informații nu au existat.

• Economii financiare: costul aferent unei plângeri incomplete nedepuse 
este, de regulă, mai mic decât cel suportat pentru o plângere 
completă, depusă și, ulterior, respinsă.

Avantaje 
pentru 

reclamant

• Descurajare: întreprinderile pot fi descurajate să depună plângeri care 
ar putea avea în cele din urmă succes și care ar putea duce la 
impunerea unor măsuri.

• Nedocumentare: consilierea nu este nici formală, nici documentată.

Dezavantaje 
pentru 

reclamant

• Sferă mai flexibilă a sprijinului: o abordare informală înseamnă că 
DG TRADE își poate adapta sprijinul în funcție de plângere și de 
reclamant.

• Marjă de discreție: posibilitatea de a descuraja depunerea unei 
plângeri în cazul dosarelor mai puțin solide.

• Economisirea resurselor: în cazul în care timpul investit în etapa 
premergătoare deschiderii unei anchete nu duce la depunerea unei 
plângeri, nu va fi necesar să se aloce timp pentru o anchetă.

Avantaje 
pentru 

DG TRADE
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Caseta 5 

Exemplu de analiză adecvată realizată de DG TRADE 

Produsul care a făcut obiectul anchetei a fost importat în UE în două moduri: (1) 
produsul a fost achiziționat de întreprinderi din UE afiliate producătorului 
exportator, în vederea revânzării sau a transformării; și (2) produsul a fost 
achiziționat de întreprinderi din UE fără nicio afiliere cu exportatorul. Produsul 
transformat ulterior nu făcea parte din sfera produsului respectiv. 

DG TRADE a concluzionat că importurile destinate direct producătorilor neafiliați 
erau prea scăzute pentru a se calcula o marjă de dumping. Prin urmare, au fost 
incluse vânzările către întreprinderi afiliate, însă costul a fost recalculat, pe baza 
prețului produsului transformat ulterior. Aceasta este o bună practică, întrucât 
DG TRADE a analizat metode diferite și a examinat în mod temeinic modalitatea 
prin care să reflecte cel mai bine realitățile comerciale în cazurile individuale. 

47 Deși anchetele sunt efectuate în conformitate cu cerințele juridice și cu 
metodologia Comisiei, există loc de îmbunătățiri în ceea ce privește luarea în calcul 
a aspectelor relevante legate de concurență în cadrul testului referitor la interesul 
Uniunii. Acest lucru este deosebit de important, dat fiind impactul economic potențial 
al oricărei măsuri. 

48 Întrucât testul privind interesul Uniunii evaluează impactul potențial al măsurilor 
de apărare comercială asupra importatorilor, a utilizatorilor și a consumatorilor din UE, 
DG TRADE ar trebui să evalueze, printre altele, dacă eventualele măsuri ar putea avea 
consecințe disproporționate. Aceste măsuri ar putea duce la riscuri sporite la adresa 
concurenței, cum ar fi întreruperi ale lanțurilor de aprovizionare. Acest fenomen poate 
apărea, de exemplu, în situațiile în care produsul care face obiectul măsurilor are două 
tipuri de utilizatori: 

— utilizatori care sunt integrați pe verticală într-un grup care fabrică produsul ce 
face obiectul măsurilor; 

— utilizatori independenți, neintegrați, care nu au acces la componenta-cheie de 
producție (produsul vizat de măsuri) în cadrul propriului grup de societăți și 
depind astfel de componentele furnizate de industria producătoare. 

Utilizatorii independenți s-ar putea apoi regăsi în situația în care întâmpină dificultăți în 
a se aproviziona cu resurse sau sunt nevoiți să găsească furnizori noi în alte țări terțe. 
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49 În ceea ce privește aspectele legate de concurență, Curtea a constatat că 
DG TRADE și-a bazat analizele pe informațiile furnizate de părți. În anumite cazuri 
auditate de Curte, aceasta a constatat că unele dintre argumentele părților (de 
exemplu, teama de probleme de aprovizionare) au fost respinse fără o justificare 
detaliată. Comisia și-a concentrat analiza pe situația valabilă la momentul desfășurării 
anchetei și pe cea din trecut. Deși au fost menționate în majoritatea cazurilor auditate 
de Curte, analizele aspectelor prospective ale testului privind interesul Uniunii nu au 
inclus o examinare detaliată a elementelor următoare: (i) impactul măsurilor asupra 
importurilor vizate; (ii) impactul potențial asupra lanțurilor de aprovizionare, de 
exemplu din perspectiva disponibilității importurilor din alte țări terțe. 

50 Curtea a observat că testul privind interesul Uniunii a fost întotdeauna realizat și 
menționat în deciziile de punere în aplicare. De la începutul lui 2012, nicio anchetă nu 
s-a finalizat prin neimpunerea de măsuri exclusiv ca urmare a testului privind interesul 
Uniunii. În schimb, în două cazuri, acesta a avut într-adevăr un impact asupra formei 
sau a duratei măsurilor. 

Comisia nu valorifică la maximum potențialul instrumentelor de 
monitorizare și de urmărire subsecventă 

51 O măsură impusă este eficace doar dacă taxele sunt colectate pe toată durata 
practicilor comerciale neloiale și dacă sunt respectate anumite condiții specifice 
impuse (cum ar fi un preț minim sau un contingent la cantități). În caz contrar, 
practicile comerciale neloiale nu vor fi remediate și industria din UE va rămâne 
neprotejată. 

52 Autoritățile vamale naționale au responsabilitatea de a colecta taxele. Pentru ca 
procesul de colectare a taxelor să fie eficace, este esențial ca produsul în cauză să fie 
descris în mod exact. Alte servicii ale Comisiei sunt și ele implicate în monitorizarea 
colectării cu eficacitate a taxelor (DG TAXUD, DG BUDG). DG TRADE are însă și ea la 
dispoziție mai multe instrumente menite să sprijine punerea eficace în aplicare 
a măsurilor. 

53 Prin urmare, Curtea a evaluat dacă Comisia: 

(a) a conceput măsurile în mod adecvat, în special descrierile produselor, cu scopul 
de a facilita procesul de colectare; 
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(b) a recurs la instrumentele sale de monitorizare și de urmărire subsecventă în mod 
eficace; 

(c) a raportat în mod corespunzător cu privire la activitățile sale din domeniul 
instrumentelor de apărare comercială, inclusiv cu privire la impactul acestora. 

Comisia a depus eforturi pentru a răspunde provocărilor legate de 
colectarea taxelor impuse prin instrumentele de apărare comercială 

54 Colectarea taxelor impuse prin instrumentele de apărare comercială poate deveni 
o provocare pentru autoritățile vamale, deoarece colectarea presupune două cadre 
juridice: un cadru care reglementează politica comercială (în special, regulamentele 
Comisiei care impun taxe vamale pentru produse specifice) și un cadru care 
reglementează politica vamală (în special, Codul vamal al Uniunii, inclusiv codurile NC 
din Nomenclatura combinată). 

55 Regulamentele Comisiei prin care sunt impuse taxe de apărare comercială includ 
descrieri detaliate ale produselor în cauză. Aceste descrieri ajută autoritățile vamale 
naționale – care se bazează, de regulă, pe codurile din Nomenclatura combinată – să 
identifice, în etapa importului, acele produse care fac obiectul taxelor. DG TRADE 
colaborează cu DG TAXUD pentru a se asigura că descrierile respective sunt clare și 
lipsite de ambiguitate pentru autoritățile vamale. Acest lucru s-a întâmplat într-adevăr 
în toate cazurile examinate de Curte, cu o singură excepție, în care titlul 
regulamentului de punere în aplicare al Comisiei și descrierea produsului au creat 
confuzie în rândul autorităților vamale (a se vedea caseta 6) și le-au determinat pe 
acestea să solicite clarificări din partea Comisiei. 

Caseta 6 

Biomotorină 

Termenul „biomotorină”, astfel cum este menționat în titlu și în descrierea 
produsului în regulamentele de punere în aplicare a unor măsuri 
antidumping/antisubvenție, este diferit față de terminologia utilizată în legislația 
vamală. Biomotorina la care fac referire regulamentele privind unele măsuri 
antidumping/antisubvenție acoperă o gamă mai vastă de produse. De exemplu, 
clasificarea de la codul NC 271019 din legislația vamală nu acoperă un anumit tip 
de produse care conțin biomotorină, în timp ce legislația privind măsurile 
antidumping/antisubvenție consideră aceste produse ca biomotorină.  
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56 De asemenea, codurile NC pot acoperi o categorie mai vastă de produse decât 
măsurile de apărare comercială în sine. Comisia creează în acest caz coduri specifice 
mai lungi pentru produse care fac obiectul măsurilor de apărare comercială (denumite 
coduri TARIC). 

57 Din cauza impactului pe care îl au taxele impuse prin instrumentele de apărare 
comercială asupra cifrei de afaceri și a profitului, întreprinderile vizate sunt tentate să 
încerce eludarea taxelor respective. De exemplu, acestea pot declara în mod fals că 
bunurile provin dintr-o țară diferită de cea pentru care sunt impuse taxe prin 
instrumente de apărare comercială. În cazul în care ia cunoștință de această practică și 
o poate dovedi, Comisia poate extinde taxele la produse din țările respective pentru 
a se asigura că industria din UE beneficiază de o protecție adecvată. În astfel de situații, 
Comisia utilizează sintagma „expediate din”. În anumite cazuri, autoritățile vamale din 
statele membre au avut dificultăți în punerea în aplicare a legislației utilizând această 
sintagmă, deoarece aceasta nu are o definiție unică și nu este acoperită de legislația 
vamală. Chiar dacă Comisia a oferit unele clarificări, chestiunea este în continuare 
ambiguă pentru toate autoritățile vamale naționale.  

Măsurile sunt monitorizate în mod riguros, însă monitorizarea este în 
mare parte limitată la obligațiile legale și nu a fost stabilită o ordine de 
prioritate a acțiunilor  

58 Pentru a se asigura că măsurile aferente instrumentelor de apărare comercială 
sunt puse în aplicare în mod corespunzător și sunt eficace, Comisia poate recurge la 
diverse instrumente de monitorizare și de urmărire subsecventă (a se vedea figura 7). 
Prin lege, Comisia are obligația de: 

— a monitoriza angajamentele. Acestea sunt angajamente voluntare asumate de 
întreprinderi care exportă în UE produse supuse taxelor de apărare comercială, 
ele fiind acceptate de Comisie. Angajamentele înlocuiesc taxele antidumping și 
taxele antisubvenție cu un preț minim la import, importatorul angajându-se să nu 
vândă produsul la un preț mai scăzut decât prețul minim convenit. 

— a urmări aplicarea unor clauze de monitorizare speciale atunci când acestea fac 
parte din regulamentele prin care sunt impuse măsuri de apărare comercială 
pentru produse specifice. Aceste clauze sunt concepute cu scopul de a reduce la 
minimum riscul de eludare în cazurile în care nivelul taxelor impuse pentru diferiți 
exportatori variază în mod semnificativ. 

Sfera de cuprindere a altor activități de monitorizare este lăsată la aprecierea Comisiei. 
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Figura 7 – Instrumentele de monitorizare și de urmărire subsecventă 
pentru măsurile de apărare comercială 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

59 Comisia alocă angajamentelor cea mai mare parte din resursele sale de 
monitorizare limitate (2,5 persoane ocupate în echivalent normă întreagă). Conform 
constatărilor Curții, Comisia se achită în mod corespunzător de obligația de a verifica 
respectarea angajamentelor prin (i) metode de verificare documentară în ceea ce 
privește conformitatea documentelor; și prin (ii) verificări la sediul întreprinderilor 
exportatoare în ceea ce privește conformitatea la nivel fizic, întrucât nerespectarea 
prețului minim la import este dificil de verificat altfel. 

60 Verificările documentare ale Comisiei sunt efectuate în principal pe baza 
evidențelor trimestriale furnizate de exportatori. Evidențele incluse în eșantionul Curții 
erau complete. În unele cazuri, Comisia examinează probe suplimentare (de exemplu, 
cele primite din partea asociațiilor industriale) în cazul în care angajamentul acoperă și 
un nivel anual al importurilor de produse. Vizitele de verificare erau detaliate și analiza 
subiacentă era temeinică și bine documentată. Deși depune toate eforturile pentru 

Monitorizare Urmărire 
subsecventă 

Monitorizarea angajamentelor:
• verificare documentară
• controale la fața locului

• Urmărirea subsecventă a 
clauzelor de monitorizare 
speciale

• Monitorizare generală a 
măsurilor instituite

• Analize ad-hoc ale pieței

• Retragerea angajamentelor 
• Invalidarea facturilor

• Emiterea de formulare de 
informare asupra riscurilor către 
autoritățile vamale

• Din inițiativa Comisiei (ex officio), 
inițierea unor reexaminări 
intermediare, în special 
reexaminări anticircumvenție; 
luarea în considerare a 
informațiilor în anchetele în curs

• Din inițiativa Comisiei 
(ex officio), inițierea unor 
anchete pentru produse noi
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a efectua vizite la toate întreprinderile cu angajamente pe perioada cât măsurile sunt 
active, Comisia nu a reușit să facă acest lucru în cele mai recente două cazuri. 
Frecvența efectivă cu care vizitele aveau loc depindea de resursele disponibile și 
Comisia nu a aplicat niciun criteriu specific și nu a realizat nicio analiză structurată 
a riscurilor pe baza căreia să decidă la sediul cărora dintre întreprinderi să efectueze 
vizite. 

61 În urma monitorizării sale, Comisia poate anula un angajament. Acesta lucru s-a 
întâmplat pentru cel puțin 20 de întreprinderi în două cazuri de angajamente recente. 
Examinarea de către Curte a unui eșantion de astfel de cazuri a arătat că aceste decizii 
erau justificate în mod adecvat. Anularea unui angajament nu are efect retroactiv. 
Astfel, teoretic, vânzările de produse efectuate în trecut fără respectarea 
angajamentului ar rămâne nesancționate. Dat fiind numărul din ce în ce mai mare de 
cazuri de neconformitate și ținând cont de nevoia de a sancționa astfel de cazuri în 
mod eficace, Comisia a început în 2016 să practice invalidarea facturilor legate în mod 
specific de încălcarea unui angajament. Facturile aferente perioadei în cauză pot fi 
invalidate chiar și după expirarea măsurilor. 

62 Acest fapt denotă abordarea proactivă a Comisiei în a se asigura de eficacitatea 
măsurilor. Cu toate acestea, autoritățile vamale tot se confruntă dificultăți în ceea ce 
privește colectarea retroactivă a taxelor rezultate din invalidare, deoarece 
angajamentele nu sunt susținute cu garanții14 și datoriile vamale se pot prescrie. Dintre 
cele 12 cazuri în care Comisia a aplicat această „invalidare”, patru au fost contestate în 
fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

63 Din cauza volumului de muncă foarte mare pe care îl presupune monitorizarea 
angajamentelor, activitatea Comisiei în ceea ce privește alte tipuri de monitorizare 
a fost limitată în ultimii ani (a se vedea figura 8). Aceste activități au fost lipsite de 
o analiză sistematică în vederea identificării cazurilor cu cele mai mari riscuri, aspect 
care este deosebit de important atunci când resursele sunt limitate. În ceea ce privește 
clauzele de monitorizare speciale (a se vedea punctul 58), Comisia a stabilit o serie de 
norme detaliate cu privire la momentul la care să fie aplicate sau să fie incluse într-un 
regulament. Comisia a subliniat, în orientările sale interne, că personalul ar trebui să 
aplice cu strictețe și în mod consecvent condițiile de utilizare a clauzei de monitorizare 
speciale. Curtea observă că constrângerile în materie de resurse umane antrenează 
riscul ca amploarea activităților de monitorizare să fie redusă din cauza acestor limitări, 
și nu pentru că ar exista de fapt un risc scăzut de neconformitate. 

                                                      
14 Garanțiile sunt un mecanism prin care se asigură plata taxelor vamale într-o perioadă dată. 
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Figura 8 – Sfera activităților de monitorizare 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

64 Drept continuare a activităților sale de monitorizare sau ca răspuns la avertizări 
primite din partea autorităților vamale sau din alte surse, Comisia emite formulare de 
informare asupra riscurilor. Acestea sunt transmise autorităților vamale cu scopul de 
a le face cunoscute anumite riscuri (de exemplu, vânzări efectuate de o anumită 
întreprindere sub prețul minim de import sau transbordări). Se așteaptă ca autoritățile 
vamale să includă aceste informații în propriile evaluări ale riscurilor și să dea dovadă 
de o mai mare vigilență în legătură cu anumite aspecte în cursul controalelor vamale. 
Conform constatărilor Curții, Comisia recurge frecvent și în mod adecvat la acest 
instrument. 

  

• Deși există 44 de măsuri în vigoare cu clauze de 
monitorizare speciale, în realitate, s-au efectuat foarte 
puține activități în această privință.

• Nu are loc o analiză structurată a riscurilor pentru a se 
decide care cazuri sunt prioritare.

Clauză de 
monitorizare 

specială

• Activată ca răspuns la alertele primite de la echipele 
responsabile de cazuri sau de la autoritățile vamale; 
sfera sa de cuprindere diferă în funcție de caz, de 
acuzații și de resurse.

• Nu există un cadru pentru stabilirea priorităților.
• Șapte cazuri de măsuri monitorizate începând 

din 2016.

Monitorizare 
generală

• Nu se realizează analize cu ajutorul cărora să se 
identifice în mod proactiv practicile comerciale 
neloiale în sectoare sau pentru produse care nu fac 
obiectul unor măsuri.

Analiză ad-hoc 
a pieței
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65 În conformitate cu regulamentele de bază privind anchetele antisubvenție și 
antidumping, Comisia are dreptul de a iniția propriile anchete („ex officio”). De regulă, 
acest lucru se întâmplă atunci când se constată că măsurile nu sunt eficace (ca urmare 
a situațiilor de eludare) sau când Comisia ia cunoștință de elemente noi în cursul 
anchetei inițiale (de exemplu, scheme de subvenționare noi), dar nu le poate lua în 
considerare (de exemplu, pentru că au intervenit după perioada acoperită de anchetă). 
În astfel de cazuri, Comisia ar fi mai bine plasată decât industria în cauză să obțină 
probe sau este posibil ca industria în cauză să evite să depună o plângere de teama 
unor măsuri de retorsiune. 

66 Cerințele legale care trebuie îndeplinite pentru deschiderea unui caz ex officio 
sunt aceleași ca cele valabile pentru alte cazuri lansate la cererea unei industrii. 
Examinarea pe care Curtea a realizat-o cu privire la trei cazuri ex officio a arătat că 
acestea îndeplineau cerințele generale din regulamentele de bază. 

67 Comisia nu a deschis niciodată anchete ex officio (antidumping sau antisubvenție) 
pentru produse care nu făcuseră anterior obiectul unor măsuri, deși regulamentele de 
bază permit acest lucru, în circumstanțe speciale. Mai mult, exercițiul de modernizare 
din 2018 a consolidat posibilitatea de a deschide anchete ex officio, în special în 
situațiile în care întreprinderile se tem de măsuri de retorsiune. În pofida acestui fapt, 
Comisia nu a definit condițiile speciale care ar declanșa o intervenție ex officio. 

68 Întrucât Comisia nu dispune de un mecanism de monitorizare sistematică a pieței 
(a se vedea figura 7) – nici măcar la nivel teoretic –, ea nu ar fi capabilă, în mod 
proactiv, să identifice posibile practici comerciale neloiale în sectoare noi. În practică, 
aceasta înseamnă că anchetele ex officio sunt limitate la reexaminări intermediare sau 
la reexaminări anticircumvenție (a se vedea punctul 07). 

Raportarea realizată de Comisie se concentrează mai degrabă pe 
activități decât pe impact 

69 Comisia raportează cu privire la performanța sa în aplicarea instrumentelor de 
apărare comercială în diferite moduri. Acestea includ publicarea informațiilor privind 
cazurile individuale și a unor fișe sectoriale și statistice pe site-ul Comisiei, în raportul 
anual de activitate al DG TRADE și într-un raport anual specific, pe care, conform 
regulamentelor de bază, Comisia trebuie să îl prezinte Parlamentului și Consiliului. În 
ultimii ani, Comisia a realizat progrese în ceea ce privește momentul publicării 
raportului anual (raportul pe 2018 a fost publicat în martie 2019) și a acoperit toate 
elementele cerute prin regulamentul de bază. 
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70 Raportul anual oferă o imagine de ansamblu corectă și fidelă asupra acțiunilor 
întreprinse de Comisie în domeniul instrumentelor de apărare comercială și surprinde 
gradul în care aceasta a reușit să apere măsurile în instanță. Astfel, raportul 
îndeplinește cerințele prevăzute în regulamente, dar nu conține decât analize 
cantitative limitate privind cauzele fundamentale ale tendințelor observate (de 
exemplu, în ceea ce privește utilizarea măsurilor de apărare comercială de către țări 
terțe sau accesul IMM-urilor la instrumente). În mod similar, raportul conține puține 
informații referitor la eficacitatea și impactul activităților, în special la nivelul creșterii 
economice și al ocupării forței de muncă. 

71 La fel ca toate direcțiile generale ale Comisiei, DG TRADE a trebuit să își alinieze 
obiectivele strategice pentru perioada 2016-2020 la obiectivele de politică globale ale 
Comisiei. În planul său strategic pentru perioada 2016-2020, DG TRADE a concluzionat 
că politica de apărare comercială în ansamblu ar trebui să contribuie la obiectivul 
global urmărit de Comisie referitor la stimularea creșterii economice și a ocupării forței 
de muncă. 

72 Cu toate acestea, imaginea pe care DG TRADE o prezintă cu privire la impactul 
instrumentelor de apărare comercială asupra creșterii economice și a ocupării forței de 
muncă nu este una clară și exhaustivă, întrucât evaluările pe care le-a realizat sub acest 
aspect au fost limitate. Evaluările unor măsuri specifice sunt, într-un anumit grad, 
„integrate” în anchete prin intermediul proceselor de reexaminare (inclusiv 
reexaminări intermediare), care pot fi solicitate oricând dacă circumstanțele se 
schimbă. Înainte ca normele să fie modernizate (a se vedea punctul 13), Comisia 
a efectuat și o evaluare a impacturilor potențiale asupra ocupării forței de muncă, în 
funcție de opțiunea legislativă aleasă. Acesta a fost însă un exercițiu punctual. De 
asemenea, Comisia a elaborat estimări parțiale ale impactului asupra creării de locuri 
de muncă în sectoare selectate (de exemplu, sectorul siderurgic sau cel al bicicletelor 
electrice) și a inclus câteva concluzii în rapoartele sale anuale (de exemplu, în 2018). 
Totuși, aceste exerciții parțiale sau punctuale nu pot înlocui total o evaluare periodică 
a impactului economic general al politicii. 

73 Pe baza informațiilor disponibile publicului larg și pe baza interviurilor avute cu 
diverse părți interesate, Curtea a constatat că instrumentele de apărare comercială au 
avut un impact mixt asupra situației economice a industriilor din UE în cadrul lanțurilor 
de aprovizionare (a se vedea figura 9). 
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— Un impact clar pozitiv a fost observat în sectorul bicicletelor electrice. Fără aceste 
măsuri, producția în Europa probabil ar fi încetat. Mai mult, măsurile de apărare 
comerciale luate cu privire la bicicletele normale și la piesele de schimb pentru 
biciclete au fost vitale în a permite producătorilor de biciclete din UE să 
investească în producția lor de biciclete electrice și să o dezvolte15. 

— O sursă de sprijin importantă pentru industria siderurgică. Instrumentele de 
apărare comercială luate pentru o serie de produse au salvat o pondere 
semnificativă din industria siderurgică a UE și importurile provenite din țările 
vizate de aceste măsuri de apărare comercială au scăzut în mod substanțial16. Cu 
toate acestea, importurile din alte țări terțe au compensat cea mai mare parte din 
scădere. Curtea a observat totodată unele consecințe negative pentru anumite 
segmente ale pieței, în care s-au produs deficite în materie de aprovizionare. În 
plus, măsurile de apărare comercială privind un produs anume din oțel au dus la 
creșterea exporturilor chineze ale unui alt produs din oțel. 

— Un impact foarte limitat asupra industriei panourilor solare. În pofida mai multor 
ani în care au fost impuse măsuri pentru panouri și module solare, sectorul din UE 
a suferit falimente în ultimii ani și se confruntă cu o restrângere semnificativă 
a dimensiunii sale. În schimb, industria instalațiilor fotovoltaice din UE cunoaște 
o tendință extrem de pozitivă și beneficiază de importuri din China (care nu fac în 
prezent obiectului niciunei măsuri)17. În afară de instrumentele de apărare 
comercială, sectorul energiei solare în ansamblu este influențat în mare măsură 
de deciziile luate la nivel politic în legătură cu mediul și cu schimbările climatice. 

                                                      
15 European bicycle market employment and investment figures in 2018. Asociația Europeană 

a Producătorilor de Biciclete și Confederația Industriei Europene a Bicicletelor. Document 
disponibil la adresa: http://ebma-brussels.eu/wp-content/uploads/2019/03/OPEN-EU-
Bicycle-Industry-Employment-and-Investment-Study-2019-with-2018-data.pdf. 

16 Making Sense of Steel’s Turbulent Trade Climate, BCG. Articol disponibil la adresa: 
https://www.bcg.com/publications/2019/steel-turbulent-trade-climate.aspx. 

17 European Market Outlook, Pietro Radoia, martie 2019. Document disponibil la adresa: 
https://www.solarpowersummit.org/wp-content/uploads/2019/03/Day-1-European-
Market-Outlook.pdf.  

http://ebma-brussels.eu/wp-content/uploads/2019/03/OPEN-EU-Bicycle-Industry-Employment-and-Investment-Study-2019-with-2018-data.pdf
http://ebma-brussels.eu/wp-content/uploads/2019/03/OPEN-EU-Bicycle-Industry-Employment-and-Investment-Study-2019-with-2018-data.pdf
https://www.bcg.com/publications/2019/steel-turbulent-trade-climate.aspx
https://www.solarpowersummit.org/wp-content/uploads/2019/03/Day-1-European-Market-Outlook.pdf
https://www.solarpowersummit.org/wp-content/uploads/2019/03/Day-1-European-Market-Outlook.pdf
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Figura 9 – Impactul deciziilor de apărare comercială în sectoare selectate 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

74 În fine, Curtea ia notă de faptul că o examinare analitică realizată de DG TRADE cu 
privire la nivelul taxelor colectate (cu alte cuvinte, impactul financiar) ar putea nu 
numai să pună în lumină ineficiențele din cadrul procesului, ci și să contribuie la 
îmbunătățirea luării în viitor a deciziilor (în special, cu privire la modul în care măsurile 
sunt concepute). Această oportunitate nu este, în prezent, valorificată, întrucât 
DG TRADE nu analizează datele referitoare la: 

— măsura în care taxele sunt colectate și la amploarea problemelor întâmpinate; 

— sumele recuperate ca urmare a invalidării unor facturi (a se vedea punctele 61 
și 62). 

Comisia joacă un rol activ în comerțul internațional, însă nu 
asigură o prioritizare sistematică a activităților 

75 În domeniul dinamic al comerțului, Comisia trebuie să fie bine pregătită și flexibilă 
pentru a putea răspunde provocărilor pe de plan global în mod eficace. Printre aceste 
provocări se numără criza actuală din cadrul OMC (în special, la nivelul organului de 
apel), Brexit și importanța din ce în ce mai mare a standardelor de muncă și de mediu 
în promovarea unei dezvoltări sustenabile. De asemenea, pe lângă răspunsul pe care îl 
dă plângerilor primite din partea industriilor din UE, Comisia poate juca un rol și în 
apărarea sectoarelor din UE care fac obiectul unor anchete efectuate de țări terțe. 
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76 Prin urmare, Curtea a evaluat dacă DG TRADE: 

(a) a dispus de resurse umane suficiente; 

(b) a reacționat în mod adecvat la măsurile impuse de țări terțe împotriva industriilor 
din UE; 

(c) a reacționat în mod corespunzător la provocările globale cu relevanță pentru 
instrumentele de apărare comercială. 

Datorită unei gestionări adecvate a volumului de muncă, constrângerile 
în materie de resurse umane nu au avut niciun impact asupra anchetelor 

77 În ultimii ani, Comisia s-a confruntat cu mai multe provocări, fie noi, fie mai mari, 
în ceea ce privește instrumentele de apărare comercială. Printre acestea s-au numărat 
dezvoltarea tehnică generală (produse mai complexe) și modernizarea comerțului (a se 
vedea punctul 13). În același timp, efectivul de personal care se ocupă de 
instrumentele de apărare comercială este cu peste 14 % mai redus decât acum 
zece ani. Acest lucru a dus la constrângeri considerabile la nivelul resurselor, pe care 
DG TRADE le-a menționat în cererile sale de personal cele mai recente. Date fiind 
prioritățile Comisiei, creșterile efectivului de personal în departamentul din cadrul 
DG TRADE care răspunde în mod direct de instrumentele de apărare comercială au fost 
doar marginale în perioada 2016-2018 (unul sau două posturi pe an). 

78 Constrângerile la nivel de resurse au fost parțial compensate datorită sistemului 
adecvat de gestionare a volumului de muncă aplicat de DG TRADE și nu au avut niciun 
impact asupra calității sau asupra calendarului de desfășurare a anchetelor. În schimb, 
aceste constrângeri au însemnat că DG TRADE a trebuit să își restrângă unele activități, 
precum cele de promovare și de monitorizare (a se vedea punctele 37 și 63), ceea ce 
poate avea un impact semnificativ asupra eficacității de ansamblu a politicii de apărare 
comercială. De asemenea, Curtea observă că nu există resurse „de rezervă” 
suplimentare la care Comisia să poată recurge în eventualitatea în care numărul de 
plângeri ar crește în mod neprevăzut (de exemplu, dacă practicile comerciale se 
schimbă într-o țară terță de prim plan). 
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Comisia apără interesele industriilor europene, însă nu recurge la 
o prioritizare sistematică a acțiunilor sale 

79 Comerțul internațional a fost departe de a fi stabil în ultimii ani. Drept consecință, 
țările au recurs mai des la instrumente de apărare comercială, inclusiv împotriva UE 
(a se vedea figura 10). Statele Unite ale Americii se află pe primul loc ca număr de 
astfel de cazuri (34 în 2018, în comparație cu 18 în 2015), însă distribuția geografică 
a cazurilor de apărare comercială s-a intensificat în ultimii ani, dat fiind că tot mai 
multe țări recurg la astfel de instrumente (de exemplu, Columbia, Madagascar și unele 
state din Golf). 

Figura 10 – Numărul de măsuri de apărare comercială aplicate de țări 
terțe împotriva UE 

 
Sursa: Comisia Europeană. 

80 UE utilizează o serie de instrumente pentru a monitoriza aceste evoluții și pentru 
a reacționa la acestea. În general, Comisia se înregistrează ca parte interesată și devine 
apoi implicată în mod direct în anchete specifice inițiate de țări terțe. Ea poate alege 
de asemenea să formuleze un răspuns pe cale diplomatică și/sau să aducă chestiunea 
în atenția comitetului relevant din cadrul OMC (a se vedea figura 11). 
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Figura 11 – Instrumentele de intervenție ale Comisiei în anchetele 
inițiate de țări terțe 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

81 Curtea a observat că Comisia utilizează în mod activ instrumentele aflate la 
dispoziția sa. De asemenea, Comisia informează în mod corespunzător partenerii 
relevanți din UE cu privire la deschiderea anchetelor și înregistrează cazurile într-o 
bază de date publică astfel încât stadiul lor să poată fi monitorizat. În raportul anual 
privind instrumentele de apărare comercială este inclusă apoi o imagine statistică mai 
extinsă asupra măsurilor aplicate de țări terțe, dar nu se prezintă explicații cu privire la 
cauzele fundamentale ale tendințelor observate (a se vedea punctul 70). 

82 Prin intervențiile sale, atât în anchetele țărilor terțe, cât și în fața comitetelor 
OMC, Comisia a prezentat o analiză tehnică detaliată și a ridicat unele chestiuni din mai 
multe perspective. Acestea au inclus aspecte formale (de exemplu, dreptul la 
informații și utilizarea corectă a indexurilor) și aspecte de fond (de exemplu, natura 
presupuselor subvenții, calculul prejudiciului și cauzalitatea dintre prejudiciu și 
dumping/subvenții). În mai multe cazuri, intervenția Comisiei a dus la obținerea unor 
rezultate mai favorabile pentru industria din UE vizată (a se vedea tabelul 2). 
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Tabelul 2 – Impactul implicării Comisiei în anchetele țărilor terțe: 
o selecție de cazuri din 2018 

Produs 
Țara care 
a impus 
măsurile 

Tipul de 
măsuri Rezultate Impactul 

economic 

Anvelope  Turcia Măsuri de 
salvgardare 

Închidere fără 
impunerea de taxe 

Valoarea 
exporturilor 
către UE – 
450 de milioane 
de euro 

Fibră acrilică India Antidumping Închidere fără 
impunerea de taxe 

Valoarea 
exporturilor 
către UE – 
7 milioane de 
euro 

Hârtie 
nestratificată 

Statele 
Unite Antidumping 

Reducerea nivelului 
taxei de la 37 % 
(măsura definitivă) la 
1,75 % (taxa 
definitivă) 

Valoarea 
exporturilor 
către UE – 
160 de milioane 
de dolari 
americani 

Sursa: Comisia Europeană. 

83 Chiar dacă acțiunile de apărare ale UE sunt adecvate, ele diferă semnificativ din 
punctul de vedere al intensității (de exemplu, numărul de intervenții) și al sferei de 
aplicare (de exemplu, etapele intervențiilor și tipurile de argumente invocate), în 
funcție de caz și de problemele subiacente. Tipul specific și amploarea unui răspuns 
(sau opțiunea de a nu răspunde) se hotărăsc de la caz la caz, Comisia neavând orientări 
care să specifice vreo normă sau vreun criteriu pentru stabilirea priorităților. Or, acest 
aspect este relevant, în special în condițiile în care resursele sunt limitate (pentru 
activitatea legată de țările terțe sunt desemnate doar patru până la cinci persoane 
ocupate în echivalent normă întreagă) și pe fondul creșterii numărului de cazuri. 
Comisia a informat auditorii Curții că criteriile importante – deși informale – care 
contează atunci când se decide sfera unei intervenții sunt importanța economică 
a cazului și dimensiunea sa sistemică. 

UE depune eforturi pentru a răspunde provocărilor din viitor 

84 Pe lângă activitatea sa obișnuită în cadrul comitetelor OMC, în care reprezintă în 
mod activ statele membre, Comisia a luat recent câteva măsuri pentru a ameliora 
funcționarea globală a sistemului OMC. Aceste ameliorări erau necesare în contextul 
crizei profunde din sistemul bazat pe reguli al OMC. Multe dintre provocările majore 
actuale în ceea ce privește politica comercială – cum ar fi răspunsul la modelul 
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economic dirijat de stat al Chinei – nu sunt acoperite în mod eficace de regulile OMC. 
În acest scop, Comisia a publicat un document de reflecție în 2018, menit să servească 
drept bază de discuții cu alte instituții și cu părțile interesate. Documentul conținea 
propuneri referitoare la funcționarea generală a OMC, la soluționarea litigiilor și la 
procedurile specifice instrumentelor de apărare comercială (a se vedea caseta 7). 

Caseta 7 

Probleme legate de instrumentele de apărare comercială care au fost 
semnalate de Comisie în documentul său de reflecție privind reforma 
OMC 

— Îmbunătățirea transparenței și a calității notificărilor (membrii se arată din ce 
în ce mai reticenți să respecte cerințele de raportare, ceea ce îngreunează 
examinarea reciprocă a acțiunilor fiecăruia și stă astfel în calea asigurării 
aplicării regulilor).  

— O acoperire mai bună a activităților întreprinderilor cu capital de stat (din 
perspectiva influenței lor pe piețe), prin clarificarea modului în care li se 
aplică regulile actuale ale OCM, asigurându-se astfel că aceste întreprinderi 
nu pot continua să evite regulile OMC privind acordurile de subvenționare. 

— O acoperire mai eficace a tipurilor de subvenții care denaturează cel mai mult 
comerțul, în special a celor care creează o supracapacitate în mai multe 
sectoare ale economiei. 

85 Deși propunerile UE au fost adaptate în mod realist la realitatea politică (de 
exemplu, nemenționând aspirațiile ambițioase menite să se asigure faptul că anchetele 
de apărare comercială acordă o mai mare importanță aspectelor de mediu), ele nu au 
dus încă la schimbările dorite: 

— considerentele privind funcționarea generală a OMC au determinat UE și alte țări 
să prezinte mai multe propuneri specifice în cadrul forumului OMC (de exemplu, 
în ceea ce privește organul de apel); 

— s-au formulat propuneri legislative în legătură cu calitatea notificărilor privind 
instrumentele de apărare comercială, însă nu și legat de alte chestiuni în materie 
(a se vedea caseta 7). Aceste propuneri fac însă în continuare obiectul 
negocierilor de la nivel politic în cadrul OMC. 
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86 Impactul activității UE sub acest aspect este totuși limitat de natura foarte 
formalizată a cooperării internaționale și de marea diversitate a intereselor statelor 
membre din cadrul OMC, ceea ce înseamnă, la un loc, că găsirea unor compromisuri 
este extrem de dificilă. 

87 Brexit a cauzat de asemenea incertitudini considerabile pentru comerțul 
internațional. DG TRADE a analizat în mod corespunzător consecințele practice ale 
Brexit pentru politica de apărare comercială și a transmis în mai multe rânduri 
personalului său note de informare în acest sens. Ca pregătiri de ordin practic, Comisia 
elaborează deja anumite rapoarte de analiză separate în ceea ce privește Regatul Unit 
(de exemplu, referitor la importanța pieței Regatului Unit pentru cazul respectiv, la 
volumul și valoarea comerțului cu Regatul Unit și la existența unor părți interesate). 
Scopul colectării separate a acestor date este de a se asigura o continuitate fluidă 
a activității Comisiei în materie de apărare comercială după perioada tranzitorie care 
se încheie la sfârșitul anului 2020. 

88 Angajamentul UE față de standarde sociale și de mediu înalte presupune 
reflectarea lor, în măsura posibilului, în fiecare domeniu de politică. Noua metodologie 
de calcul al dumpingului și modernizarea instrumentelor de apărare comercială au 
inclus unele elemente care aduc un răspuns în domeniul apărării comerciale. Cu toate 
acesta, sfera unor astfel de considerente în anchetele de apărare comercială este 
limitată de cadrul OMC. OMC consideră dumpingul ca fiind un fenomen strict 
economic și nu permite reflectarea directă a acestor standarde în calculele privind 
dumpingul. Drept urmare, legislația UE prevede luarea în considerare a aspectelor 
sociale și de mediu numai în circumstanțe specifice (a se vedea caseta 8). 
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Caseta 8 

Standardele sociale și de mediu în anchetele de apărare comercială 

— Calcularea valorii normale a produsului importat: atunci când, ca urmare 
a intervenției statului, se dovedește că prețurile au fost denaturate, trebuie 
selectată o altă țară așa-numită „reprezentativă” pentru a se stabili valoarea 
normală a produsului. Conform legislației UE, denaturările semnificative se 
pot referi la standarde de muncă, dar nu pot ține seama de standarde de 
mediu. Or, la selectarea unei țări reprezentative, ar trebui avute în vedere 
atât aspectele sociale, cât și cele legate de protecția mediului. 

— Prețul orientativ utilizat pentru a stabili marja de prejudiciu (adică prețul 
teoretic în ipoteza în care nu există dumping/subvenție): conform normelor 
modernizate privind instrumentele de apărare comercială, există posibilitatea 
ca cheltuielile de producție ale întreprinderilor din UE să reflecte costul 
aplicării standardelor sociale și a celor de mediu.  

— Angajamente: Comisia poate ține seama de standardele sociale și de cele de 
mediu atunci când acordă angajamente, putând să respingă aceste 
angajamente dacă standardele nu sunt respectate. 

89 Examinarea de către Curte a unui caz care a făcut obiectul noii metodologii de 
calcul al dumpingului (singurul care, la momentul auditului, era finalizat) a arătat că 
Comisia a efectuat o evaluare cantitativă a standardelor sociale și de mediu pentru 
a selecta țara reprezentativă ce urma să fie utilizată pentru calcularea valorii normale 
a produsului. Mai exact, Comisia a comparat măsura în care două țări respectaseră 
convențiile în materie de muncă și de mediu și a ales țara care semnase sau ratificase 
cel mai mare număr de convenții. Aceasta este o abordare mai degrabă formalistă, 
întrucât ratificarea unei convenții nu reflectă neapărat respectarea acesteia în practică 
și nici gradul efectiv de protecție a mediului.  
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Concluzii și recomandări 
90 Concluzia globală a Curții este că Comisia și-a îndeplinit cu succes rolul său de 
asigurare a punerii în aplicare a politicii de apărare comercială. Anchetele au dus la 
impunerea în timp util a unor măsuri menite să protejeze un număr de industrii 
europene împotriva practicilor comerciale neloiale practicate de țări terțe, cum ar fi 
dumpingul sau subvențiile.  

91 În ceea ce privește procedurile prevăzute de regulamentele de bază referitoare la 
instrumentele de apărare comercială, examinarea unui eșantion de cazuri a arătat că 
Comisia a urmat aceste proceduri în mod corespunzător și la momentul oportun. 
Controalele interne ale DG TRADE au asigurat conformitatea, în pofida unor deficiențe 
la nivelul orientărilor interne comunicate personalului său. În cursul anchetelor, 
Comisia s-a asigurat că părțile se bucură de drepturi egale și consilierul-auditor 
a furnizat asigurări suplimentare eficace în acest sens (a se vedea punctele 21-26). 

92 Recent, Comisia a introdus o aplicație web nouă cu scopul de a facilita accesul 
diferitelor părți la documente neconfidențiale. Părțile care depun documente decid 
singure ce anume este confidențial sau nu. Comisia nu își documentează în mod 
sistematic verificările privind justificarea statutului confidențial. Prin urmare, Curtea nu 
a fost în măsură să verifice sfera acestor controale (a se vedea punctele 27-32). 

Recomandarea 1 – Documentarea evaluării privind 
confidențialitatea 

Pentru a nu lăsa loc unor dezacorduri între părți cu privire la confidențialitate, Comisia 
ar trebui să își documenteze în mod suficient examinările privind dosarele 
confidențiale sau neconfidențiale transmise de părți. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2021. 

93 Chiar dacă anchetele de apărare comercială implică o sarcină administrativă 
substanțială pentru părțile vizate, Comisia nu a solicitat mai multe documente decât 
avea efectiv nevoie pentru a verifica respectarea cerințelor legale (a se vedea 
punctul 34). 
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94 Comisia a furnizat părților implicate îndrumări satisfăcătoare, deși sprijinul primit 
de IMM-uri nu a răspuns decât într-o măsură limitată ambițiilor declarate de Comisie la 
momentul modernizării instrumentelor de apărare comercială. În timp ce 
instrumentele de apărare comercială sunt concentrate în prezent în câteva industrii, 
Comisia a depus puține eforturi pentru a sensibiliza întreprinderile din alte sectoare cu 
privire la modul în care aceste măsuri ar putea constitui un instrument eficace de 
protejare a intereselor lor pe piețele internaționale (a se vedea punctul 33 și 
punctele 35-37). 

Recomandarea 2 – Sporirea vizibilității instrumentelor de 
apărare comercială 

Pentru a sensibiliza un număr cât mai mare de părți interesate cu privire la măsurile de 
apărare comercială ca instrument de care se pot folosi, Comisia ar trebui să identifice 
canale de comunicare suplimentare în vederea sporirii vizibilității acestor instrumente 
în rândul părților interesate. Astfel de canale pot lua, de exemplu, forma unor 
evenimente periodice organizate de Comisie în atenția părților interesate, cu un accent 
deosebit pe nevoile specifice ale IMM-urilor. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2021. 

95 Având în vedere impactul pe care îl au taxele și faptul că deciziile pot fi atacate în 
instanță, Comisia trebuie să acorde o atenție deosebită justificării măsurilor. 
Examinarea de către Curte a eșantionului său a arătat că activitatea Comisiei a răspuns 
acestor așteptări. În pofida rezultatului acestei evaluări, Curtea a constatat că modul în 
care Comisia comunică cu reclamanții potențiali înainte de depunerea plângerilor este 
în cea mai mare parte informal. În practică, consilierea informală asigurată de Comisie 
are un efect selectiv, întrucât numeroși reclamanți potențiali nu continuă cu plângerea 
lor. Totuși, indiferent de consilierea furnizată de Comisie, reclamanții au în continuare 
libertatea de a depune un dosar și de a solicita evaluarea acestuia în mod oficial (a se 
vedea punctele 40-45). 

96 Concluziile Comisiei din cadrul anchetelor de apărare comercială erau 
argumentate în mod corespunzător în măsura în care acestea urmau metodologia 
DG TRADE și reflectau realitățile de pe piață. Cu toate acestea, Curtea a observat că 
evaluarea impactului potențial al măsurilor asupra concurenței în UE, ca parte 
a testului privind interesul Uniunii, nu era întotdeauna suficient de detaliată. De 
asemenea, argumentele părților erau uneori respinse doar pe baza unei justificări 
limitate (a se vedea punctele 46-50). 
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Recomandarea 3 – Îmbunătățirea orientărilor cu privire la 
aspectele legate de concurență 

Pentru a se asigura că chestiunile relevante legate de concurență invocate în contextul 
testului privind interesul Uniunii sunt analizate în mod corespunzător, Comisia ar 
trebui: i) să furnizeze mai multe orientări în chestionarele prin care solicită, de la 
utilizatori și importatori, printre altele, informații privind preocupările legate de 
concurență; ii) să pună la dispoziția personalului orientări interne suplimentare cu 
privire la modul în care trebuie analizate preocupările părților sub aspectul concurenței 
și să documenteze această analiză. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2021. 

97 Conform legislației, Comisia are obligația de a monitoriza angajamentele și 
clauzele speciale incluse în măsurile de apărare comercială. Chiar dacă această 
monitorizare a fost eficace, constrângerile la nivel de resurse i-au permis rareori 
Comisiei să meargă dincolo de cerințele legale, și anume monitorizarea generală 
a măsurilor și monitorizarea ad-hoc a pieței. De asemenea, Comisia nu a documentat 
modul în care a selectat măsurile în vederea unei monitorizări opționale și, prin 
urmare, Curtea nu a putut să evalueze dacă această monitorizare a avut loc pe baza 
unor criterii clare. Aceeași constatare este valabilă și pentru selecția întreprinderilor în 
vederea efectuării unor vizite la fața locului pentru a verifica respectarea 
angajamentelor în materie de prețuri (a se vedea punctele 58-60 și punctul 63). 

98 Raportul anual având ca temă instrumentele de apărare comercială oferă 
o imagine completă și exactă a activităților desfășurate de Comisie în acest domeniu; 
cu toate acestea, raportul nu a furnizat până în prezent o imagine de ansamblu cu 
privire la eficacitatea generală a instrumentelor de apărare comercială. În plus, 
DG TRADE nu analizează datele pe care le primește din partea statelor membre cu 
privire la taxele colectate (sau cu privire la veniturile generate de instrumente de 
urmărire subsecventă, cum ar fi invalidarea unor facturi; a se vedea punctele 69-74). 

Recomandarea 4 – Îmbunătățirea monitorizării 

Pentru a ameliora modul în care măsurile de apărare comercială și eficacitatea lor sunt 
monitorizate, Comisia ar trebui: 

(1) să specifice criterii de identificare a măsurilor cu riscul cel mai ridicat de a fi 
eludate sau a altor probleme cu consecințe negative pentru eficacitate. Prin 
urmare, pe lângă faptul că ar trebui să selecteze pe baza acestor criterii măsurile 



49 

care să fie monitorizate în mod aprofundat, Comisia ar trebui și să documenteze 
această selecție. Urmând aceeași logică, atunci când respectarea angajamentelor 
nu poate fi verificată la fața locului pentru toate întreprinderile vizate, Comisia ar 
trebui să aplice criterii clare de selecție a întreprinderilor care să fie inspectate; 

(2) să realizeze evaluări periodice (cel puțin o dată la cinci ani) cu scopul de a estima
eficacitatea de ansamblu a măsurilor de apărare comercială, precum și pentru
sectoare individuale, acolo unde se consideră relevant.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2021 pentru (1) și 2023 
pentru (2). 

99 Comisia s-a dovedit eficace în utilizarea instrumentelor sale de urmărire
subsecventă a constatărilor rezultate din procesul de monitorizare (de exemplu, 
retrageri de angajamente și alerte de risc emise către autorități vamale). În schimb, ea 
nu a recurs la posibilitatea de a deschide anchete ex officio decât într-o măsură 
limitată și nu a identificat circumstanțele specifice care ar trebuie să declanșeze 
intervenția sa cu privire la produse ce nu au făcut obiectul niciunor măsuri în trecut 
(a se vedea punctele 61-62 și punctele 64-68). 

Recomandarea 5 – Valorificarea la maximum a procedurilor 
ex officio 

Pentru a consolida protecția industriilor din UE, Comisia ar trebui să își valorifice la 
maximum prerogativele care îi permit să deschidă anchete ex officio. Ea ar trebui să 
specifice, în acest sens, criteriile care determină deschiderea ex officio a unei anchete 
pentru produse noi. Comisia ar trebui să acționeze rapid atunci când criteriile în 
această privință sunt îndeplinite și să precizeze, pentru fiecare caz în parte, 
circumstanțele care au declanșat ancheta ex officio.  

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2021. 

100 Chiar dacă activitățile de apărare comercială s-au intensificat în ultimul
deceniu, Comisia le-a alocat mai puține resurse umane. Grație unui sistem adecvat de 
gestionare a volumului de muncă, constrângerile în materie de resurse nu au afectat 
desfășurarea anchetelor; în schimb, au fost afectate alte activități, în special 
monitorizarea (a se vedea punctele 77-78). 
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101 Pe lângă propriile anchete de apărare comercială pe care le desfășoară, Comisia 
răspunde în mod activ și la măsurile propuse de țări terțe. Astfel, ea se implică în mod 
direct în anchete selectate și susține interesele industriei din UE în cadrul forumului 
OMC. Comisia nu procedează însă la o prioritizare a acțiunilor sale pe baza unor criterii 
clare. În cadrul forumului OMC, Comisia a fost activă și în ceea ce privește abordarea 
unor probleme mai fundamentale legate de cooperarea în comerțul internațional și de 
modul de operare al OMC (a se vedea punctele 79-86). 

102 În ceea ce privește alte provocări actuale, Comisia s-a pregătit pentru a face 
față consecințelor Brexit și a inclus considerente sociale și de mediu în anchetele de 
apărare comercială. Referitor la acest din urmă aspect, Comisia a adoptat însă în 
principal o abordare formalizată. Întrucât cadrul OMC nu permite ca în calcularea 
dumpingului să fie incluse considerente sociale și de mediu, legislația UE impune 
Comisiei luarea lor în calcul în aspecte marginale, de exemplu prin selectarea țării 
utilizate ca parametru pentru a calcula prețul normal al unui produs. Comisia și-a 
limitat însă verificările la ratificarea de către o țară a convențiilor internaționale 
relevante (a se vedea punctele 87-89). 
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Recomandarea 6 – Prioritizarea răspunsului UE la măsurile 
impuse de țări terțe 

Comisia ar trebui să își prioritizeze răspunsul la măsurile luate de țări terțe într-un mod 
mai eficace, atât în cursul anchetelor, cât și în cadrul forumului OMC. Ea ar trebui să 
definească criterii specifice și să evalueze măsurile în funcție de acestea, astfel încât să 
asigure o claritate a motivelor care au determinat răspunsul său și a sferei acestuia. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2021. 

 

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Alex Brenninkmeijer, 
membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 30 iunie 2020. 

 Pentru Curtea de Conturi 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Președinte 
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Anexe 

Anexa I – Denaturări ale comerțului și instrumentele de apărare 
comercială corespondente 

 Dumping Subvenționare O creștere bruscă 
a importurilor 

Ce 
instrument 
de apărare 
comercială? 

Măsuri 
antidumping 

Măsuri 
antisubvenție Măsuri de salvgardare 

Care este 
natura 
denaturării? 

O întreprindere din 
afara UE vinde 
bunuri în UE la un 
preț sub cel 
practicat la 
vânzarea pe piața 
internă 
a întreprinderii 
respectiv– sau, în 
cazul în care prețul 
nu poate fi utilizat 
drept criteriu de 
referință, la un 
preț sub valoarea 
însumată dintre 
costul de producție 
al bunului 
respectiv și o marjă 
de profit 
rezonabilă. 

O formă de asistență 
financiară acordată 
unei industrii sau unui 
grup de industrii de 
către un organism 
guvernamental sau 
public dintr-o țară 
terță, care se poate 
reflecta în prețurile de 
export către UE.  

O creștere accentuată 
neprevăzută a volumului 
absolut sau relativ al 
importurilor unui anumit 
produs către UE. 

Condițiile de 
aplicare 
a măsurilor 

(1) Existența unui dumping sau a unei 
subvenționări. 

(2) Industria din UE care produce bunul 
respectiv fie trebuie să sufere un 
prejudiciu important din cauza prețurilor 
de import scăzute, fie trebuie să existe 
o amenințare de apariție a unui prejudiciu 
important. 

(3) Dumpingul sau subvenția cauzează acest 
prejudiciu important. 

Creșterea importurilor este 
accentuată, apare ca 
urmare a unor evoluții 
neprevăzute și cauzează 
sau amenință să producă 
un prejudiciu grav pentru 
industria vizată din UE. 

Forma 
măsurilor 

(1) Taxa vamală ad valorem – un procent din 
preț. 

(2) Taxa specifică – o sumă fixă per unitate. 

Restricții cantitative pentru 
importurile produsului 
respectiv din toate țările. 
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(3) Taxa variabilă/prețul minim la import – 
diferența dintre un preț minim la import 
definit și prețul de vânzare practicat de 
exportator. 

(4) Angajamentul în materie de preț – 
exportatorul se angajează să își vândă 
produsele la un preț cel puțin egal cu un 
preț minim la import. 

(1) Contingente de import, 
cu aplicarea unei limite 
la importurile permise. 

(2) Contingente tarifare, cu 
aplicarea unei taxe la 
importurile ce depășesc 
limita impusă. 

Condiție 
suplimentară 
prevăzută în 
regulamentele 
UE 

Măsura nu poate aduce atingere interesului Uniunii. Beneficiile pe care 
măsura le aduce industriei din UE care produce bunul respectiv trebuie să 
fie mai importante decât costurile suportate de alte părți din UE, precum 
importatori sau utilizatori ai produsului în cauză.  

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Anexa II – Procesul aferent instrumentelor de apărare 
comercială 
De la depunerea plângerii până la închiderea măsurilor – o prezentare 
sintetică 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Un producător din UE 
depune o plângere

Măsuri provizorii Măsuri definitive

Un exportator nou solicită 
o reexaminare

  Impunere sau 
neimpunere 

de măsuri

Una dintre părți solicită
o reexaminare 
intermediară

  Impunere sau 
neimpunere
de măsuri* 

Durata măsurilor

Reexaminare

Reexaminare

Una dintre părți solicită o 
reexaminare în perspectiva 

expirării măsurilor

Continuarea sau 
necontinuarea măsurilor

Reexaminare în perspectiva expirării măsurilor

Durata măsurilor,
dacă sunt prelungite

Una dintre părți solicită
o reexaminare 

anticircumvenție

  Prelungirea sau 
neprelungirea

 măsurilor 
Reexaminare

* Măsurile pot fi modificate, 
abrogate sau continuate.
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Prezentare generală și detalii privind ancheta inițială: sarcinile Comisiei 
 

 
Sursa: Comisia Europeană, diagramă adaptată de Curtea de Conturi Europeană. 

  

Etapa premergătoare
deschiderii anchetei,

inclusiv consultare
interservicii (ISC)

Chestionare

Regulamentul Comisiei

Aviz de 
deschidere

5 ani

45 de 
zile

Anchete antidumping: 6 luni

Anchete antisubvenție: 4 luni

Aprobarea ierarhică 
ISC

Plângere

Informare prealabilă / 
Înregistrare

Primirea observațiilor
Recalculare, ISC

Comitetul pentru apărare
comercială

(comitetul de apel)
Decizia Comisiei

(procedură scrisă)

Comitetul pentru apărare 
comercială

Decizia Comisiei
(procedură scrisă)

Ancheta propriu-zisă

Comunicarea constatărilor 
provizorii

Regulamentul Comisiei 

Anchete antidumping: 7 luni

Anchete antisubvenție: 9 luni

Comunicarea constatărilor
definitive

Etapa pregătitoare
(nereglementată)

Niciun 
termen-

limită

Perioadă cu câteva termene-
limită stricte atât pentru Comisie, 

cât și pentru toate părțile 
interesate

Minimum 
3 săptămâni

Către producători, importatori 
și utilizatori din UE și către 

producători și exportatori din 
afara UE

Activitate substanțială 
desfășurată de Comisie

Include discuții între reclamant și 
DG TRADE
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Acronime 
DG BUDG: Direcția Generală Buget 

DG TAXUD: Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală 

DG TRADE: Direcția Generală Comerț 

DG: direcție generală 

IMM-uri: întreprinderi mici și mijlocii 

OLAF: Oficiul European de Luptă Antifraudă 

OMC: Organizația Mondială a Comerțului 

  



 57 

 

Glosar 
Codul vamal al Uniunii: principalul act legislativ al Uniunii în domeniul vamal. 

Comitologie: o procedură prin care Comisia consultă în mod formal un comitet format 
din reprezentanți ai statelor membre cu privire la măsurile propuse.  

Consilier-auditor pentru proceduri comerciale: un mediator independent din cadrul 
Comisiei Europene, care poate fi consultat de către părțile la o procedură comercială. 

Consultare interservicii: o procedură oficială prin care un serviciu al Comisiei solicită 
o consiliere sau un aviz din partea altor servicii referitor la o propunere.  

Dumping: O întreprindere din afara UE vinde bunuri în UE la un preț sub cel practicat la 
vânzarea pe piața internă a întreprinderii respective sau, în cazul în care prețul nu 
poate fi utilizat drept criteriu de referință, la un preț sub valoarea însumată dintre 
costul de producție al bunului respectiv și o marjă de profit rezonabilă (valoarea 
„normală”). 

Ex officio: o anchetă deschisă de Comisie din proprie inițiativă, fără să fi primit 
o plângere oficială. 

Instrument de apărare comercială: măsură utilizată de unele țări sau de un bloc 
comercial (inclusiv UE) în scopul protejării producătorilor împotriva importurilor 
subvenționate sau comercializate în mod neloial, precum și împotriva creșterilor 
semnificative și bruște ale volumului importurilor. 

Marjă de dumping: diferența dintre prețul de import al unui bun și valoarea sa 
normală (a se vedea dumping). 

Măsură antidumping: o taxă percepută pentru bunuri importate sau un preț de 
vânzare minim impus unei întreprinderi, atunci când bunurile destinate revânzării sunt 
importate în UE la o valoare sub prețul pieței. 

Măsură antisubvenție: o taxă sau o altă formă de sancțiune impusă pentru un bun 
produs într-o țară terță cu sprijin din subvenții neloiale. 

Nomenclatura combinată: o clasificare a bunurilor în cadrul Tarifului vamal comun. 
Este utilizată ca bază pentru declarațiile vamale și pentru statisticile UE privind 
comerțul. 
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Organizația Mondială a Comerțului: organizație globală care se ocupă de elaborarea 
normelor aplicabile schimburilor comerciale dintre țări și care acționează ca forum de 
negociere a acordurilor comerciale și de soluționare a litigiilor comerciale. 

Organul de apel al OMC: un organism independent format din șapte membri, care 
analizează căile de atac introduse în litigiile ce țin de OMC. 

Parte interesată: o parte care poate dovedi existența unei legături obiective între 
activitățile pe care le desfășoară și un produs care face obiectul unei anchete de 
apărare comercială. Aceste părți sunt, de regulă, producători și organizații de 
producători din UE, organizații sindicale, importatori și exportatori și asociațiile lor de 
reprezentare, organizații ale utilizatorilor și ale consumatorilor și guvernele țărilor 
exportatoare. 

Proceduri comerciale: o anchetă efectuată de Comisie cu scopul de a stabili dacă să se 
aplice sau nu un instrument de apărare comercială. Cunoscută și sub denumirea de 
„anchetă de apărare comercială”. 

Resurse proprii: fondurile utilizate pentru a finanța bugetul UE, marea majoritate 
provenind din contribuțiile statelor membre. 

Test privind interesul Uniunii: o evaluare efectuată în cadrul unei anchete de apărare 
comercială cu scopul de a stabili dacă introducerea unei măsuri de apărare comercială 
ar fi în interesul Uniunii.  
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RĂSPUNSURILE FINALE ALE COMISIEI EUROPENE LA RAPORTUL SPECIAL 

AL CURȚII DE CONTURI EUROPENE 

„INSTRUMENTELE DE APĂRARE COMERCIALĂ: SISTEMUL DE PROTECȚIE 

A ÎNTREPRINDERILOR DIN UE ÎMPOTRIVA IMPORTURILOR CARE FAC 

OBIECTUL UNUI DUMPING SAU AL UNOR SUBVENȚII FUNCȚIONEAZĂ 

ADECVAT” 

 

REZUMAT 

Răspunsul comun al Comisiei la punctele I-IX. 

Apărarea comercială este un element esențial al politicii comerciale a UE, care stă la baza 

angajamentului său față de schimburi internaționale deschise și bazate pe norme. 

Instrumentele de apărare comercială ale UE permit combaterea practicilor comerciale 

neloiale nocive și a creșterii bruște a importurilor și se bazează pe norme convenite la nivel 

internațional în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). În ultimii ani, ca urmare 

a propunerilor Comisiei Europene, UE a consolidat și a întărit sistemul de apărare comercială 

al UE, introducând două modificări legislative majore în decembrie 2017 și în iunie 2018.  

Comisia Europeană, însărcinată cu aplicarea instrumentelor de apărare comercială, își 

îndeplinește acest rol cu succes, la un standard calitativ ridicat, fapt confirmat de Curtea de 

Conturi Europeană (CCE). Deși a formulat o serie de recomandări, CCE a confirmat că 

Comisia aplică în mod corect legislația UE și respectă jurisprudența relevantă a OMC și a 

UE, ia decizii corespunzătoare în aplicarea instrumentelor de apărare comercială (IAC) în 

urma unei proceduri structurate și transparente, fără a crea sarcini inutile pentru părțile 

interesate în acest proces. Aceste elemente sunt esențiale pentru a se asigura că măsurile de 

apărare comercială pe care le impune UE abordează corect importurile prejudiciabile, într-un 

mod echilibrat și solid.  

Vizibilitatea instrumentelor de apărare comercială a crescut semnificativ în ultimii ani, ca 

urmare a crizei siderurgice, precum și a modificărilor legislative puse în aplicare în 2017 și 

2018. Acest lucru a atras atenția operatorilor economici din toate sectoarele cu privire la rolul 

instrumentelor în abordarea, în special, a daunelor cauzate de importurile comercializate în 

mod neloial. Comisia se asigură că toate sectoarele, indiferent dacă este vorba de 

întreprinderi mari sau de IMM-uri, au acces la instrumente încă de la primele contacte și de-a 

lungul întregului proces, punând accentul pe protecția drepturilor tuturor părților interesate, în 

deplină transparență a tuturor etapelor și deciziilor. Pe baza unor inițiative precum asistența 

acordată IMM-urilor sau accesul online la dosarele neconfidențiale, Comisia se angajează pe 

deplin să consolideze practicile existente. 

Respectarea deplină a legislației UE aplicabile în domeniul apărării comerciale și a 

obligațiilor sale internaționale este piatra de temelie a administrării de către Comisie a 

instrumentelor de apărare comercială ale UE. Instrumentele de apărare comercială ale UE 

necesită un test al interesului public, pe lângă cerințele OMC. Testul, care asigură o aplicare 

echilibrată a instrumentelor, îi permite Comisiei să examineze dacă instituirea de măsuri este 
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în interesul economic general al Uniunii. În acest context, accentul este pus pe eliminarea 

concurenței neloiale rezultate din importurile care fac obiectul unui dumping sau al unor 

subvenții. 

Comisia Europeană se angajează pe deplin în favoarea comerțului deschis și echitabil, care 

trebuie să se bazeze pe norme mondiale care să fie eficiente, aplicabile și să creeze condiții de 

concurență echitabile pentru toți. Acest angajament se caracterizează prin punerea corectă și 

strictă în aplicare a legislației în materie de apărare comercială. În același timp, Comisia face 

tot ce îi stă în putere pentru a garanta că partenerii noștri comerciali aplică instrumentele în 

mod corect.  

Punctul X. Comisia acceptă toate recomandările CCE, cu excepția recomandării 5, pe care 

Comisia o acceptă parțial, deoarece intenționează să lanseze în continuare anchete ex officio 

în conformitate cu practica sa actuală. 

OBSERVAȚII 

32. Comisia se angajează pe deplin să respecte dreptul la apărare al tuturor părților interesate 

în cadrul anchetelor sale privind instrumentele de apărare comercială. TRON – o platformă 

electronică ce servește drept punct unic de contact pentru comunicarea electronică între 

părțile interesate și DG Comerț în cadrul procedurilor de apărare comercială – joacă un rol 

important în acest sens. Această platformă asigură accesul părților interesate la dosarele 

neconfidențiale, ceea ce reprezintă un progres semnificativ față de practica anterioară, în care 

părțile trebuiau să se prezinte la sediul Comisiei pentru a le consulta. În plus, părților li se 

furnizează în mod automat informații complete cu privire la constatările efectuate. Un dosar 

neconfidențial semnificativ care să conțină toate observațiile primite este un alt element 

important în ceea ce privește asigurarea dreptului la apărare în cadrul anchetelor în materie de 

apărare comercială. Comisia examinează cererile de aplicare a regimului de confidențialitate 

pentru a se asigura că drepturile părților nu sunt subminate de cereri nejustificate privind 

aplicarea acestui tratament. Fără a mări sarcina care le revine părților interesate, Comisia va 

documenta aceste examinări, consolidându-și astfel angajamentul de a oferi un acces complet 

la informațiile care stau la baza constatărilor și a deciziilor sale. 

Răspuns comun al Comisiei la punctele 35-37.  

Toate tipurile de activități industriale din UE, în toate sectoarele, indiferent de dimensiunea 

întreprinderii, care suferă prejudicii din cauza importurilor care fac obiectul unui dumping 

sau al unor subvenții au acces la instrumentele de apărare comercială. Comisia participă 

periodic, împreună cu asociațiile de întreprinderi, cum ar fi Business Europe, asociațiile 

sectoriale specifice, precum și cu societatea civilă, la sesiuni speciale în cadrul cărora se 

explică scopul, aplicarea și evoluția instrumentelor de apărare comercială. Aceste grupuri 

includ reprezentanți ai producătorilor, ai importatorilor, ai utilizatorilor etc. din numeroase 

sectoare, care reprezintă întreprinderi de diferite dimensiuni. Comisia a depus eforturi 

specifice pentru a orienta IMM-urile, creând o pagină web care conține aceste informații ca 

ghid specific pentru IMM-uri, publicat în toate limbile oficiale, precum și proiecte de 

chestionare. De asemenea, Comisia gestionează un birou de asistență pentru IMM-uri, în 

cadrul căruia le oferă sprijin total IMM-urilor care doresc să utilizeze instrumentele de 

apărare comercială. În conformitate cu angajamentul pe care și l-a asumat de a proteja 
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sectoarele industriale ale UE împotriva practicilor comerciale neloiale, Comisia este hotărâtă 

să își îmbunătățească în continuare canalele de comunicare, astfel încât părțile interesate să 

cunoască mai bine instrumentele, concentrându-se, în limitele resurselor de care dispune, în 

special asupra IMM-urilor. 

Răspunsul comun al Comisiei la punctul 41 și la caseta 4 „Exemple de justificări prezentate 

în sprijinul deciziilor”. 

În contextul stabilirii marjei de prejudiciu în cazurile antidumping, Comisia va selecta, în 

mod normal, un profit-țintă. Această selecție va fi ghidată de o serie de considerații, una fiind 

rata profitului care ar trebui să corespundă celui pe care industria l-ar fi putut obține în 

condiții normale de concurență, și anume în absența importurilor care fac obiectul unui 

dumping. Rezultatul va depinde de circumstanțele specifice ale cazului, în special de dovezile 

colectate. Prin urmare, profitul-țintă variază, în mod normal, de la o anchetă la alta, chiar și în 

cadrul aceluiași sector. Deși reclamanții pot sugera o marjă de profit, acest lucru nu este 

obligatoriu. Motivele alegerii marjei de profit relevante sunt explicate întotdeauna în 

regulamentele de punere în aplicare, astfel cum a fost cazul în exemplul specific prezentat în 

caseta 4. Ca urmare a modificărilor legislative adoptate în iunie 2018, a fost introdusă o marjă 

de profit minimă de 6 %. 

43. Exactitatea informațiilor și dovezile în sprijinul acestora furnizate de reclamanți sunt 

controlate și verificate, dacă este posibil, prin consultarea unor surse cum ar fi bazele de date 

statistice ale Comisiei (în special COMEXT
1
 și bazele de date Surveillance

2
 în ceea ce 

privește volumele și prețurile importurilor), informațiile privind piețele și întreprinderile 

disponibile publicului, constatările anchetelor anterioare etc. Detaliile legate de aceste 

verificări și analize sunt întotdeauna consemnate în întregime în dosarele Comisiei. 

Răspunsul comun al Comisiei la punctele 49 și 50. 

Pentru utilizarea instrumentelor de apărare comercială, UE se bazează pe normele 

Organizației Mondiale a Comerțului, însă, pe lângă acestea, aplică o serie de norme 

suplimentare, care sunt doar opționale în cadrul OMC. Printre acestea se numără un test al 

interesului Uniunii prin care Comisia examinează dacă impunerea de măsuri nu contravine 

intereselor Uniunii.  

Pentru a efectua testul interesului Uniunii, Comisia invită toate părțile interesate europene, 

inclusiv producătorii din Uniune, sindicatele, importatorii și asociațiile lor reprezentative, 

organizațiile care îi reprezintă pe utilizatori și pe consumatori să furnizeze informații privind 

impactul măsurilor, dacă acestea urmează să fie impuse. La efectuarea unei astfel de 

examinări, articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul antidumping de bază
3
 și articolul 31 

                                                      
1  Baza de date de referință a Eurostat pentru statistici detaliate privind comerțul internațional cu bunuri. 

2  Instituite în temeiul articolului 56 din Regulamentul (UE) 2015/2447 al Comisiei de stabilire a unor norme pentru 

punerea în aplicare a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558). 

3  Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva 

importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene („Regulamentul 

antidumping de bază”). 
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alineatul (1) din Regulamentul antisubvenții de bază
4
, se referă la faptul că „se acordă o 

atenție deosebită necesității eliminării efectelor de denaturare ale unui dumping care aduce 

prejudicii și a reinstaurării unei concurențe reale” și, respectiv, că „se acordă o atenție 

deosebită necesității eliminării efectelor de denaturare a schimburilor comerciale, produse de 

o subvenție prejudiciabilă și a stabilirii unei concurențe efective”. Această dispoziție se referă 

la obiectivul de eliminare a concurenței neloiale care rezultă din importurile ce fac obiectul 

unui dumping/al unor subvenții. 

Obiectivul de a proteja funcționarea eficientă a piețelor față de denaturările concurenței intră 

în sfera de competență a politicii UE în domeniul concurenței, care prevede aplicarea unor 

norme specifice în ceea ce privește o astfel de analiză. 

În anchetele în materie de apărare comercială, Comisia utilizează în principal informațiile 

obținute de la părțile interesate pe bază de voluntariat și nu are competența de a obliga părțile 

să furnizeze date pentru a efectua o analiză completă a concurenței. 

Comisia ar dori să reamintească faptul că, în prezent, există un canal intern de comunicare 

între departamentele competente, care facilitează schimbul de informații cu privire la aspecte 

legate de concurență care pot apărea în anumite anchete. 

 

Răspunsul comun al Comisiei la punctul 55 și la caseta 6 „Biomotorină”. 

Comisia consideră că, în cazul menționat de CCE, nu s-a creat confuzie în rândul autorităților 

vamale. 

Având în vedere că descrierea produselor în legislația în materie de apărare comercială și 

descrierea produsului în nomenclatura vamală corespund unor obiective diferite, descrierea 

produsului din legislația în materie de apărare comercială nu poate și nu trebuie să fie 

identică cu descrierile din nomenclatura vamală. Descrierea produselor în legislația în materie 

de apărare comercială, care definește domeniul de aplicare al măsurilor de protecție 

comercială, trebuie să fie suficient de precisă și de cuprinzătoare pentru a le permite 

autorităților vamale să clasifice un produs în nomenclatura vamală în conformitate cu regulile 

de clasificare în domeniul vamal. 

Titlurile regulamentelor de punere în aplicare ale Comisiei oferă o descriere succintă a 

produsului respectiv, în principal în scopul comunicării în cadrul procedurii. 

Răspuns comun al Comisiei la punctele 60-63. 

În ceea ce privește activitățile de monitorizare, natura activității de monitorizare și 

intensitatea utilizării resurselor variază, de obicei în funcție de numărul de angajamente în 

materie de prețuri existente. Resursele Comisiei dedicate monitorizării reflectă această 

                                                      
4  Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva 

importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene 

(„Regulamentul antisubvenții de bază”). 
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specificitate a monitorizării. Comisia va continua să utilizeze toate instrumentele pe care le 

are la dispoziție pentru monitorizare și va continua să utilizeze informațiile care îi sunt 

transmise de către industria UE, de către OLAF, de către autoritățile vamale naționale etc. 

Prin definirea unor criterii mai precise de identificare a cazurilor care necesită o monitorizare 

generală sau a celor care prezintă un risc mai mare de eludare, Comisia și-ar putea consolida 

și mai mult activitatea de monitorizare.  

În acest sens, Comisia se străduiește să viziteze toate întreprinderile cu angajamente. Comisia 

a reușit să facă acest lucru în toate cazurile, cu o singură excepție, în care numărul de 

angajamente era extrem de ridicat. În ceea ce privește cel de al doilea caz, în care 

întreprinderile care aparțin aceluiași grup sunt legate prin angajamente, verificarea se poate 

efectua la nivelul grupului. 

Răspunsul comun al Comisiei la punctele 67 și 68. 

Comisia observă că atât legislația UE aplicabilă, cât și acordul relevant al OMC prevăd că 

anchetele în materie de apărare comercială sunt inițiate în urma depunerii unor plângeri, cu 

excepția cazului în care există „circumstanțe speciale”. Astfel, inițierea de anchete ex officio 

rămâne o excepție. În practică, Comisia nu deține, de regulă, informațiile de pe piață necesare 

pentru a deschide anchete din proprie inițiativă. Pe de altă parte, ori de câte ori Comisia a fost 

în posesia unor informații suficiente, a deschis o anchetă, cum ar fi în cazul anchetelor 

anticircumvenție, în care datele relevante se aflau deja în dosarele Comisiei.  

Din toate punctele de vedere, aceasta înseamnă că, ocazional, Comisia va fi în măsură să 

deschidă anchete anticircumvenție ex officio. Informațiile necesare în acest scop sunt limitate, 

iar monitorizarea importurilor (spre deosebire de monitorizarea piețelor) permite uneori 

obținerea unor astfel de informații. În schimb, monitorizarea importurilor nu va duce la 

obținerea tipului de informații de care Comisia are nevoie pentru a deschide o nouă anchetă 

antidumping sau antisubvenții de sine stătătoare.  

Prin urmare, Comisia are convingerea că își respectă pe deplin obligațiile juridice și 

angajamentele politice în ceea ce privește inițierea de anchete ex officio.  

Răspuns comun al Comisiei la punctele 72-74. 

În ceea ce privește impactul politicii de apărare comercială asupra creșterii economice și a 

ocupării forței de muncă, Comisia subliniază că indicatorul concret și tangibil al locurilor de 

muncă protejate prin măsuri de apărare comercială este integrat în toate anchetele în materie 

de apărare comercială, întrucât criteriul privind ocuparea forței de muncă face parte 

integrantă din analiza prejudiciului cauzat industriei UE de importurile care fac obiectul unui 

dumping sau al unor subvenții. În plus, numărul de locuri de muncă vizate de măsurile de 

apărare comercială reprezintă o caracteristică constantă a feedback-ului pe care industria UE 

îl transmite Comisiei. Impactul apărării comerciale va depinde în mod inevitabil de existența 

dumpingului sau a subvențiilor și de decizia industriei din Uniune de a lua măsuri. În ceea ce 

privește exemplul cu panourile solare, Comisia observă că cererea internă la nivelul UE a 

scăzut semnificativ, ceea ce ar putea fi cauza principală a falimentelor raportate. 
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73. Orice examinare a impactului instrumentelor de apărare comercială asupra creșterii 

economice și a creării de locuri de muncă ar necesita o utilizare intensivă a resurselor, nu 

numai pentru Comisie, ci și pentru operatorii economici. 

Răspuns comun al Comisiei la punctele 84-86. 

În ceea ce privește funcționarea OMC, Comisia atrage atenția asupra presiunii pe care 

anumiți actori internaționali o exercită în ultimii ani asupra sistemului internațional bazat pe 

reguli. Comisia subliniază, de asemenea, limitările inerente ale negocierilor multilaterale care 

decurg din principiul consensului aplicat în cadrul OMC. 

Răspunsul comun al Comisiei la punctele 88 și 89. 

Comisia recunoaște importanța standardelor de muncă și de mediu în contextul comerțului 

internațional. În consecință, Comisia se angajează să urmărească o agendă ambițioasă pentru 

dezvoltare durabilă, în special prin includerea, în noile acorduri de liber schimb, a unor 

capitole dedicate care să asigure cele mai înalte standarde în materie de protecție a climei, a 

mediului și a forței de muncă. Cu toate acestea, în domeniul instrumentelor de apărare 

comercială, aceste standarde pot juca un rol numai în cadrul juridic existent al OMC. 

Includerea standardelor de muncă și de mediu în legislația de apărare comercială modificată 

recent reflectă aceste limite și ține seama de ele. Legiuitorii au încorporat aceste standarde 

într-o serie de concepte de apărare comercială de bază, cum ar fi calcularea dumpingului, dar 

într-un mod foarte limitat: (1) Comisia poate examina denaturările salariale ca parte a analizei 

sale care vizează să stabilească dacă o țară se confruntă cu denaturări semnificative cauzate 

de autoritățile publice. (2) Atunci când selectează o țară reprezentativă, Comisia analizează 

situația fiecărei țări în parte în ceea ce privește forța de muncă și mediul. Unele aspecte ale 

unei astfel de analize se concentrează pe ratificarea oficială, însă, având în vedere faptul că 

nu sunt disponibile date cu privire la aplicarea efectivă, termenele legale extrem de strânse, 

precum și resursele limitate, sunt analizați mai în detaliu alți parametri, cum ar fi denaturările 

salariale, în funcție de cerințele specifice din cadrul fiecărei anchete. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

91. Se pune un accent puternic pe asigurarea faptului că personalul care îndeplinește sarcini 

de apărare comercială are acces cu ușurință la informații și orientări complete actualizate cu 

privire la aplicarea instrumentelor de apărare comercială. În acest scop, se organizează 

periodic cursuri de formare aprofundate, care s-au intensificat și mai mult pentru a se asigura 

că evoluțiile, în special cele generate de modificările legislative din decembrie 2017 și din 

iunie 2018, sunt puse în aplicare în mod consecvent și respectând cele mai înalte standarde. 

92. A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 32. 

Recomandarea1 – Documentarea evaluării privind confidențialitatea 

Comisia acceptă recomandarea. 

Comisia se angajează pe deplin să garanteze că drepturile părților nu sunt subminate de cereri 

nejustificate de aplicare a regimului de confidențialitate. Comisia va continua să analizeze 

aceste cereri și va depune eforturi pentru a documenta mai bine aceste analize, pentru a 
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garanta că părțile interesate au acces la informațiile complete care stau la baza constatărilor și 

a deciziilor sale. 

94. Comisia continuă să disemineze informații privind instrumentele de apărare comercială 

prin intermediul unor sesiuni periodice dedicate cu organizații reprezentative ale 

întreprinderilor, care acoperă toți operatorii economici, diverse sectoare și dimensiuni ale 

întreprinderilor, inclusiv IMM-urile. În plus, Comisia a creat un ghid pentru IMM-uri, 

precum și o pagină web dedicată și un serviciu de asistență pentru a ajuta astfel 

întreprinderile să facă față provocărilor cu care se confruntă în materie de instrumente de 

apărare comercială. Comisia poate explora posibilitățile de aprofundare/consolidare a 

angajamentului cu părțile interesate, acordând o atenție sporită nevoilor specifice ale 

IMMurilor. Cu toate acestea, Comisia va continua să se concentreze pe furnizarea de 

informații tuturor părților interesate cu privire la rolul instrumentelor de apărare comercială. 

Recomandarea 2 – Sporirea vizibilității instrumentelor de apărare comercială 

Comisia acceptă recomandarea. 

Comisia se angajează pe deplin să sporească gradul de sensibilizare cu privire la rolul și 

aplicarea instrumentelor de apărare comercială de către toți operatorii economici din toate 

sectoarele. În acest context, Comisia va continua să ajute IMM-urile să acceseze și să 

înțeleagă instrumentele prin consolidarea în continuare a inițiativelor specifice legate de 

IMM-uri, puse în aplicare în urma modificărilor legislative din iunie 2018. 

96. A se vedea răspunsurile Comisiei la punctele 49 și 50. 

Recomandarea3– Anchetele ar trebui să analizeze concurența într-un mod mai riguros  

Comisia acceptă recomandarea.  

Răspuns comun al Comisiei la punctele 97-99. 

Comisia subliniază că, în ceea ce privește activitățile sale de monitorizare, există un sistem de 

stabilire a priorităților, chiar dacă acesta ar putea fi îmbunătățit în ceea ce privește 

documentarea.  

Cu toate acestea, Comisia nu ia în considerare cercetarea de piață ad hoc în vederea 

deschiderii, după caz, a unor noi anchete din proprie inițiativă. Acest lucru se explică prin 

rolul rezidual pe care legislația îl atribuie anchetelor ex officio, dar și prin faptul că 

informațiile necesare în mod tipic pentru anchetele în materie de apărare comercială nu pot fi 

obținute prin cercetare de piață. Comisia reamintește că în trecut a demarat anchete ex officio 

ori de câte ori dispunea de suficiente informații care justificau deschiderea anchetei și își 

menține angajamentul de a menține această bună practică și în viitor. Având în vedere natura 

informațiilor care pot fi obținute prin monitorizare, acest lucru se va aplica în principal 

lansării anchetelor anticircumvenție. 

În ceea ce privește evaluarea eficacității politicii de apărare comercială, Comisia subliniază 

că impactul măsurilor de apărare comercială asupra caracteristicilor ocupării forței de muncă 

în anchetele individuale reprezintă o parte standard a analizei. În acest context, Comisia 
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reamintește că raportul anual privind instrumentele de apărare comercială conține informații 

referitoare la locurile de muncă din industrie care sunt protejate de măsurile în vigoare, 

precum și o prezentare și o analiză a tendințelor generale observate în ceea ce privește 

acțiunile de apărare comercială întreprinse de țări terțe și intervențiile conexe ale Comisiei în 

numele industriei europene. 

Recomandarea4 – Îmbunătățirea monitorizării 

Comisia acceptă recomandarea 4 punctul (1). Deși activitățile de monitorizare sunt deja 

efectiv clasate în funcție de priorități pe baza unor criterii predefinite, documentarea modului 

în care se efectuează această stabilire a priorităților poate spori transparența acțiunilor 

Comisiei, contribuind astfel la obiectivul de îmbunătățire a transparenței în cadrul anchetelor 

în materie de apărare comercială, astfel cum se prevede în Planul strategic pentru perioada 

2016-2020 al DG Comerț. 

Comisia acceptă recomandarea 4 punctul (2). Comisia reamintește că actualul Plan 

multianual de evaluare al Direcției Generale Comerț reflectă deja această recomandare și, 

prin urmare, o evaluare a instrumentelor de apărare comercială ale UE este prevăzută în 2022. 

Recomandarea 5 – Valorificarea la maximum a procedurilor ex officio 

Comisia acceptă parțial această recomandare.  

Comisia subliniază că, în practica sa actuală, a deschis o anchetă ori de câte ori a avut la 

dispoziție informații care justificau deschiderea unui caz de apărare comercială. Cu toate 

acestea, având în vedere natura informațiilor necesare, acest lucru este legat de anchetele 

anticircumvenție. În plus, Comisia va lansa anchete ex officio în contextul unor măsuri de 

retorsiune, în cazul în care industria din Uniune (sau anumite părți ale acesteia) îi va furniza 

informațiile necesare cu titlu confidențial. 

În afară de aceste două scenarii, în mod normal, Comisia nu intenționează să lanseze anchete 

ex officio. Comisia subliniază că legislația aplicabilă prevede în mod clar că anchetele în 

materie de apărare comercială se deschid pe baza plângerilor înaintate de industria europeană 

și că anchetele din proprie inițiativă a Comisiei pot fi deschise numai în circumstanțe 

speciale. 

Cu toate acestea, având în vedere cele de mai sus, Comisia recunoaște că formularea mai 

exactă a criteriilor pentru deschiderea anchetelor ex officio va clarifica și mai mult anumite 

concepții greșite existente și va oferi orientări suplimentare pentru industria europeană. 

Răspunsul comun al Comisiei la punctele 101 și 102. 

Având în vedere criza prin care trece sistemul OMC de soluționare a litigiilor, Comisia 

consideră că este esențial ca UE să facă în continuare eforturi pentru protejarea și reformarea 

sistemului comercial internațional bazat pe norme. În acest scop, Comisia își menține 

angajamentul față de activitatea sa obișnuită în cadrul OMC, precum și față de rolul său de 

lider în eforturile de reformare a OMC. Comisia recunoaște, de asemenea, importanța 

standardelor de muncă și de mediu. Prin urmare, Comisia își menține angajamentul de a ține 

seama de aceste standarde în cadrul anchetelor sale în materie de apărare comercială. Cadrul 
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juridic al OMC aplicabil și fezabilitatea practică stabilesc însă limite clare cu privire la 

activitatea Comisiei în acest sens. 

Recomandarea 6 – Prioritizarea răspunsului UE la măsurile impuse de țări terțe 

Comisia acceptă această recomandare.  

În conformitate cu efortul său continuu de a oferi cea mai eficace și mai specifică asistență 

industriei europene care este expusă unor măsuri de apărare comercială adoptate de țări terțe, 

Comisia recunoaște beneficiile pe care le-ar aduce o mai mare claritate în ceea ce privește 

tipul de măsuri care pot fi întreprinse de Comisie și criteriile pentru astfel de măsuri. Pe de o 

parte, prin stabilirea unor criterii mai clare, industria europeană va putea înțelege mai bine 

domeniul de aplicare și limitele posibilităților de intervenție ale Comisiei. În plus, astfel de 

criterii pot simplifica și mai mult prioritățile interne ale acțiunii Comisiei în contextul OMC. 
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Politica de apărare comercială a UE oferă protecție 
întreprinderilor europene care se confruntă cu practici neloiale în 
comerțul internațional. În astfel de cazuri, Comisia Europeană 
poate impune taxe antidumping sau taxe antisubvenție cu scopul 
de a restabili condiții echitabile de concurență. Curtea a examinat 
dacă Comisia a reușit să asigure punerea în aplicare cu succes 
a acestei politici. Curtea a concluzionat că sistemul prin care sunt 
impuse instrumentele de apărare comercială funcționează 
adecvat. Comisia a urmat în mod corespunzător procedurile 
necesare în cursul anchetelor și justificările aduse în sprijinul 
deciziilor sale au fost satisfăcătoare. Totuși, Comisia ar putea 
depune mai multe eforturi să sporească vizibilitatea 
instrumentelor de apărare comercială în rândul industriilor, să 
asigure o mai bună documentare a controalelor sale și să 
îmbunătățească modul în care monitorizează măsurile și 
eficacitatea de ansamblu a politicii. 

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul 
articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.  
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