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RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU 

 

privind exercitarea competenței de a adopta acte delegate conferite Comisiei în temeiul 

Regulamentului (UE) 2018/196 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 

februarie 2018 privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse 

originare din Statele Unite ale Americii  

 

I. Introducere 

În 2018, Uniunea Europeană (UE) a adoptat Regulamentul (UE) nr. 2018/196
1
 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 7 februarie 2018 privind drepturi vamale 

suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii 

(denumit în continuare „Regulamentul UE”). Regulamentul a intrat în vigoare la 8 martie 

2018. 

Regulamentul UE este o codificare a Regulamentului (CE) nr. 673/2005 al Consiliului de 

instituire de drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din 

Statele Unite ale Americii. Prezentul regulament al Consiliului stabilește procedura de 

ajustare a nivelului anual al retorsiunii aplicate în litigiul în cadrul OMC referitor la Legea din 

2000 a Statelor Unite privind compensarea dumpingului continuu și a subvențiilor (denumit în 

continuare „CDSOA” – Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000 sau 

Amendamentul Byrd). CDSOA prevede distribuția anuală către întreprinderile americane a 

taxelor antidumping și compensatorii colectate în cursul exercițiului financiar anterior. 

CDSOA a fost declarată incompatibilă cu obligațiile SUA în cadrul OMC în luna ianuarie 

2003.  

Având în vedere faptul că Statele Unite nu s-au pus în conformitate cu obligațiile lor în cadrul 

acordurilor OMC, UE a fost autorizată să impună o taxă de import suplimentară peste taxele 

vamale consolidate în cazul unei liste de produse originare din SUA care acoperă pe o bază 

anuală o valoare comercială totală care nu depășește 72 % din plata CDSOA din taxele 

colectate pe importurile din UE din cel mai recent an pentru care sunt disponibile date. 

Începând cu 1 mai 2005, UE aplică o taxă vamală suplimentară ad valorem asupra 

importurilor de anumite produse originare din Statele Unite pe o bază anuală, ajustând nivelul 

retorsiunii proporțional cu plățile din taxele colectate pe produsele provenite din UE în 

conformitate cu cea mai recentă distribuție. Înainte de 1 mai al fiecărui an calendaristic se 

adoptă un regulament delegat al Comisiei de stabilire a nivelului revizuit al taxei.  

În urma codificării Regulamentului (CE) nr. 673/2005 al Consiliului, Comisiei i-a fost 

conferită competența de a adopta acte delegate pentru o perioadă de cinci ani începând cu data 

de 20 februarie 2014. De asemenea, Comisia are obligația de a întocmi un raport privind 

această delegare de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci 

ani.  

II. Temei juridic 

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/196 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 7 februarie 2018, Comisia întocmește un raport către Consiliu 

și Parlamentul European cu privire la respectarea delegării de competențe.   

                                                           
1
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III. Exercitarea delegării de competențe 

Regulamentul UE conferă Comisiei competențe în vederea punerii în aplicare a unor 

dispoziții din respectivul regulament în special: 

- în ceea ce privește calcularea nivelului anulării sau reducerii avantajelor, care este egal 

cu 72 % din valoarea plăților efectuate în cadrul CDSOA, în funcție de taxele 

antidumping sau compensatorii achitate pentru importurile originare din Uniune în 

cursul celui mai recent an pentru care există informații la data avută în vedere, astfel 

cum au fost publicate de către autoritățile americane; 

 

- în ceea ce privește adaptarea anexelor I și II la regulamentul UE, în cazul în care 

nivelul suspendării este majorat prin adăugarea de produse enumerate în anexa II la 

anexa I; 

 

- în ceea ce privește adaptarea anexelor I și II la regulamentul UE, în cazul în care 

nivelul suspendării este redus prin eliminarea produselor enumerate în anexa I, în 

ordinea specificată în regulamentul UE; 

 

- în ceea ce privește modificarea ratei taxei suplimentare la import, în cazul în care 

nivelul suspendării nu poate fi adaptat la nivelul anulării sau al reducerii avantajelor 

prin adăugarea sau eliminarea de produse de pe lista din anexa I. 

Întrucât regulamentul UE a intrat în vigoare la 8 martie 2018, nu au fost adoptate acte 

delegate până în prezent. Vom informa în mod corespunzător Parlamentul European și 

Consiliul de îndată ce regulamentul delegat 2019 este adoptat de Colegiu. 

Cu toate acestea, începând cu 20 februarie 2014, Comisia a adoptat patru (4) acte delegate în 

temeiul Regulamentului (CE) nr. 673/2005 al Consiliului (predecesorul regulamentului UE), 

după cum urmează: 

- Regulamentul delegat (UE) 2015/675 al Comisiei din 26 februarie 2015 de modificare 

a Regulamentului (CE) nr. 673/2005 al Consiliului de instituire de drepturi vamale 

suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii, 

de instituire a unei taxe de import suplimentare de 1,5 % pentru produsele enumerate 

în anexa I; 
 

- Regulamentul delegat (UE) 2016/654 al Comisiei din 26 februarie 2016 de modificare 

a Regulamentului (CE) nr. 673/2005 al Consiliului de instituire de drepturi vamale 

suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii, 

de instituire a unei taxe de import suplimentare de 0,45 % pentru produsele enumerate 

în anexa I; 

 

- Regulamentul delegat (UE) 2017/750 al Comisiei din 24 februarie 2017 de modificare 

a Regulamentului (CE) nr. 673/2005 al Consiliului de instituire de drepturi vamale 

suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii, 

de instituire a unei taxe de import suplimentare de 4,3 % pentru produsele enumerate 

în anexa I; și 

 

- Regulamentul delegat (UE) 2018/632 al Comisiei din 19 februarie 2018 de modificare 

a Regulamentului (CE) nr. 673/2005 al Consiliului de instituire de drepturi vamale 
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suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii, 

de instituire a unei taxe de import suplimentare de 0,3 % pentru produsele enumerate 

în anexa I. 

Competența de a adopta fiecare dintre actele delegate enumerate mai sus a fost exercitată 

pentru a ajusta cu precizie nivelul anual al taxei suplimentare de import la valoarea efectivă a 

anulării și a deprecierii, calculată pe baza valorii taxelor colectate pentru produsele UE în cele 

mai recente distribuiri anuale de către Statele Unite în temeiul CDSOA. În fiecare dintre 

cazurile de mai sus, această ajustare a condus la o modificare a nivelului taxei suplimentare 

care este aplicat listei limitate a produselor enumerate în anexa 1 la regulamentul UE.  

IV. Concluzii 

Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să ia act de prezentul raport în contextul 

exercitării corespunzătoare de către Comisie a competențelor delegate prin Regulamentul UE. 

 

 


