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ANEXĂ  

1. NATURA ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL NORMELOR ȘI 

ANGAJAMENTELOR 

1. Pe baza autorizației existente a Consiliului pentru negocieri în cadrul Organizației 

Mondiale a Comerțului (OMC) în contextul Agendei de dezvoltare de la Doha, 

scopul negocierilor multilaterale ar trebui să fie stabilirea de discipline în cadrul 

OMC cu privire la aspectele comerciale ale comerțului electronic în vederea 

consolidării comerțului electronic mondial, a facilitării operațiunilor întreprinderilor, 

inclusiv a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, în special, prin 

consolidarea încrederii consumatorilor în mediul online și prin crearea de noi 

oportunități de promovare a creșterii și dezvoltării durabile și favorabile incluziunii. 

Negocierile ar trebui să vizeze, de asemenea, liberalizarea comerțului cu bunuri și 

servicii în sectoare specifice care sunt direct relevante pentru a permite comerțul 

electronic. 

2. Negocierile ar trebui să se desfășoare și să fie încheiate ținând seama în mod 

corespunzător de drepturile și obligațiile membrilor în cadrul OMC, respectând 

principiile transparenței și incluziunii și pe baza acordurilor OMC existente, inclusiv 

excepțiile de la acestea.  

3. Negocierile ar trebui să vizeze dezvoltarea unor discipline și a unor angajamente la 

standarde înalte cu participarea unui număr cât mai mare de membri OMC. 

Negocierile ar trebui să țină seama atât de oportunitățile unice oferite de comerțul 

electronic, cât și de provocările cu care se confruntă membrii OMC în ceea ce 

privește comerțul electronic. Prin urmare, normele și angajamentele ar trebui să 

prevadă o flexibilitate adecvată. 

4. Normele și angajamentele convenite de Uniunea Europeană (UE) ar trebui să țină 

seama de obligația privind clauza națiunii celei mai favorizate în cadrul acordurilor 

OMC existente, cu excepția cazului în care membrii OMC convin altfel.  

2. CONȚINUTUL PROPUS AL NORMELOR ȘI ANGAJAMENTELOR 

5. Negocierile ar trebui să dezvolte discipline noi privind aspectele comerciale ale 

comerțului electronic în cadrul OMC. Acestea ar trebui să urmărească îmbunătățirea 

condițiilor pentru comerțul electronic mondial în beneficiul întreprinderilor și al 

consumatorilor din Uniunea Europeană și să sporească participarea la lanțurile 

valorice globale a microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii, precum și 

a țărilor în curs de dezvoltare și a țărilor cel mai puțin dezvoltate. 

6. Negocierile se vor desfășura într-un mod deschis și favorabil incluziunii. Prin 

urmare, acestea pot acoperi orice aspect comercial legat de comerțul electronic 

propus de către membrii participanți. Recunoscând caracterul transversal al 

comerțului electronic, negocierile se pot referi la aspecte precum: 

– facilitarea tranzacțiilor electronice (de exemplu, semnături electronice și alte 

servicii electronice de încredere, autentificări electronice); 

– taxele vamale pentru transmisiile electronice și conținutul transmis; 

– încrederea consumatorilor (de exemplu, protecția consumatorilor online, 

comunicațiile electronice nesolicitate, accesul la căile de atac);  
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– discipline de reglementare privind serviciile de telecomunicații pentru a se 

asigura condiții de concurență echitabile și o concurență efectivă în sectorul 

telecomunicațiilor; 

– fluxurile transfrontaliere de date, cerințele de localizare a datelor și protecția 

datelor cu caracter personal; 

– încrederea întreprinderilor (de exemplu, protecția codului sursă al 

calculatorului, transferul forțat de tehnologie); 

– îmbunătățirea accesului la comerțul electronic (de exemplu, accesul la internet, 

la servicii online și date guvernamentale sau accesul la intermediarii online și 

răspunderea acestora); 

– măsuri de facilitare a comerțului relevante pentru comerțul electronic (de 

exemplu, tranzacțiile fără suport de hârtie), ținând seama în mod corespunzător 

de Acordul OMC privind facilitarea comerțului; 

– aspectele legate de comerțul electronic ale drepturilor de proprietate 

intelectuală, inclusiv secretele comerciale; 

– aspectele legate de dezvoltare; 

– transparența; și 

– cooperarea (de exemplu, între membrii participanți, autoritățile de protecție a 

consumatorilor).  

7. Uniunea Europeană ar putea, de asemenea, să se angajeze în negocieri privind alte 

aspecte comerciale ale comerțului electronic propuse de membrii participanți, în 

conformitate cu aceste directive.  

8. De asemenea, negocierile ar trebui să vizeze liberalizarea progresivă a comerțului cu 

bunuri și servicii prin reducerea restricțiilor privind accesul pe piață și tratamentul 

național în anumite sectoare specifice care sunt direct relevante pentru a permite 

comerțul electronic, în special serviciile de telecomunicații, serviciile informatice și 

serviciile conexe, în plus față de angajamentele existente ale membrilor în cadrul 

OMC.  

9. Orice normă sau angajament convenit de UE trebuie să fie în conformitate cu cadrul 

juridic al UE.  

10. În special, Uniunea Europeană nu convine asupra disciplinelor sau a angajamentelor 

care ar putea afecta cadrul său juridic în materie de securitate cibernetică, mai ales cu 

privire la un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice 

în toată Uniunea Europeană. 

11. Mai mult, Uniunea Europeană nu convine asupra disciplinelor sau a angajamentelor 

care ar putea afecta cadrul său juridic în materie de protecție a datelor cu caracter 

personal. În ceea ce privește fluxurile transfrontaliere de date (cerințele privind 

localizarea datelor și protecția datelor cu caracter personal), Uniunea Europeană 

respectă abordarea orizontală aprobată în ceea ce privește acordurile bilaterale 

comerciale și de investiții.  

12. În plus, Uniunea Europeană și statele sale membre își mențin posibilitatea de a-și 

păstra și de a-și dezvolta capacitatea de a defini și de a pune în aplicare politici 

culturale și audiovizuale în scopul conservării diversității culturale. Uniunea 

Europeană nu convine asupra normelor sau angajamentelor pentru serviciile 
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audiovizuale. Uniunea Europeană nu își asumă angajamente cu privire la serviciile 

furnizate sau activitățile desfășurate în exercitarea autorității guvernamentale.  

13. Normele și angajamentele nu trebuie să împiedice capacitatea Uniunii Europene, a 

statelor sale membre și a autorităților lor naționale, regionale și locale de a 

reglementa activitatea economică în interes public, de a îndeplini obiective legitime 

de politică publică, precum protecția și promovarea sănătății publice, serviciile 

sociale, educația publică, siguranța, mediul, moralitatea publică, protecția socială sau 

a consumatorilor, confidențialitatea și protecția datelor și promovarea și protejarea 

diversității culturale. Înalta calitate a serviciilor publice din Uniunea Europeană ar 

trebui să fie menținută în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene și, în special, cu Protocolul nr. 26 privind serviciile de interes general, 

luându-se în considerare rezervele Uniunii Europene în acest domeniu, inclusiv în 

temeiul GATS. 
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