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AVIZ CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE
RETRAGEREA REGATULUI UNIT ȘI NORMELE UE ÎN DOMENIUL INTERDICȚIILOR ȘI
RESTRICȚIILOR ÎN CEEA CE PRIVEȘTE IMPORTURILE ȘI EXPORTURILE, ÎN SPECIAL
LICENȚELE DE IMPORT/EXPORT

La 1 februarie 2020, Regatul Unit s-a retras din Uniunea Europeană și a devenit o țară
terță1. Acordul de retragere2 prevede o perioadă de tranziție, care se încheie la
31 decembrie 20203. Până la această dată, dreptul UE se va aplica integral în
Regatul Unit și pe teritoriul acestuia4.
În perioada de tranziție, UE și Regatul Unit vor negocia un acord privind un nou
parteneriat, care să prevadă în special o zonă de liber schimb. Cu toate acestea, nu este
sigur că un astfel de acord va fi încheiat și va intra în vigoare la încheierea perioadei de
tranziție. În orice caz, un astfel de acord ar crea o relație care, în ceea ce privește
condițiile de acces pe piață, va fi foarte diferită de participarea Regatului Unit la piața
internă, la uniunea vamală a UE5, precum și la domeniul TVA și al accizelor.
Prin urmare, tuturor părților interesate, în special operatorilor economici, li se amintește
situația juridică aplicabilă după încheierea perioadei de tranziție (partea A de mai jos).
Prin prezentul aviz se explică, de asemenea, anumite dispoziții relevante privind
separarea ale Acordului de retragere (partea B de mai jos), precum și normele aplicabile
pe teritoriul Irlandei de Nord după încheierea perioadei de tranziție (partea C de mai jos).
1

O țară terță este o țară care nu este membră a UE.

2

Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană
și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (JO L 29, 31.1.2020, p. 7) („Acordul de retragere”).

3

Perioada de tranziție poate fi prelungită, înainte de 1 iulie 2020 și o singură dată, cu până la unul sau
doi ani [articolul 132 alineatul (1) din Acordul de retragere]. Până în prezent, guvernul Regatului Unit
a exclus o astfel de prelungire.

4

Cu anumite excepții, prevăzute la articolul 127 din Acordul de retragere, niciuna dintre acestea nefiind
relevante în contextul prezentului aviz.

5

În particular, un acord de liber schimb nu include concepte ținând de piața internă (în domeniul
bunurilor și serviciilor) cum ar fi recunoașterea reciprocă, principiul țării de origine și armonizarea. De
asemenea, un acord de liber schimb nu elimină formalitățile și controalele vamale, precum cele privind
originea mărfurilor și a materialelor care intră în componența acestora, și nici interdicțiile și restricțiile
referitoare la importuri și exporturi.

Recomandări pentru părțile interesate:
Pentru a face față consecințelor explicate în prezentul aviz, părților interesate li se
recomandă, în special, să ia măsurile necesare pentru a asigura respectarea, după
încheierea perioadei de tranziție, a interdicțiilor și restricțiilor, printre care se numără și
licențele de import/export.

Rețineți:
Prezentul aviz oferă o imagine de ansamblu asupra „interdicțiilor și restricțiilor”,
acordând o atenție specială licențelor de import/export (un subset al interdicțiilor și
restricțiilor).
Prezentul aviz ar trebui citit în coroborare cu avizul privind aspectele vamale, precum și
cu avizele privind interdicțiile și restricțiile specifice, care sunt în curs de elaborare sau
care au fost publicate. 6
Prezentul aviz nu abordează normele UE privind drepturile de proprietate intelectuală. În
ceea ce privește aceste aspecte, sunt în curs de elaborare sau au fost publicate alte avize7.
A. SITUAȚIA JURIDICĂ DUPĂ ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE TRANZIȚIE
Diferite domenii ale dreptului UE prevăd, pentru anumite mărfuri, interdicții și restricții
în ceea ce privește importul acestora din sau exportul acestora către țări terțe 8. După
încheierea perioadei de tranziție, normele UE în domeniul interdicțiilor și restricțiilor nu
se vor mai aplica în Regatul Unit9. Acest lucru are în special următoarele consecințe:
1.

INTERDICȚII ȘI RESTRICȚII
Importul/exportul anumitor mărfuri poate face obiectul unor interdicții și restricții în
temeiul dreptului UE. Legislația vamală a UE, și anume, în special, articolele 134 și
267 din Codul vamal al Uniunii10, furnizează autorităților vamale „instrumentele”
necesare pentru a pune în aplicare interdicțiile și restricțiile (declarații vamale,
prezentarea mărfurilor etc.), care sunt prevăzute în legislația sectorială a UE.

6

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_ro

7

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_ro

8

Interdicțiile și restricțiile se pot referi la mărfuri care „intră” pe teritoriul vamal sau „ies” de pe acest
teritoriu, la „expedierea” sau la „deplasarea” unei mărfi către sau din UE ori la punerea în liberă
circulație sau la un alt regim vamal. În sensul prezentului aviz, termenii „import” și „export” sunt
utilizați pentru a reflecta aceste abordări diferite prevăzute în legislația sectorială.

9

În ceea ce privește aplicabilitatea normelor UE în domeniul interdicțiilor și restricțiilor în cazul
Irlandei de Nord, a se vedea partea C a prezentului aviz.

10

Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de
stabilire a Codului vamal al Uniunii, JO L 269, 10.10.2013, p. 1.
2

Interdicțiile și restricțiile pot lua forme foarte diferite, cum ar fi:


interdicții totale11;



controale care trebuie să fie efectuate la frontieră de autorități competente
specializate (în materie de sănătate, siguranță alimentară etc.)12;



restricții cantitative în cadrul unui sistem de cote13;



autorizarea sau înregistrarea importatorului14 sau exportatorului15;



o autorizație/aprobare din partea unei autorități sau o notificare către o autoritate
a expedierii (a se vedea mai jos, secțiunea 2 din partea A a prezentului aviz);



documente suplimentare (licențe, permise, certificate etc.) care însoțesc lotul16
sau



o obligație de diligență suplimentară a importatorului17.

După încheierea perioadei de tranziție, interdicțiile și restricțiile în ceea ce privește
importurile se aplică importurilor din Regatul Unit în UE, în timp ce interdicțiile și
restricțiile în ceea ce privește exporturile se aplică exporturilor din UE către Regatul
Unit.

11

De exemplu, pentru puii de focă (Directiva 83/129/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 privind
importul în statele membre de piele de pui de focă și de produse derivate, JO L 91, 9.4.1983, p. 30).

12

De exemplu, pentru animalele vii [Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al
Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a
asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea
animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, JO L 95, 7.4.2017, p. 1].

13

De exemplu, pentru hidrofluorocarburi [Regulamentul (UE) nr. 517/2014 din 16 aprilie 2014 privind
gazele fluorurate cu efect de seră, JO L 150, 20.5.2014, p. 195].

14

De exemplu, pentru medicamentele de uz uman (Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz
uman, JO L 311, 28.11.2001, p. 67) sau pentru medicamentele de uz veterinar (Directiva 2001/82/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu
privire la produsele medicamentoase veterinare, JO L 311, 28.11.2001, p. 1) ori pentru precursori de
explozivi [Regulamentul (UE) 2019/1148 al Parlamentului European și al Consiliului din
20 iunie 2019 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, JO L 186, 11.7.2019,
p. 1].

15

De exemplu, pentru exportul de gaze fluorurate cu efect de seră [articolul 19 din Regulamentul (UE)
nr. 517/2014, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1375 al Comisiei].

16

De exemplu, pentru anghile [Regulamentul (CE) nr. 1100/2007 al Consiliului din 18 septembrie 2007
de instituire a unor măsuri pentru regenerarea rezervelor de anghilă din Europa, JO L 248, 22.9.2007,
p. 17].

17

De exemplu, pentru lemn [Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al
Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe
piață lemn și produse din lemn, JO L 295, 12.11.2010, p. 23].
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2.

LICENȚELE

DE IMPORT/EXPORT ELIBERATE DE REGATUL
STAT MEMBRU AL UE ÎN TEMEIUL DREPTULUI UNIUNII

UNIT

ÎN CALITATE DE

În
unele
cazuri,
interdicțiile
și
restricțiile
iau
forma
unei
autorizări/aprobări/notificări obligatorii a unui anumit lot importat dintr-o țară terță
în UE sau exportat din UE către o țară terță (denumite în continuare „licențe de
import/export”),18 și anume licențele de import/export constituie un subset al
interdicțiilor și restricțiilor.
În majoritatea cazurilor, o astfel de licență nu este necesară pentru expedierile în
interiorul Uniunii sau cerințele sunt diferite. Licențele de import/export sunt
eliberate, de obicei, de autoritățile competente ale unui stat membru (sau, în unele
cazuri, de Comisia Europeană). De regulă, conformitatea este verificată în cadrul
controalelor vamale în UE.
2.1.

Cerința privind licențele de import/export pentru expedierile din/către
Regatul Unit
După încheierea perioadei de tranziție, în cazul în care este necesară o licență
de import/export, această cerință se aplică, de asemenea, importurilor din
Regatul Unit în UE și exporturilor din UE către Regatul Unit.

2.2.

Licențele de import/export eliberate de Regatul Unit în temeiul dreptului
UE
Dreptul UE poate prevedea posibilitatea eliberării unor licențe de
import/export de către un alt stat membru decât statul membru în care marfa
intră pe teritoriul UE sau din care iese de pe acest teritoriu.
Licențele de import/export eliberate de Regatul Unit în temeiul dreptului
Uniunii nu mai sunt valabile pentru importurile în UE sau pentru exporturile
din UE după încheierea perioadei de tranziție.

B. DISPOZIȚIILE RELEVANTE PRIVIND SEPARAREA ALE ACORDULUI DE RETRAGERE
Articolul 47 alineatul (1) din Acordul de retragere prevede că, în condițiile stabilite de
acesta, circulația mărfurilor aflată în curs la încheierea perioadei de tranziție este tratată
ca o circulație în interiorul Uniunii în ceea ce privește cerințele în materie de acordare a
licențelor de import și export prevăzute de dreptul UE.
Exemplu: Un lot de deșeuri a cărui circulație este în curs între UE și Regatul Unit la
încheierea perioadei de tranziție poate intra în continuare în UE sau în Regatul Unit pe
baza unei licențe pentru circulația în interiorul UE.
C. NORMELE

APLICABILE ÎN

IRLANDA

DE

NORD

DUPĂ ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE

TRANZIȚIE

După încheierea perioadei de tranziție se aplică Protocolul privind Irlanda/Irlanda de
Nord („Protocolul I/IN”).19 Protocolul I/IN face obiectul consimțământului periodic
18

Cf. anexa la prezentul aviz.

19

Articolul 185 din Acordul de retragere.
4

exprimat de Adunarea Legislativă a Irlandei de Nord, perioada inițială de aplicare
prelungindu-se până la patru ani după încheierea perioadei de tranziție.20
Protocolul I/IN face ca anumite dispoziții ale dreptului UE să fie aplicabile inclusiv în
Regatul Unit și pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord. În cadrul
Protocolului I/IN, UE și Regatul Unit au convenit, în plus, că în măsura în care normele
UE se aplică în Regatul Unit și pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord,
aceasta din urmă este tratată ca și cum ar fi un stat membru.21
Protocolul I/IN prevede că interdicțiile și restricțiile în temeiul dreptului UE22 se aplică
Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Aceasta înseamnă că trimiterile la UE din părțile A și B ale prezentului aviz trebuie
înțelese ca incluzând Irlanda de Nord, în timp ce trimiterile la Regatul Unit trebuie
înțelese ca referindu-se numai la Marea Britanie.
Mai precis, aceasta înseamnă, printre altele, că:


interdicțiile și restricțiile în ceea ce privește importurile nu se aplică expedierilor
din Irlanda de Nord către UE;



interdicțiile și restricțiile în ceea ce privește importurile se aplică expedierilor din
Marea Britanie către Irlanda de Nord;



interdicțiile și restricțiile în ceea ce privește importurile se aplică expedierilor din
orice țară terță către Irlanda de Nord;



interdicțiile și restricțiile în ceea ce privește exporturile nu se aplică expedierilor
din UE către Irlanda de Nord;



interdicțiile și restricțiile în ceea ce privește exporturile se aplică expedierilor din
Irlanda de Nord către țări terțe;



interdicțiile și restricțiile în ceea ce privește exporturile se aplică expedierilor din
Irlanda de Nord către Marea Britanie numai în măsura strict impusă de
eventualele obligații internaționale ale UE.23

În ceea ce privește în mod specific licențele de import/export (un subset al interdicțiilor și
restricțiilor), aceasta înseamnă că:

20

Articolul 18 din Protocolul I/IN.

21

Articolul 7 alineatul (1) din Acordul de retragere, coroborat cu articolul 13 alineatul (1) din
Protocolul I/IN.

22

Articolul 5 alineatul (4) din Protocolul I/IN și anexa 2 la respectivul protocol. Pentru informații care
privesc în mod specific licențele de import/export (și anume, un subset al interdicțiilor și restricțiilor),
a se vedea coloana 4 din anexa la prezentul aviz.

23

Articolul 6 alineatul (1) din Protocolul I/IN. Pentru informații care privesc în mod specific licențele de
import/export (și anume, un subset al interdicțiilor și restricțiilor), a se vedea coloana 3 din anexa la
prezentul aviz. Serviciile Comisiei vor publica în timp util informații suplimentare sectoriale cu privire
la această chestiune.
5



în cazul în care normele UE prevăd obligația statelor membre de a elibera licențe
de import/export, Regatul Unit este responsabil, în ceea ce privește Irlanda de
Nord, cu eliberarea acestor licențe de import/export;



licențele de import/export eliberate de Regatul Unit înainte de încheierea
perioadei de tranziție continuă să fie valabile, în ceea ce privește Irlanda de Nord,
după încheierea perioadei de tranziție, cu condiția ca cerințele să fie îndeplinite în
continuare.

Cu toate acestea, Protocolul I/IN exclude posibilitatea ca, în ceea ce privește Irlanda de
Nord, Regatul Unit


să participe la procesul de luare a deciziilor și de elaborare a deciziilor Uniunii24;



să inițieze proceduri de opoziție, de salvgardare sau de arbitraj, în măsura în care
acestea se referă la reglementări, standarde, evaluări, înregistrări, certificate,
aprobări și autorizații eliberate sau efectuate de statele membre ale UE; 25



să acționeze ca autoritate principală pentru evaluări, examinări și autorizări26;



să invoce recunoașterea reciprocă a licențelor eliberate de Regatul Unit în ceea ce
privește Irlanda de Nord27.

Mai precis, aceasta înseamnă, printre altele, că:


o licență de export eliberată de Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord
nu poate fi invocată pentru expedierile din UE către o țară terță;



o licență de import eliberată de Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord
nu poate fi invocată pentru expedierile dintr-o țară terță către UE și că



în ceea ce privește Irlanda de Nord, Regatul Unit nu poate elibera certificate
UE28.

Site-urile web menționate în anexă oferă informații generale cu privire la licențele de
import/export. Aceste pagini vor fi actualizate cu noi informații, dacă va fi necesar.
Comisia Europeană
Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală
24

În cazul în care sunt necesare schimburi de informații sau consultări reciproce, acestea vor avea loc în
cadrul grupului de lucru consultativ mixt instituit prin articolul 15 din Protocolul I/IN.

25

Articolul 7 alineatul (3) al cincilea paragraf din Protocolul I/IN.

26

Articolul 13 alineatul (6) din Protocolul I/IN.

27

Articolul 7 alineatul (3) primul paragraf din Protocolul I/IN.

28

De exemplu, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului din
20 decembrie 2002 de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind
comerțul internațional cu diamante brute.
6

Direcția Generală Mediu
Direcția Generală Comerț
Direcția Generală Politici Climatice
Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne
Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară
Serviciul Instrumente de Politică Externă

7

ANEXĂ:
Mărfuri

MĂRFURI CARE FAC OBIECTUL LICENȚELOR DE IMPORT/EXPORT
Legislație, (direcția generală coordonatoare)

Mediu, climă și biodiversitate
Deșeuri29
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al
Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri30
(DG ENV)
Anumite
Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al
substanțe
Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse
chimice
chimice care prezintă risc32
31
periculoase
(DG ENV)
Substanțe
Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al
care
Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care
diminuează
diminuează stratul de ozon34
stratul de
(DG CLIMA)
33
ozon

Alte observații

Trimitere din
anexa 2 la
Protocolul IE/IN

Pune în aplicare Convenția
de la Basel

Secțiunea 25

Pune în aplicare Convenția
de la Rotterdam și
Convenția de la Stockholm

Secțiunea 23

Pune în aplicare Protocolul
de la Montreal

Secțiunea 26

29

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul web tematic: http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm.

30

JO L 190, 12.7.2006, p. 1.

31

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul web tematic: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/trade_dangerous/index_en.htm.

32

JO L 201, 27.7.2012, p. 60.

33

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul web tematic: https://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.

Mercur și
anumite
amestecuri
de mercur35
Organisme
modificate
genetic37
Exemplare
din specii pe
cale de
dispariție39

Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului European și al
Consiliului din 17 mai 2017 privind mercurul36
(DG ENV)

Pune în aplicare Convenția
de la Minamata

Secțiunea 26

Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al
Consiliului din 15 iulie 2003 privind deplasările transfrontaliere de
organisme modificate genetic38
(DG SANTE)
Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996
privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul
comerțului cu acestea40
(DG ENV)

Pune în aplicare Protocolul
de la Cartagena

Secțiunea 35

Pune în aplicare Convenția
de la Washington

Secțiunea 26

34

JO L 286, 31.10.2009, p. 1.

35

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul web tematic: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/regulation_en.htm.

36

JO L 137, 24.5.2017, p. 1.

37

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul web tematic: https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/transboundary_en.

38

JO L 287, 5.11.2003, p. 1.

39

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul web tematic: http://ec.europa.eu/environment/cites/index_en.htm.

40

JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

9

Deșeuri
radioactive și
combustibil
uzat

Secțiunea 25

Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului din 20 noiembrie 2006
privind supravegherea și controlul transferurilor de deșeuri radioactive
și combustibil uzat41
(DG ENER)

Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire
a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de
siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive42
(DG ENER)
Securitate
Precursori ai
drogurilor43

„Produse cu
dublă
utilizare”46

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004
de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de
droguri între Comunitate și țările terțe44
(DG TAXUD)
Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de
instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor,
transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu

Pune în aplicare Convenția
Națiunilor Unite împotriva
traficului ilicit de
stupefiante și de substanțe
psihotrope

Comisia propune
includerea acestui
regulament în lista din
secțiunea 2345.
Secțiunea 47

41

JO L 337, 5.12.2006, p. 21.

42

JO L 199, 2. 8. 2011, p. 48.

43

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul web tematic: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-control_en.

44

JO L 22, 26.1.2005, p. 1.

45

Articolul 164 alineatul (5) litera (d) din Acordul de retragere.

46

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul web tematic: http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/
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Arme de foc
și muniții48

Tehnologie
și
echipament
militar50
Altele

dublă utilizare47
(DG TRADE)
Regulamentul (UE) nr. 258/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului din 14 martie 2012 privind punerea în aplicare a articolului
10 din Protocolul Organizației Națiunilor Unite împotriva fabricării și
traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora,
precum și de muniții, adițional la Convenția Organizației Națiunilor
Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Protocolul
ONU privind armele de foc) și de stabilire a măsurilor privind
autorizațiile de export, importul și tranzitul pentru arme de foc, piese și
componente ale acestora, precum și muniții49
(DG HOME)

Pune în aplicare Protocolul
Organizației Națiunilor
Unite împotriva fabricării și
traficului ilegale de arme de
foc, piese și componente ale
acestora, precum și de
muniții, adițional la
Convenția Națiunilor Unite
împotriva criminalității
transnaționale organizate
(Protocolul ONU privind
armele de foc)

Secțiunea 47

Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de
definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor
de tehnologie și echipament militar51
(SEAE)

47

JO L 134, 29.5.2009, p. 1.

48

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul web tematic: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-infirearms_en.

49

JO L 94, 30.3.2012, p. 1.

50

Lista comună a UE cuprinzând produsele militare funcționează drept punct de referință pentru listele naționale de tehnologie și echipament militar ale statelor membre, dar nu le
înlocuiește în mod direct. Cea mai recentă versiune a Listei comune a UE cuprinzând produsele militare a fost publicată în JO C 97, 28.3.2017, p. 1.

51

JO L 335, 13.12.2008, p. 99.
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Embargouri
asupra
armelor

Restricții
comerciale
privind
mărfurile

Bunuri
culturale52

Deciziile Consiliului (PESC) adoptate în temeiul articolului 29 din
TUE
(SEAE)
Lista completă a măsurilor restrictive (sancțiunilor) este disponibilă pe
site-ul web privind harta sancțiunilor UE, care pot fi accesat la adresa
https://www.sanctionsmap.eu/.
Regulamentele Consiliului adoptate în temeiul articolului 215 din
TFUE
(SEAE)

Secțiunea 47

Lista completă a măsurilor restrictive (sancțiunilor) este disponibilă pe
site-ul web privind harta sancțiunilor UE, care pot fi accesat la adresa
https://www.sanctionsmap.eu/.
Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008
privind exportul bunurilor culturale53
(DG TAXUD)
Regulamentul (UE) 2019/880 al Parlamentului European și al
Consiliului din 17 aprilie 2019 privind introducerea și importul
bunurilor culturale54
(DG TAXUD)

Secțiunea 47

Se aplică cel târziu de la
8 iunie 2025 [cu excepția
articolului 3 alineatul (1),
care se aplică de la 28
decembrie 2020]

Comisia propune
includerea acestui
regulament în lista din
secțiunea 4755.

52

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul web tematic: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/cultural-goods_en.

53

JO L 39, 10.2.2009, p. 1.

54

JO L 151, 7.6.2019, p. 1.

55

Articolul 164 alineatul (5) litera (d) din Acordul de retragere.
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Diamante
brute56

Anumite
bunuri care
ar putea fi
utilizate
pentru a
aplica
pedeapsa
capitală/tortu
ra58
Autorizație
de export sau
restricție la
export în
cazul unei
penurii de
produse

Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului din
20 decembrie 2002 de punere în aplicare a sistemului de certificare
pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante
brute57
(DG FPI)
Regulamentul (UE) 2019/125 al Consiliului din 16 ianuarie 2019
privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a
aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu
cruzime, inumane sau degradante59
(DG FPI)

Pune în aplicare sistemul de
certificare pentru Procesul
Kimberley

Regulamentul (UE) 2015/479 al Parlamentului European și al
Consiliului din 11 martie 2015 privind instituirea unui regim comun
aplicabil exporturilor60
(DG TRADE)

Secțiunea 47

Secțiunea 47

Secțiunea 4

56

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul web tematic: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/kimberley_process_en.htm.

57

JO L 358, 31.12.2002, p. 28.

58

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul web tematic: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/anti-torture_measures_en.htm.

59

JO L 30, 31.1.2019, p. 1.

60

JO L 83, 27.3.2015, p. 34.
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