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AVIZ CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE
RETRAGEREA REGATULUI UNIT ȘI NORMELE UE ÎN DOMENIUL LICENȚELOR DE
IMPORT/EXPORT PENTRU ANUMITE MĂRFURI

La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat intenția sa de a se retrage din Uniune în
temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Prin urmare, cu excepția
cazului în care se stabilește o altă dată printr-un acord de retragere ratificat1, întreaga
legislație primară și secundară a Uniunii va înceta să se aplice Regatului Unit începând
cu data de 30 martie 2019, ora 00:00 (CET) (denumită în continuare „data retragerii”)2.
Regatul Unit va deveni în acel moment o „țară terță”3.
Pregătirea pentru retragere este o chestiune de interes nu doar pentru UE și pentru
autoritățile naționale, ci și pentru entitățile din sectorul privat.
Având în vedere gradul considerabil de incertitudine, în special în ceea ce privește
conținutul unui eventual acord de retragere, părților interesate care expediază mărfuri ce
fac obiectul unor licențe de import/export sau pot deveni obiectul unor licențe de
import/export începând cu data retragerii li se amintesc consecințele juridice care vor
trebui luate în considerare când Regatul Unit va deveni o țară terță4. 5
Sub rezerva dispozițiilor tranzitorii care ar putea fi conținute într-un posibil acord de
retragere, de la data retragerii, în cazul expedierilor de mărfuri către/dinspre țări terțe,
inclusiv Regatul Unit, se aplică următoarele dispoziții cu privire la licențele de
import/export:

1

Sunt în curs de desfășurare negocieri cu Regatul Unit în vederea ajungerii la un acord de retragere.

2

În plus, în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul
European, de acord cu Regatul Unit, poate decide în unanimitate că tratatele încetează să se aplice de
la o dată ulterioară.

3

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

4

Pentru o deplasare de mărfuri care a început înainte de data retragerii și se termină la acea dată sau
ulterior („mărfuri navigante”), UE încearcă să convină asupra unor soluții împreună cu Regatul Unit în
cadrul acordului de retragere. Principiile esențiale ale poziției UE cu privire la chestiunile legate de
domeniul vamal necesare pentru o retragere ordonată a Regatului Unit din Uniune sunt disponibile la
următoarea adresă: https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-relatedmatters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_en.

5

Prezentul aviz nu tratează normele bazate pe Tratatul EURATOM.

1.

LICENȚELE DE IMPORT/EXPORT NECESARE ÎN TEMEIUL DREPTULUI UNIUNII

Diferite domenii ale dreptului Uniunii prevăd, pentru anumite mărfuri, o
autorizație/aprobare/notificare obligatorie a expedierilor dintr-o țară terță către Uniunea
Europeană sau invers (denumite în continuare „licențe de import/export”). În majoritatea
cazurilor, o astfel de licență nu este necesară pentru expedierile în interiorul Uniunii sau
cerințele sunt diferite. De obicei, licențele de import/export sunt eliberate de autoritățile
naționale competente, iar conformitatea este verificată în cadrul controalelor vamale din
Uniunea Europeană.
Începând cu data retragerii, în cazul în care importul/exportul de mărfuri este condiționat
de obținerea unei licențe în temeiul dreptului Uniunii, expedierile din UE-27 către
Regatul Unit și invers vor necesita o astfel de licență de import/export.
2.

LICENȚELE

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

UNIT

ÎN CALITATE DE

Legislația Uniunii poate prevedea posibilitatea eliberării unor licențe de import/export de
către alt stat membru decât statul membru în care marfa intră pe teritoriul Uniunii
Europene sau din care iese de pe acest teritoriu.
Începând cu data retragerii, licențele de import/export eliberate de Regatul Unit în
calitate de stat membru al UE în temeiul dreptului Uniunii nu vor mai fi valabile pentru
expedierile din țări terțe către UE-27 sau invers.
3.

MĂRFURILE VIZATE

Există licențe de import/export într-o mare varietate de domenii de politică și pentru o
gamă largă de mărfuri, printre care se numără:
 deșeurile6 [Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al
Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri7];
 anumite produse chimice care prezintă risc8 [Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și
importul de produse chimice care prezintă risc9];
 substanțele care diminuează stratul de ozon10 [Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind
substanțele care diminuează stratul de ozon11];
6
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JO L 190, 12.7.2006, p. 1.
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 mercurul și anumite amestecuri de mercur12 [Regulamentul (UE) 2017/852 al
Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 privind mercurul13];
 precursorii de droguri14 [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 terțe15];
 organismele modificate genetic16 [Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al
Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2003 privind deplasările
transfrontaliere de organisme modificate genetic17];
 exemplarele din specii pe cale de dispariție18 [Regulamentul (CE) nr. 338/97 al
Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei
sălbatice prin controlul comerțului cu acestea19];
 bunurile culturale20 [Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului din
18 decembrie 2008 privind exportul bunurilor culturale21];
 diamantele brute22 [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 brute23];
 „produsele cu dublă utilizare”24 [Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului
din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor,
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JO L 286, 31.10.2009, p. 1.
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JO L 137, 24.5.2017, p. 1.
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JO L 22, 26.1.2005, p. 1, Ediție specială, capitol 15 volum 013, p. 114 .
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să

consultați

web

site-ul

3

să

site-ul

consultați

site-ul

transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă
utilizare25];
 armele de foc și muniția26 [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 muniții27];
 tehnologia și echipamentul militar28 [Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului
din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul
exporturilor de tehnologie și echipament militar29];
 anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa
capitală/tortura30 [Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului din
27 iunie 2005 privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate
pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu
cruzime, inumane sau degradante31].
Se sugerează părților interesate să aibă în vedere luarea măsurilor necesare pentru a se
pregăti de posibile modificări.
Site-urile web menționate anterior ale serviciilor Comisiei 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
Direcția Generală Mediu
Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri
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JO L 134, 29.5.2009, p. 1.
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Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul web tematic: https://ec.europa.eu/homeaffairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en.
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JO L 94, 30.3.2012, p. 1.
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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 cuprinzând produsele militare a fost publicată în JO C 97,
28.3.2017, p. 1.
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JO L 335, 13.12.2008, p. 99.
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Serviciul Instrumente de Politică Externă
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