
BREXIT 

Prohibiţii sau restricţii (P/R) în 
vederea protejării siguranţei şi 

sănătăţii, a moştenirii culturale şi a 
mediului înconjurător 



 
P&R 

 
Sfârșitul perioadei de tranziție: 01 Ian 2021 

 

• UK devine țară terță 

 

• IN va continua să aplice legislația prevăzută în 
anexa 2 la protocolul  IE/IN  a Acordului de 
retragere 

 



P&R 

 

• Mișcărilor de bunuri (importurilor și 
exporturilor) între EU și UK li se vor aplica P&R 

 

• Mișcărilor de bunuri intre EU si IN nu li se vor 
aplica P&R 

 



P&R 

• Importul  în IN din țări terțe și din MB 

 

Se vor aplica toate P și R enumerate în anexa 2 la 
protocolul IE / NI al Acordului de retragere 

 

Se vor include modificări viitoare la P și R deja 
cuprinse în anexa 2 la protocolul IE / NI al 
Acordului de retragere 

 



P&R 

• Exportul din IN către țări terțe și către MB 

 

Toate P și R enumerate în anexa 2 se vor aplica 
pentru circulația mărfurilor către țări terțe 

 

P și R vor fi aplicate pentru deplasarea către MB 
numai dacă sunt acoperite de o obligație 
internațională a UE 



P&R 

• COM Notă generală P și R  
Notificare către părțile interesate cu privire la normele UE în domeniul 
interdicțiilor și restricțiilor de import și export ( versiunea 15 mai 2020) 

• COM Notă generală de orientare cu privire la 
vamă  

Versiunea 14 iulie 2020 se află în curs de revizuire. Noua versiune  va fi 
disponibilă înainte de 31 decembrie 2020 

• COM Notificări specifice P și R 
Notificări privind P și R specifice 

Exemple: DPI, bunuri culturale, arme de foc, dublă utilizare etc. 

 



P&R Exemple 

• Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de 
către autoritățile vamale 

Cerere de interventie a autoritatii vamale 

După încheierea perioadei de tranziție, Regatului Unit nu i se mai aplică normele UE privind 
asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și, în special, 
Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind 
asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale 

Deciziile de acceptare a cererilor la nivelul Uniunii, adoptate de serviciul vamal competent din Regatul 
Unit, nu mai sunt valabile în UE după încheierea perioadei de tranziție. Acești titulari de decizii trebuie 
să depună o nouă cerere la nivelul Uniunii în unul dintre statele membre ale UE pentru a obține o 
decizie de acceptare a cererii pentru statul membru (statele membre) selectat(e) la momentul 
depunerii cererii 

• Produse DU 
Transporturile dinspre UE către Regatul Unit de produse cu dublă utilizare prevăzute de Regulamentul 
(CE) nr. 428/2009 vor face obiectul unei cerințe de autorizare; 

• Exportul si importul bunurilor culturale 
Licente de export pentru exporturile către Regatul Unit, conform Regulamentului (CE) nr. 116/2009.  
Licențe de import pentru bunurile enumerate în partea B din anexa la regulamentul (UE) nr. 2019/880 
(articolul 4) și, pentru bunurile enumerate în partea C din anexa la regulamentul menționat,  
depunerea unei declarații a importatorului la vămile UE. Licentele se elibereaza de Direcţiile pentru 
cultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti 



P&R 

 

Toate notificările sunt disponibile la adresa 

 
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-
partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en 


