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REV1 – înlocuiește avizul din 

11 iulie 2019 

AVIZ CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE  

  

RETRAGEREA REGATULUI UNIT ȘI NORMELE UE ÎN DOMENIUL CONTINGENTELOR 

TARIFARE 

La 1 februarie 2020, Regatul Unit s-a retras din Uniunea Europeană și a devenit o țară 

terță
1
. Acordul de retragere

2
 prevede o perioadă de tranziție, care se încheie la 

31 decembrie 2020. Până la această dată, dreptul UE se va aplica integral Regatului Unit 

și pe teritoriul acestuia
3
.  

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, ar fi foarte diferită de participarea Regatului Unit la piața 

internă
4
, la uniunea vamală a UE, 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
  Cu anumite excepții, prevăzute la articolul 127 din Acordul de retragere, niciuna dintre acestea nefiind 

relevantă în contextul prezentului aviz. 

4
  În particular, un acord de liber schimb nu include concepte care țin 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. 
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Recomandări pentru părțile interesate 

Pentru a face față consecințelor explicate în prezentul aviz, părțile interesate care importă 

pe baza contingentului tarifar sunt, în special, informate cu privire la următoarele 

aspecte: 

− părțile interesate ar trebui să fie conștiente de faptul că licențele eliberate de Regatul 

Unit sau pentru operatorii din Regatul Unit vor fi valabile numai până la sfârșitul 

perioadei de tranziție și ar trebui să țină seama de acest lucru în deciziile lor 

comerciale și 

− părțile interesate care au constituit garanții la autoritățile din Regatul Unit ar trebui să 

solicite confirmarea faptului că garanțiile plătite vor fi eliberate de Regatul Unit după 

încheierea perioadei de tranziție. 

 

Nota bene! 

Prezentul aviz nu se referă la: 

- regimurile vamale ale UE; 

- normele UE privind datoria vamală; 

- regulile de origine. 

Pentru aceste aspecte, sunt în curs de elaborare sau au fost publicate alte avize
5
. 

A. SITUAȚIA JURIDICĂ DUPĂ ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE TRANZIȚIE 

După încheierea perioadei de tranziție, normele UE în domeniul contingentelor tarifare 

nu se vor mai aplica Regatului Unit
6
. Acest lucru are în special consecințele

7
 menționate 

mai jos. 

Nota bene! Ca parte a pregătirilor pentru retragerea Regatului Unit, UE a luat măsuri 

pentru a asigura repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a UE prin 

procedura prevăzută la articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț 

(GATT) în cadrul actelor juridice ale OMC și ale UE
8
. 

                                                 
5
  https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-

partnership/getting-ready-end-transition-period_ro  

6
  În ceea ce privește aplicabilitatea legislației UE privind contingentele tarifare în Irlanda de Nord, a se 

vedea partea C din prezentul aviz. 

7
  După caz, prezentul aviz se referă și la derogările de la regulile de origine pentru importurile în UE 

și exporturile efectuate în temeiul mai multor acorduri de liber schimb ale UE, gestionate conform 

abordării „primul venit, primul servit”. 

8
  Regulamentul (UE) 2019/216 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 ianuarie 2019 privind 

repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit 

din Uniune și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului, JO L 38, 8.2.2019, p. 1; 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_ro
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:2019:038:TOC
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1. CONTINGENTE TARIFARE 

Anumite produse agricole, produse agricole prelucrate, produse industriale și 

produse pescărești sunt eligibile pentru accize reduse în cadrul contingentelor 

tarifare UE, pe baza:  

- listelor OMC ale UE (contingentele tarifare ale OMC)
9
; 

- acordurilor bilaterale ale UE cu țările terțe („contingente tarifare bilaterale”)
10

; 
11

 

sau a 

- contingentelor tarifare autonome
1213

. 

Există două abordări diferite în materie de gestionare a contingentelor tarifare ale 

UE: gestionarea de tip „primul venit, primul servit” (a se vedea mai jos, secțiunea 2) 

și gestionarea care implică licențe de import și drepturi de import (a se vedea mai 

jos, secțiunea 3)
14

. În prezent, al doilea tip de gestionare se utilizează exclusiv 

pentru contingentele tarifare aferente anumitor produse agricole. 

                                                                                                                                                 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/386 al Comisiei din 11 martie 2019 de stabilire a 

normelor privind repartizarea contingentelor tarifare pentru anumite produse agricole incluse în lista 

OMC a Uniunii ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune și privind licențele de import 

eliberate și drepturile de import alocate în cadrul respectivelor contingente tarifare, JO L 70, 

12.3.2019, p. 4; Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/653 al Comisiei din 24 aprilie 2019 de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 847/2006 în ceea ce privește contingentele tarifare ale Uniunii 

pentru anumite preparate sau conserve de pește, JO L 110, 25.4.2019, p. 34. 

9
  Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind deschiderea și modul de 

administrare a contingentelor tarifare comunitare consolidate în cadrul GATT și a altor câteva 

contingente tarifare comunitare, de stabilire a normelor de modificare sau de adaptare a contingentelor 

menționate, JO L 5, 8.1.2000, p. 1. 

10
  De exemplu, în ceea ce privește Canada, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1586 al 

Comisiei din 19 septembrie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1067/2008 al Comisiei 

privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare comunitare pentru grâul comun de altă 

calitate decât cea superioară provenit din țări terțe și de derogare de la Regulamentul (CE) 

nr. 1234/2007 al Consiliului, JO L 241, 20.9.2017, p. 12. 

11
  Derogările de la regulile de origine (a se vedea mai sus) sunt întotdeauna convenite la nivel bilateral.  

12
  Regulamentul (UE) nr. 1388/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind deschiderea și modul 

de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole și 

industriale, JO L 354, 28.12.2013, p. 319 și Regulamentul (UE) 2018/1977 al Consiliului din 

11 decembrie 2018 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome 

ale Uniunii pentru anumite produse pescărești pentru perioada 2019-2020, JO L 317, 14.12.2018, p. 2. 

13
  Contingentele tarifare stabilite în cadrul regimurilor de apărare comercială ale Uniunii sunt 

întotdeauna contingente tarifare autonome. 

14
  A se vedea, de asemenea, „Nota de orientare – Retragerea Regatului Unit și aspectele vamale în cazul 

absenței unui acord” (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-

notices_ro#tradetaxud).  

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_ro#tradetaxud
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_ro#tradetaxud
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În plus, pentru exportul anumitor produse, în unele cazuri, UE gestionează 

contingentele tarifare acordate UE de către țările terțe cu ajutorul licențelor de 

export (a se vedea mai jos, secțiunea 4). 

2. GESTIONAREA DE TIP „PRIMUL VENIT, PRIMUL SERVIT” A CONTINGENTELOR 

TARIFARE ALE UE
15

 

În conformitate cu articolul 50 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

2015/2447 al Comisiei
16

, autoritățile vamale verifică dacă o cerere pentru a 

beneficia de un contingent tarifar făcută de declarant în declarația vamală de punere 

în liberă circulație este valabilă în conformitate cu legislația Uniunii privind 

deschiderea contingentului tarifar. În cazul în care cererea este acceptată, autoritățile 

vamale o transmit Comisiei, care face alocarea cantității în conformitate cu 

articolul 51 din regulamentul menționat. 

După încheierea perioadei de tranziție, cererile înaintate de operatori pentru a 

beneficia de contingentele tarifare ale UE nu mai pot fi acceptate de autoritățile 

vamale din Regatul Unit. Declarațiile acceptate de autoritățile vamale din Regatul 

Unit după încheierea perioadei de tranziție nu sunt eligibile pentru a beneficia de 

contingentele tarifare ale UE. 

3. GESTIONAREA CONTINGENTELOR TARIFARE ALE UE CU AJUTORUL LICENȚELOR 

DE IMPORT ȘI AL DREPTURILOR DE IMPORT
17

 

Anumite contingente tarifare ale UE pentru produsele agricole
18

 sunt gestionate pe 

baza unei licențe emise de un stat membru
19

 în conformitate cu normele prevăzute 

în actele relevante ale Comisiei. 

                                                 
15

  Prezenta secțiune este relevantă și pentru derogările de la regulile de origine pentru importurile în 

UE și exporturile efectuate în temeiul mai multor acorduri de liber schimb ale UE, gestionate conform 

principiului „primul venit, primul servit”. 

16
  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a 

unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, JO L 343, 

29.12.2015, p. 558. 

17
  A se vedea, de asemenea, https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/eu-agriculture-and-

brexit_ro. 

18
  De exemplu, în ceea ce privește contingentele tarifare bilaterale, a se vedea Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) 2015/2079 al Comisiei din 18 noiembrie 2015 privind deschiderea și modul de 

gestionare a unui contingent tarifar de import al Uniunii pentru carnea de vită și mânzat proaspătă și 

congelată originară din Ucraina, JO L 302, 19.11.2015, p. 71.  

19
  A se vedea articolul 184 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor 

agricole, JO L 347, 20.12.2013, p. 671 și articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1237 al 

Comisiei din 18 mai 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului în ceea ce privește normele de aplicare a sistemului de licențe de import și 

export și de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la eliberarea și reținerea garanțiilor constituite 

pentru astfel de licențe, JO L 206, 30.7.2016, p. 1. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/eu-agriculture-and-brexit_ro
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/eu-agriculture-and-brexit_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:2013:347:TOC
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3.1. Licențe de import 

Solicitanții trebuie să își prezinte cererea de licență de import autorităților 

competente din statul membru în care sunt stabiliți și în care sunt înregistrați 

în scopuri de TVA
20

. În conformitate cu articolul 176 alineatul (3) din 

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, o licență emisă de un anumit stat membru 

este valabilă pentru importul produselor în cauză oriunde pe teritoriul vamal 

al UE.  

În ceea ce privește contingentele tarifare ale UE gestionate cu ajutorul 

licențelor, drepturile și obligațiile care decurg din licențele din Regatul Unit 

alocate de autoritățile care eliberează licențe din Regatul Unit vor înceta să 

mai fie valabile în UE la încheierea perioadei de tranziție
21

. 
22

 După 

încheierea perioadei de tranziție, administrațiile vamale din UE nu mai 

acceptă licențele respective.  

Licențele deținute de operatorii din Regatul Unit nu mai sunt valabile după 

încheierea perioadei de tranziție. Acest lucru este valabil și în cazul 

transferurilor
23

 de licențe, înainte de încheierea perioadei de tranziție, către un 

operator stabilit în Regatul Unit
24

. 

Licențele eliberate de autoritățile competente pentru acordarea licențelor din 

UE și deținute de operatori din UE vor rămâne valabile pe teritoriul UE
25

. 

                                                 
20

  Articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a 

normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole 

gestionate printr-un sistem de licențe de import, JO L 238, 1.9.2006, p. 13. 

21
  Acest lucru este valabil și în cazul în care eliberarea unei licențe este precedată de atribuirea 

„drepturilor de import” [a se vedea articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006]. A 

se vedea, de exemplu, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1223/2012 al Comisiei din 

18 decembrie 2012 de stabilire a normelor de aplicare a unui contingent tarifar pentru importul de 

bovine vii în greutate de peste 160 kg originare din Elveția prevăzut de acordul încheiat între 

Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole, 

JO L 349, 19.12.2012, p. 39. 

22
  A se vedea, de asemenea, în privința anumitor contingente tarifare, articolul 2 alineatul (1) din 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/386 al Comisiei din 11 martie 2019 de stabilire a 

normelor privind repartizarea contingentelor tarifare pentru anumite produse agricole incluse în lista 

OMC a Uniunii ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune și privind licențele de import 

eliberate și drepturile de import alocate în cadrul respectivelor contingente tarifare, JO L 70, 

12.3.2019, p. 4.  

23
  În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1237, în anumite circumstanțe este 

posibil să se transfere drepturile care decurg dintr-o licență unui cesionar. Acest lucru se face printr-o 

cerere adresată de titular autorității care a eliberat licența inițială. 

24
  A se vedea, de asemenea, în privința anumitor contingente tarifare, articolul 2 alineatul (2) al doilea 

paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/386 al Comisiei. 

25
  A se vedea, de asemenea, în privința anumitor contingente tarifare, articolul 2 alineatul (2) primul 

paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/386 al Comisiei. 
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3.2. Garanții 

În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1237, 

unele licențe fac obiectul unei garanții care trebuie constituită la autoritatea 

statului membru care a eliberat licența. Garanția este eliberată la import, sub 

rezerva normelor prevăzute la articolul 7 din Regulamentul delegat (UE) 

2016/1237. 

După încheierea perioadei de tranziție, normele UE privind eliberarea 

garanțiilor nu se vor mai aplica Regatului Unit.  

4. LICENȚE DE EXPORT 

Pentru a gestiona anumite contingente tarifare disponibile pentru exportatorii din 

UE către țări terțe, legislația UE, bazată pe acordurile internaționale, prevede un 

sistem de licențe ale UE („licență de export”) care pot fi acordate de administrațiile 

naționale exportatorilor care doresc să beneficieze de contingentul tarifar în cauză
26

.
 

27
 

O licență de export eliberată de Regatul Unit nu va mai fi valabilă în cazul în care 

exportul transportului este efectuat sau asigurat după încheierea perioadei de 

tranziție. 

De asemenea, licențele de export pot face obiectul unei garanții care trebuie plătită. 

În acest caz, se aplică secțiunea 3.2. din prezentul aviz, și anume, după încheierea 

perioadei de tranziție, normele UE privind eliberarea garanțiilor nu se vor mai aplica 

Regatului Unit.  

B. DISPOZIȚII RELEVANTE PRIVIND SEPARAREA ALE ACORDULUI DE RETRAGERE 

Articolul 49 alineatul (3) din Acordul de retragere prevede că normele UE privind 

gestionarea contingentelor tarifare
28

 (inclusiv anularea unei cereri și returnarea 

contingentelor alocate neutilizate) prin metoda „primul sosit, primul servit” continuă să 

se aplice în cazul în care, cumulativ:  

 cererea a fost acceptată de autoritățile din Regatul Unit înainte de încheierea 

perioadei de tranziție și 

                                                 
26 

 De exemplu, Regulamentul (CE) nr. 1187/2009 al Comisiei din 27 noiembrie 2009 de stabilire a 

normelor speciale de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește 

licențele de export și restituirile la export în sectorul laptelui și produselor lactate, JO L 318, 

4.12.2009, p. 1; Regulamentul (CE) nr. 2307/98 al Comisiei din 26 octombrie 1998 privind eliberarea 

certificatelor de export pentru alimentele pentru câini și pisici cu codul NC 2309 10 90 care 

beneficiază de un tratament special la importul în Elveția, JO L 288, 27.10.1998, p. 8.  

27
  Licențele de export pentru lapte și produse lactate nu sunt transferabile, a se vedea de exemplu 

articolul 32 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1187/2009. 

28
  Titlul II capitolul 1 secțiunea 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei 

din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din 

Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului 

vamal al Uniunii, JO L 343, 29.12.2015, p. 558. 
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 documentele justificative au fost furnizate autorităților vamale din Regatul Unit
29

 

înainte de încheierea perioadei de tranziție. 

1. CERERI DE A BENEFICIA DE CONTINGENTE TARIFARE 

Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 49 alineatul (3) din Acordul de 

retragere (a se vedea mai sus), Comisia va realiza alocarea cantităților pe baza 

cererilor transmise de Regatul Unit în conformitate cu articolul 51 alineatul (2) din 

Regulamentul (UE) 2015/2447 și va comunica ulterior cantitățile alocate Regatului 

Unit.  

2. ANULAREA CERERILOR ȘI RETURNAREA CANTITĂȚILOR ALOCATE NEUTILIZATE 

DIN CADRUL CONTINGENTELOR TARIFARE 

Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 49 alineatul (3) din Acordul de 

retragere (a se vedea mai sus), autoritățile vamale din Regatul Unit:  

 vor returna imediat toate cantitățile alocate în mod eronat în cadrul 

contingentelor tarifare în conformitate cu dispozițiile articolului 52 din 

Regulamentul (UE) nr. 2015/2447 și 

 vor anula cererea sau, respectiv, vor returna cantitatea alocată dacă 

autoritățile vamale din Regatul Unit invalidează o declarație vamală (înainte 

sau după alocarea contingentului) pentru mărfurile care fac obiectul unei 

cereri pentru a beneficia de un contingent tarifar.  

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”)
30

. Protocolul I/IN face obiectul consimțământului periodic 

exprimat de Adunarea Irlandei de Nord, perioada inițială de aplicare prelungindu-se până 

la patru ani după încheierea perioadei de tranziție
31

.  

Protocolul I/IN face ca anumite dispoziții ale dreptului UE să fie aplicabile inclusiv 

Regatului 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 Regatului 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
32

. 

                                                 
29

  În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2447, documentele 

justificative sunt depuse de către declarant la autoritățile vamale, iar autoritățile vamale transmit 

Comisiei doar cererea. 

30
 Articolul 185 din Acordul de retragere.  

31
 Articolul 18 din Protocolul I/IN. 

32
 Articolul 7 alineatul (1) din Acordul de retragere, coroborat cu articolul 13 alineatul (1) din 

Protocolul I/IN.  
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Dispozițiile din dreptul Uniunii aplicabile Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în ceea 

ce privește Irlanda de Nord includ legislația vamală a UE și obligațiile care decurg din 

acordurile internaționale încheiate de Uniune sau de statele membre, acționând în numele 

său, sau de Uniune și statele sale membre, acționând împreună, în măsura în care acestea 

se referă la comerțul cu mărfuri între Uniune și țări terțe
33

. 

Protocolul I/IN prevede, de asemenea, în mod explicit, că orice trimitere la teritoriul 

vamal al Uniunii în dispozițiile aplicabile ale Acordului de retragere și ale Protocolului 

I/IN, precum și în dispozițiile din dreptul Uniunii aplicabile Regatului Unit și pe teritoriul 

acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord prin Protocolul I/IN trebuie interpretată ca 

incluzând Irlanda de Nord
34

. Aceasta înseamnă că, în măsura în care normele vamale ale 

UE se aplică Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord, 

UE și Regatul Unit convin să trateze Irlanda de Nord, în scopul aplicării acestor norme, 

ca și cum ar face parte din teritoriul vamal al Uniunii. 

În același timp, având în vedere că Irlanda de Nord face parte din teritoriul vamal al 

Regatului Unit, în ceea ce privește drepturile și obligațiile țărilor terțe (inclusiv țările cu 

statut de partener preferențial al Uniunii), Irlanda de Nord nu trebuie tratată ca făcând 

parte din teritoriul vamal al Uniunii
35

.  

Mai precis, după încheierea perioadei de tranziție, aceasta implică, printre altele, 

aspectele expuse mai jos. 

1. CONTINGENTELE TARIFARE ACORDATE UE DE ȚĂRI TERȚE 

Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord nu beneficiază de contingentele 

tarifare acordate UE de țări terțe în cadrul sistemului de preferințe. 

Aceasta înseamnă că produsele originare din Irlanda de Nord nu beneficiază de 

astfel de contingente. 

2. CONTINGENTELE TARIFARE ACORDATE DE UE ȚĂRILOR TERȚE 

În conformitate cu dispozițiile protocolului, legislația vamală a Uniunii se aplică 

Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord. Aceste 

dispoziții implică faptul că măsurile tarifare ale Uniunii, inclusiv contingentele 

tarifare prevăzute de Tariful vamal comun sau de acordurile internaționale relevante, 

ar fi, în principiu, aplicabile unor astfel de mărfuri care intră în Irlanda de Nord, în 

legătură cu care se consideră că există riscul să fie introduse ulterior în Uniune.  

În același timp, acordurile bilaterale dintre Uniune și Regatul Unit în temeiul 

protocolului nu dau naștere unor drepturi și obligații pentru țările terțe. În 

consecință, importurile efectuate în temeiul contingentelor tarifare de import sau al 

altor contingente de import ale Uniunii care se aplică mărfurilor originare dintr-o 

țară terță introduse în Irlanda de Nord nu pot fi contabilizate pentru calculul 

                                                 
33

  Articolul 5 alineatul (3), articolul 5 alineatul (4) și secțiunile 1 și 4 din anexa 2 la Protocolul I/IN.  

34
  Articolul 13 alineatul (1) din Protocolul I/IN. Aceasta indiferent de articolul 4 din Protocolul I/IN, 

întrucât articolul 13 alineatul (1) se aplică „[î]n pofida oricărei alte dispoziții din prezentul protocol”.  

35
 Articolul 4 din Protocolul I/IN. 
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drepturilor acestei țări terțe față de Uniune, cu excepția cazului în care țara terță 

convine astfel. Această situație prezintă un risc pentru buna funcționare a pieței 

unice a Uniunii și pentru integritatea politicii comerciale comune prin posibila 

eludare a contingentelor tarifare sau a altor contingente de import ale Uniunii. 

Pentru a aborda acest risc, contingentele tarifare și alte contingente de import ale 

Uniunii trebuie să fie disponibile numai pentru mărfurile importate și puse în liberă 

circulație în Uniune și nu în Irlanda de Nord. Comisia a prezentat o propunere 

legislativă în acest sens
36

. 

3. GESTIONAREA LICENȚELOR DE IMPORT 

Protocolul I/IN prevede că normele UE privind licențe de import și export se aplică 

Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord
37

.  

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

privește Irlanda de Nord:  

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

Uniunii
38

; 

 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;
 39

 

 să acționeze ca autoritate principală pentru evaluări, examinări și autorizații
40

; 

 să invoce recunoașterea reciprocă a evaluărilor și autorizațiilor de către Regatul 

Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord
41

. 

Mai precis, aceasta înseamnă, printre altele, următoarele: 

 o licență de import eliberată de Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord 

în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 nu poate fi invocată pentru 

importuri într-un stat membru al UE. 

Site-urile web ale Comisiei privind contingentele tarifare (https://ec.europa.eu/info/food-

farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/trqs_ro, 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/eu-agriculture-and-brexit_ro și 

                                                 
36

  Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea contingentelor 

tarifare și a altor contingente de import ale Uniunii, 14.8.2020, COM (2020) 375. 

37
 Articolul 5 alineatul (4) din Protocolul I/IN și secțiunea 47 din anexa 2 la respectivul protocol. 

38
  În cazul în care este necesar un schimb de informații sau o consultare reciprocă, acestea vor avea loc în 

cadrul grupului de lucru consultativ mixt instituit prin articolul 15 din Protocolul I/IN. 

39
  Articolul 7 alineatul (3) al cincilea paragraf din Protocolul I/IN. 

40
  Articolul 13 alineatul (6) din Protocolul I/IN. 

41
  Articolul 7 alineatul (3) primul paragraf din Protocolul I/IN. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/eu-agriculture-and-brexit_ro
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-

common-customs-tariff/tariff-quotas_en) oferă informații generale referitoare la legislația 

UE privind contingentele tarifare. Aceste pagini vor fi actualizate cu noi informații dacă 

va fi necesar. 
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