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Bruselj, petek, 15. maj 2020
REV1 – nadomešča obvestilo
(„uvozna/izvozna dovoljenja“) z dne
25. januarja 2018

OBVESTILO DELEŽNIKOM

IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA TER PRAVILA EU NA PODROČJU PREPOVEDI IN
OMEJITEV UVOZA IN IZVOZA, ZLASTI UVOZNIH/IZVOZNIH DOVOLJENJ

Združeno kraljestvo je 1. februarja 2020 izstopilo iz Evropske unije in je postalo „tretja
država“1. Sporazum o izstopu2 določa prehodno obdobje, ki se bo končalo
31. decembra 20203. Do tega datuma se pravo EU v celoti uporablja za Združeno
kraljestvo in v njem4.
V prehodnem obdobju se bosta EU in Združeno kraljestvo pogajala o sporazumu o
novem partnerstvu, ki bo določal zlasti območje proste trgovine. Vendar ni mogoče z
gotovostjo reči, ali bo ob koncu prehodnega obdobja tak sporazum sklenjen in bo začel
veljati. V vsakem primeru bi tak sporazum z Združenim kraljestvom vzpostavil odnose,
ki bodo v smislu pogojev dostopa na trg zelo drugačni od tistih na notranjem trgu 5, v
carinski uniji EU ter na območju DDV in trošarin.
Zato se vse zainteresirane strani, zlasti gospodarski subjekti, s tem obvestilom opozorijo
na pravni položaj po koncu prehodnega obdobja (del A spodaj). To obvestilo pojasnjuje
tudi nekatere pomembne določbe o ločitvi iz Sporazuma o izstopu (del B spodaj) ter

1

Tretja država je država, ki ni članica EU.

2

Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in
Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 29, 31.1.2020, str. 7; v nadaljnjem besedilu: Sporazum
o izstopu).

3

Prehodno obdobje se lahko pred 1. julijem 2020 podaljša enkrat za največ eno ali dve leti (člen 132(1)
Sporazuma o izstopu). Vlada Združenega kraljestva tako podaljšanje zaenkrat zavrača.

4

Razen nekaterih izjem iz člena 127 Sporazuma o izstopu, od katerih pa v okviru tega obvestila nobena
ni relevantna.

5

Zlasti sporazum o prosti trgovini ne določa načel notranjega trga (na področju blaga in storitev), kot so
vzajemno priznavanje, načelo države izvora in harmonizacija. Sporazum o prosti trgovini tudi ne
odpravlja carinskih formalnosti in kontrol, vključno s tistimi, ki se nanašajo na poreklo blaga in
njegove vložke, ter prepovedi in omejitev uvoza in izvoza.

pravila, ki se bodo po koncu prehodnega obdobja uporabljala na Severnem Irskem (del C
spodaj).
Nasveti deležnikom:
Da bi se obravnavale posledice iz tega obvestila, se deležnikom zlasti svetuje, naj
sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti po koncu prehodnega obdobja s
prepovedmi in omejitvami, vključno z uvoznimi/izvoznimi dovoljenji.

Opozorilo:
To obvestilo zagotavlja splošen pregled „prepovedi in omejitev“, pri čemer je poseben
poudarek na uvoznih/izvoznih dovoljenjih (podskupina prepovedi in omejitev).
To obvestilo bi bilo treba brati v povezavi z obvestilom o zadevah, povezanih s carino,
ter obvestili o posebnih prepovedih in omejitvah, ki se pripravljajo ali so bila objavljena 6
V tem obvestilu pravila EU o pravicah intelektualne lastnine niso obravnavana. Za te
vidike se pripravljajo ali so bila objavljena druga obvestila7.
A. PRAVNI POLOŽAJ PO KONCU PREHODNEGA OBDOBJA
Različna področja prava EU za nekatero blago določajo prepovedi in omejitve uvoza iz
tretjih držav ali izvoza vanje8. Po koncu prehodnega obdobja se pravila EU na področju
prepovedi in omejitev za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljala 9. To ima zlasti
naslednje posledice:
1.

PREPOVEDI IN OMEJITVE
Za uvoz/izvoz nekaterega blaga lahko veljajo prepovedi in omejitve v skladu s
pravom EU. Carinska zakonodaja EU, tj. zlasti člena 134 in 267 carinskega
zakonika Unije10, zagotavlja carinskim organom „orodja“ za izvajanje prepovedi in
omejitev (carinske deklaracije, predložitev blaga itd.), ki so določene v sektorski
zakonodaji EU.
Prepovedi in omejitve so lahko v zelo različnih oblikah, kot so:

6

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

7

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

8

Prepovedi in omejitve se lahko nanašajo na blago, ki „vstopa“ na carinsko območje ali ga „zapušča“,
„pošiljko“ ali „gibanje“ blaga v EU ali iz nje ali sprostitev v prosti promet ali drug carinski postopek.
V tem obvestilu so z izrazoma „uvoz“ in „izvoz“ zajeti ti različni pristopi v sektorski zakonodaji.

9

V zvezi z uporabo pravil EU o prepovedih in omejitvah za Severno Irsko glej del C tega obvestila.

10

Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem
zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

.
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popolne prepovedi11;



potrebne kontrole na meji, ki jih izvajajo specializirani pristojni organi (zdravje,
varnost hrane itd.)12;



količinske omejitve v skladu s sistemom kvot13;



dovoljenje ali registracija uvoznika14 ali izvoznika15;



dovoljenje/odobritev s strani organa ali obvestilo organu pošiljke (glej spodaj,
oddelek 2 dela A tega obvestila);



dodatna dokumentacija (licence, dovoljenja, potrdila itd.), priložena pošiljki16,
ali



dodatna potrebna skrbnost uvoznika17.

Po koncu prehodnega obdobja se prepovedi in omejitve uvoza uporabljajo za uvoz
iz Združenega kraljestva v EU, medtem ko se prepovedi in omejitve izvoza
uporabljajo za izvoz iz EU v Združeno kraljestvo.
2.

UVOZNA/IZVOZNA DOVOLJENJA, KI JIH IZDA ZDRUŽENO
DRŽAVA ČLANICA EU NA PODLAGI ZAKONODAJE UNIJE

KRALJESTVO KOT

V nekaterih primerih so prepovedi in omejitve v obliki obveznega
dovoljenja/odobritve za določeno pošiljko ali prijave določene pošiljke, ki se uvaža
iz tretje države v EU ali izvaža iz EU v tretjo državo (v nadaljnjem besedilu:
11

Na primer za tjulnje mladiče (Direktiva Sveta 83/129/EGS z dne 28. marca 1983 o uvozu kož
nekaterih tjulnjih mladičev in izdelkov iz njih v države članice (UL L 91, 9.4.1983, str. 30)).

12

Na primer za žive živali (Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba
zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih
sredstvih (UL L 95, 7.4.2017, str. 1)).

13

Na primer za fluorirane ogljikovodike (Uredba (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih (UL L 150, 20.5.2014, str. 195)).

14

Na primer za zdravila za uporabo v humani medicini (Direktiva 2001/83/ES Evropskega parlamenta in
sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (UL
L 311, 28.11.2001, str. 67), ali zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (Direktiva 2001/82/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo
v veterinarski medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 1), ali predhodne sestavine za eksplozive (Uredba
(EU) 2019/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o trženju in uporabi predhodnih
sestavin za eksplozive (UL L 186, 11.7.2019, str. 1).

15

Na primer za izvoz fluoriranih toplogrednih plinov (člen 19 Uredbe (EU) št. 517/2014, Izvedbena
uredba Komisije (EU) 2017/1375).

16

Na primer jegulje (Uredba Sveta (ES) št. 1100/2007 z dne 18. septembra 2007 o ukrepih za obnovo
staleža evropske jegulje (UL L 248, 22.9.2007, str. 17)).

17

Na primer les (Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o
določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (UL L 295,
12.11.2010, str. 23)).
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uvozna/izvozna dovoljenja)18, tj. uvozna/izvozna dovoljenja so podskupina
prepovedi in omejitev.
V večini primerov tako dovoljenje ni potrebno za pošiljke znotraj Unije ali pa so
zahteve drugačne. Uvozna/izvozna dovoljenja običajno izdajo pristojni organi
države članice (ali v nekaterih primerih Evropska komisija). Skladnost s predpisi se
običajno preverja kot del carinskega nadzora v EU.
2.1.

Zahteva po uvoznih/izvoznih dovoljenjih za pošiljke iz Združenega
kraljestva/v Združeno kraljestvo
Po koncu prehodnega obdobja se morebitna zahteva po uvoznem/izvoznem
dovoljenju uporablja tudi za uvoz iz Združenega kraljestva v EU in izvoz iz
EU v Združeno kraljestvo.

2.2.

Uvozna/izvozna dovoljenja, ki jih je Združeno kraljestvo izdalo na
podlagi prava EU
V skladu s pravom EU lahko uvozna/izvozna dovoljenja izda država članica,
ki ni država članica uvoza v EU ali izvoza iz nje.
Uvozna/izvozna dovoljenja, ki jih je Združeno kraljestvo izdalo na podlagi
prava Unije, za uvoz v EU ali izvoz iz EU po koncu prehodnega obdobja niso
več veljavna.

B. POMEMBNE DOLOČBE O LOČITVI IZ SPORAZUMA O IZSTOPU
Člen 47(1) Sporazuma o izstopu določa, da se pod pogoji iz navedenega sporazuma
gibanje blaga, ki poteka ob koncu prehodnega obdobja, šteje za gibanje blaga znotraj
Unije v zvezi z zahtevami za izdajanje uvoznih in izvoznih dovoljenj po pravu EU.
Primer: Pošiljka odpadkov, ki se ob koncu prehodnega obdobja giba med EU in
Združenim kraljestvom, lahko še vedno vstopi v EU ali Združeno kraljestvo na podlagi
dovoljenja za gibanje znotraj EU.
C. PRAVILA,

KI SE UPORABLJAJO NA

SEVERNEM IRSKEM

PO KONCU PREHODNEGA

OBDOBJA

Po koncu prehodnega obdobja se uporablja Protokol o Irski/Severni Irski19. Protokol o
Irski/Severni Irski je predmet redne privolitve zakonodajne skupščine Severne Irske, pri
čemer začetno obdobje uporabe zajema štiri leta po koncu prehodnega obdobja20.
Na podlagi Protokola o Irski/Severni Irski se nekatere določbe prava EU uporabljajo tudi
za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko. Poleg tega sta se EU in
Združeno kraljestvo v Protokolu o Irski/Severni Irski dogovorila, da se, kolikor se

18

Glej Prilogo k temu obvestilu.

19

Člen 185 Sporazuma o izstopu.

20

Člen 18 Protokola o Irski/Severni Irski.
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določbe EU uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko,
Severna Irska obravnava kot država članica21.
Protokol o Irski/Severni Irski določa, da se prepovedi in omejitve v pravu EU22
uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko.
To pomeni, da sklicevanje na EU v delih A in B tega obvestila vključuje Severno Irsko,
sklicevanje na Združeno kraljestvo pa se nanaša le na Veliko Britanijo.
Natančneje, to med drugim pomeni naslednje:


prepovedi in omejitve uvoza se ne uporabljajo za pošiljke s Severne Irske v EU;



prepovedi in omejitve uvoza se uporabljajo za pošiljke iz Velike Britanije na
Severno Irsko;



prepovedi in omejitve uvoza se uporabljajo za pošiljke iz katere koli tretje države
na Severno Irsko;



prepovedi in omejitve izvoza se ne uporabljajo za pošiljke iz EU na Severno
Irsko;



prepovedi in omejitve izvoza se uporabljajo za pošiljke s Severne Irske v tretje
države;



prepovedi in omejitve izvoza se za pošiljke s Severne Irske v Veliko Britanijo
uporabljajo samo v obsegu, kot se izrecno zahteva z mednarodnimi obveznostmi
EU23.

Kar zadeva konkretneje uvozna/izvozna dovoljenja (podskupino prepovedi in omejitev),
to pomeni naslednje:


če pravila EU določajo, da države članice izdajajo uvozna/izvozna dovoljenja, je
Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko odgovorno za izdajanje navedenih
uvoznih/izvoznih dovoljenj;



uvozna/izvozna dovoljenja, ki jih je Združeno kraljestvo izdalo pred koncem
prehodnega obdobja, ostajajo v zvezi s Severno Irsko veljavna tudi po koncu
prehodnega obdobja, če so zahteve še vedno izpolnjene.

Vendar Protokol o Irski/Severni Irski izključuje možnost, da bi Združeno kraljestvo v
zvezi s Severno Irsko:


sodelovalo pri odločanju in oblikovanju odločitev Unije24;

21

Člen 7(1) Sporazuma o izstopu v povezavi s členom 13(1) Protokola o Irski/Severni Irski.

22

Člen 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski in Priloga 2 k navedenemu protokolu. Zlasti kar zadeva
uvozna/izvozna dovoljenja (tj. podskupino prepovedi in omejitev), glej stolpec 4 v Prilogi k temu
obvestilu.

23

Člen 6(1) Protokola o Irski/Severni Irski. Kar zadeva konkretno uvozna/izvozna dovoljenja
(tj. podskupino prepovedi in omejitev), glej stolpec 3 v Prilogi k temu obvestilu. Službe Komisije bodo
v zvezi s tem pravočasno objavile dodatne sektorske informacije.
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sprožilo postopke ugovora, zaščitne postopke ali arbitražne postopke, kolikor ti
postopki zadevajo predpise, standarde, ocene, registracije, certifikate, odobritve in
dovoljenja, ki jih izdajo ali opravijo države članice EU 25



delovalo kot vodilni organ za ocene, preglede in dovoljenja26;



uveljavljalo vzajemno priznavanje dovoljenj, ki jih je izdalo v zvezi s Severno
Irsko27.

Natančneje, to med drugim pomeni naslednje:


izvoznega dovoljenja, ki ga je izdalo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko,
ni mogoče uveljavljati za pošiljke iz EU v tretjo državo;



uvoznega dovoljenja, ki ga je izdalo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko,
ni mogoče uveljavljati za pošiljke iz tretje države v EU in



Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko ne more izdajati potrdil EU28.

Spletišča, navedena v Prilogi, zagotavljajo splošne informacije v zvezi z
uvoznimi/izvoznimi dovoljenji. Te strani bodo po potrebi posodobljene z nadaljnjimi
informacijami.
Evropska komisija

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo
Generalni direktorat za okolje
Generalni direktorat za trgovino
Generalni direktorat za podnebno politiko
Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve
Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane
Služba za instrumente zunanje politike

24

Morebitna potrebna izmenjava informacij ali vzajemno posvetovanje bo potekalo v skupni
posvetovalni delovni skupini, ustanovljeni na podlagi člena 15 Protokola o Irski/Severni Irski.

25

; Peti pododstavek člena 7(3) Protokola o Irski/Severni Irski.

26

Člen 13(6) Protokola o Irski/Severni Irski.

27

Prvi pododstavek člena 7(3) Protokola o Irski/Severni Irski.

28

Na primer, kot je določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 2368/2002 z dne 20. decembra 2002 o izvajanju
sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti.
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PRILOGA:
Blago

BLAGO, ZA KATERO JE TREBA PREDLOŽITI UVOZNA/IZVOZNA DOVOLJENJA
Zakonodaja, (pristojni generalni direktorat)

Okolje, podnebje in biotska raznovrstnost
Odpadki29
Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov30
(GD ENV)
Nekatere
Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
nevarne
4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij32
kemikalije31 (GD ENV)
Snovi, ki
Uredba (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
tanjšajo
16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč34
ozonski
(GD CLIMA)
33
plašč
Živo srebro
Uredba (EU) 2017/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne

Druge pripombe

Sklic v Prilogi 2 k
Protokolu o
Irski/Severni Irski

Izvaja Baselsko konvencijo

Oddelek 25

Izvaja Rotterdamsko in
Stockholmsko konvencijo

Oddelek 23

Izvaja Montrealski protokol

Oddelek 26

Izvaja Konvencijo

Oddelek 26

29

Več informacij je na voljo na tematskem spletišču: http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm.

30

UL L 190, 12.7.2006, str. 1.

31

Več informacij je na voljo na tematskem spletišču: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/trade_dangerous/index_en.htm.

32

UL L 201, 27.7.2012, str. 60.

33

Več informacij je na voljo na tematskem spletišču: https://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_sl.

34

UL L 286, 31.10.2009, str. 1.

in nekatere
njegove
zmesi35
Gensko
spremenjeni
organizmi37
Osebki
ogroženih
vrst39
Radioaktivni
odpadki in
izrabljeno
gorivo

17. maja 2017 o živem srebru36
(GD ENV)

Minamata

Uredba (ES) št. 1946/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. julija 2003 o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih
organizmov38
(GD SANTE)
Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto
živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z
njimi40
(GD ENV)
Direktiva Sveta 2006/117/Euratom z dne 20. novembra 2006 o
nadzorovanju in kontroli pošiljk radioaktivnih odpadkov in
izrabljenega jedrskega goriva41
(GD ENER)

Izvaja Kartagenski protokol

Oddelek 35

Izvaja Washingtonsko
konvencijo

Oddelek 26

35

Več informacij je na voljo na tematskem spletišču: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/regulation_en.htm.

36

UL L 137, 24.5.2017, str. 1.

37

Več informacij je na voljo na tematskem spletišču: https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/transboundary_en.

38

UL L 287, 5.11.2003, str. 1.

39

Več informacij je na voljo na tematskem spletišču: http://ec.europa.eu/environment/cites/index_en.htm.

40

UL L 61, 3.3.1997, str. 1.

41

UL L 337, 5.12.2006, str. 21.
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Oddelek 25

Direktiva Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi
okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim
gorivom in radioaktivnimi odpadki42
(GD ENER)
Varnost
Predhodne
sestavine za
prepovedane
droge43
Blago z
dvojno
rabo46
Orožje in
strelivo48

Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 z dne 22. decembra 2004 o določitvi
pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane
droge med Skupnostjo in tretjimi državami44
(GD TAXUD)
Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi
režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita
blaga z dvojno rabo47
(GD TRADE)
Uredba (EU) št. 258/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
14. marca 2012 o izvajanju člena 10 Protokola Združenih narodov o
nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in

Izvaja Konvencijo
Združenih narodov proti
nezakonitemu prometu z
mamili in psihotropnimi
snovmi

Seznam iz te uredbe v
oddelku 23 predlaga
Komisija45

Oddelek 47

Izvaja Protokol Združenih
Oddelek 47
narodov o nedovoljeni
proizvodnji strelnega orožja,

42

UL L 199, 2. 8. 2011, str. 48.

43

Več informacij je na voljo na tematskem spletišču: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-control_en.

44

UL L 22, 26.1.2005, str. 1.

45

Člen 164(5)(d) Sporazuma o izstopu.

46

Več informacij je na voljo na tematskem spletišču: http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/.

47

UL L 134, 29.5.2009, str. 1.

48

Več informacij je na voljo na tematskem spletišču: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en.
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streliva ter trgovini z njimi, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih
narodov proti mednarodnemu organiziranem kriminalu (Protokol ZN o
strelnem orožju), uvedbi izvoznih dovoljenj za strelno orožje, njegove
sestavne dele in strelivo ter ukrepih glede njihovega uvoza in tranzita49
(GD HOME)

Vojaška
tehnologija
in oprema50
Drugo
Embargo na
orožje

Trgovinske
omejitve za
blago

njegovih sestavnih delov in
streliva ter trgovini z njimi,
ki dopolnjuje Konvencijo
Združenih narodov proti
mednarodnemu
organiziranem kriminalu
(Protokol ZN o strelnem
orožju)

Skupno stališča Sveta 2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008, ki
opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in
opreme51
(ESZD)
Sklepi Sveta (SZVP), sprejeti v skladu s členom 29 PEU
(ESZD)
Celoten seznam omejevalnih ukrepov (sankcij) je na voljo na spletišču
z zemljevidom sankcij EU, dostopnem na spletnem naslovu
https://www.sanctionsmap.eu/.
Uredbe Sveta, sprejete v skladu s členom 215 PDEU
(ESZD)

Oddelek 47

Celoten seznam omejevalnih ukrepov (sankcij) je na voljo na spletišču
z zemljevidom sankcij EU, dostopnem na spletnem naslovu
49

UL L 94, 30.3.2012, str. 1.

50

Države članice se v nacionalnih seznamih vojaške tehnologije in opreme sklicujejo na Skupni seznam vojaškega blaga EU, ki pa teh seznamov neposredno ne nadomešča. Najnovejša
različica Skupnega seznama vojaškega blaga EU je bila objavljena v UL C 97, 28.3.2017, str. 1.

51

UL L 335, 13.12.2008, str. 99.
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Predmeti
kulturne
dediščine52

Surovi
diamanti56

Nekatero
blago, ki bi
se lahko
uporabljalo
za izvršitev

https://www.sanctionsmap.eu/.
Uredba Sveta (ES) št. 116/2009 z dne 18. decembra 2008 o izvozu
predmetov kulturne dediščine53
(GD TAXUD)

Oddelek 47

Uredba (EU) 2019/880 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. aprila 2019 o vnosu in uvozu predmetov kulturne dediščine54
(GD TAXUD)

Uporablja se najpozneje od
8. junija 2025 (razen
člena 3(1)), ki se uporablja
od 28. decembra 2020)

Seznam iz te uredbe v
oddelku 47 predlaga
Komisija55

Uredba Sveta (ES) št. 2368/2002 z dne 20. decembra 2002 o izvajanju
sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s
surovimi diamanti57
(GD FPI)
Uredba (EU) 2019/125 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
16. januarja 2019 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko
uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo kruto,
nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje59
(GD FPI)

Izvaja sistem potrjevanja
procesa Kimberley

Oddelek 47

52

Več informacij je na voljo na tematskem spletišču: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/cultural-goods_en.

53

UL L 39, 10.2.2009, str. 1.

54

UL L 151, 7.6.2019, str. 1.

55

Člen 164(5)(d) Sporazuma o izstopu.

56

Več informacij je na voljo na tematskem spletišču: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/kimberley_process_en.htm.

57

UL L 358, 31.12.2002, str. 28.
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Oddelek 47

smrtne
kazni/mučenj
e58
Izvozno
Uredba (EU) 2015/479 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
dovoljenje
11. marca 2015 o skupnih pravilih za izvoz60
ali omejitev
(GD TRADE)
izvoza v
primeru
pomanjkanja
bistvenih
proizvodov

Oddelek 4

59

UL L 30, 31.1.2019, str. 1.

58

Več informacij je na voljo na tematskem spletišču: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/anti-torture_measures_en.htm.

60

UL L 83, 27.3.2015, str. 34.
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