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AVIZ CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE
RETRAGEREA REGATULUI UNIT ȘI NORMELE UE PRIVIND PRECURSORII DE DROGURI

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 2020. Până la această dată, dreptul UE se va aplica integral în Regatul Unit
și pe teritoriul acestuia3.
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
internă4, 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).
Recomandări pentru părțile interesate
Pentru a răspunde consecințelor prezentate în prezentul aviz, părțile interesate implicate
în comerțul cu precursori de droguri sunt sfătuite să țină seama de impactul încheierii
perioadei de tranziție asupra comerțului cu Regatul Unit.
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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”).
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Cu anumite excepții, prevăzute la articolul 127 din Acordul de retragere, niciuna dintre acestea nefiind
relevantă în contextul prezentului aviz.
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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.

Nota bene
Prezentul aviz nu se referă:
-

la legislația generală a UE privind substanțele chimice și nici la

-

regimurile vamale ale UE.

Pentru aceste aspecte, au fost publicate alte avize5.
În plus, se atrage atenția asupra avizului cu caracter mai general referitor la interdicții și
restricții, inclusiv la licențele de import/export6.
A. SITUAȚIA JURIDICĂ DUPĂ ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE TRANZIȚIE
După încheierea perioadei de tranziție, dreptul Uniunii privind precursorii de droguri7 nu
se mai aplică în Regatul Unit8. Circulația mărfurilor din UE către Regatul Unit va fi
considerată drept export din UE, iar circulația mărfurilor din Regatul Unit către UE va fi
considerată drept import în UE. Acest lucru are în special consecințele prezentate în
continuare.
Dat fiind că în acest caz circulația mărfurilor nu mai reprezintă circulație a mărfurilor în
cadrul UE, Regulamentul (CE) nr. 273/2004 nu se mai aplică. În schimb, se aplică
Regulamentul (CE) nr. 111/2005.


În conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 111/2005, toate
exporturile de substanțe clasificate incluse în categoriile 1 și 4 din anexă, precum
și anumite exporturi de substanțe clasificate incluse în categoriile 2 și 3 din anexă
trebuie să fie precedate de o notificare prealabilă exportului transmisă de
autoritățile competente din Uniune autorităților competente din Regatul Unit.
Regatul Unit poate răspunde în termen de 15 zile lucrătoare, după care
operațiunea de export poate fi autorizată de către autoritățile competente din statul
membru de export, în cazul în care nu s-a primit niciun aviz de la autoritățile
competente din Regatul Unit care să indice că această operațiune de export ar
putea fi destinată fabricării ilicite de stupefiante sau de substanțe psihotrope.



De asemenea, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE)
nr. 111/2005, exporturile de substanțe clasificate incluse în categoriile 1, 2 și 4
din anexă care fac obiectul unei declarații vamale, inclusiv exporturile de
substanțe clasificate care ies de pe teritoriul vamal al Uniunii după o depozitare
pe o perioadă de cel puțin 10 zile într-o zonă liberă supusă controlului de tip I sau
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https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/gettingready-end-transition-period_ro
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/import_and_export_licences_en.pdf
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Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de
droguri între Uniune și țările terțe, JO L 22, 26.1.2005, p. 1, și Regulamentul (CE) nr. 273/2004
privind precursorii drogurilor, JO L 47, 18.2.2004, p. 1.
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În ceea ce privește aplicabilitatea Regulamentului (CE) nr. 111/2005 și a Regulamentului (CE)
nr. 273/2004 în Irlanda de Nord, a se vedea partea C din prezentul aviz.
2

într-un antrepozit liber, fac obiectul unei autorizații de export. Autorizațiile de
export se eliberează de către autoritățile competente din statul membru în care
este stabilit exportatorul.


În conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 111/2005, după
încheierea perioadei de tranziție, importurile din Regatul Unit de substanțe
clasificate incluse în categoria 1 din anexă fac obiectul unei autorizații de import.
O autorizație de import poate fi acordată numai unui operator stabilit în Uniune.
Autorizația de import se eliberează de către autoritățile competente din statul
membru în care este stabilit importatorul.

B. DISPOZIȚII 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 trebuie
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 specific de precursori de droguri 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 în baza dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 273/2004.
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”)9. 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 tranziție10.
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 membru11.
Protocolul I/IN prevede că Regulamentul (CE) nr. 111/2005 și Regulamentul (CE)
nr. 273/2004 se aplică Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda
de Nord12.

9

Articolul 185 din Acordul de retragere.

10

Articolul 18 din Protocolul I/IN.

11

Articolul 7 alineatul (1) din Acordul de retragere, coroborat cu articolul 13 alineatul (1) din
Protocolul I/IN.
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Articolul 5 alineatul (4) din Protocolul I/IN și secțiunea 23 din anexa 2 la respectivul protocol.
Regulamentul (CE) nr. 111/2005 a fost adăugat în anexa respectivă prin Decizia nr. 3/2020 a
Comitetului mixt din 17 decembrie 2020.
3

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, următoarele:


operatorii și utilizatorii stabiliți în Irlanda de Nord sunt supuși obligațiilor
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și în Regulamentul (CE)
nr. 111/2005;



Regulamentul (CE) nr. 273/2004 se aplică transporturilor de precursori de droguri
între Irlanda de Nord și UE și, prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 111/2005 nu
se aplică în acest caz;



Regulamentul (CE) nr. 111/2005 se aplică exporturilor de precursori de droguri
din Irlanda de Nord într-o țară terță. Așadar, transporturile de precursori de
droguri trebuie să fie precedate de o notificare prealabilă exportului transmisă de
autoritățile competente din Irlanda de Nord autorităților competente din țara terță
și trebuie să facă obiectul unei autorizații de export. Autorizațiile de export se
eliberează de către autoritățile competente responsabile de Irlanda de Nord;



Regulamentul (CE) nr. 111/2005 se aplică exporturilor de precursori de droguri
din Irlanda de Nord în Marea Britanie13;



Regulamentul (CE) nr. 111/2005 se aplică importurilor de precursori de droguri
din Marea Britanie sau dintr-o țară terță în Irlanda de Nord. Așadar, transporturile
de precursori de droguri trebuie să facă obiectul unei autorizații de import
eliberate de autoritățile competente responsabile de Irlanda de Nord.

Cu toate acestea, Protocolul I/IN exclude posibilitatea participării Regatului Unit la
procesul de luare a deciziilor și de elaborare a deciziilor Uniunii în ceea ce privește
Irlanda de Nord14.
Site-ul Comisiei privind normele UE în materie de precursori de droguri
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_en
și
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursorscontrol_en) prezintă informații generale. Aceste pagini vor fi actualizate cu noi
informații, dacă va fi necesar.
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Obligația referitoare la exporturi prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 111/2005 derivă din obligațiile
asumate de Uniune pe plan internațional (Convenția ONU din 1988 împotriva traficului ilicit de
stupefiante și de substanțe psihotrope), în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Protocolul I/IN.
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În cazul în care este necesar un schimb de informații sau o consultare reciprocă, aceasta va avea loc în
grupul de lucru consultativ mixt instituit prin articolul 15 din Protocolul I/IN.
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