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Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu
privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 de instituire a unui
regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere
și tranzitului de produse cu dublă utilizare, inclusiv un raport privind exercitarea
competenței de a adopta acte delegate conferite Comisiei în conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 599/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16
aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de
instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor
de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare
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ANEXĂ
Lista măsurilor luate de statele membre în temeiul articolului 24 și notificate Comisiei
(măsuri naționale de executare)

Stat
membru
BE

Legislația relevantă

Sancțiuni
administrative

-

-

-

BG

CY

-

-

-

Legea
din
11
septembrie
1962
privind
importul,
exportul și tranzitul
bunurilor
și
tehnologia asociată
Articolul 231 din
Legea
generală
privind vămile și
accizele,
care
definește autoritatea
competentă
să
stabilească faptele și
să le urmărească
penal
Legea
privind
controlul
exporturilor
de
produse
din
domeniul apărării și
de
produse
și
tehnologii cu dublă
utilizare (Monitorul
Oficial
nr.
26/29.3.2011)
Codul penal
Regulamentele
privind apărarea
(exportul de bunuri)
(1993)

-

-

-

Ordinul ministerial
nr. 312/2009
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Sancțiuni penale

Amendă până la
de
două ori
valoarea
bunurilor
Confiscarea
bunurilor
(„Declararea
confiscării
bunurilor”)

-

Pedeapsă
cu
închisoarea până
la cinci ani

Amendă
de
până la 500 000
BGN
(aprox.
250 000 EUR)
(articolele 72,
73 și 74 din
lege)

-

Pedeapsă
cu
închisoarea până
la zece ani
Amendă de până
la 200 000 BGN
(aprox. 100 000
EUR) (articolul
339b din Codul
penal)

Amendă de
până la 2 600
EUR
Confiscarea
bunurilor poate
fi dispusă de o
instanță sau în
anumite cazuri
de autoritatea
vamală

-

-

Pedeapsă cu
închisoarea până
la trei ani

DE

-

-

Legea
privind
comerțul exterior și
plățile externe (6
iunie
2013)
(Außenwirtschaftsges
etz)
–
prevede
sancțiuni
administrative
și
penale
în
cazul
încălcării
legii
naționale și europene
privind
controlul
exporturilor
Ordonanța
privind
comerțul exterior și
plățile
externe
(Außenwirtschaftsver
ordnung) și Legea
privind infracțiunile
administrative
(Ordnungswidrigkeit
engesetz)
–
completează Legea
privind
comerțul
exterior și plățile
externe cu privire la
sancțiunile
administrative

(N.b.:
chiar
și
încercarea de a efectua
un export/servicii de
intermediere/asistență
tehnică în mod ilegal
poate
constitui
o
încălcare a legii și poate
fi pedepsită).

Sancțiuni aplicate
persoanelor (pentru
fapte săvârșite din
neglijență)
-

Amendă
de
până la 500 000
EUR (§ 19 din
Legea privind
comerțul
și
plățile externe,
care
reglementează
încălcările
embargourilor
ONU/UE și ale
legii naționale și
a UE privind
controlul
exporturilor)

-

Amendă
de
până
la
1 000 000 EUR
(§ 130, § 9 din
Legea privind
infracțiunile
administrative,
care
vizează
nerespectarea
obligațiilor de
supraveghere)

Sancțiunile aplicate
societăților (pentru
fapte săvârșite cu
intenție sau din
neglijență)
-
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Amendă
de
până
la
10 000 000
EUR
pentru
infracțiunile
penale săvârșite
de
persoane
aflate în funcții
de
conducere
(§ 30, § 9 din
Legea privind

În
cazul
în
care
încălcarea are la bază o
faptă
săvârșită
cu
intenție:
-

Amendă
sau
pedeapsă
cu
închisoarea până
la 15 ani (§ 17 și
§ 18 din Legea
privind comerțul
și plățile externe,
care
vizează
încălcările
embargourilor
ONU/UE și ale
legii naționale și
a UE privind
controlul
exporturilor)

În
cazul
în
care
încălcarea are la bază o
faptă
de
neglijență
gravă:
-

Amendă
sau
pedeapsă
cu
închisoarea până
la cinci ani (§ 17
privind
încălcările
embargourilor
ONU/UE)

infracțiunile
administrative)
-

Amendă
de
până la 500 000
EUR
pentru
infracțiunile
administrative
săvârșite
de
persoane aflate
în funcții de
conducere
(§ 30, § 9 din
Legea privind
infracțiunile
administrative)

În cazul în care
încălcarea constă în
nerespectarea
formalităților:
-

Constrângeri
administrative
(amenzi și alte
măsuri
obligatorii)
Notă:
seriozitatea
exportatorului
este o condiție
prealabilă
pentru
acordarea
licențelor
în
conformitate cu
§ 8 din Legea
comerțului
exterior. Prin
urmare, cazurile
(anterioare) de
nerespectare a
formalităților
sunt luate în
considerare în
cadrul
procedurii
de
acordare
a
licențelor,
de
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exemplu
prin
excluderea unei
societăți de la
procedurile
simplificate)

DK

EE

-

Legea de promulgare
nr. 635 din 9 iunie
2011.

-

Legea de promulgare
(Codul penal) nr.
1156
din
20
septembrie 2018.

-

Legea
privind
bunurile strategice
Codul penal

Nu se aplică

-

Încălcare în circumstanțe
agravante:
- Pedeapsă
cu
închisoarea până
la șase ani (§ 114
litera h din Codul
penal).
Amendă
Amendă
de
(nelimitată) sau
până
la
aproximativ 400
Pedeapsă
cu
EUR
închisoarea până
(nerespectarea
la 20 de ani
obligației
de
notificare
de
către o persoană
fizică)

-

FI

-

Încălcarea
normelor
privind
controlul
exporturilor:
- Amendă
(nu
există
un
cuantum fix)
- Pedeapsă
cu
închisoarea până
la doi ani (§ 2 din
Legea nr. 635 din
9 iunie 2011).

-

Amendă
de
până la 640
EUR
(nerespectarea
obligației
de
notificare
de
către o persoană
juridică)
În
cazul
în
care
încălcarea are la bază o
faptă
săvârșită
cu
intenție:

Codul penal
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-

-

FR

Codul
penal
(articolul
411-6:
livrarea
către
o
entitate străină sau
punerea la dispoziția
unei entități străine a
unor
cunoștințe/bunuri
care
pot
dăuna
intereselor
fundamentale
ale
unei națiuni)

-

-

Codul
vamal
(articolele 38, 414,
427)

-

-

Codul în materie de
apărare
(articolul
L1333-9/13,
articolele L2339-1418, articolele L23411-6,
articolele
L2342-3-81)

-

-

-
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Amendă de până
la 850 000 EUR
pentru persoanele
juridice
Pedeapsă
cu
închisoarea până
la
patru
ani
(capitolul
46,
§ 1-§ 3)

În cazul în care
încălcarea are la bază o
faptă săvârșită din
neglijență [aplicabilă
doar în cazul încălcării
articolului 4 alineatul (4)
din Regulamentul (CE)
nr. 428/2009]:
- Amendă
(fără
limită maximă)
- Pedeapsă
cu
închisoarea până
la
șase
luni
(capitolul
46,
§ 12)
Amendă
de
- Pedeapsă
cu
până
la
închisoarea până
225 000 EUR
la 15 ani

Amendă până la
de
trei
ori
valoarea
bunului
Confiscarea
bunului
Amendă
de
până
la
7 500 000 EUR

Amendă

de

-

Pedeapsă
cu
închisoarea până
la cinci ani

-

Pedeapsă
cu
închisoarea până
la 30 de ani sau
închisoare
pe
viață

Toate dispozițiile
menționate mai sus
au fost introduse
prin Legea nr. 2011266 din data de 14
martie 2011 privind
combaterea
proliferării armelor
de distrugere în
masă (ADM)

HR

HU

-

Codul în materie de
apărare (partea 2,
cartea III, titlul II
„Securitatea
sistemelor
informatice”,
capitolul
I
–
articolele L2321-2-2
și L2322-1)

-

Legea
privind
controlul produselor
cu dublă utilizare
(JO 80/11, 68/13)

-

Decretul
guvernamental nr. 13
din 2011 privind
autorizarea
comerțului exterior

până
la
150 000 EUR
Confiscarea
bunului

-

-

Amendă de cel
puțin
50 000
HRK
(aproximativ
6 700
EUR)
pentru
nerespectarea
formalităților
(articolele 22 și
23)

-

-

Amendă
de
maximum
500 000 HRK
(aproximativ
68 000 EUR)
pentru
alte
infracțiuni (de
exemplu, lipsa
licenței sau a
notificării)

Pedeapsă
cu
închisoarea de la
șase luni la cinci
ani
dacă
interesele
de
politică externă
sunt puse în
pericol sau dacă
se
încalcă
obligații
și
sancțiuni
internaționale

-

Pedeapsă
cu
închisoarea
de
cel puțin cinci
ani
în
cazul
decesului uneia
sau al mai multor
persoane ori al
unor
pagube
materiale la scară
largă (articolul
24)
Pedeapsă
cu
închisoarea de la
un an la cinci ani
(depășirea
limitelor

-

-
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Amendă de la
300 EUR
la
15 500 EUR
(nerespectarea
formalităților

-

-

Descalificare
generală până la
cinci ani
Pedeapsă
cu
închisoarea până
la doi ani

cu produse cu dublă
utilizare (§ 15 și
§ 28)

-

Legea C din 2012
privind Codul penal
(secțiunea 330)

IE

-

Legea
privind
controlul
exporturilor din 2008

IT

-

Decretul
legislativ
nr. 221 din 15
decembrie
2017
(articolul 18)

administrative)
-

Amendă de la
15 500 EUR la
30 000
EUR
(depășirea
limitelor
autorizației cu
încălcarea
politicii externe
și de securitate
sau
a
obligațiilor de
neproliferare)

-

Nu se aplică

În cazul în care
încălcarea constă în
nerespectarea
formalităților
administrative
din
(N.b.:
chiar
și neglijență:
încercarea de a
efectua
un
- Amendă de la
export/servicii
de
15 000 EUR la
intermediere/asistenț
90 000 EUR.
ă tehnică în mod
ilegal poate constitui
o încălcare a legii și
poate fi pedepsită)
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autorizației
cu
încălcarea
politicii externe
și de securitate
sau a obligațiilor
de neproliferare,
comerț
fără
autorizație)
- Pedeapsă
cu
închisoarea de la
doi la opt ani
pentru infracțiuni
penale
care
implică produse
nucleare cu dublă
utilizare
- Pedeapsă
cu
închisoarea de la
un an la trei ani
(acțiuni
de
pregătire
a
încălcării
menționate mai
sus)
- Amendă de până
la
10 000 000
EUR sau de trei
ori
valoarea
bunurilor sau a
tehnologiei
în
cauză și/sau
- Pedeapsă
cu
închisoarea până
la cinci ani
În
cazul
în
care
încălcarea are la bază o
faptă
săvârșită
cu
intenție:
-

Amendă de până
la 250 000 EUR
și/sau pedeapsă
cu
închisoarea
până la șase ani
(de
exemplu,
orice activitate de
export sau tranzit
fără
licență,
declarații și/sau
documente false)

-

LT

-

LV

-

-

-

Codul infracțiunilor
administrative
Codul penal (26
septembrie 2010)

Legea
privind
circulația bunurilor
de
importanță
strategică (21 iunie
2007)
Codul leton privind
încălcările
administrative
(1984)
Legea privind vămile
(2 iunie 2016)
Legea penală (17
iunie 1998)

Confiscarea
bunurilor (sau a
altor bunuri de
aceeași valoare
aflate în posesia
exportatorului)
Pentru încălcări ale Atunci când încălcarea
normelor
privind vizează contrabanda cu
acordarea de licențe bunuri strategice:
aferente sau controlul
exportului, importului,
- Pedeapsă
cu
tranzitului și serviciilor
închisoarea de la
de intermediere de
trei ani până la
bunuri
strategice
zece ani
(articolul 141 din Codul
[articolul
199
infracțiunilor
alineatul (4) din
administrative)
Codul penal]
- Amendă de la
90 EUR
la
170 EUR pentru
persoane fizice
- Amendă de la
300 EUR
la
560 EUR pentru
directorii
entităților
juridice și ai
entităților
juridice străine
și ai filialelor
altor organizații.
- Amendă
de Dacă dispozițiile Legii
circulația
până
la privind
750 EUR;
în bunurilor de importanță
strategică
au
fost
cazul
încălcate:
persoanelor
juridice – de la
280 EUR la
- Pedeapsă
cu
7 100 EUR
închisoarea până
la doi ani
- Poate fi aplicată
- Muncă în folosul
confiscarea
comunității,
bunurilor
interzicerea
relevante.
dreptului de a
1
(§ 179
și
desfășura
§ 20110
din
activități
Codul
leton
economice
privind
conexe
(§ 237
încălcările
din
Legea
8

administrative)

LU

-

Legea
din
27 iunie 2018
privind
controlul
exporturilor (astfel
cum
a
fost
modificată)

-
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Interdicția,
limitată la șase
luni
sau
definitivă, de a
desfășura una
sau mai multe
activități,
o
suspendare,
pentru
o
perioadă
maximă de șase
luni, a utilizării
oricărei
autorizații sau
amenzi până la
1 250 EUR pe
zi,
care
nu
depășesc totuși

penală)
Dacă
bunurile
de
importanță strategică au
fost
exportate
sau
importate într-un mod
ilegal:
- Pedeapsă
cu
închisoarea până
la 12 ani
- Privare
temporară
de
libertate (până la
trei luni)
- Muncă în folosul
comunității
- Amendă, cu sau
fără confiscarea
bunurilor
- Interdicția de a
desfășura
activități
economice
conexe.
Interdicția de a se angaja
în anumite forme de
ocupare a forței de
muncă sau dreptul de a
prelua o anumită funcție
pentru o perioadă de
până la cinci ani (§ 1901
din Legea penală).
- Amenzi penale
de la 251 EUR
până
la
1 000 000 EUR,
pedeapsa
cu
închisoarea
pentru o perioadă
cuprinsă
între
opt zile
și
zece ani sau doar
una dintre aceste
sancțiuni
(articolele 57-61
din Legea din 27
iunie
2018
privind controlul
exporturilor)

(N.b.:
dacă
nerespectarea
unei
măsuri
restrictive
conduce la un
câștig financiar
substanțial,
amenda poate fi
majorată până la
de patru ori
cuantumul care
face
obiectul
infracțiunii.
Articolul 58 din
Legea din 27
iunie
2018
privind controlul
exporturilor)
cazul
în
care
Legea
privind În cazul în care În
încălcarea constă în încălcarea are la bază o
infracțiunile
nerespectarea
faptă
săvârșită
cu
economice (1950)
formalităților:
intenție:
25 000 EUR în
total. (Articolul
54 din Legea
din 27 iunie
2018
privind
controlul
exporturilor)

NL

-

-

-

AT

-

-

Amendă
de
până la 83 000
EUR sau
Pedeapsă
cu
închisoarea
până la un an
sau
Atribuirea unei
activități.

Sancțiuni
suplimentare,
de
exemplu interdicția
temporară
sau
permanentă de a
desfășura activități
economice conexe
și/sau confiscarea
bunurilor
și
a
profitului
obținut
din
tranzacția
ilegală.
Legea
privind Unele încălcări, mai
comerțul exterior din exact
nerespectarea
2011
cerințelor de raportare,
constituie
infracțiuni
Legea neproliferării administrative:
10

-

Amendă de până
la 830 000 EUR
sau
Pedeapsă
cu
închisoarea până
la șase ani sau
Atribuirea unei
activități.

Sancțiuni
suplimentare,
de
exemplu interdicția
temporară
sau
permanentă de a
desfășura activități
economice conexe
și/sau
confiscarea
bunurilor
și
a
profitului obținut din
tranzacția ilegală.
Majoritatea încălcărilor
constituie infracțiuni
penale:
amendă penală
sau pedeapsă cu

nucleare din 2013
(SKG 2013)

PL

-

Codul penal

-

Legea
din
29 noiembrie 2000
privind
comerțul
exterior cu bunuri,
tehnologii și servicii
de
importanță
strategică
pentru
securitatea statului și
pentru
menținerea
păcii și securității la
nivel
internațional
(textul consolidat al
legii, astfel cum a
fost modificată la 21
mai 2019)

-

-

Amendă de
până la 25 000
EUR (secțiunea
87 din Legea
privind
comerțul
exterior) sau
40 000 EUR
(secțiunea 26
din SKG pentru
bunurile din
categoria 0)

-

Amendă
de
până
la
200 000 PLN
aplicată
de
autoritatea
de
control
al
comerțului
printr-o decizie
administrativă
relevantă
(comerț fără o
licență valabilă)
(articolul 37)
Amendă
de
până
la
100 000 PLN:
1. neprezentare
a,
la
autoritatea
de
monitorizare
a
importurilor,
a
unei

-

Codul penal
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închisoarea până la trei
ani pentru săvârșirea
faptei cu intenție, iar în
cazurile infracțiunilor
calificate – pedeapsă cu
închisoarea până la zece
ani (secțiunile 79, 80 și
82 din Legea comerțului
exterior, secțiunea 177b
din Codul penal pentru
bunurile din categoria 0)
amendă penală
sau pedeapsă cu
închisoarea până la un an
pentru săvârșirea faptei
din neglijență, iar în
cazurile infracțiunilor
calificate – pedeapsă cu
închisoarea până la
doi ani (secțiunile 79, 80
și 82 din Legea
comerțului exterior,
secțiunea 177c din
Codul penal pentru
bunurile din categoria 0)
-

Pedeapsă
cu
închisoarea de la
un an la zece ani
(comerț fără o
licență
corespunzătoare
sau
care
contravine
condițiilor
prevăzute
în
licență,
chiar
neintenționat)
(articolul 33.1)

-

Amendă,
restrângere
a
libertății
sau
pedeapsă
cu
închisoarea până
la doi ani [dacă
persoana care a
desfășurat
activitatea
comercială
cu

-

PT

-

Decretul-lege nr.
130/2015 din 9 iulie

-

-
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declarații
privind
importul
prevăzut sau
transferul în
UE
de
articole
utilizate în
telecomunic
ații
sau
pentru
securitatea
informațiilor
(articolul 37
a)
2. comerț care
contravine
condițiilor
prevăzute în
licență
(articolul 38
)
Amendă
de
până
la
50 000 PLN
(anumite
încălcări: spre
exemplu
nerespectarea
cerințelor
de
raportare)
(articolul 39)
Amendă
de
până la 15 000
EUR pentru o
persoană fizică
sau 30 000 EUR
pentru
o
persoană
juridică
(cuantumul
amenzii
este
redus
la
jumătate
în
cazul
faptei
săvârșite
din
neglijență)
Pot fi aplicate
sancțiuni
suplimentare, de

încălcarea
condițiilor
prevăzute
în
licență a acționat
fără intenție și
dacă
această
persoană
a
desfășurat
acțiuni
menționate
la
articolul
31
alineatul
(1)]
(articolul 33.2)
-

Confiscarea
bunurilor
și
profiturilor
obținute
prin
tranzacția ilegală

-

Pedeapsă
cu
închisoarea până
la
cinci
ani
pentru persoanele
fizice
Amendă de până
la 600 000 EUR
pentru persoanele
juridice
Pot fi aplicate
sancțiuni
suplimentare, de
exemplu
interzicerea
solicitării
de
licențe pentru o
perioadă de până
la
doi
ani,

-

-

RO

-

-

SE

SI

-

-

-

Ordonanța de
urgență nr. 119 din
23.12.2010 privind
controlul
exporturilor de
produse cu dublă
utilizare
Ordonanța de
urgență nr. 202 din
4.12.2008 privind
punerea în aplicare a
sancțiunilor
internaționale

-

Legea
privind
controlul produselor
cu dublă utilizare și
al asistenței tehnice
(2000:1064),
articolele 18-23

-

Legea care
reglementează
controlul
exporturilor de
produse cu dublă
utilizare (ZNIBDR)
Decretul privind

-
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exemplu
suspendarea
utilizării
licențelor pentru
o perioadă de
până la doi ani,
interzicerea
licenței globale
pentru
o
perioadă de doi
ani.
Amendă de
până la 6 500
EUR pentru
nerespectarea
formalităților
(articolul 35 din
Ordonanța de
urgență nr. 119
din 23.12.2010,
articolul 26 din
Ordonanța de
urgență nr. 202
din 4.12.2008)

publicarea
deciziei
definitive
condamnare
exportatorului
propria
cheltuială

-

Nu se aplică
(infracțiunile
împotriva
controlului
exporturilor de
produse
cu
dublă utilizare și
privind asistența
tehnică
sunt
sancționate doar
prin sancțiuni
penale).

-

Amendă
de
până la 125 000
EUR și amendă
suplimentară de
până la 4 100
EUR
pentru
persoanele

-

-

-

-

de
a
pe
sa

Pedeapsă cu
închisoarea de la
un an la cinci ani
pentru
exportul/reexport
ul/transferul/servi
ciile de
intermediere de
produse cu dublă
utilizare fără
licență (articolul
34 din Ordonanța
de urgență nr.
119 din
23.12.2010,
modificată prin
Legea nr. 187 din
19.11.2012)
Amendă de până
la 150 000 SEK
sau
Pedeapsă
cu
închisoarea până
la șase ani
În
plus,
proprietatea (cum
ar fi bunurile și
banii) care este
legată
de
comiterea unei
infracțiuni poate
fi confiscată.
Amendă de până
la 500 000 EUR
sau
Pedeapsă
cu
închisoarea până
la
cinci
ani
(Codul penal –

-

SK

UK

procedurile pentru
eliberarea
autorizațiilor și a
certificatelor și
competența Comisiei
în materie de control
al exporturilor de
produse cu dublă
utilizare
Codul penal
Răspunderea
persoanelor juridice
pentru încălcarea
Legii privind
infracțiunile penale

-

Legea nr. 39/2011 privind
produsele cu dublă utilizare
și modificarea Legii
Consiliului Național al
Republicii Slovace nr.
145/1995 Rec. privind taxele
administrative (astfel cum a
fost modificată).

-

Ordinul
controlul

privind
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juridice și 1 200
articolul 307) sau
EUR
pentru
- Punerea activelor
persoanele
sub sechestru sau
fizice (articolul
- Dizolvarea
13
din
entității juridice
ZNIBDR)
Amendă
(Răspunderea
cuprinsă între
persoanelor juridice
200 EUR și
pentru
încălcarea
10 000 EUR și
Legii
privind
amendă
infracțiunile penale –
suplimentară
articolul 25)
cuprinsă între
100 EUR și
1 200
EUR
pentru persoana
responsabilă
(Decretul
privind
procedurile
pentru
eliberarea
autorizațiilor și
a certificatelor
și competența
Comisiei
în
materie
de
control
al
exporturilor de
produse
cu
dublă utilizare –
articolul
10:
Încălcarea
obligațiilor de
raportare)
- Amendă de
până
la
30 000 EUR
(infracțiunile
prevăzute
în
secțiunea 32)
- Amendă de
până
la
650 000 EUR
(alte infracțiuni
administrative
prevăzute
în
secțiunea 33).
- Nu se aplică
Toate încălcările legate
de controlul exporturilor

exporturilor din 2008
(ECO 2008)
-

în Regatul Unit sunt
considerate a fi de natură
penală. Nu toate aceste
încălcări sunt sancționate
prin
pedeapsa
cu
închisoarea, iar aceasta
din urmă este aplicată,
de regulă, în cazurile în
care există probe privind
intenția de a eluda
controalele. Sancțiunile
maxime sunt amenda
nelimitată sau pedeapsa
cu închisoarea până la
zece ani ori ambele
(CEMA/ECO 2008 –
articolele 35, 42, 152).

Legea
privind
gestionarea vămilor
și accizelor (CEMA)
din 1979
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