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Întrebări și răspunsuri:

Acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit

 

Introducere

Acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit acoperă următoarele domenii: comerțul cu mărfuri
și servicii, comerțul digital, proprietatea intelectuală, achizițiile publice, aviația și transportul rutier,
energia, pescuitul, coordonarea sistemelor de securitate socială, cooperarea autorităților de aplicare a
legii și cooperarea judiciară în materie penală, cooperarea tematică și participarea la programele
Uniunii. Acesta este susținut de dispoziții care asigură condiții de concurență echitabile și respectarea
drepturilor fundamentale.

Acordul conferă drepturi și obligații atât Uniunii Europene, cât și Regatului Unit, cu respectarea
deplină a suveranității și a autonomiei părților în materie de reglementare. Acesta este guvernat de
un cadru instituțional privind funcționarea și punerea în aplicare a acordului, precum și de
mecanisme obligatorii de soluționare a litigiilor și de asigurare a respectării legii.

Acordul UE-Regatul Unit respectă principiile stabilite de Consiliul European în aprilie 2017, inclusiv
nevoia de a proteja integritatea pieței unice, indivizibilitatea celor patru libertăți ale acesteia și
integritatea ordinii juridice a Uniunii, garantând în același timp că o țară terță nu se bucură de
aceleași beneficii cu cele oferite de statutul de membru al UE.

La 1 ianuarie 2021, Regatul Unit va pierde toate drepturile și obligațiile pe care le-a avut în calitate
de stat membru al UE și în perioada de tranziție prevăzută în Acordul de retragere. Acesta nu va mai
beneficia de acces liber la piața unică și la uniunea vamală a UE sau de politicile și acordurile
internaționale ale UE (inclusiv acordurile de liber schimb cu alte țări terțe).

Acest lucru va crea noi bariere, care în prezent nu există, în calea comerțului cu mărfuri și servicii,
precum și a mobilității și a schimburilor transfrontaliere – în ambele sensuri. Deși noul acord va servi
la limitarea perturbărilor comparativ cu situația în care nu ar exista un acord, administrațiile publice,
întreprinderile, cetățenii și persoanele interesate de ambele părți vor fi, inevitabil, afectate. Comisia a
emis orientări detaliate privind cele mai bune moduri de a face față acestor schimbări (disponibile
aici).

 

Cât timp a durat negocierea acordului?

Negocierile privind Acordul comercial și de cooperare au început oficial luni, 2 martie 2020. În
perioada martie-octombrie 2020 au avut loc nouă runde oficiale de negocieri la Bruxelles, Londra și
prin videoconferință (ca urmare a izbucnirii pandemiei de COVID-19). După acel moment, negocierile
s-au intensificat, contactele având loc zilnic, șapte zile pe săptămână. Mai multe informații privind
fiecare rundă de negociere sunt disponibile aici.

Anterior, UE și Regatul Unit au negociat timp de peste doi ani termenii retragerii Regatului Unit din
UE (din iunie 2017 până în octombrie 2019). În această perioadă, UE și Regatul Unit au negociat și
termenii generali ai relației lor viitoare și au convenit în acest sens cu privire la o declarație politică
comună, care a fost încheiată odată cu Acordul de retragere, la 17 octombrie 2019.

Din partea UE, negocierile au fost conduse de negociatorul șef al Comisiei Europene, Michel Barnier,
și de Grupul operativ pentru relațiile cu Regatul Unit (UKTF), împreună cu toate serviciile Comisiei.
Negocierile s-au bazat pe directivele de negociere stabilite de Consiliu, luând în considerare
rezoluțiile Parlamentului European.

Pe parcursul acestor negocieri, Comisia Europeană a asigurat un proces incluziv, organizând reuniuni

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/negotiation-rounds-future-partnership-between-european-union-and-united-kingdom_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_326


regulate cu cele 27 de state membre ale UE, cu Parlamentul European și cu parlamentele naționale,
precum și cu organele consultative ale UE, cu părțile interesate și cu societatea civilă. Comisia a
urmărit să asigure cele mai ridicate niveluri de transparență pe parcursul procesului. În martie 2020,
serviciile Comisiei au publicat un proiect de text juridic al acordului.

 

Aplicarea provizorie și procesul de ratificare

Începerea aplicării Acordului comercial și de cooperare reprezintă o chestiune de maximă urgență.

Regatul Unit, ca fost stat membru, are legături ample cu Uniunea într-o gamă largă de domenii
economice și de alt tip. Dacă nu există un cadru aplicabil care să reglementeze relațiile dintre
Uniune și Regatul Unit după 31 decembrie 2020, aceste relații vor fi perturbate în mod
semnificativ, în detrimentul persoanelor fizice, al întreprinderilor și al altor părți interesate.

Negocierile nu au putut fi finalizate decât într-un stadiu foarte avansat înainte de expirarea
perioadei de tranziție. Această întârziere nu ar trebui să pună în pericol dreptul de control
democratic al Parlamentului European, în conformitate cu tratatele.

Având în vedere aceste circumstanțe excepționale, Comisia propune aplicarea acordului cu titlu
provizoriu, pentru o perioadă limitată, până la 28 februarie 2021.

Comisia a propus decizii ale Consiliului privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu, precum și
privind încheierea acordului.

Consiliul, hotărând cu unanimitatea tuturor celor 27 de state membre, urmează să adopte o decizie
de autorizare a semnării acordului și a aplicării sale cu titlu provizoriu începând cu 1 ianuarie 2021.
După încheierea acestui proces, Acordul comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit poate fi
semnat în mod oficial.

Parlamentul European va fi apoi invitat să aprobe acordul.

Ca ultimă etapă din partea UE, Consiliul trebuie să adopte decizia privind încheierea acordului.

 

Va fi suficient timp pentru traducerea documentului în toate limbile UE?

Comisia este conștientă de natura excepțională a acestor negocieri. S-au depus toate eforturile
pentru finalizarea acestor negocieri în timp util pentru a permite un control democratic adecvat din
partea Parlamentului European și a Consiliului. Având în vedere perioada scurtă rămasă, va fi nevoie
de flexibilitate în cadrul tuturor acestor procese.

Serviciile de traducere ale Comisiei depun eforturi considerabile pentru a se asigura că versiunile
traduse ale Acordului comercial și de cooperare vor fi disponibile în zilele următoare.

 

Parlamentele naționale au un rol în procesul de ratificare?

Pe parcursul negocierilor, Comisia Europeană a organizat reuniuni regulate cu parlamentele naționale
ale tuturor celor 27 de state membre, pentru ca acestea să fie pe deplin informate.

Comisia consideră că acordul cu Regatul Unit poate fi încheiat ca un acord exclusiv la nivelul UE,
întrucât acoperă numai domenii care intră în competența Uniunii, fie exclusivă, fie partajată cu
statele membre. Comisia a ales articolul 217 din TFUE drept temei juridic pentru încheierea
acordului. Aceasta necesită acordul unanim al statelor membre în cadrul Consiliului și aprobarea
Parlamentului European.

 

Acordul de retragere: au fost soluționate toate problemele rămase? Ce se va întâmpla cu
Legea privind piața internă și cu Legea privind impozitarea?

Regatul Unit a ieșit din Uniunea Europeană în temeiul Acordului de retragere, care a fost convenit și
ratificat de ambele părți și a intrat în vigoare la 1 februarie 2020.

Acordul de retragere conține, printre altele, dispoziții privind drepturile cetățenilor, acordul financiar
și o soluție viabilă din punct de vedere legal pentru a se evita o frontieră strict controlată pe insula
Irlanda, protejând economia insulei în integralitatea sa și Acordul din Vinerea Mare (Acordul de la
Belfast) în toate dimensiunile sale, asigurând în același timp integritatea pieței unice UE.

Punerea în aplicare riguroasă, în timp util și completă a Acordului de retragere este și va rămâne
întotdeauna o prioritate esențială a UE.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_104


La 9 septembrie 2020, guvernul Regatului Unit a publicat Legea privind piața internă, care ar fi
permis Regatului Unit să suspende unilateral părți din Acordul de retragere și, în special, Protocolul
privind Irlanda și Irlanda de Nord. Această lege încălca în mod clar Acordul de retragere – și, prin
urmare, dreptul internațional. În consecință, la 1 octombrie 2020, Comisia a trimis Regatului Unit o
scrisoare de punere în întârziere pentru încălcarea obligațiilor care îi revin în temeiul Acordului de
retragere. Scrisoarea a marcat începutul procesului formal de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.
Parlamentul European a precizat, de asemenea, că nu va aproba un acord cu privire la un viitor
parteneriat dacă Regatul Unit dă curs acestei propuneri.

La 17 decembrie 2020, Comitetul mixt UE-Regatul Unit s-a reunit pentru a aproba toate deciziile
oficiale și alte soluții practice legate de punerea în aplicare a Acordului de retragere. Ca parte a
acestor soluții convenite de comun acord, Regatul Unit va retrage clauzele controversate din Legea
privind piața internă a Regatului Unit și nu va introduce dispoziții similare în Legea privind
impozitarea.  

Datorită discuțiilor intense dintre UE și Regatul Unit în cadrul Comitetului mixt și al diferitelor
comitete specializate, Acordul de retragere și, în special, Protocolul privind Irlanda și Irlanda de Nord
vor fi puse în aplicare la 1 ianuarie 2021.

 

Cuprins:

1. Comerțul cu mărfuri

2. Serviciile și investițiile

3. Comerțul digital, proprietatea intelectuală, achizițiile publice și întreprinderile mici și mijlocii
(IMM-urile)

4. Energia

5. Condiții echitabile pentru o concurență deschisă și loială și dezvoltarea durabilă

6. Aviația

7. Transportul rutier

8. Coordonarea sistemelor de securitate socială și vizele pentru vizitele pe termen scurt

9. Pescuitul

Cooperarea autorităților de aplicare a legii și cooperarea judiciară în materie penală

Cooperarea tematică

Participarea la programele Uniunii

Guvernanța: soluționarea litigiilor și dispoziții orizontale

 

COMERȚUL CU MĂRFURI

 

Uniunea Europeană și Regatul Unit sunt parteneri comerciali importanți. În 2019, aproximativ 13 %
din totalul comerțului cu mărfuri al UE cu țările terțe s-a derulat cu Regatul Unit, iar aproximativ
jumătate din comerțul total cu mărfuri al Regatului Unit s-a datorat Uniunii Europene.

Cât timp Regatul Unit a fost stat membru al UE și a făcut parte din piața unică și din uniunea vamală
a UE, acest comerț s-a derulat fără probleme datorită faptului că UE, inclusiv Regatul Unit, forma un
teritoriu vamal unic și împărtășea aceleași standarde, norme și sisteme de supraveghere și de
aplicare.

 

Ce se schimbă de la 1 ianuarie 2021?

La 1 ianuarie 2021, Regatul Unit părăsește piața unică și uniunea vamală a UE. Ca urmare, nu va mai
beneficia de principiul liberei circulații a mărfurilor. 

Chiar și cu noul acord în vigoare, întreprinderile se vor confrunta cu noi bariere în calea comerțului,
ceea ce va duce la creșterea costurilor și va impune ajustări ale lanțurilor de aprovizionare integrate
UE-Regatul Unit.

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2478


Ce aspecte sunt acoperite de proiectul de acord?

Pentru a-și păstra relația comercială reciproc avantajoasă, cele două părți au convenit să creeze o
zonă de liber schimb ambițioasă, fără tarife sau contingente la produse, mecanisme de reglementare
și de cooperare vamală, precum și dispoziții care să asigure condiții echitabile pentru o concurență
deschisă și loială, parte a unui parteneriat economic mai amplu.

Dispozițiile acordului nu reglementează comerțul cu mărfuri dintre UE și Irlanda de Nord, pentru care
se va aplica Protocolul privind Irlanda și Irlanda de Nord inclus în Acordul de retragere.[1]

 

Cât de ambițios este Acordul de liber schimb?

Acordul reflectă politica comercială modernă a UE prin includerea unor angajamente ambițioase
privind protecția drepturilor lucrătorilor și ale consumatorilor, protecția mediului, lupta împotriva
schimbărilor climatice și transparența fiscală, asigurându-se astfel un comerț care nu este doar
deschis, ci și echitabil și durabil. De asemenea, acordul favorizează economia circulară prin
extinderea tratamentului preferențial la produsele care au fost reparate sau reprelucrate (pentru mai
multe informații, consultați capitolul de întrebări și răspunsuri despre „Condițiile de concurență
echitabile și durabilitatea”).

Acordul comercial și de cooperare prevede cele mai ambițioase angajamente în vederea liberalizării
accesului pe piață al bunurilor care au fost incluse vreodată într-un acord de liber schimb al UE,
inclusiv tarife zero și contingente zero pentru toate mărfurile încă din prima zi, precum și norme
moderne pentru evitarea anumitor bariere în calea comerțului bilateral.

Fără acest acord, produse precum:

carnea de vită, produsele lactate, carnea de pasăre, carnea de porc, carnea de oaie, cerealele,
zahărul și mai multe alimente procesate ar fi putut fi supuse unor tarife de aproximativ 50 %
sau mai mari, pe baza ratelor Organizației Mondiale a Comerțului;

produsele din pește prelucrate ar fi fost supuse unor tarife de până la 25 %;

autoturismele ar fi fost, de asemenea, afectate de tarife de 10 %;

produsele textile și încălțămintea ar fi supuse unor vârfuri tarifare de 12 %, respectiv 17 %.

Aceste tarife ar fi determinat creșterea prețurilor pentru consumatori și ar fi provocat prejudicii
economice producătorilor agricoli și sectorului manufacturier de pe ambele părți ale Canalului
Mânecii.

Pe lângă faptul că prevede tarife zero pentru mărfuri, acordul limitează și taxele pe care le pot
percepe autoritățile vamale pentru serviciile prestate și include mai multe aspecte moderne care
depășesc angajamentele standard ale Organizației Mondiale a Comerțului, de exemplu în ceea ce
privește monopolurile la import și la export, procedura neautomată de acordare a licențelor de
import, restricțiile la import și la export (interzicerea cerințelor de preț și a acordării de licențe sub
rezerva unor cerințe de performanță).

 

Acordul comercial și de cooperare va permite schimbul de mărfuri între UE și Regatul Unit
în condiții similare celor din prezent?

Comerțul în condițiile unui ALS (acord de liber schimb) - chiar unul ambițios cum este acesta, cu
tarife zero și contingente zero - va fi, în mod inevitabil, foarte diferit de comerțul fără fricțiuni facilitat
de uniunea vamală și piața unică a UE.

În special:

mărfurilor li se vor aplica reguli de origine pentru a se califica pentru condiții comerciale
preferențiale în temeiul acordului;

toate importurile vor fi supuse formalităților vamale și vor trebui să respecte regulile părții
importatoare

și toate importurile în UE trebuie să îndeplinească toate standardele UE și vor fi supuse
controalelor și verificărilor prevăzute de lege în scopuri de siguranță, sănătate și în alte scopuri
ale politicilor publice.

 

Ce măsuri se pot lua în cazul unor practici comerciale neloiale?



Conform normelor Organizației Mondiale a Comerțului, guvernele pot lua măsuri de remediere
împotriva importurilor care produc prejudicii importante unui sector industrial intern ca urmare a
creșterii bruște a volumului de mărfuri străine sau a unor practici neloiale precum dumpingul sau
subvențiile care denaturează comerțul.

Acordul dintre UE și Regatul Unit confirmă dreptul ambelor părți de a aplica instrumente de apărare
comercială în conformitate cu normele OMC, inclusiv un mecanism special de salvgardare a
agriculturii pentru a proteja fermierii împotriva creșterii importurilor sau a scăderii prețurilor sub un
anumit nivel.

În cazul practicilor neloiale care afectează condițiile de concurență echitabile, sunt avute în vedere,
de asemenea, măsuri specifice, autonome și rapide (pentru mai multe informații, consultați capitolul
de întrebări și răspunsuri despre „Condițiile de concurență echitabile și durabilitatea”).

 

Care sunt „regulile de origine” aplicabile și ce vor avea de făcut comercianții pentru a le
respecta?

Regulile de origine reprezintă o componentă intrinsecă a fiecărei zone de liber schimb. Ele determină
„naționalitatea economică” a produselor atunci când acestea au fost produse folosind componente
sau materiale fabricate în mai multe țări.

Astfel de norme sunt necesare pentru a se asigura că produsele care beneficiază de condițiile
acordului de liber schimb (în acest caz, tarife zero, contingente zero) sunt fie obținute în totalitate
din zona de liber schimb sau fabricate chiar în aceasta (în cazul de față, UE și Regatul Unit), fie
prelucrate suficient în zona respectivă (de exemplu, prin stabilirea unei limite a valorii materialelor
neoriginare care pot fi utilizate pentru a beneficia de acord).

Se asigură astfel că acordul de liber schimb este în avantajul operatorilor din interiorul zonei de liber
schimb, prevenindu-se eludarea.

În conformitate cu Acordul comercial și de cooperare, comercianții din UE și din Regatul Unit ar
trebui să respecte reguli de origine comparabile cu cele pe care UE și Regatul Unit le au cu alți
parteneri comerciali. Prin urmare, aceste reguli și proceduri sunt familiare operatorilor noștri
respectivi.

Acordul cuprinde, de asemenea, mecanisme specifice menite să faciliteze respectarea acestor reguli
de origine, și anume:

o dispoziție privind „cumulul complet”, care permite comercianților să țină seama nu numai de
originea materialelor utilizate, ci și de realizarea prelucrării lor pe teritoriul uneia dintre părți.
Acest mecanism face posibilă captarea în cea mai mare măsură de către acord a valorii
adăugate în zona de liber schimb.

De asemenea, exportatorii vor putea autocertifica originea mărfurilor, facilitându-se astfel dovedirea
de către comercianți a originii produselor lor și reducându-se birocrația. În plus, operatorii vor
beneficia de mai multă flexibilitate în ceea ce privește colectarea probelor documentare pentru
dovedirea originii în primul an, ceea ce le va permite să beneficieze de tratamentul preferențial, în
pofida intervalului scurt disponibil dintre încheierea și aplicarea acordului.

Ce verificări și formalități vamale noi se vor aplica între UE și Regatul Unit?

De la 1 ianuarie 2021, Regatul Unit nu va mai face parte din uniunea vamală a UE. Prin urmare, toate
controalele și formalitățile vamale impuse de legislația UE (în special de Codul vamal al Uniunii),
inclusiv declarațiile sumare de intrare și de ieșire, se vor aplica tuturor mărfurilor care intră pe
teritoriul vamal al UE din Regatul Unit sau care părăsesc teritoriul vamal respectiv către Regatul Unit.
Acest lucru nu este valabil în cazul comerțului cu mărfuri dintre UE și Irlanda de Nord, pentru care se
va aplica Protocolul privind Irlanda și Irlanda de Nord inclus în Acordul de retragere.[2]

Cu toate acestea, cele două părți au convenit să își recunoască reciproc programele „Operatori
economici autorizați”, permițând comercianților de încredere care dețin acest statut să beneficieze de
anumite simplificări și/sau facilități legate de securitatea și siguranța operațiunilor vamale pe care le
desfășoară împreună cu autoritățile vamale ale celeilalte părți. Totuși, nu există nicio derogare pentru
astfel de declarații privind securitatea și siguranța, deoarece acest lucru necesită alinierea între părți
cu privire la standardele de securitate.

Acordul reiterează, de asemenea, o serie de mecanisme prevăzute de legislația UE (Codul vamal al
Uniunii) și de normele vamale ale Regatului Unit pentru facilitarea comerțului și reducerea sarcinilor
administrative pentru întreprinderi.



Acesta pregătește terenul pentru dezvoltarea în continuare a cooperării vamale în viitor, inclusiv, de
exemplu, în ceea ce privește soluțiile inovatoare, cu respectarea deplină a normelor interne ale
ambelor părți, referitoare la gestionarea procedurilor vamale pentru traficul „roll-on”/„roll-off” („ro-
ro”), adică nave care transportă camioane încărcate, sau la schimbul de informații legate de vamă.

Acordul comercial și de cooperare cuprinde și un protocol privind asistența reciprocă pentru
combaterea fraudei vamale, precum și un protocol ambițios care facilitează cooperarea părților cu
privire la taxa pe valoarea adăugată (TVA) și la recuperarea creanțelor legate de impozite și taxe
indirecte. De asemenea, acordul prevede clauze pentru protejarea banilor contribuabililor împotriva
fraudei vamale și a erorilor administrative, în cazul în care acestea produc consecințe în ceea ce
privește taxele de import.

 

Comercianții vor fi obligați să respecte două seturi diferite de reglementări și proceduri de
conformitate dacă doresc să deservească atât piața UE, cât și pe cea a Regatului Unit?

Începând cu 1 ianuarie 2021, Uniunea și Regatul Unit vor fi două spații legislative și de reglementare
separate. Aceasta înseamnă că toate produsele exportate din UE în Regatul Unit vor trebui să
respecte reglementările tehnice ale Regatului Unit și vor fi supuse verificărilor și controalelor de
conformitate aplicabile. În mod similar, toate produsele importate din Regatul Unit în Uniune vor
trebui să respecte reglementările tehnice ale UE și vor fi supuse tuturor obligațiilor aplicabile privind
conformitatea, precum și tuturor verificărilor și controalelor în scopuri de siguranță, sănătate și în
alte scopuri ale politicilor publice.

Acordul comercial și de cooperare conține, însă, și o serie de dispoziții menite să prevină și să elimine
barierele și cerințele tehnice inutile, inclusiv prin cooperare bilaterală, și să simplifice procedurile
utilizate pentru a demonstra conformitatea cu acestea (proceduri de evaluare a conformității).

În special, cele două părți au convenit asupra unei definiții a standardelor internaționale care
identifică organismele internaționale relevante de stabilire a standardelor. Astfel se va asigura faptul
că standardele de produs și reglementările tehnice interne ale ambelor părți se bazează pe aceleași
referințe internaționale și, prin urmare, sunt compatibile în măsura în care este posibil. Acest lucru
va face ca realizarea conformității produselor cu normele celeilalte părți să fie mai ușoară și mai puțin
costisitoare, protejând totodată dreptul de reglementare al fiecărei părți.

În domeniul evaluării conformității părțile au convenit să mențină accesul reciproc simplificat pe
piețele lor, în special prin utilizarea în continuare a autocertificării conformității de către producător,
în cazurile în care aceasta este aplicată în prezent atât în UE, cât și în Regatul Unit. Acest lucru este
valabil pentru o proporție foarte mare a comerțului bilateral.

Părțile au convenit, de asemenea, asupra unui cadru cuprinzător de cooperare în ceea ce privește
supravegherea pieței și siguranța produselor, care va sta la baza unei aplicări solide a normelor de
siguranță a produselor și va asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a altor utilizatori,
acesta reprezentând un angajament asumat de ambele părți. Cadrul respectiv va fi pus în aplicare în
special prin mecanisme de schimb de informații referitoare la activitățile de supraveghere a pieței
desfășurate de părți și la măsurile adoptate privind produsele nesigure sau neconforme în alt mod.

În mai multe sectoare, părțile au convenit asupra unor modalități specifice de facilitare a comerțului
bilateral, precum și a cooperării în materie de reglementare. Printre aceste sectoare se numără cel al
autovehiculelor, al produselor farmaceutice, al produselor chimice, al vinului și al produselor
ecologice.

Principalele rezultate ale facilitării comerțului pot fi rezumate astfel:

 

Ce s-a convenit pentru a facilita comerțul cu autovehicule?

Convergența reglementărilor se va baza pe utilizarea standardelor tehnice internaționale
stabilite la nivelul CEE-ONU (Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor
Unite). Cele două părți vor coopera și, după caz, vor planifica inițiative pentru promovarea unei
armonizări sporite a cerințelor tehnice la nivel internațional.

Ambele părți vor accepta, pe piețele lor respective, produsele care dispun de un certificat de
omologare ONU de tip valabil.

Se va coopera și se va face schimb de informații în domeniul supravegherii pieței pentru a
sprijini identificarea și eliminarea neconformităților autovehiculelor.

Se va coopera în domeniul cercetării și se va face schimb de informații în legătură cu
elaborarea de noi reglementări privind siguranța vehiculelor sau standardele conexe, cu



reducerea avansată a emisiilor și cu tehnologiile emergente pentru vehicule.

 

Ce s-a convenit pentru a facilita aprovizionarea cu medicamente?

Recunoașterea rezultatelor inspecțiilor efectuate de autoritățile celeilalte părți la unitățile de
producție situate pe teritoriul autorității emitente. Acest lucru va evita dublarea inutilă a
inspecțiilor la producătorii de medicamente pentru a evalua conformitatea acestora cu cerințele
bunei practici de fabricație.

Posibilitatea fiecărei părți de a extinde unilateral această recunoaștere pentru unitățile de
producție situate în afara teritoriului autorității emitente, în anumite condiții.

 

Ce s-a convenit pentru a facilita comerțul cu produse chimice?

Cooperarea în materie de reglementare, cu respectarea dreptului de reglementare al fiecărei
părți, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul forurilor internaționale relevante, în ceea ce privește
evaluarea pericolelor și a riscurilor prezentate de substanțele chimice și formatele pentru
documentarea rezultatelor acestor evaluări.

Angajamentul ambelor părți față de implementarea Sistemului global armonizat de clasificare
și etichetare a substanțelor chimice al Organizației Națiunilor Unite, precum și a oricăror
orientări științifice și tehnice emise de organizațiile și organismele internaționale relevante.

Proceduri transparente pentru clasificarea substanțelor și posibilitatea de a face schimb de
informații neconfidențiale.

 

Ce s-a convenit pentru a facilita comerțul cu vin?

Cerințe de certificare simplificate pentru accesul reciproc pe piață: producătorilor de vin li se va
permite să autocertifice conformitatea și calitatea vinului lor.

Principii comune privind etichetarea, furnizarea informațiilor adecvate pentru consumatori,
evitându-se în același timp cerințele de etichetare inutile sau disproporționate. 

Angajamentul fiecărei părți de a accepta reciproc importul de vinuri produse conform
definițiilor și practicilor oenologice ale celeilalte părți, atât timp cât acestea sunt în concordanță
cu practicile oenologice recomandate de Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV). De
asemenea, au fost convenite unele practici oenologice și restricții suplimentare, care nu sunt
prevăzute de OIV.

Schimb de informații și cooperare în domeniul vinului și o clauză de revizuire prin care părțile
vor lua în considerare, în termen de trei ani de la intrarea în vigoare a acordului, măsuri
suplimentare pentru facilitarea comerțului cu vinuri.

 

Ce s-a convenit pentru a facilita comerțul cu produse ecologice?

Recunoașterea reciprocă a echivalenței dintre legislația privind producția ecologică și sistemul
de control actuale din UE și cele din Regatul Unit, pentru toate categoriile de produse
ecologice.

Produsele ecologice care respectă legislația UE și care sunt certificate de către organismele de
control recunoscute de UE vor fi acceptate pe piața Regatului Unit și invers.

Având în vedere noile norme ale UE pentru produsele ecologice, aplicabile începând cu
1.1.2022, echivalența va fi reevaluată până la sfârșitul anului 2023.

 

Ce prevede acordul cu privire la obiectele culturale?

UE s-a angajat cu mult timp în urmă să protejeze bunurile culturale, dezvoltând o serie de măsuri
împotriva săpăturilor ilegale și a traficului de bunuri culturale (cum ar fi antichitățile și obiectele
arheologice), combătând comerțul ilegal cu acestea (recunoscând, de asemenea, legăturile clare
dintre finanțarea terorismului, spălarea banilor și circulația ilicită a bunurilor culturale) și returnând
obiectele culturale înstrăinate ilegal în țările lor de origine.

Acordul garantează că Regatul Unit va continua să colaboreze cu UE în cadrul acestor eforturi
importante, prin includerea unei dispoziții inovatoare de cooperare consolidată care vizează facilitarea



returnării bunurilor culturale scoase ilegal de pe teritoriul celor două părți.

 

Se vor modifica cerințele sanitare și fitosanitare (SPS) referitoare la alimentele, animalele și
plantele importate?

Măsurile sanitare și fitosanitare (SPS) constituie un set de norme definite de partea importatoare
care sunt necesare pentru protecția sănătății umane și animale („sanitare”) și a sănătății plantelor
(„fitosanitare”). Legislația UE cuprinde norme SPS detaliate pentru asigurarea unui nivel ridicat de
siguranță alimentară și pentru reducerea sau eliminarea potențialelor amenințări la adresa sănătății
cetățenilor UE, precum și la adresa animalelor și plantelor din UE. Aceasta conține, de asemenea,
standarde înalte privind aspecte precum utilizarea hormonilor sau a organismelor modificate genetic
(OMG).

Nu vor exista modificări la aceste standarde de siguranță alimentară, iar Acordul comercial și de
cooperare va proteja nivelul ridicat al standardelor SPS ale UE. 

La fel ca exportatorii agroalimentari din orice altă țară din afara UE, exportatorii agroalimentari din
Regatul Unit vor trebui să îndeplinească toate cerințele de import SPS ale UE și să fie supuși
controalelor oficiale efectuate de autoritățile statelor membre la posturile de control la frontieră. Dacă
este necesar, aceste controale includ verificarea certificatelor de sănătate în conformitate cu
standardele internaționale.

În mod similar, exportatorii agroalimentari din UE vor trebui să îndeplinească toate cerințele de
import SPS ale Regatului Unit.

În cazul în care există îngrijorări semnificative ale uneia dintre părți privind siguranța alimentelor,
sănătatea plantelor sau a animalelor sau o măsură SPS a celeilalte părți, aceasta poate solicita
consultări tehnice cu partea respectivă sau poate solicita audituri și verificări ale sistemului de
inspecție și certificare al celeilalte părți.

 

Acordul prevede facilitări cu privire la SPS?

Acordul comercial și de cooperare cuprinde o serie de măsuri menite să limiteze procedurile SPS la
import acolo unde este posibil, menținând totodată standarde sanitare stricte.

În special, acordul permite ca părțile să decidă unilateral să reducă frecvența anumitor tipuri de
controale ale importurilor la frontieră, ținând seama de măsura în care converg normele SPS ale
acestora.

De asemenea, acordul asigură un proces simplificat de aprobare a importurilor, după caz, prin
întocmirea de liste de unități care sunt eligibile să exporte către cealaltă parte, pe baza garanțiilor
oferite de autoritățile părții exportatoare.

 

Ce se întâmplă în cazul apariției unui focar de boală la animale sau la plante?

În cazul apariției, pe teritoriul uneia dintre părți, a unor focare de boli la animale sau la plante, care
prezintă o amenințare gravă pentru sănătatea animală sau publică, autoritățile unei părți pot aplica
măsuri de protecție temporare - inclusiv suspendarea importurilor din toată țara sau dintr-o parte a
țării în cauză sau cerințe speciale pentru produsele din țara respectivă.

Totuși, pentru a îmbunătăți predictibilitatea comerțului agroalimentar, UE și Regatul Unit au convenit
asupra unor proceduri de accelerare a recunoașterii regiunilor indemne de boală în astfel de cazuri.

 

Ce se întâmplă cu comerțul dintre Marea Britanie și Irlanda de Nord?

Dispozițiile Acordului comercial și de cooperare nu reglementează comerțul cu mărfuri dintre UE și
Irlanda de Nord, pentru care se va aplica Protocolul privind Irlanda și Irlanda de Nord inclus în
Acordul de retragere.[3]

Potrivit acestui protocol, acquis-ul Uniunii, inclusiv Codul vamal al Uniunii, legislația privind
mărfurile, normele sanitare pentru controalele veterinare („normele SPS”), normele privind
producția/piața agricolă sau taxa pe valoarea adăugată și accizele pentru mărfuri, se va aplica tuturor
mărfurilor care intră în Irlanda de Nord.

Ca urmare, de la 1 ianuarie 2021, mărfurile care intră în Irlanda de Nord din Marea Britanie vor



constitui „importuri”. Aceasta înseamnă că bunurile respective vor trebui să respecte normele UE
privind produsele și să fie supuse verificărilor și controalelor în scopuri de siguranță, sănătate și în
alte scopuri ale politicilor publice, inclusiv toate controalele SPS necesare aplicabile între UE și
Regatul Unit.

Această soluție a fost convenită între UE și Regatul Unit pentru a evita o frontieră strict controlată pe
insula Irlanda, protejează economia insulei în integralitatea sa și Acordul din Vinerea Mare (Acordul
de la Belfast) în toate dimensiunile sale și asigură integritatea pieței unice.

În urma discuțiilor din cadrul Comitetului mixt pentru punerea în aplicare a Acordului de retragere,
UE și Regatul Unit au convenit asupra anumitor flexibilități care vor contribui la limitarea
perturbărilor cauzate de punerea în aplicare a Protocolului privind comerțul dintre Marea Britanie și
Irlanda de Nord.

S-a ajuns la un acord de principiu în următoarele domenii, printre altele: declarațiile de export,
aprovizionarea cu medicamente, furnizarea anumitor cărnuri refrigerate și a altor produse alimentare
către supermarketuri și o clarificare a aplicării ajutorului de stat în condițiile protocolului.

De exemplu, anumite cărnuri refrigerate, pentru care importurile pe piața Uniunii sunt în mod normal
interzise, vor fi acceptate pentru livrare către supermarketurile din Irlanda de Nord pentru o perioadă
limitată de 6 luni:

 

carnea tocată de pasăre, congelată sau refrigerată. Carnea tocată refrigerată de la alte animale
decât păsările de curte (de exemplu carnea tocată de vită);

preparatele din carne refrigerate (de exemplu, cârnați, chiftele, plăcintă cu carne de porc);

orice carne proaspătă, inclusiv carnea tocată și preparatele din carne, provenită din comerțul
triunghiular (de exemplu, carne din UE exportată în Marea Britanie, tăiată sau tocată în Marea
Britanie și reexportată în Irlanda de Nord).

 

Un alt exemplu este faptul că, pentru o perioadă limitată de 3 luni, mărfurile provenite din Marea
Britanie și destinate supermarketurilor situate în Irlanda de Nord vor fi însoțite de un certificat
colectiv simplificat pentru toate mărfurile transportate în același camion, în locul certificatelor
individuale.

În această perioadă, Regatul Unit își menține actuala legislație UE în materie de măsuri sanitare și
fitosanitare pentru produsele în cauză.

Domeniul de aplicare este limitat la un număr restrâns de furnizori de alimente pentru
supermarketuri care sunt autorizați de autoritățile din Regatul Unit după ce au demonstrat că
îndeplinesc o serie de criterii legate de încredere. Această listă a membrilor va fi stabilită de Regatul
Unit în cooperare cu Comisia Europeană înainte de 31 decembrie 2020 și nu poate fi prelungită după
această dată.

 

De ce actualul pașaport pentru animale de companie eliberat de Regatul Unit nu va mai fi
valabil începând cu 1 ianuarie 2021?

Regatul Unit nu își asumă obligația de a se alinia la acquis-ul sanitar al UE, mai exact la normele
privind câinii, pisicile și dihorii de companie după sfârșitul perioadei de tranziție și, prin urmare, nu
va rămâne în zona SPS a UE.

În consecință, pentru câinii, pisicile și dihorii de companie introduși în UE și în Irlanda de Nord va fi
necesar un certificat de sănătate animală (fără a fi necesară testarea pentru anticorpul antirabic).

Acest lucru este valabil și pentru teritoriile dependente ale Coroanei Britanice.

Mai multe informații se găsesc în „comunicarea privind pregătirea” a Comisiei referitoare la călătoriile
între UE și Regatul Unit.[4]

 

SERVICIILE ȘI INVESTIȚIILE

 

Uniunea Europeană și Regatul Unit sunt parteneri importanți în ceea ce privește comerțul cu servicii
și investițiile.



Cât timp Regatul Unit a fost stat membru al UE, participând la piața unică a UE și beneficiind de
libera circulație a persoanelor și a serviciilor, întreprinderile puteau presta servicii în mod liber în
întreaga Uniune. Regatul Unit a beneficiat de pe urma ecosistemului pieței unice a UE bazat pe
norme comune, un cadru unic de supraveghere și un sistem jurisdicțional comun.

 

Ce schimbări vor avea loc la 1 ianuarie 2021?

Începând cu 1 ianuarie, Regatul Unit nu va mai beneficia de principiul liberei circulații a persoanelor,
al libertății de a presta servicii și al libertății de stabilire.

Ca urmare, furnizorii de servicii din Regatul Unit își vor pierde automat dreptul de a oferi servicii în
UE. Este posibil ca aceștia să fie nevoiți să se stabilească în UE pentru a putea continua să își
desfășoare activitatea. În orice caz, ei trebuie să respecte normele statului-membru gazdă, care
variază adesea de la un stat membru la altul, întrucât nu vor mai beneficia de abordarea privind „țara
de origine” sau de conceptul de procedură de „pașaport”, potrivit cărora autorizațiile emise de un stat
membru în temeiul normelor Uniunii permit accesul pe întreaga piață unică a UE.

 

Ce aspecte sunt acoperite de Acordul comercial și de cooperare?

Acordul oferă un nivel semnificativ de deschidere pentru comerțul cu servicii și pentru investiții, care
depășește dispozițiile de bază ale Acordului general privind comerțul cu servicii al OMC (GATS), la
care atât Uniunea, cât și Regatul Unit sunt părți, nivel proporțional cu angajamentele asumate de UE
față de alte țări terțe industrializate din lume.

Ca în cazul tuturor acordurilor sale de liber schimb, UE își păstrează pe deplin dreptul de a-și
reglementa propriile piețe.

 

Ce sectoare sunt acoperite de Acordul comercial și de cooperare?

Conform cerințelor Acordului general privind comerțul cu servicii al OMC (GATS), acordul are o
acoperire sectorială amplă, incluzând serviciile profesionale și comerciale (de exemplu, servicii
juridice, de audit, de arhitectură), serviciile de livrare și telecomunicații, serviciile informatice și
digitale, serviciile financiare, serviciile de cercetare și dezvoltare, majoritatea serviciilor de transport
și serviciile de mediu. În plus, domeniul de aplicare al acordului cuprinde și investițiile în alte
sectoare decât serviciile, precum producția, agricultura, silvicultura, pescuitul, energia și alte
industrii primare.

Ca în orice acord de liber schimb negociat de UE, există o serie de excepții de la domeniul de aplicare
al liberalizării, și anume, serviciile publice și serviciile de interes general, unele servicii de transport,
precum și serviciile audiovizuale.

 

În ce condiții furnizorii de servicii din UE vor putea să își desfășoare activitatea în Regatul
Unit și invers?

Obligațiile de nediscriminare prevăzute de acord garantează că furnizorii de servicii sau investitorii
din UE vor fi tratați în Regatul Unit la fel de favorabil ca și operatorii din Regatul Unit și invers.
Aceasta le conferă dreptul de a beneficia de un tratament mai favorabil decât cel acordat furnizorilor
de servicii sau investitorilor din țări terțe în absența unor dispoziții similare.

Firește, având în vedere faptul că Regatul Unit nu va mai face parte din piața unică, toți furnizorii de
servicii și investitorii din Regatul Unit trebuie să respecte normele, procedurile și autorizările interne
aplicabile activităților lor în țările în care își desfășoară activitatea.

Pentru furnizorii de servicii din Regatul Unit, aceasta înseamnă respectarea normelor statului
membru gazdă, care variază adesea de la un stat membru la altul, întrucât nu vor mai beneficia de
principiul „țării de origine”, al recunoașterii reciproce sau al procedurii de „pașaport”.

Nivelul real al accesului pe piață va depinde de modul în care este furnizat serviciul: este furnizat
transfrontalier din țara de origine a furnizorului, de exemplu prin internet („modul 1”); este furnizat
consumatorului în țara furnizorului, de exemplu un turist care călătorește în străinătate și
achiziționează servicii („modul 2”); este furnizat prin intermediul unei întreprinderi stabilite local,
deținută de furnizorul de servicii străin („modul 3”) sau prin prezența temporară pe teritoriul altei
țări a unui furnizor de servicii care este o persoană fizică („modul 4”).

În practică, posibilitatea efectivă de a furniza un anumit serviciu sau de a investi într-un anumit



sector va depinde și de rezervele specifice prevăzute în acord, care ar putea fi impuse furnizorilor de
servicii din Regatul Unit care furnizează servicii în UE în unele sectoare și invers.

Acordul UE-Regatul Unit include, de asemenea, o clauză a „națiunii celei mai favorizate” orientată
spre viitor, care ar permite Uniunii și Regatului Unit să solicite orice tratament mai favorabil acordat
de Regatul Unit, respectiv de Uniune, în baza unor acorduri viitoare privind comerțul cu servicii și
investițiile cu alte țări terțe – cu excepția domeniului serviciilor financiare.

De asemenea, acordul conține o clauză de revizuire care încurajează părțile să evalueze dacă există
posibilități de îmbunătățire a comerțului cu servicii și a relațiilor de investiții dintre UE și Regatul Unit
în viitor – cu excepția domeniului serviciilor financiare.

 

Cât de ușor va fi pentru profesioniști să călătorească între Uniunea Europeană și Regatul
Unit în temeiul Acordului comercial și de cooperare?

Regatul Unit a optat pentru a nu mai permite libera circulație a cetățenilor Uniunii Europene către
Regatul Unit. De asemenea, a refuzat să includă în acord un capitol privind mobilitatea. Aceste
opțiuni înseamnă, în mod inevitabil, că deplasările în interes de afaceri între Uniunea Europeană și
Regatul Unit nu se vor mai efectua la fel de ușor ca în prezent.

Cu toate acestea, având în vedere circulația temporară a persoanelor fizice în scopuri
profesionale (menționată adesea ca „modul 4”), Uniunea Europeană și Regatul Unit au convenit cu
privire la o gamă largă de angajamente reciproce care facilitează posibilitatea întreprinderilor situate
în una dintre părțile la acord de a transfera anumiți angajați, în calitate de persoane transferate în
cadrul aceleiași companii, pentru a lucra într-o întreprindere asociată situată în cealaltă parte.
Întrucât persoanele transferate în cadrul aceleiași companii intră sub incidența migrației temporare,
durata maximă a acestor transferuri este limitată la trei ani. În ceea ce privește resortisanții
Regatului Unit transferați în UE, această durată include perioadele de mobilitate între statele
membre. Aceasta corespunde practicii actuale a UE în raport cu alte țări terțe.

Acordul UE-Regatul Unit facilitează, de asemenea, circulația „furnizorilor de servicii pe bază de
contract” sau a „profesioniștilor independenți” pentru a furniza servicii, în anumite condiții.
Persoanelor aflate în vizită de afaceri care nu furnizează servicii li se va permite și intrarea pe termen
scurt pentru a desfășura anumite activități.

 

Acordul prevede recunoașterea calificărilor profesionale?

Cât timp Regatul Unit a fost membru al UE și al pieței unice a UE, resortisanții săi, totodată cetățeni
ai Uniunii, care dețineau o calificare obținută în Regatul Unit beneficiau de un regim simplificat – în
unele cazuri automat – de recunoaștere în alte țări ale UE, ceea ce permitea profesioniștilor, cum ar fi
medicii, asistenții medicali, stomatologii, farmaciștii, chirurgii veterinari, avocații, arhitecții sau
inginerii, să presteze servicii în întreaga Uniune Europeană, inclusiv în Regatul Unit.

Începând de la 1 ianuarie, ca regulă generală, va fi necesar ca resortisanților Regatului Unit,
indiferent unde au obținut calificările, și cetățenilor UE cu calificări dobândite în Regatul Unit să li se
recunoască acele calificări în statul membru relevant, în temeiul normelor individuale existente în
fiecare țară aplicabile calificărilor resortisanților țărilor terțe, după sfârșitul perioadei de tranziție.

Acordul comercial și de cooperare prevede, totuși, un mecanism prin care Uniunea Europeană și
Regatul Unit pot conveni ulterior, de la caz la caz și pentru anumite profesii, asupra unor dispoziții
suplimentare în vederea recunoașterii reciproce a anumitor calificări profesionale.

 

Practicienii în domeniul dreptului din UE vor mai putea furniza servicii juridice în Regatul
Unit și invers?

UE și statele sale membre, pe de o parte, și Regatul Unit, pe de altă parte, vor permite practicienilor
în domeniul dreptului care sunt resortisanți ai celeilalte părți să furnizeze servicii juridice referitoare
în mod specific la practica dreptului internațional și la dreptul țării în care sunt autorizați în temeiul
titlului obținut în țara de origine.

Totuși, trebuie menționat că dreptul UE nu este considerat drept internațional, ci dreptul statului
membru în care practicienii în domeniul dreptului din UE sunt stabiliți sau dețin „titlul obținut în țara
de origine”.

 



Acordul acoperă serviciile financiare?

Proiectul de Acord comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit acoperă serviciile financiare în
același mod în care acestea sunt reglementate în general în cadrul celorlalte acorduri de liber schimb
ale UE cu țări terțe.

În special, acordul obligă ambele părți să își mențină piețele deschise pentru operatorii celeilalte
părți care doresc să furnizeze servicii prin stabilire. De asemenea, părțile se angajează să asigure
introducerea și aplicarea pe teritoriul lor a standardelor convenite la nivel internațional în sectorul
serviciilor financiare. Ambele părți își păstrează dreptul de a adopta sau de a menține măsuri din
motive prudențiale („excepție prudențială”), inclusiv pentru a menține stabilitatea financiară și
integritatea piețelor financiare. În plus, părțile vor urmări să încheie, până în martie 2021, un
memorandum de înțelegere privind instituirea unui cadru pentru cooperarea în materie de
reglementare privind serviciile financiare.

 

Care este situația în ceea ce privește deciziile de echivalență privind serviciile financiare?

Acordul nu include elemente referitoare la cadrele de echivalență pentru serviciile financiare. Acestea
sunt decizii unilaterale ale fiecărei părți și nu fac obiectul negocierii.

Comisia a evaluat răspunsurile Regatului Unit la chestionarele Comisiei privind echivalența în 28 de
domenii. Vor fi necesare o serie de clarificări suplimentare, în special în ceea ce privește modul în
care Regatul Unit se va îndepărta de cadrele Uniunii după 31 decembrie și își va utiliza puterea
discreționară în materie de supraveghere cu privire la societățile din Uniune, precum și modul în care
vor fi afectate societățile din UE de regimurile temporare din Regatul Unit. Din aceste motive,
Comisia nu poate finaliza evaluarea privind echivalența Regatului Unit în cele 28 de domenii și, prin
urmare, nu va lua decizii în acest moment. Evaluarea va continua. Comisia a luat notă de deciziile de
echivalență ale Regatului Unit anunțate în noiembrie, adoptate în interesul Regatului Unit. În mod
similar, UE va lua în considerare echivalența atunci când este în interesul Uniunii.

 

COMERȚUL DIGITAL, PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, ACHIZIȚIILE PUBLICE ȘI
ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII (IMM-URILE)

 

Acordul acoperă comerțul digital?

Acordul conține dispoziții menite să faciliteze comerțul digital, prin înlăturarea barierelor nejustificate
și prin asigurarea unui mediu online deschis, securizat și de încredere pentru întreprinderi și
consumatori, precum și a unor standarde ridicate de protecție a datelor cu caracter personal. Acesta
interzice în special cerințele de localizare a datelor, menținând în același timp spațiul de manevră al
UE în privința politicilor de protecție a datelor cu caracter personal.

 

Acordul va asigura o protecție mai puternică a proprietății intelectuale a UE în Regatul
Unit?

Proiectul Acordului comercial și de cooperare completează cadrul juridic multilateral internațional
existent cu standarde specifice și mai detaliate privind respectarea drepturilor de proprietate
intelectuală.

În special, aceste standarde îmbunătățite se aplică în ceea ce privește drepturile de autor (inclusiv
gestiunea colectivă a drepturilor și drepturi precum dreptul de suită pentru operele vizuale, care nu
sunt acoperite de convențiile internaționale și care sunt deosebit de importante pentru artiștii
internaționali), dar și pentru mărci, desene sau modele, brevete (certificate suplimentare de
protecție), protecția secretelor comerciale și a altor informații nedivulgate, drepturi de proprietate
asupra soiurilor de plante și asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală (inclusiv
asigurarea respectării legislației la frontiere).

Toate indicațiile geografice ale UE înregistrate deja în UE până la sfârșitul lunii decembrie 2020
(„stocul”) vor fi protejate în Regatul Unit în temeiul Acordului de retragere. Nu a putut fi convenită
cu Regatul Unit nicio dispoziție referitoare la protecția indicațiilor geografice pe care UE le-ar putea
înregistra în viitor.

 

Firmelor din UE li se va permite să liciteze pentru contracte ale sectorului public din



Regatul Unit?

Acordul conține unele dintre cele mai ambițioase dispoziții privind achizițiile publice care au fost
asumate vreodată de UE. Acesta depășește cu mult angajamentele prevăzute de Acordul OMC privind
achizițiile publice (GPA), la care Regatul Unit este în curs de aderare.

Companiile din UE vor putea participa în condiții de egalitate cu companiile din Regatul Unit la
licitațiile pentru achiziții publice acoperite de acord și invers.

În plus, acordul prevede nediscriminarea companiilor din UE stabilite în Regatul Unit (și invers)
pentru achiziții publice de valoare mică, și anume sub pragul prevăzut de GPA (de la 139 000 EUR
până la 438 000 EUR, în funcție de entitatea contractantă, și până la 5 350 000 EUR pentru servicii
de construcții).

Acordul permite, de asemenea, utilizarea mecanismelor sale bilaterale de soluționare a litigiilor în
cazul litigiilor care ar putea apărea în legătură cu oportunitățile de achiziții publice care fac obiectul
GPA.

 

Ce s-a prevăzut pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii?

Proiectul de acord în ansamblu are ca scop menținerea condițiilor comerciale transfrontaliere
favorabile pentru IMM-uri. În plus, acesta cuprinde dispoziții specifice privind facilitarea accesului
IMM-urilor la cadrul creat de viitorul parteneriat economic, și anume prin intermediul platformelor
online și al cooperării bilaterale dedicate.

 

ENERGIA

 

Piața internă a energiei din Uniunea Europeană asigură securitatea furnizării de energie electrică,
gaze și petrol. De asemenea, aceasta permite libera circulație a energiei în UE pe baza unei
infrastructuri adecvate și fără obstacole tehnice sau normative.

În cadrul acestei piețe, piețele energiei din UE și din Regatul Unit erau profund interconectate,
datorită liniilor de interconexiune (cabluri de energie electrică și conducte de gaze) dintre Marea
Britanie și Franța, Țările de Jos, Belgia, Irlanda și Irlanda de Nord. În prezent, Regatul Unit este un
importator net de energie, Uniunea Europeană furnizând în prezent aproximativ 5-10 % din
necesarul de energie electrică și 12 % din necesarul de gaze al acestuia.

 

Ce se schimbă de la 1 ianuarie 2021?

La 1 ianuarie 2021, Regatul Unit va ieși de pe piața internă a energiei din Uniunea Europeană.

Comerțul cu energie prin liniile de interconexiune pentru energie electrică dintre Uniune și Marea
Britanie nu va mai fi gestionat prin instrumentele actuale ale pieței unice, precum cuplarea piețelor,
întrucât acestea sunt rezervate statelor membre ale UE.

Numai Irlanda de Nord va menține piața unică a energiei electrice cu Irlanda, conform prevederilor
Acordului de retragere.

De asemenea, Regatul Unit nu va mai fi parte la acțiunea comună a UE împotriva schimbărilor
climatice. Prin urmare, nu va mai beneficia de sprijinul financiar pe care îl primesc statele membre
ale UE pentru dezvoltarea și implementarea de tehnologii cu emisii reduse de carbon sau pentru
măsuri de adaptare. Regatul Unit va ieși din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii
(EU ETS) – instrumentul emblematic de limitare și tranzacționare al UE pentru reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră – și va fi exclus din acordurile de partajare a eforturilor ale acestui sistem, care
permit statelor membre să partajeze sarcina îndeplinirii obiectivelor de decarbonizare.

În plus, Regatul Unit va ieși din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom), piața unică
pentru comercializarea materialelor și a tehnologiei nucleare, care asigură securitatea furnizării de
energie atomică și permite punerea în comun a cunoștințelor, cercetării, infrastructurii și finanțării
energiei nucleare.

 

Ce aspecte sunt acoperite de Acordul comercial și de cooperare?

UE și Regatul Unit au convenit să instituie un nou cadru pentru cooperarea lor viitoare în domeniul

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_en


energiei, care să asigure eficiența comerțului lor transfrontalier. Acest cadru este susținut de
dispoziții solide din acord, care au drept scop crearea unor condiții de concurență solide și echitabile.

Acordul prevede, de asemenea, un cadru ambițios pentru cooperarea în ceea ce privește combaterea
schimbărilor climatice, precum și dispoziții referitoare la cooperarea în domeniul dezvoltării energiei
offshore, fiind vizată cu precădere Marea Nordului.

Un acord separat între Euratom și Regatul Unit privind utilizarea sigură și în scopuri pașnice a
energiei nucleare prevede o cooperare pe scară largă privind securitatea nucleară și utilizarea în
scopuri pașnice a energiei nucleare, susținută de asigurări că ambele părți vor respecta obligațiile
internaționale de neproliferare și nu își vor coborî nivelul actual al standardelor de securitate
nucleară.

 

Comerțul cu energie va fi la fel de eficient ca înainte?

UE este interesată ca furnizarea eficientă din punctul de vedere al costurilor, curată și sigură de
energie, care este esențială pentru funcționarea economiilor UE, să continue.

De la 1 ianuarie 2021, Regatul Unit nu va mai participa la piața internă a energiei din UE și va trebui
să tranzacționeze cu UE în condițiile aplicabile țărilor terțe. Cu toate acestea, acordul prevede
posibilitatea de a se elabora, în timp, înțelegeri separate pentru comerțul prin liniile de
interconexiune, pe baza unui model de cuplare [cuplaj slab multiregional bazat pe volum].

Acest model este diferit și mai puțin eficient decât cuplarea piețelor utilizată în cadrul UE. Cu toate
acestea, în contextul constrângerilor aplicabile comerțului cu energie dintre UE și o țară terță,
modelul ar trebui să permită, totuși, maximizarea beneficiilor atât pentru Uniune, cât și pentru
Regatul Unit în cadrul comerțului cu energie electrică prin liniile de interconexiune.

Acordul cuprinde, de asemenea:

dispoziții care garantează accesul nediscriminatoriu la infrastructura de transport al energiei și
utilizarea previzibilă și eficientă a liniilor de interconexiune pentru energia electrică și a
conductelor de interconectare pentru gaze. Acestea ar trebui să permită furnizorilor de energie
să tranzacționeze eficient și competitiv peste Canalul Mânecii;

un nou cadru de cooperare între operatorii de transport și de sistem (OTS) și autoritățile de
reglementare din domeniul energiei (având în vedere că Regatul Unit nu va mai participa,
printre altele, la Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică
și de gaze naturale) din UE și din Regatul Unit;

dispoziții care reglementează subvențiile acordate sectorului energiei, pentru a se asigura că
acestea nu vor fi utilizate pentru denaturarea concurenței;

dispoziții care angajează părțile în scopul asigurării securității furnizării, relevante îndeosebi
pentru Irlanda, care va rămâne izolată de piața internă a energiei din UE până când vor deveni
operaționale noi linii de interconexiune.

 

Ce măsuri sunt avute în vedere pentru a asigura condiții solide și echitabile de concurență
în sectorul energiei?

Pe de o parte, dispozițiile orizontale ale acordului privind condițiile de concurență echitabile, inclusiv
cele referitoare la aspectele sociale și de mediu, sunt aplicabile sectorului energiei.

Pe de altă parte, acordul cuprinde și dispoziții specifice care au drept scop crearea unor condiții solide
și echitabile de concurență în sectorul energiei.

În special, acesta conține principii și dispoziții pentru reglementarea subvențiilor acordate sectorului
energiei, precum și pentru promovarea surselor regenerabile în mod nediscriminatoriu.

De asemenea, acordul cuprinde o interdicție privind restricțiile la export (inclusiv monopolurile la
export și licențele de export) și sistemul dual de prețuri pentru produsele energetice.

În plus, acesta prevede dispoziții privind autorizările pentru explorare și producție, care au ca scop
asigurarea respectării de către ambele părți a standardelor importante privind siguranța și mediul.

Toate aceste măsuri sunt menite să încurajeze comerțul deschis și echitabil cu energie și investițiile
transfrontaliere în domeniul energiei și să asigure aplicarea unor condiții de concurență echitabile
adecvate în sectorul energiei.

 



Ce s-a convenit cu privire la energia din surse regenerabile offshore?

Acordul conține dispoziții privind cooperarea în domeniul dezvoltării energiei offshore, fiind vizată cu
precădere Marea Nordului. Uniunea și Regatul Unit vor putea continua să coopereze în acest
domeniu, valorificând Cooperarea în domeniul energiei în mările septentrionale, o platformă
dezvoltată de UE, de o parte din statele sale membre și de Norvegia pentru a dezvolta utilizarea
surselor regenerabile în această regiune. Sfera de aplicare a cooperării în domeniul energiei offshore
avute în vedere de acord reflectă Strategia UE privind energia din surse regenerabile offshore, astfel
cum a fost prezentată la 19 noiembrie 2020, în care Comisia propune creșterea capacității eoliene
offshore a Europei la cel puțin 60 GW până în 2030 și la 300 GW până în 2050.

 

Regatul Unit va trebui să respecte în continuare obiectivele și politicile Uniunii Europene
privind schimbările climatice?

Regatul Unit își va defini propriile obiective și politici privind schimbările climatice.

Cu toate acestea, acordul prevede un cadru ambițios pentru cooperarea în domeniul combaterii
schimbărilor climatice.

În cadrul acordului, cele două părți convin că lupta împotriva schimbărilor climatice, în special
Acordul de la Paris privind schimbările climatice din 2015, constituie un element esențial al
parteneriatului lor. Orice încălcare a acestui element esențial de către una dintre părți îi conferă
celeilalte părți dreptul de a denunța sau de a suspenda în totalitate sau parțial acordul.  

De asemenea, Uniunea Europeană și Regatul Unit își reafirmă obiectivul ambițios de a realiza
neutralitatea climatică la nivelul întregii economii până în 2050.

În acord este inclus un principiu solid al menținerii nivelurilor de protecție, inclusiv în privința
prețului carbonului, care asigură menținerea în continuare a nivelului actual de protecție climatică în
Uniunea Europeană și în Regatul Unit. Aceasta înseamnă că ambele părți au convenit să garanteze că
va fi asigurat și în viitor cel puțin nivelul de protecție climatică existent la sfârșitul perioadei de
tranziție. În plus, fiecare parte s-a angajat să depună eforturi în vederea creșterii nivelurilor sale de
protecție în timp.

În sfârșit, în cadrul titlului privind aviația, cele două părți au convenit, de asemenea, să nu interzică
impozitarea combustibilului furnizat aeronavelor în mod discriminatoriu, întrucât acest lucru ar fi în
contradicție cu asigurarea unor condiții de concurență echitabile și cu îndeplinirea obiectivelor privind
neutralitatea climatică.

 

Regatul Unit va continua să participe la sistemul UE de comercializare a certificatelor de
emisii (ETS)?

Regatul Unit s-a angajat să pună în aplicare un sistem de stabilire a prețului carbonului de la
1 ianuarie 2021. Uniunea Europeană și Regatul Unit s-au angajat să se asigure că sistemele lor de
stabilire a prețului carbonului acoperă emisiile de gaze cu efect de seră provenite din generarea de
energie electrică, de căldură, din industrie și din aviație.

Regatul Unit nu va mai participa la sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, însă
părțile iau serios în considerare corelarea sistemelor lor de stabilire a prețului carbonului într-un mod
care să mențină integritatea acestor sisteme și să ofere posibilitatea creșterii eficacității lor, de
exemplu prin adăugarea de sectoare noi, cum ar fi construcțiile. Acest aspect va face obiectul unui
acord care va fi negociat separat în viitor.

 

Acord separat: utilizarea sigură și în scopuri pașnice a energiei nucleare

Un acord separat între Euratom și Regatul Unit prevede o cooperare pe scară largă privind securitatea
nucleară și utilizarea în scopuri pașnice a energiei nucleare, susținută de angajamente ale ambelor
părți de a respecta obligațiile internaționale de neproliferare și de a menține un nivel ridicat al
standardelor de securitate nucleară.

Acest acord facilitează:

furnizarea și transferul de materiale nucleare, materiale nenucleare, tehnologii și echipamente;

comerțul și cooperarea comercială legate de ciclul combustibilului nuclear;

cooperarea în ceea ce privește siguranța gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2096


radioactive;

securitatea nucleară și radioprotecția;

utilizarea radioizotopilor și a radiațiilor în agricultură, industrie și medicină;

explorarea geologică și geofizică;

dezvoltarea, producția, prelucrarea ulterioară și utilizarea resurselor de uraniu.

De asemenea, acordul permite continuarea cooperării dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit în
cadrul Sistemului de schimb de informații în caz de urgență radiologică al Comunității Europene
(ECURIE) și al Platformei europene de schimb de date radiologice (EURDEP). Aceasta va permite
punerea la dispoziția statelor membre ale UE și a Regatului Unit a unor notificări rapide și a unor
informații radiologice fiabile în cazul accidentelor nucleare. În plus, se vor asigura astfel răspunsuri
rapide și coordonate la urgențele radiologice prin schimb de date în timp real.

În sfârșit, acest acord consacră un angajament clar al ambelor părți de a nu-și reduce standardele
actuale privind siguranța nucleară, precum și un angajament comun de a coopera la nivel
internațional pentru a asigura punerea în aplicare și a promova îmbunătățirea standardelor
internaționale privind siguranța nucleară.

 

De ce a fost încheiat un acord separat privind siguranța nucleară și nu au fost incluse
dispozițiile respective în Acordul comercial și de cooperare?

Comunitatea Euratom a negociat acorduri separate privind utilizarea în scopuri pașnice a energiei
nucleare cu o serie de țări terțe în temeiul Tratatului Euratom și există în acest sens un model
consacrat atât în Comunitate, cât și la nivel internațional.

În plus, Euratom dispune de competențe specifice legate de conținutul acestui tip de acorduri,
pentru care este necesar temeiul juridic specific și separat al Euratom.

 

Cum vor fi gestionate litigiile și ce măsuri corective sunt prevăzute în cazul încălcării
obligațiilor în contextul acordului separat privind siguranța nucleară?

Ca și în cazul altor acorduri în domeniul siguranței nucleare și al utilizării în scopuri pașnice, litigiile
dintre părți trebuie abordate în principal prin consultări, cu posibilitatea suspendării sau a denunțării
acordului în cazul încălcării obligațiilor.

 

CONDIȚII ECHITABILE PENTRU O CONCURENȚĂ DESCHISĂ ȘI LOIALĂ ȘI DEZVOLTAREA
DURABILĂ

 

Ce sunt condițiile de concurență echitabile și de ce sunt atât de importante?

Având în vedere apropierea lor geografică și interdependența economică, Uniunea Europeană și
Regatul Unit au convenit să își asume angajamente solide pentru a asigura condiții echitabile pentru
o concurență deschisă și loială și pentru a contribui la dezvoltarea durabilă.

Natura acestor angajamente reflectă sfera de aplicare și profunzimea unui parteneriat economic
amplu și ambițios, care include în special absența tarifelor și a contingentelor de comerț pentru toate
bunurile, angajamente privind un acces global pe piață și norme privind serviciile și investițiile,
precum și un nivel foarte ridicat de deschidere pentru achizițiile publice. De asemenea, acordul
prevede o cooperare fără precedent în domeniul energiei și titluri separate pentru aviație și
transportul rutier, toate necesitând garanții adecvate referitoare la condiții de concurență echitabile.

Aceste angajamente vor împiedica denaturările comerțului și ale investițiilor, în prezent și în viitor, și
vor contribui la dezvoltarea durabilă.

Mai exact, aceste dispoziții înseamnă că:

Standardele actuale ridicate aplicabile în domeniul standardelor sociale și de muncă, al
mediului și al climei nu pot fi coborâte într-un mod care să afecteze comerțul sau investițiile
dintre părți.

Norme solide și cuprinzătoare vor împiedica generarea de denaturări prin subvenții, practici
anticoncurențiale sau o conduită discriminatorie și abuzivă din partea întreprinderilor de stat.

Standarde și norme specifice și declarația politică comună în domeniul impozitării vor contribui



la transparența fiscală și vor contracara evitarea obligațiilor fiscale și regimurile și practicile
fiscale dăunătoare.

O serie amplă de angajamente bazate pe precedentele cele mai ambițioase ale UE vor garanta
că dezvoltarea durabilă este susținută prin comerț, inclusiv prin cooperare la nivel
internațional.

 

Ce se întâmplă în cazul în care una dintre părți denaturează în mod unilateral condițiile de
concurență echitabile?

Uniunea Europeană și Regatul Unit au convenit asupra unor instrumente și mecanisme complexe
pentru punerea în aplicare a angajamentelor lor referitoare la condițiile de concurență echitabile, și
anume:

punerea în aplicare eficace la nivel intern, inclusiv controlul subvențiilor de către
autoritățile și instanțele naționale și rolul autorităților sau organelor independente, precum și
proceduri administrative și judiciare corespunzătoare în domeniile aferente standardelor sociale
și de muncă, mediului și climei;

mecanisme adecvate și eficiente de guvernanță și de soluționare a litigiilor pentru
soluționarea litigiilor dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit referitoare la aplicarea
acordului, inclusiv prin mecanisme orizontale de soluționare a litigiilor sau grupuri de experți
adaptate;

măsuri unilaterale de remediere pentru a reacționa rapid în cazul în care o subvenție
creează un efect negativ semnificativ asupra comerțului sau a investițiilor dintre Uniunea
Europeană și Regatul Unit.

În plus, acordul prevede posibilitatea de a aplica măsuri unilaterale de reechilibrare în cazul unor
divergențe semnificative în domeniul social și al muncii, al mediului sau al protecției climatice ori al
controlului subvențiilor, atunci când astfel de divergențe afectează din punct de vedere material
comerțul sau investițiile dintre părți. Acest lucru poate fi relevant, de exemplu, în situația în care una
dintre părți și-ar majora semnificativ nivelurile de protecție aferente standardelor de muncă și
sociale, mediului sau climei, depășind nivelurile celeilalte părți. Aceasta ar putea determina o
creștere a costurilor de producție și, astfel, un dezavantaj concurențial. Un alt exemplu ar fi situația
în care una dintre părți ar avea un sistem de control al subvențiilor care ar eșua sistematic să
împiedice adoptarea unor subvenții care denaturează comerțul, ceea ce ar oferi un avantaj
concurențial părții respective.

În astfel de cazuri, una dintre părți ar avea posibilitatea să adopte măsuri pentru a reechilibra
avantajul concurențial al celeilalte părți.

Prin abordarea posibilității apariției unor divergențe de reglementare în orice moment, acest
mecanism permite orientarea către viitor a dispozițiilor referitoare la condiții echitabile pentru
menținerea unei concurențe deschise și loiale în timp.

De asemenea, fiecare dintre părți ar putea, la intervale regulate și în cazul în care au fost luate
măsuri de reechilibrare frecvent sau timp de peste 12 luni, să solicite o revizuire a părții comerciale
și a altor părți economice din acord pentru a asigura un echilibru adecvat între angajamentele
asumate în acord pe o bază durabilă. În acest caz, părțile ar putea să negocieze și să modifice părți
relevante din acord. Orice parte comercială sau economică a acordului, inclusiv privind aviația, care
ar rămâne în vigoare sau ar fi renegociată ar păstra un nivel adecvat al angajamentelor privind
condițiile de concurență echitabile.

 

Ce s-a convenit, mai exact, în ceea ce privește subvențiile?

Uniunea Europeană și Regatul Unit au convenit cu privire la două elemente, care garantează că
niciuna dintre părți nu utilizează subvenții care denaturează comerțul și, în acest mod, urmăresc să
împiedice denaturarea investițiilor și pierderile de locuri de muncă:

1. Norme materiale

1.1 Principii generale

Pentru a fi acordate, subvențiile trebuie să respecte un set stabilit de principii obligatorii. Printre
aceste principii se numără:

o contribuție la un obiectiv de interes public bine definit (de exemplu, tranziția către o



economie verde);

necesitatea intervenției statului pentru a remedia o disfuncționalitate a pieței (de exemplu,
asigurarea serviciilor autobuzelor școlare în satele izolate);

caracterul adecvat sau efectul stimulativ al subvenției (nu există o altă măsură disponibilă care
ar conduce la același efect);

proporționalitatea subvenției, având în vedere efectele negative ale acesteia asupra comerțului
dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit.

1.2 Principii specifice

Aceste principii generale sunt completate de principii specifice obligatorii aplicabile sectoarelor cheie
(de exemplu, transportul aerian, energia, serviciile financiare) sau tipurilor de ajutoare (de exemplu,
ajutorul pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, garanțiile nelimitate,
subvențiile la export, serviciile de interes economic general, proiectele transfrontaliere mari).

Uniunea Europeană și Regatul Unit au convenit, de asemenea, să indice într-o declarație comună
principii neobligatorii privind alte subvenții specifice referitoare la cercetare și dezvoltare, dezvoltarea
zonelor defavorizate (așa-numitele subvenții regionale) și subvențiile pentru sectorul transporturilor
(aeroporturi, porturi, transportul rutier). Părțile urmează să se ghideze după aceste principii în
punerea în aplicare și dezvoltarea normelor lor privind subvențiile.

1.3 Transparența

Uniunea Europeană și Regatul Unit vor publica informații pe un site oficial sau într-o bază de date
publică, în termen de șase luni de la acordarea subvenției și în termen de un an pentru subvențiile
sub formă de măsuri fiscale. În Regatul Unit, părțile interesate, cum ar fi concurenții, care iau în
considerare să solicite revizuirea de către o instanță a unei decizii privind o subvenție, vor avea, de
asemenea, posibilitatea de a solicita informații suplimentare care să le permită să evalueze aplicarea
principiilor de către autoritatea care a acordat subvenția și să decidă dacă doresc să conteste
subvenția respectivă în instanță.

2. Instrumente pentru asigurarea aplicării

2.1 Garanții pentru asigurarea unei aplicări solide la nivel intern

Acordul cuprinde garanții pentru asigurarea aplicării la nivel intern. Acestea vor asigura posibilitatea
ca respectarea principiilor generale să fie contestată de concurenți și verificată de instanțe atât în
Uniunea Europeană, cât și în Regatul Unit. Instanțele vor fi împuternicite să dispună ca beneficiarii să
returneze subvenția în cazul în care acestea constată, de exemplu, că principiile de evaluare nu au
fost aplicate corect în ceea ce privește subvenția respectivă.

2.2 Soluționarea eficientă a litigiilor

Uniunea Europeană și Regatul Unit pot, fiecare, să aplice mecanismul orizontal de soluționare a
litigiilor unui conflict referitor la aplicarea dispozițiilor relevante privind controlul subvențiilor.

Nerespectarea de către una dintre părți a hotărârii arbitrale poate duce la sancțiunile autorizate de
instanța de arbitraj, precum suspendarea angajamentelor (ceea ce ar duce, de exemplu, la
introducerea de tarife sau contingente pentru mărfuri ori a altor obstacole în calea accesului pe
piață).

2.3 Măsuri unilaterale de remediere:

Fiecare parte are dreptul de a adopta măsuri unilaterale de remediere (de exemplu, reintroducerea
tarifelor sau a contingentelor pentru anumite produse) în cazul în care cealaltă parte acordă o
subvenție într-un mod care conduce la efecte negative semnificative asupra comerțului sau a
investițiilor dintre părți.

 

Cum se va garanta că impozitarea nu este utilizată ca mijloc prin care să se denatureze
concurența?

Părțile au convenit cu privire la o clauză de bună guvernanță și la angajamente referitoare la
menținerea standardelor în materie de fiscalitate pentru schimbul de informații fiscale, combaterea
evitării impozitării și transparența fiscală publică.

Aceste dispoziții se întemeiază pe standarde internaționale, inclusiv standardele OCDE, referitoare la
schimbul de informații fiscale, la normele privind limitarea deductibilității dobânzii, la societățile
străine controlate și la tratamentul neuniform al elementelor hibride, precum și pe standardele



interne ale părții respective referitoare la raportarea publică pentru fiecare țară în parte.

În plus, Uniunea Europeană și Regatul Unit au stabilit, într-o declarație comună separată, principii
specifice privind combaterea regimurilor fiscale dăunătoare și și-au afirmat în comun angajamentul
de a aplica aceste principii. De asemenea, părțile au convenit să organizeze un dialog anual privind
modul în care aplică aceste principii.

 

Cum se va asigura menținerea nivelurilor ridicate de protecție ale UE în domeniul social și
al muncii, precum și al mediului și al climei?

Cetățenii din Uniunea Europeană și din Regatul Unit beneficiază de standarde de muncă și sociale și
de angajamente privind mediul și clima care se numără printre cele mai ridicate din lume.

Conformitatea cu aceste standarde și norme poate să implice costuri pentru întreprinderi, dar,
întrucât ele sunt respectate de actorii economici de pe piața unică a UE, nu există riscul denaturării
concurenței.

Întrucât Regatul Unit, în calitate de țară terță învecinată, dobândește acces la piețele UE fără tarife
sau contingente, părțile au convenit să continue să mențină nivelurile actuale de protecție pentru a
evita ca prin reducerea acestora să se creeze avantaje concurențiale neechitabile.

În acest scop, în capitolele dedicate standardelor de muncă și sociale, mediului și climei a fost inclus
un angajament obligatoriu și executoriu de menținere a nivelurilor de protecție, care garantează că
nivelurile actuale de protecție din Uniunea Europeană și din Regatul Unit vor fi menținute în
continuare. Fiecare parte s-a angajat, de asemenea, să depună eforturi în vederea creșterii în timp a
nivelurilor sale de protecție în aceste domenii.

 

În ce domenii vor fi protejate nivelurile de protecție?

Uniunea Europeană și Regatul Unit au convenit să mențină nivelurile de protecție în domeniile
referitoare la standardele de muncă și sociale, la mediu și climă.

Nivelurile de protecție a muncii și de protecție socială acoperă următoarele aspecte:

drepturile fundamentale la locul de muncă;

standardele de sănătate și siguranță la locul de muncă;

condițiile de muncă echitabile și standardele în materie de ocupare a forței de muncă;

drepturile de informare și consultare la nivel de întreprindere sau

restructurarea întreprinderilor.

Nivelurile de protecție în domeniul mediului includ următoarele aspecte:

emisiile industriale;

emisiile atmosferice și calitatea aerului;

conservarea naturii și a biodiversității;

gestionarea deșeurilor;

protecția și conservarea mediului acvatic;

protecția și conservarea mediului marin;

prevenirea, reducerea și eliminarea riscurilor la adresa sănătății umane sau la adresa mediului
generate de producerea, utilizarea, eliberarea și eliminarea substanțelor chimice sau

gestionarea impactului asupra mediului al producției agricole sau alimentare, în special prin
utilizarea antibioticelor și a substanțelor de decontaminare.

Nivelul de protecție climatică se aplică în ceea ce privește:

emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care vizează obiectivele la nivelul întregii
economii pentru 2030 ale Uniunii Europene și, respectiv, ale Regatului Unit, inclusiv sistemele
acestora de stabilire a prețului carbonului și

eliminarea progresivă a substanțelor care diminuează stratul de ozon.

 

Ce prevede acordul cu privire la mediu?



Fiind un acord comercial între două părți cu politici de mediu ambițioase, acordul cuprinde mai multe
garanții în ceea ce privește protecția mediului, în plus față de dispozițiile privind menținerea
nivelurilor aplicabile protecției mediului, a climei, a muncii și protecției sociale. Printre acestea se
numără:

recunoașterea unei biosfere comune;

acoperirea obiectivelor viitoare care sunt cuprinse în prezent în legislația părților – obiectivele
pentru 2030 privind reciclarea deșeurilor, obiectivele pentru 2027 privind apa și plafoanele
pentru 2030 privind poluarea atmosferică;

includerea completă a principalelor principii privind mediul, inclusiv principiul precauției,
principiul „poluatorul plătește” și principiul integrării;

includerea completă a principiilor prevăzute de textul modernizat al Convenției de la Aarhus,
inclusiv accesul la justiție, accesul la informații și participarea publică;

un mecanism eficient de cooperare prevăzut între organismul sau organismele de
supraveghere din Regatul Unit în domeniul protecției mediului și Comisie;

recunoașterea importanței procedurilor de evaluare a impactului probabil asupra mediului al
unei activități propuse, cum ar fi evaluarea impactului asupra mediului sau evaluarea
strategică de mediu.

 

Acordul acoperă aspecte referitoare la sănătate și la calitatea sanitară a produselor în
sectorul agricol și alimentar?

Domeniul larg de aplicare al angajamentului privind mediul se referă în mod clar la producția agricolă
și alimentară. În plus, acesta specifică două dintre cele mai importante domenii pentru condițiile de
concurență echitabile în ceea ce privește producția agricolă și alimentară, și anume utilizarea
antibioticelor și a substanțelor de decontaminare.

 

De ce nu există un angajament privind un organism independent care să asigure menținerea
nivelurilor de protecție în domeniul mediului?

Acordul prevede cooperarea dintre Comisie și organismele relevante din Regatul Unit în vederea
menținerii condițiilor de concurență echitabile în domeniul mediului. Menționăm că Regatul Unit
intenționează, ca parte din dreptul său intern, să instituie un organism sau organisme independente
care vor avea ca obiectiv menținerea nivelurilor de protecție, de exemplu Oficiul pentru protecția
mediului și organisme descentralizate similare.

 

Ce s-a convenit cu privire la schimbările climatice?

Acordul prevede un cadru ambițios de cooperare în domeniul combaterii schimbărilor climatice.

În cadrul acordului, cele două părți au convenit că lupta împotriva schimbărilor climatice, în special
Acordul de la Paris privind schimbările climatice din 2015, constituie un element esențial al
parteneriatului lor. Orice încălcare a acestui element esențial de către una dintre părți îi conferă
celeilalte părți dreptul de a denunța sau de a suspenda în totalitate sau parțial acordul. Combaterea
schimbărilor climatice este pentru prima dată la același nivel cu alte elemente esențiale, și anume
democrația, drepturile omului, statul de drept și neproliferarea armelor de distrugere în masă.

De asemenea, Uniunea Europeană și Regatul Unit își reafirmă obiectivul ambițios de a realiza
neutralitatea climatică la nivelul întregii economii până în 2050.

În acord este inclus un principiu al menținerii nivelurilor de protecție, inclusiv în privința prețului
carbonului, care asigură menținerea în continuare a nivelului actual de protecție climatică în Uniunea
Europeană și în Regatul Unit. Aceasta înseamnă că ambele părți au convenit să garanteze că va fi
asigurat și în viitor cel puțin nivelul de protecție climatică existent la sfârșitul perioadei de tranziție.
În plus, fiecare parte s-a angajat să depună eforturi în vederea creșterii nivelurilor sale de protecție
în timp.

Cele două părți au convenit, de asemenea, în cadrul titlului privind aviația, să nu scutească de
impozitare combustibilul pentru aeronave.

 

Ce s-a prevăzut în legătură cu stabilirea prețului carbonului?



Regatul Unit s-a angajat, de asemenea, să pună în aplicare un sistem de stabilire a prețului
carbonului de la 1 ianuarie 2021. Uniunea Europeană și Regatul Unit s-au angajat să se asigure că
sistemele lor de stabilire a prețului carbonului acoperă emisiile de gaze cu efect de seră provenite din
generarea de energie electrică, de căldură, din industrie și din aviație.

 

Regatul Unit va continua să participe la sistemul UE de comercializare a certificatelor de
emisii (ETS)?

Regatul Unit nu va mai participa la Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, însă
părțile iau serios în considerare corelarea sistemelor lor de stabilire a prețului carbonului într-un mod
care să mențină integritatea acestor sisteme și să ofere posibilitatea creșterii eficacității lor. Acest
aspect va face obiectul unui acord care va fi negociat separat în viitor.

 

De ce nu există un capitol separat privind combaterea schimbărilor climatice?

Schimbările climatice reprezintă o amenințare existențială la adresa umanității și ambele părți și-au
asumat un angajament puternic de a consolida răspunsul la nivel mondial la această amenințare.

Aceste obiective sunt incluse în capitolul privind mediul și clima, care cuprinde angajamente
specifice privind schimbările climatice și stabilirea prețului carbonului.

 

Cum contribuie acordul la comerț și la dezvoltarea durabilă?

Uniunea Europeană și Regatul Unit au recunoscut în cadrul acordului că investițiile și comerțul la
nivel bilateral trebuie să aibă loc într-un mod care să contribuie la dezvoltarea durabilă.

În acest scop, UE și Regatul Unit au convenit să promoveze punerea în aplicare a Agendei 2030 a
ONU și a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU și să adere la punerea în aplicare a principiilor,
normelor și acordurilor relevante convenite la nivel internațional, precum:

convențiile Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și Carta socială europeană a Consiliului
Europei, ratificate de Uniunea Europeană și de Regatul Unit;

acordurile multilaterale de mediu, inclusiv inițiativele multilaterale privind atenuarea
schimbărilor climatice, precum

convențiile-cadru ale ONU privind schimbările climatice și Acordul de la Paris din 2015;

combaterea comerțului ilegal cu specii sălbatice de faună și floră, a exploatărilor forestiere
ilegale, a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) și a comerțului asociat.

În plus, Uniunea Europeană și Regatul Unit au convenit să promoveze comerțul și investițiile în
bunuri ecologice, să coopereze bilateral și la nivel internațional cu privire la agenda de dezvoltare
durabilă și să încurajeze practicile comerciale responsabile.

 

Există dispoziții privind condițiile de concurență echitabilă și în alte acorduri de liber
schimb ale Uniunii Europene?

Fiecare acord de liber schimb (ALS) este diferit, întrucât ține seama de circumstanțele specifice ale
schimburilor Uniunii Europene cu țara terță în cauză.

Acordul cu Regatul Unit este unic, întrucât este un acord cu un fost stat membru. În prezent, Regatul
Unit are aceleași standarde ridicate ca și Uniunea Europeană în multe domenii de reglementare. În
plus, cele două părți pornesc de la un nivel și o intensitate a comerțului și a investițiilor care sunt
unice, rezultând din integrarea lor economică, și de la un nivel ridicat de interconectare și apropiere
geografică. După intrarea în vigoare a acordului, Regatul Unit va deveni cel mai mare partener ALS al
Uniunii Europene din Europa și din lume.

În plus, acordul prevede un nivel ridicat de acces pe piață, inclusiv un parteneriat economic fără
precedent, cu tarife zero și contingente zero pentru toate bunurile. Acest tip de acces la piața unică a
UE necesită norme clare și credibile prin care să se garanteze o concurență loială și deschisă, inclusiv
un mecanism eficient de soluționare a litigiilor și măsuri unilaterale. Concurența deschisă și loială va
fi benefică pentru consumatorii și întreprinderile din Uniunea Europeană și din Regatul Unit.

 

TRANSPORTUL



 

Transportul este un factor esențial generator de beneficii economice în relațiile dintre Uniunea
Europeană și Regatul Unit. În fiecare an, aproximativ 210 milioane de pasageri și 230 de milioane de
tone de marfă sunt transportate între UE și Regatul Unit pe cale aeriană, maritimă, rutieră și
feroviară.

 

Ce se schimbă de la 1 ianuarie 2021?

Cât timp Regatul Unit a fost stat membru al UE și a participat la piața unică și la uniunea vamală a
UE, operatorii de servicii de transport își puteau desfășura în mod liber activitatea între țările din
cadrul pieței unice și în interiorul acestora, în baza unei licențe sau autorizații unice și fără obstacole
nejustificate constând în verificări și controale la frontieră. 

De la 1 ianuarie 2021, Regatul Unit nu va mai face parte din piața unică și din uniunea vamală a UE
și nici din spațiul unic pentru TVA și accize al Uniunii. Prin urmare, nu va mai beneficia de principiul
liberei circulații a mărfurilor și a persoanelor. Aceasta a fost opțiunea Regatului Unit.

Întrucât Regatul Unit nu va mai face parte din piața unică, toate întreprinderile de transport care
desfășoară activități între Uniunea Europeană și Regatul Unit vor trebui să asigure conformitatea cu
cerințele de certificare ale Uniunii și, respectiv, ale Regatului Unit.

De asemenea, Regatul Unit nu va mai fi membru al Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța
Aviației (AESA) și va trebui să își dezvolte capacități proprii în domeniul siguranței aviației.

În fine, operatorii de transport vor fi afectați și de modificarea formalităților necesare la trecerea
frontierei dintre Regatul Unit și UE. 

 

Ce aspecte sunt acoperite de proiectul Acordului comercial și de cooperare?

Acordul prevede termenii și condițiile potrivit cărora operatorii de transport aerian, de transport rutier
de mărfuri și de transport de călători cu autobuzul, precum și operatorii de transport maritim din UE
și din Regatul Unit vor putea să presteze servicii între UE și Regatul Unit începând cu
1 ianuarie 2021. De asemenea, se precizează termenii și condițiile cooperării dintre UE și Regatul
Unit în domeniul siguranței aviației.

Un aspect important este faptul că acordul cuprinde și dispoziții prin care se asigură condiții
echitabile de concurență între operatorii din UE și cei din Regatul Unit, asigurând niveluri ridicate în
ceea ce privește siguranța transportului, drepturile lucrătorilor și ale pasagerilor, precum și protecția
mediului.

 

AVIAȚIA

 

Transportatorii aerieni vor avea aceleași drepturi de a-și desfășura activitatea între UE și
Regatul Unit și în cadrul acestora?

De la 1 ianuarie 2021, Regatul Unit nu va mai face parte din piața complet liberalizată a aviației din
UE, iar companiile aeriene din Regatul Unit nu vor mai fi considerate transportatori ai Uniunii.

Ca urmare, companiile aeriene din Regatul Unit nu mai pot beneficia de același nivel de drepturi de
trafic prin spațiul aerian al Uniunii Europene.

Pentru a asigura conectivitatea dintre aeroporturile Uniunii Europene și ale Regatului Unit pentru
pasageri, mărfuri și poștă, acordul stabilește noi termeni și condiții pentru accesul pe piață, precum
și modalități de cooperare în domeniul siguranței aviației, al securității și al managementului
traficului aerian.

Transportatorii din Regatul Unit vor putea să zboare peste teritoriul Uniunii Europene fără să
aterizeze, să efectueze escale tehnice pe teritoriul Uniunii Europene în scopuri necomerciale și să
transporte pasageri și/sau mărfuri pe orice rute între un anumit punct din Regatul Unit și un punct
din UE (așa-numitele libertăți a treia și a patra).

Totuși, transportatorii din Regatul Unit nu vor mai putea să transporte pasageri sau mărfuri între
două puncte din UE și nici să efectueze servicii de transport continuat între Regatul Unit și alte două
state membre (de exemplu, Manchester-München-Varșovia). Aceștia nu vor mai putea nici să



transporte pasageri între Regatul Unit, un stat membru și o țară terță (așa-numita libertate a cincea,
de exemplu Londra-Amsterdam-Bangkok).

Acordul permite, totuși, statelor membre și Regatului Unit să facă schimb bilateral de astfel de
drepturi referitoare la a cincea libertate numai în privința operațiunilor exclusive cu mărfuri în afara
UE (de exemplu, Paris-Londra-New York).

 

Ce condiții vor trebui să îndeplinească transportatorii aerieni pentru a beneficia de acord?

Transportatorii aerieni din Regatul Unit care doresc să efectueze zboruri în temeiul acordului vor
trebui să respecte anumite condiții, cum ar fi deținerea unei licențe valabile emise de autoritățile
competente din Regatul Unit, să aibă sediul principal în Regatul Unit și să fie deținute și controlate
majoritar de Regatul Unit. De asemenea, transportatorii din Regatul Unit care sunt deținuți și
controlați majoritar de Regatul Unit/SEE și/sau Elveția la sfârșitul perioadei de tranziție își pot
desfășura activitatea în continuare.

Transportatorii din UE vor trebui să respecte condiții similare privind licențele și sediul principal și să
respecte în continuare cerințele Uniunii privind deținerea și controlul majoritar de către
UE/SEE/Elveția.

 

Certificatele de siguranță a aviației emise în Regatul Unit vor mai fi valabile?

De la 1 ianuarie 2021, Regatul Unit va înceta să aplice cadrul normativ al Uniunii Europene privind
siguranța aviației și nu va mai face parte din Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA).

Acordul stabilește noi modalități de recunoaștere a viitoarelor certificate de proiect și de mediu,
precum și de supraveghere a organizării producției, pentru a facilita utilizarea pieselor produse pe
teritoriul celeilalte părți.

Chiar dacă nu înlătură suprapunerile și sarcinile administrative suplimentare, acestea vor facilita
comerțul cu produse aeronautice.

De asemenea, acordul garantează că certificatele de proiect existente emise în temeiul normelor UE
înainte de 1 ianuarie 2021 rămân valabile, astfel încât produsele și proiectele la care se referă
acestea să poată fi folosite în continuare.

 

Care este situația în ceea ce privește organizațiile, piloții, mecanicii, examinatorii,
instructorii etc… din Regatul Unit?

Mulți deținători de certificate emise în Regatul Unit, inclusiv piloți, mecanici, examinatori, instructori
etc., care doresc să își continue activitățile în UE au avut posibilitatea de a obține un certificat de la
un stat membru al UE înainte de încheierea perioadei de tranziție. În plus, organizațiile din Regatul
Unit certificate în prezent de autoritățile competente din Regatul Unit care doresc să își continue
activitățile în UE au avut posibilitatea să solicite AESA un certificat pentru a opera în calitate de
organizații dintr-o țară terță.

Mii de cereri au fost depuse în statele membre ale UE pentru transferarea licențelor de pilot, de
exemplu, și la AESA pentru certificate care să permită societăților din Regatul Unit din domenii
precum întreținerea aeronavelor sau formarea piloților să opereze în calitate de organizații dintr-o
țară terță sub supravegherea AESA și în conformitate cu normele Uniunii.

Pentru mai multe detalii, părțile interesate ar trebui să consulte comunicările relevante ale Comisiei
„privind pregătirea”[5] sau site-ul AESA pentru probleme tehnice[6]. 

 

Acordul cuprinde dispoziții specifice pentru a asigura o concurență loială între
transportatorii aerieni?

Acordul va garanta concurența în condiții de egalitate între companiile aeriene ale celor două părți.
Pe de o parte, dispozițiile orizontale ale acordului privind condițiile de concurență echitabile, inclusiv
cele referitoare la aspectele sociale și de mediu, sunt aplicabile aviației. Pe de altă parte, acordul
conține și dispoziții specifice privind aspecte comerciale precum operațiunile de handling la sol și
sloturile (acces nediscriminatoriu și efectiv), pe lângă prevederi pentru protecția drepturilor
pasagerilor.

În plus, acordul asigură că niciuna dintre părți nu poate interzice impozitarea combustibilului furnizat



aeronavelor în mod discriminatoriu, întrucât acest lucru ar fi în contradicție cu asigurarea unor
condiții de concurență echitabile și cu îndeplinirea obiectivelor privind neutralitatea climatică.

 

Drepturile pasagerilor din UE vor mai fi protejate în același mod?

De la 1 ianuarie 2021, nivelul de protecție a pasagerilor care călătoresc între Uniunea Europeană și
Regatul Unit va fi afectat, deoarece Regatul Unit va fi o țară terță.

Aceasta înseamnă că drepturile pasagerilor din Uniune care utilizează transportul aerian vor continua
să se aplice pentru zborurile operate din Regatul Unit către UE de o companie aeriană din UE sau
pentru zborurile operate din UE către Regatul Unit, indiferent dacă sunt operate de o companie
aeriană din UE sau din Regatul Unit. Ele nu vor fi aplicabile, însă, zborurilor din Regatul Unit către UE
operate de Regatul Unit.

Totuși, acordul prevede că ambele părți vor garanta instituirea unor măsuri eficiente pentru a proteja
accesul la informație al pasagerilor, pasagerii cu handicap și mobilitate redusă, rambursările și
compensațiile, precum și gestionarea eficientă a plângerilor.

 

TRANSPORTUL RUTIER

 

Operatorii de transport rutier de mărfuri vor avea aceleași drepturi de a-și desfășura
activitatea între UE și Regatul Unit și în cadrul acestora?

Începând cu 1 ianuarie 2021, întreprinderile din Regatul Unit nu vor mai deține o licență UE și nu vor
mai putea să presteze servicii de transport în Uniune în cadrul pieței unice.

Proiectul de Acord comercial și de cooperare UE-Regatul Unit prevede accesul scutit de taxe de la un
punct la altul pentru operatorii care efectuează transport rutier de mărfuri între UE și Regatul Unit.
Aceasta înseamnă că, inclusiv atunci când nu sunt încărcate, camioanele din Regatul Unit vor putea
să ajungă în UE și să se întoarcă din UE. Aceleași drepturi sunt conferite transportatorilor din UE care
se deplasează din orice punct din UE către Regatul Unit și înapoi din Regatul Unit oriunde în UE.

În lipsa acordului, doar un număr foarte mic de operatori care dețin licențe de la Forumul
Internațional al Transporturilor (ECMT) ar putea să efectueze astfel de călătorii.

Camioanele din Regatul Unit și din UE vor putea, de asemenea, să efectueze două operațiuni
suplimentare pe teritoriul celeilalte părți, după ce au trecut frontiera.

Acest lucru va permite operatorilor de transport rutier de mărfuri din UE care transportă o încărcătură
către Regatul Unit să efectueze două operațiuni de cabotaj în Regatul Unit, limitând astfel riscul de a
trebui să se deplaseze înapoi în UE fără încărcătură. 

Pentru operatorii de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit, aceste operațiuni suplimentare pot
însemna două operațiuni de trafic transfrontalier (adică operațiuni de transport între două state
membre) sau o operațiune de trafic transfrontalier și una de „cabotaj” (adică o operațiune de
transport între două puncte dintr-un singur stat membru). Dispoziții speciale sunt prevăzute în cazul
Irlandei, întrucât operatorii de transport rutier de mărfuri din Irlanda de Nord vor putea efectua două
operațiuni de cabotaj în Irlanda.

Acordul prevede, de asemenea, drepturi depline de tranzit pe teritoriul celeilalte părți (pentru a
ajunge în țări terțe sau în alte părți ale teritoriului propriu).

 

Proiectul de a Acord comercial și de cooperare conține dispoziții specifice privind siguranța
rutieră și concurența loială între operatorii de transport rutier de mărfuri?

Da. Toți operatorii, conducătorii auto și vehiculele implicate în călătorii transfrontaliere vor avea
obligația de a respecta standardele comune ridicate stabilite în acord, care sunt specifice sectorului
transportului rutier de mărfuri. Acestea includ în special condițiile de lucru pentru conducătorii auto,
nivelul lor de calificare, cerințele tehnice aplicabile vehiculelor și condițiile minime de obținere a unei
licențe de către operatori. Astfel de condiții sunt esențiale pentru a asigura concurența loială, condiții
bune de lucru pentru conducătorii auto și un nivel ridicat al siguranței rutiere. În plus, concurența
loială și dispozițiile sociale aplicabile întregului acord se aplică și sectorului transportului rutier de
mărfuri.

 



Există dispoziții speciale prin care se asigură posibilitatea continuării transportului rutier
de mărfuri între Irlanda și restul Uniunii Europene?

Acordul prevede drepturi depline de tranzit. Aceasta înseamnă că operatorii din UE pot traversa
Marea Britanie pentru a ajunge în UE sau în alte țări terțe din Irlanda (așa-numitul „teritoriu punte”).
În mod similar, operatorii din Regatul Unit pot tranzita teritoriul Uniunii Europene pentru a ajunge în
alte părți ale Regatului Unit (de exemplu, Irlanda de Nord) sau în țări terțe. Aceste dispoziții vor
permite continuarea legăturilor logistice dintre Irlanda și restul Uniunii Europene prin Regatul Unit.
Întreprinderile irlandeze vor putea continua să utilizeze aceste rute comerciale, cu excepția cazului în
care decid să utilizeze rute directe către restul UE pe cale maritimă sau aeriană. Operatorii cu sediul
în Irlanda și în Irlanda de Nord vor putea, de asemenea, să efectueze două operațiuni de cabotaj pe
teritoriul celeilalte părți.

 

Serviciile de transport cu autobuzul își vor desfășura activitatea la fel ca înainte între UE și
Regatul Unit?

Proiectul de Acord UE-Regatul Unit va permite serviciilor internaționale de transport cu autobuzul să
facă legătura în continuare între Uniune și Regatul Unit. Dispozițiile acordului le reflectă pe cele ale
Protocolului la Acordul multilateral Interbus privind serviciile regulate și serviciile regulate speciale,
care urmează să intre în vigoare în 2021. La intrarea în vigoare a Protocolului, dispozițiile echivalente
din acord nu se vor mai aplica. 

Serviciile internaționale ocazionale vor fi acoperite de Acordul multilateral Interbus din 2002, care
acoperă UE și, în prezent, șapte țări din afara UE. Regatul Unit va adera la acest acord la
1 ianuarie 2021.

Acordul include dispoziții speciale aplicabile insulei Irlanda, potrivit cărora serviciile regulate și
ocazionale de transport cu autobuzul care fac legătura între Irlanda și Irlanda de Nord vor putea să
continue în același mod ca înainte.

 

ALTE SUBIECTE PRIVIND TRANSPORTURILE

 

Ce prevede proiectul de acord cu privire la serviciile feroviare prin tunelul Canalului
Mânecii?

Acordul comercial și de cooperare nu include dispoziții speciale privind serviciile feroviare.

Serviciile feroviare transfrontaliere vor putea continua după 1 ianuarie 2021, cu condiția ca
întreprinderile feroviare din Uniune și din Regatul Unit să dețină licențe valabile în conformitate cu
legislația Uniunii pentru acele secțiuni ale serviciului operate în interiorul UE. De asemenea,
întreprinderile trebuie să respecte cerințele legale aplicabile în Uniunea Europeană, de exemplu cu
privire la certificatele de siguranță, la autorizațiile pentru materialul rulant și la licențele personalului
(„mecanicii de locomotivă”);[7] acestea vor trebui să dețină licențe valabile emise în Regatul Unit și
să îndeplinească cerințele prevăzute în Regatul Unit pentru operațiunile din Regatul Unit.

 

Ce prevede proiectul de Acord comercial și de cooperare cu privire la serviciile de transport
maritim?

Dispozițiile privind serviciile de transport maritim internațional sunt în concordanță cu alte acorduri
de liber schimb ale UE și garantează pentru fiecare parte accesul deschis și reciproc la piețele de
transport maritim internațional ale celeilalte părți (de exemplu, accesul la porturi, accesul la serviciile
portuare precum pilotajul, repoziționarea containerelor etc.). Totuși, operațiunile naționale de cabotaj
maritim vor fi excluse.

 

COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ ȘI VIZELE PENTRU VIZITELE PE
TERMEN SCURT

 

Ce se schimbă de la 1 ianuarie 2021?

Prin ieșirea din Uniune, Regatul Unit a ales să pună capăt liberei circulații a persoanelor între UE și
Regatul Unit de la 1 ianuarie 2021.



Toate deplasările care au loc după 1 ianuarie 2021 vor fi supuse legislației actuale a Uniunii Europene
și a Regatului Unit privind imigrația, care se aplică resortisanților țărilor terțe.

Persoanele care la 1 ianuarie 2021 erau sau fuseseră deja într-o situație transfrontalieră între
Uniunea Europeană și Regatul Unit intră sub incidența Acordului de retragere, care le acordă dreptul
de a rămâne în continuare, asigură nediscriminarea și protejează drepturile acestora de securitate
socială.

 

Ce aspecte sunt acoperite de proiectul Acordului comercial și de cooperare?

Regatul Unit a refuzat să includă în acord un capitol privind mobilitatea sau orice dispoziții menite să
faciliteze vizitele pe termen scurt sau șederile pe termen lung. Singura excepție privește circulația
temporară a persoanelor fizice în scopuri profesionale, sau modul 4, astfel cum a fost definit în
capitolul privind comerțul cu servicii din prezentul document). Ca urmare, acordul nu acoperă dreptul
de intrare (cu sau fără viză), de muncă, de reședință sau de ședere al cetățenilor Uniunii în Regatul
Unit ori al resortisanților Regatului Unit în UE.

Acordul conține, totuși, o serie de măsuri de coordonare a sistemelor de securitate socială care
vizează protecția drepturilor cetățenilor Uniunii care locuiesc, se deplasează sau lucrează temporar în
Regatul Unit și ale resortisanților Regatului Unit care locuiesc, se deplasează sau lucrează temporar în
UE după 1 ianuarie 2021.

 

Aceasta înseamnă că vor fi necesare vize pentru toate călătoriile între Uniunea Europeană și
Regatul Unit?

Nu. UE a luat deja decizia de a acorda resortisanților Regatului Unit dreptul la vizite pe termen scurt
fără viză de până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, începând de la 1 ianuarie 2021. De
asemenea, Regatul Unit a decis să acorde cetățenilor UE dreptul la vizite pe termen scurt fără viză.

Decizia Uniunii este condiționată de acordarea în continuare de către Regatul Unit a dreptului la
călătorii pe termen scurt fără viză pentru cetățenii UE din toate statele membre, fără a discrimina
între resortisanții UE.

În cazul în care Regatul Unit introduce obligația de a deține viză pentru resortisanții unui stat
membru cel puțin, se va aplica imediat mecanismul de reciprocitate al Uniunii [articolul 7 din
Regulamentul (UE) 2018/1806], care presupune că se vor lua o serie de măsuri din ce în ce mai
stricte, ceea ce ar putea conduce la suspendarea regimului de scutire de viză al Regatului Unit, în
cazul în care acesta, după consultări, nu renunță la obligativitatea vizei.

 

Regatul Unit poate discrimina între cetățenii Uniunii Europene în contextul călătoriilor pe
termen scurt sau al securității sociale?

Deși Uniunea și Regatul Unit sunt libere să își stabilească politicile privind vizele, Regatul Unit trebuie
să acorde un tratament egal tuturor resortisanților statelor membre ale UE; acesta nu poate decide
să acorde o exceptare de la obligativitatea vizelor pentru călătoriile pe termen scurt cetățenilor din
anumite state membre, excluzându-i pe ceilalți.

Principiul nediscriminării între cetățenii Uniunii Europene este aplicabil și în alte domenii ale
acordului care sunt relevante în mod direct pentru cetățeni, de exemplu în ceea ce privește șederile
temporare în scopuri profesionale, coordonarea sistemelor de securitate socială sau participarea la
programele Uniunii.

 

Care este situația șederilor pe termen lung?

Resortisanții Regatului Unit care intenționează să locuiască într-un stat membru al UE pentru
perioade care depășesc 90 de zile, indiferent de scop (de exemplu, muncă, cercetare, studii,
formare) vor putea face acest lucru în condițiile de intrare și ședere prevăzute pentru resortisanții
țărilor terțe de dreptul Uniunii și de legislațiile naționale ale statelor membre.

Cetățenii Uniunii Europene care intenționează să se mute în Regatul Unit vor trebui să îndeplinească
condițiile aplicabile privind imigrația stabilite de guvernul Regatului Unit.

 

Cine este vizat de dispozițiile privind coordonarea sistemelor de securitate socială?

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_en


Acordul vizează cetățenii Uniunii, resortisanții Regatului Unit și ai țărilor terțe, apatrizii și refugiații
aflați într-o situație transfrontalieră de la 1 ianuarie 2021, care locuiesc în mod legal în UE sau în
Regatul Unit și a căror situație nu este limitată la o singură țară din perspectiva securității sociale. De
asemenea, sunt vizați membrii de familie și urmașii acestora.

 

Ce anume va fi acoperit în cadrul coordonării sistemelor de securitate socială?

Acordul asigură coordonarea prestațiilor de securitate socială. De asemenea, garantează că unei
persoane la un moment dat i se aplică un singur set de norme. Astfel se va evita riscul ca o persoană
să plătească de două ori contribuțiile de asigurări sociale sau să nu i se aplice nicio legislație într-un
anumit moment și, prin urmare, să rămână fără protecție socială.

Proiectul acordului prevede o protecție amplă pentru cetățenii Uniunii Europene și ai Regatului Unit.
Majoritatea prestațiilor de asigurări sociale vor fi coordonate și protejate între UE și Regatul Unit,
astfel încât cetățenii să își păstreze drepturile dacă, de exemplu:

sunt sau vor fi într-o situație transfrontalieră și lucrează sau vor lucra în mai multe țări, una
dintre ele fiind Regatul Unit, de la 1 ianuarie 2021;

locuiesc pe teritoriul uneia dintre părți și lucrează pe teritoriul celeilalte;

își mută reședința pe teritoriul celeilalte părți sau

călătoresc între Uniunea Europeană și Regatul Unit în vederea unei șederi temporare.

Mai exact, o astfel de persoană nu își va pierde dreptul la pensia pentru limită de vârstă și la pensia
de urmaș, la ajutorul de deces, la prestațiile de prepensie sau la prestațiile de
maternitate/paternitate aferente nașterii unui copil pe teritoriul celeilalte părți.

Accidentele de muncă vor fi, de asemenea, coordonate, astfel încât o persoană care lucrează în afara
statului în care este asigurată să poată fi tratată în statul în care lucrează și în care a avut loc
accidentul. În cazul în care se mută pe teritoriul celeilalte părți, o astfel de persoană poate primi în
continuare prestațiile în bani în acel loc.

 

Ce aspecte nu sunt acoperite?

Acordul prevede egalitatea de tratament între cetățenii Uniunii Europene și resortisanții Regatului
Unit în scopul contribuțiilor și prestațiilor de asigurări sociale.

Există, însă, câteva excepții. De exemplu, unele prestații nu sunt incluse în acord, iar aceasta
înseamnă că accesul la prestațiile respective va intra sub incidența legislației naționale, care ar putea
trata diferit persoanele în cauză.

Printre aceste prestații se numără prestațiile familiale, îngrijirea pe termen lung, prestațiile speciale
de tip necontributiv sau serviciile de concepție asistată.

 

Ce se întâmplă cu perioadele lucrate atât în Uniunea Europeană, cât și în Regatul Unit din
perspectiva prestațiilor acordate?

O persoană nu va pierde perioadele lucrate în Uniunea Europeană și în Regatul Unit, care vor fi luate
în considerare la stabilirea și calcularea prestațiilor care i se cuvin (de exemplu, prestațiile de șomaj,
pensia pentru limită de vârstă și pensia de urmaș).

Perioadele lucrate în Regatul Unit și în Uniune Europeană vor fi luate în considerare și la stabilirea
dreptului unei persoane la prestațiile de invaliditate.

 

Ce dispoziții există cu privire la asistența medicală?

Asistența medicală este inclusă în domeniul de aplicare al acordului, iar procedurile actuale vor
continua să se aplice, în principiu.

De exemplu, un cetățean al Uniunii Europene aflat temporar în Regatul Unit (ca turist, student sau
persoană aflată în vizită de afaceri) va continua să beneficieze de asistența medicală necesară
(precum cea de urgență) pe baza cardului european de asigurare de sănătate.

Totuși, pentru șederile mai lungi, legislația națională privind imigrația poate prevedea cerințe
suplimentare. În special, Regatul Unit impune în prezent resortisanților țărilor terțe o suprataxă



pentru asistență medicală ca o condiție pentru emiterea unei vize de intrare pentru șederile care
depășesc șase luni. Această suprataxă va trebui să fie plătită și de cetățenii UE, însă va fi rambursată
în cazul studenților și al persoanelor care rămân asigurate în statul membru al acestora (deținătorii
unui document portabil S1, conform explicațiilor de mai jos).

Pensionarii vor continua să beneficieze de asistență medicală în statul lor de reședință pe seama
statului care le plătește pensia în cazul în care se mută în Regatul Unit sau în UE. Același lucru este
valabil în cazul lucrătorilor transfrontalieri care locuiesc pe teritoriul uneia dintre părți și lucrează pe
teritoriul celeilalte. Deși pot fi aplicabile cerințe suplimentare în temeiul legislației naționale privind
imigrația, acordul garantează că țara de asigurare rambursează țara de reședință, astfel încât, în
ultimă instanță, sunt aplicabile aceleași proceduri ca în prezent.

 

Care este situația lucrătorilor detașați?

Detașarea lucrătorilor face parte din libera circulație a serviciilor în cadrul UE, sub rezerva unor
condiții. Acordul nu cuprinde norme privind detașarea lucrătorilor din Regatul Unit în UE sau invers.
Aceasta înseamnă că, de exemplu, un lucrător trimis de Regatul Unit să lucreze în Uniune va trebui
să plătească contribuțiile de asigurări sociale în statul membru al UE și va fi supus legislației din acel
stat.

Totuși, s-a convenit că, în acest domeniu și ca dispoziție tranzitorie, statele membre pot solicita, prin
notificarea Comisiei, continuarea sistemului de detașare utilizat în prezent pentru o perioadă de până
la 15 ani. Statele membre pot denunța sistemul de detașare mai devreme.

În această perioadă, lucrătorii detașați vor plăti contribuțiile de asigurări sociale în statul parte care i-
a detașat (respectiv Regatul Unit în exemplul oferit).

 

PESCUITUL

 

Valoarea economică a pescuitului în apele Regatului Unit pentru navele UE reprezintă 637 de
milioane EUR[8].

Aceasta reprezintă, în medie, 12 % din valoarea totală generală a capturilor – deși aceasta variază
semnificativ între statele membre, de la sub 1 % în cazul Spaniei la 33 % în cazul Danemarcei, 38 %
în cazul Irlandei și 43 % în cazul Belgiei.

La rândul său, Regatul Unit înregistrează capturi la debarcare în valoare de 110 milioane EUR în zona
economică exclusivă a UE-27 (10 % din totalul capturilor sale), deși accesul la apele Uniunii din
Canalul Mânecii are o importanță semnificativă pentru unele dintre comunitățile de pescuit din
Regatul Unit.

În plus, o mare parte (peste 2/3) din producția piscicolă a Regatului Unit este exportată pe piața
Uniunii, în timp ce produsele cele mai consumate pe plan local în Regatul Unit sunt furnizate de
parteneri comerciali din afara Uniunii (Islanda, Norvegia) sau de fabricile de prelucrare din UE
(Germania, Polonia).

 

Care sunt consecințele ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană?

Regatul Unit va renunța la politica comună în domeniul pescuitului de la 1 ianuarie 2021 – cadrul
juridic comun al UE care prevede accesul egal la apele Uniunii pentru statele membre, precum și
acorduri stabile privind împărțirea cotelor și gestionarea durabilă a resurselor.

Prin renunțarea la politica comună în domeniul pescuitului, Regatul Unit devine un stat costier
independent. Se modifică astfel cadrul privind gestionarea pescuitului în Oceanul Atlantic de Nord-
Est și în Marea Nordului. Uniunea Europeană și Regatul Unit vor deveni responsabile, în temeiul
dreptului internațional, de gestionarea în comun a aproximativ 100 de stocuri comune de pește.
Aceasta reprezintă o provocare fără precedent în ceea ce privește cooperarea internațională în
domeniul gestionării pescuitului.

Apele Regatului Unit (și anume, marea teritorială până la 12 mile marine și zona economică exclusivă
adiacentă de până la 200 de mile marine) nu vor mai face parte din apele Uniunii. În absența unor
dispoziții contrare, accesul la apele celeilalte părți nu va mai fi garantat.

 



Ce aspecte sunt acoperite de proiectul Acordului comercial și de cooperare UE-Regatul
Unit?

Acordul stabilește noi proceduri privind gestionarea durabilă în comun a câtorva sute de stocuri
comune de pește din apele Uniunii Europene și ale Regatului Unit, cu respectarea deplină a
drepturilor și obligațiilor fiecărei părți în calitate de state costiere independente, pe baza celor mai
bune avize științifice disponibile.

Sunt stabilite noi dispoziții privind accesul reciproc la apele din zona economică exclusivă și în zona
de 6-12 mile marine, precum și noi acorduri stabile privind cotele.

 

Comunitățile de pescuit din UE vor avea în continuare același nivel de acces la apele
Regatului Unit?

În conformitate cu acordul, va exista o introducere treptată a oricăror modificări ale cotelor și ale
dispozițiilor privind accesul la ape. După o perioadă de stabilitate de 5 ani și jumătate, în care
normele actuale privind accesul reciproc vor rămâne în vigoare, acordul prevede consultări anuale
pentru a stabili nivelul și condițiile accesului reciproc la zonele economice exclusive și la apele
teritoriale ale fiecărei părți.

Vor exista modificări treptate ale cotelor pentru capturile totale admisibile (TAC) din stocurile
comune, care includ și stocurile gestionate trilateral (de exemplu, cu Norvegia) sau în contexte
multilaterale. Aceste modificări vor ține cont de necesitatea de a garanta o gestionare durabilă a
resurselor marine și de a menține activitățile și mijloacele de subzistență ale comunităților de pescuit
care se bazează pe apele și resursele respective.

 

Acestea vor avea acces în continuare la aceleași niveluri de cote?

Acordul prevede o modificare treptată a împărțirii convenite a cotelor. Reducerea convenită a cotelor
UE ține cont de necesitatea de a asigura o distribuție echitabilă a sarcinii între statele membre
afectate și de necesitatea de a menține mijloacele de subzistență ale comunităților de pescuit care se
bazează pe apele și resursele respective.

Cotele convenite sunt prevăzute în anexele la acord, oferind astfel claritate pe termen lung.

 

De ce sunt necesare consultări anuale ale părților?

Uniunea Europeană și Regatul Unit vor organiza consultări anuale pentru a stabili de comun acord
captura totală admisibilă (TAC) pentru fiecare stoc – respectiv cantitatea maximă dintr-un stoc (sau
stocuri) cu o anumită descriere, ce poate fi capturată într-o perioadă dată. Aceasta se stabilește
luând în considerare avizele științifice privind necesitățile de conservare, precum și factorii socio-
economici relevanți. Aceste „TAC” vor fi apoi alocate fiecărei părți în conformitate cu cotele stabilite
în acord. Totuși, în cazul în care părțile nu ajung la un acord cu privire la o TAC, va fi definită o TAC
provizorie corespunzătoare nivelului recomandat de Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor
Maritime (ICES), până când se ajunge la un acord.

Se va acorda acces la apele celeilalte părți pentru a se utiliza posibilitățile de pescuit disponibile.
După o perioadă de adaptare, în care rămâne în vigoare accesul deplin actual, nivelurile și condițiile
accesului reciproc la ape vor fi decise prin consultări anuale.

 

Ce se întâmplă în cazul în care una dintre părți decide să refuze sau să retragă accesul?

După perioada de adaptare, în cazul în care una dintre părți retrage accesul celeilalte părți ca urmare
a lipsei unui acord privind capturile totale admisibile, cealaltă parte poate aplica măsuri de
compensare, inclusiv suspendarea concesiilor tarifare pentru produsele piscicole sau suspendarea
accesului, în totalitate sau parțial, la apele sale. Măsurile de compensare vor fi proporționale cu
dificultățile economice și societale cauzate de retragerea accesului.

De asemenea, o parte poate lua măsuri, de exemplu, pentru a suspenda părți din acord, în temeiul
clauzei generale de salvgardare a acordului, în cazul în care închiderea apelor creează dificultăți
importante economice sau sociale pentru activitățile de pescuit și pentru comunitățile care depind de
acestea.

 



Acordul se aplică și teritoriilor dependente ale Coroanei Britanice (Jersey, Guernsey, Insula
Man)?

Teritoriile dependente ale Coroanei nu fac parte din Regatul Unit, dar sunt reprezentante de Regatul
Unit la nivel internațional. Ele fac obiectul unor norme specifice prevăzute în acord, care protejează
drepturile navelor care pescuiesc în prezent în aceste ape.

 

COOPERAREA ÎN MATERIE DE SECURITATE, DE APLICARE A LEGII ȘI COOPERAREA
JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ

 

Asigurarea siguranței și a securității atât pentru cetățenii Uniunii, cât și pentru cei ai Regatului Unit
împotriva amenințărilor comune și în continuă evoluție, precum criminalitatea transfrontalieră,
criminalitatea informatică și terorismul, rămâne o prioritate comună a UE și a Regatului Unit.

Aceasta presupune cooperare, schimb de date și analiza datelor cu eficiență și rapiditate.

În același timp, o cooperare polițienească și judiciară strânsă și amplă cu orice țară terță trebuie
însoțită de garanții solide și durabile pentru protecția drepturilor omului și a libertăților
fundamentale, inclusiv protecția datelor.

Toate dispozițiile relevante iau în considerare statutul Regatului Unit de țară terță din afara spațiului
Schengen.

 

Ce se schimbă de la 1 ianuarie 2021?

De-a lungul anilor, Uniunea Europeană a construit un cadru juridic cuprinzător pentru o cooperare
transfrontalieră rapidă și structurată între statele membre, cu scopul de a închide spațiul în care
operează infractorii și teroriștii și de a asigura rapiditatea și eficiența investigațiilor și a urmăririlor
penale.

Opțiunea Regatului Unit de a ieși din UE și de a fi o țară terță din afara spațiului de cooperare
Schengen înseamnă efectiv că acesta iese și din spațiul de libertate, securitate și justiție al Uniunii.
Prin urmare, acest cadru juridic nu va mai fi aplicabil Regatului Unit de la 1 ianuarie 2021.

În lipsa unui acord, cooperarea dintre UE și Regatul Unit s-ar fi întemeiat doar pe mecanismele
internaționale de cooperare (cum sunt Interpol și convențiile relevante ale Consiliului Europei).
Regatul Unit nu ar fi putut beneficia de un cadru de cooperare cu agențiile de aplicare a legii ale UE,
precum Europol și Eurojust.

 

Ce aspecte sunt acoperite de proiectul Acordului comercial și de cooperare?

Acordul acoperă cooperarea privind aplicarea legii și justiția penală.

În special, UE și Regatul Unit au convenit să instituie un nou cadru pentru cooperarea în materie de
aplicare a legii și cooperarea judiciară în materie penală, facilitând o cooperare strânsă între poliția
națională și autoritățile judiciare, inclusiv proceduri ambițioase privind extrădarea, și schimbul rapid
de date vitale.

 

De ce UE a solicitat Regatului Unit să adere la garanțiile privind drepturile fundamentale și
libertățile individuale în contextul cooperării polițienești și judiciare? Ce s-a convenit?

Acordul prevede relații strânse între UE și Regatul Unit privind cooperarea în materie de aplicare a
legii și cooperarea judiciară în materie penală. Această cooperare urmează să acopere, printre altele,
proceduri ambițioase privind extrădarea și schimbul de informații sensibile care ar putea afecta viața
sau drepturile omului (de exemplu, conducând la privare de libertate). Astfel de relații necesită un
grad ridicat de încredere în respectarea acelor drepturi ale omului și o înțelegere comună referitoare
la modalitatea de protejare a drepturilor respective.

În acest scop, acordul angajează UE, statele sale membre și Regatul Unit să respecte în continuare
democrația și statul de drept, să protejeze și să pună în aplicare pe plan intern drepturile
fundamentale, precum cele prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), care
este textul de referință privind drepturile fundamentale în 47 de țări de pe continentul european și
din afara lui.



 

Datele mele vor mai fi protejate în temeiul acordului?

Acordul cuprinde și un angajament din partea UE și a Regatului Unit de a menține nivelurile ridicate
ale standardelor privind protecția datelor. În principiu, în cazul transferului de date cu caracter
personal, partea care efectuează transferul va respecta normele proprii privind transferurile
internaționale de date cu caracter personal.

Pentru cooperarea în materie de aplicare a legii și cooperarea judiciară, un nivel ridicat al
standardelor privind protecția datelor este esențial. Acesta urmează să fie confirmat prin decizii
privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, adoptate unilateral de fiecare parte. În ceea ce
privește UE, aceasta înseamnă că deciziile care atestă că standardele Regatului Unit sunt în esență
echivalente cu standardele Uniunii prevăzute în Regulamentul general privind protecția datelor
(RGPD) al UE și în Directiva privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii și că
acestea respectă standarde suplimentare specifice privind protecția datelor care decurg din avizele
Curții de Justiție a UE.

Comisia Europeană a lucrat intens, începând cu luna martie, la deciziile privind caracterul adecvat al
nivelului de protecție pentru Regatul Unit. După ce va considera satisfăcătoare informațiile primite,
Comisia va iniția fără întârziere procesul de adoptare. Adoptarea fiecărei decizii privind caracterul
adecvat al nivelului de protecție necesită un aviz din partea Comitetului european pentru protecția
datelor (CEPD) și aprobare din partea statelor membre (ca parte din procedura de comitologie).

Aceasta înseamnă că va exista un decalaj între posibila intrare în vigoare a acordului și adoptarea
deciziilor privind caracterul adecvat al nivelului de protecție. Din acest motiv, s-a găsit și s-a introdus
în acord o soluție de legătură care să asigure stabilitatea și continuitatea în această perioadă
interimară.

 

Ce se întâmplă în cazul în care Regatul Unit nu își respectă angajamentele privind drepturile
fundamentale și protecția datelor?

Pe lângă mecanisme specifice de soluționare a litigiilor, acordul cuprinde dispoziții privind
suspendarea și denunțarea părții din acord referitoare la cooperarea în materie de aplicare a legii și la
cooperarea judiciară, în cazul în care nu mai sunt asigurate garanțiile privind protecția drepturilor
omului, a libertăților fundamentale și a datelor cu caracter personal sau în cazul unei încălcări grave
a unei obligații prevăzute în acord.

 

Va continua schimbul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru a preveni, a
detecta și a ancheta actele de terorism și alte forme de criminalitate gravă?

Proiectul de Acord UE-Regatul Unit prevede măsuri ambițioase de realizare în timp util, cu eficacitate
și eficiență, a schimburilor de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR), precum și de protecție
a datelor comunicate de operatorii de transport aerian din UE către Regatul Unit.

O condiție preliminară esențială pentru aceste măsuri este ca Regatul Unit să aplice standarde de
protecție a datelor în esență echivalente cu cele prevăzute în standardele UE, și anume în
Regulamentul general privind protecția datelor și în Directiva privind protecția datelor în materie de
asigurare a respectării legii, și să respecte standardele suplimentare specifice de protecție a datelor
care decurg din avizul Curții de Justiție a Uniunii Europene referitor la Acordul privind PNR dintre UE
și Canada (Avizul 1/15).

 

Între Regatul Unit și UE se vor efectua, în scopul asigurării respectării legii, schimburi de
date privind ADN-ul, amprentele digitale și înmatricularea vehiculelor? (Prüm)

Directivele de negociere prevăd că ar trebui încheiate acorduri privind schimburile în timp util,
eficace, eficiente și reciproce de date privind ADN-ul, amprentele digitale și înmatricularea
vehiculelor (așa-numitele „date Prüm” – care nu au mai fost schimbate niciodată între UE și o țară
terță din afara spațiului Schengen).

Totuși, în ceea ce privește datele referitoare la ADN și la amprentele digitale, nu va exista un acces
direct și în timp real la astfel de date sensibile cu caracter personal, ci numai prin intermediul unui
sistem descentralizat care confirmă existența unei concordanțe (rezultat pozitiv/negativ). În cazul
unei concordanțe, sunt necesare etape suplimentare pentru a obține alte date cu caracter personal,
în conformitate cu legile aplicabile ale țării care deține datele respective.



Condițiile preliminare esențiale pentru orice astfel de acorduri sunt ca Regatul Unit să aplice
standarde de protecție a datelor în esență echivalente cu cele prevăzute în Directiva UE privind
protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii și să ofere acces reciproc pentru statele
membre ale UE la datele disponibile la nivel național în Regatul Unit, în același mod ca și statele
membre ale UE-27.

 

Va mai avea Regatul Unit acces la Sistemul de informații Schengen (SIS)?

Sistemul de informații Schengen (SIS) este sistemul de schimb de informații în materie de
securitate și de gestionare a frontierelor cel mai vast și cel mai frecvent utilizat din Europa. Acesta
permite autorităților naționale competente din spațiul Schengen, precum poliția și poliția de
frontieră, să aibă acces și să consulte alertele privind persoane sau obiecte.

Regatul Unit, la fel ca alte țări terțe din afara spațiului Schengen, nu poate avea acces la SIS. Într-
adevăr, SIS este legat în mod intrinsec de libera circulație a persoanelor, iar accesul este oferit
numai statelor membre și țărilor cu legături foarte strânse cu acestea care acceptă toate obligațiile
asociate (de exemplu, țările terțe care formează spațiul Schengen împreună cu statele membre).

În schimb, acordul instituie noi modalități de schimb de date, având în vedere viitorul statut al
Regatului Unit, inclusiv pentru informațiile referitoare la persoane și obiecte căutate și dispărute.

Acest lucru se va realiza prin diferite instrumente complementare, și anume:

valorificarea pe deplin a alertelor Interpol;

acordurile bilaterale existente privind schimbul de alerte sau de alte informații între autoritățile
de aplicare a legii;

modalitățile de cooperare a Regatului Unit cu Europol în calitate de țară terță și

canale sigure de comunicare pentru a facilita și a accelera cooperarea.

 

Regatul Unit va mai participa la Europol și la Eurojust?

În calitate de țară terță, Regatul Unit nu va mai participa în cadrul agențiilor de cooperare în materie
de aplicare a legii și de cooperare judiciară ale UE, precum Europol și Eurojust. De asemenea, nu va
mai participa la luarea deciziilor acestor agenții.

Totuși, proiectul de Acord UE-Regatul Unit va permite o cooperare eficace între Regatul Unit, pe de o
parte, și Europol și Eurojust, pe de altă parte, în conformitate cu normele privind țările terțe
prevăzute de legislația Uniunii.

Aceasta va contribui la asigurarea unor capacități solide de combatere a criminalității transfrontaliere.

În practică, dispozițiile privind Europol și Eurojust vor permite Regatului Unit să ia parte la
operațiunile comune, la echipele de anchetă și la proiectele de analiză privind domenii specifice ale
infracționalității, cum ar fi traficul de droguri sau terorismul, să primească sprijin analitic din partea
Europol, să utilizeze canalele sigure de comunicare comune, să detașeze ofițeri de legătură la Europol
și un procuror de legătură la Eurojust, să facă schimb de date și să fie informat cu privire la datele
relevante referitoare la Regatul Unit. Regatul Unit nu va avea acces la sistemul informațional Europol
și nici acces complet la sistemul Eurojust de gestionare a cazurilor și, de asemenea, nu va avea
niciun rol în conducerea celor două agenții ale UE.

 

Regatul Unit va mai participa la mandatul european de arestare?

Mandatul european de arestare este un instrument intern al Uniunii, utilizat exclusiv între statele
membre și supus jurisprudenței Curții de Justiție a UE. Prin urmare, acesta nu va mai fi utilizat în
relația cu Regatul Unit.

Proiectul de Acord UE-Regatul Unit va permite, totuși, predarea rapidă a infractorilor între Uniune și
Regatul Unit, evitând procedurile îndelungate de extrădare prin proceduri simplificate, termene
stricte, garanții solide, drepturi procedurale și control judiciar. Acest nivel de cooperare este fără
precedent pentru o țară terță din afara spațiului Schengen.

În temeiul acordului, Regatul Unit sau statele membre ale UE pot să refuze, totuși, predarea sau să
solicite garanții suplimentare într-o serie de cazuri specifice, în special în privința resortisanților
proprii.



 

Asistența judiciară reciprocă în materie penală, inclusiv înghețarea activelor și confiscarea

Viitorul parteneriat va facilita și va completa aplicarea Convenției Consiliului Europei de asistență
judiciară în materie penală împreună cu țările terțe, de exemplu prin proceduri simplificate, prin
stabilirea unor termene-limită și prin utilizarea unor formulare standard și a progreselor tehnologice.
Cooperarea cuprinde o gamă largă de măsuri de investigare, inclusiv cereri de înghețare și de
confiscare a bunurilor.

 

UE și Regatul Unit vor coopera în domeniul combaterii spălării banilor?

Acordul UE-Regatul Unit prevede cooperarea în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării
terorismului. Această cooperare este prevăzută prin confirmarea angajamentului continuat al Uniunii
Europene și al Regatului Unit de a aplica standardele Grupului de Acțiune Financiară Internațională
(GAFI).

În plus, acordul prevede măsuri prin care să se asigure transparența proprietății efective a
societăților și a trusturilor și schimbul de astfel de informații între autoritățile competente.  

 

UE și Regatul Unit vor mai coopera în probleme de politică externă, securitate și apărare?

Deși Uniunea Europeană a propus și instituirea unui cadru de cooperare în materie de politică
externă, securitate și apărare pentru a aborda amenințările la adresa securității externe, Regatul Unit
nu a dorit să negocieze dispoziții în aceste domenii.

Prin urmare, începând cu 1 ianuarie 2021, nu va exista niciun cadru între Regatul Unit și UE pentru
elaborarea și coordonarea de răspunsuri comune la provocările în materie de politică externă, de
exemplu impunerea de sancțiuni împotriva resortisanților țărilor terțe sau a economiilor acestora.

Orice participare a Regatului Unit la politica externă și de securitate comună a UE (PESC) și la politica
de securitate și apărare comună (PSAC), inclusiv la eforturile de integrare a apărării și de dezvoltare
a capabilităților, cum ar fi Fondul european de apărare (FEA), cooperarea structurată permanentă
(PESCO) sau procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD), va fi supusă normelor
stricte referitoare la participarea țărilor terțe.

 

COOPERAREA TEMATICĂ

 

Există și alte teme cu privire la care Uniunea Europeană și Regatul Unit au convenit că este în
interesul lor comun să continue o cooperare strânsă în viitor, în special: securitatea sanitară,
securitatea cibernetică și securitatea informațiilor.

 

Securitatea sanitară

Cooperarea internațională este esențială pentru protecția transfrontalieră a sănătății populației, după
cum a arătat recent criza sanitară actuală cauzată de coronavirus.

Statele membre ale UE și-au organizat cooperarea privind securitatea sanitară printr-o serie de
structuri, inclusiv sistemul de alertă precoce și răspuns rapid, Comitetul pentru securitate sanitară și
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor.

Sistemul de alertă precoce și răspuns rapid (SAPR) al Uniunii Europene este o platformă
cu acces restrâns pentru monitorizarea amenințărilor la adresa sănătății publice din UE.
Accesul la platformă și postarea în aceasta sunt confidențiale și rezervate Centrului European
de Prevenire și Control al Bolilor, statelor membre ale UE și Comisiei Europene.

Comitetul pentru securitate sanitară al UE este un forum dedicat privind securitatea
sanitară care include statele membre ale UE și Comisia Europeană. Comitetul consolidează
coordonarea și schimbul de bune practici și informații privind activitățile naționale de pregătire
și oferă o platformă pentru consultări între statele membre în vederea coordonării răspunsurilor
naționale la amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății.

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) este o agenție independentă a
UE, a cărei misiune este de a consolida răspunsurile Europei la bolile infecțioase.



Aceste structuri sunt de obicei accesibile numai instituțiilor UE și statelor membre.

 

Aceasta înseamnă că de la 1 ianuarie 2021 nu va exista o cooperare în domeniul securității
sanitare între Uniunea Europeană și Regatul Unit?

Luând în considerare apropierea geografică, Uniunea și Regatul Unit au convenit cu privire la
dispoziții specifice privind cooperarea în domeniul securității sanitare, referindu-se în special la
posibilitatea ca Regatul Unit să fie invitat să participe temporar la o serie de structuri ale UE.

Uniunea și Regatul Unit au convenit cu privire la posibila participare a Regatului Unit la
sistemul de alertă precoce și răspuns rapid (SAPR) și la Comitetul pentru securitate
sanitară al UE, ori de câte ori o amenințare comună la adresa sănătății impune sau
recomandă acest lucru.

 

Decizia privind participarea Regatului Unit va fi luată unilateral de UE de la caz la caz și va rămâne
întotdeauna limitată în timp și ca sferă de aplicare.

Acordul prevede că Regatul Unit va respecta, pe perioada participării sale la aceste structuri,
reglementările aplicabile SAPR și Comitetului pentru securitate sanitară al UE. Aceleași obligații li se
aplică și statelor membre UE.

Uniunea Europeană și Regatul Unit au convenit că Centrul European de Prevenire și Control
al Bolilor și organismul competent din Regatul Unit responsabil cu supravegherea, culegerea
și furnizarea de informații referitoare la epidemii și consultanța științifică cu privire la bolile
infecțioase cooperează în ceea ce privește aspectele de interes reciproc și pot să încheie, în
acest scop, un memorandum de înțelegere.

 

Există excepții similare pentru alte țări terțe din vecinătatea directă a Uniunii Europene,
precum Elveția sau Norvegia?

Regimul aplicabil Regatului Unit în privința cooperării cu UE în materie de securitate sanitară reflectă
condițiile care se aplică altor țări terțe cu care cooperează Uniunea în acest domeniu de politică.

 

Securitatea cibernetică

Amenințările la adresa securității cibernetice au adesea caracter transfrontalier, iar costurile
provocate economiei mondiale sunt estimate la 400 de miliarde EUR în fiecare an. Aceste atacuri ne
pot afecta securitatea, prosperitatea și ordinea democratică.

Confruntate cu provocări din ce în ce mai mari legate de securitatea cibernetică, statele membre ale
UE cooperează la mai multe niveluri pentru a asigura cel mai ridicat nivel de protecție pentru
cetățenii lor. Această cooperare poate fi extinsă la țările terțe.

 

Cum va coopera Uniunea Europeană cu Regatul Unit în viitor?

Acordul prevede o serie de inițiative între UE și Regatul Unit, printre care un dialog regulat privind
securitatea cibernetică, și acțiuni de cooperare la nivel internațional pentru a consolida reziliența
cibernetică globală și a țărilor terțe.

Uniunea Europeană și Regatul Unit au convenit, de asemenea, cu privire la schimbul celor mai bune
practici și acțiuni care vizează promovarea și protecția unui spațiu cibernetic deschis, liber și sigur.

Sub rezerva unei invitații din partea autorităților relevante din Uniunea Europeană, aceste acțiuni
includ posibilitatea ca Regatul Unit:

să coopereze cu Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică (CERT-UE)
pentru a face schimb de informații cu privire la instrumente și metode cibernetice;

să participe la activitățile desfășurate de grupul de cooperare instituit de Directiva (UE)
2016/1148 cu privire la consolidarea capacităților, la exerciții legate de securitate, la cele mai
bune practici privind riscurile și incidentele, la sensibilizare, la educație și formare, precum și
la cercetare și dezvoltare;

să participe la anumite activități ale Agenției UE pentru Securitate Cibernetică (ENISA)
referitoare la consolidarea capacităților, la cunoștințe și informații, precum și la sensibilizare și



educație.

 

Acord separat: securitatea informațiilor

 

Schimbul de informații clasificate între parteneri rămâne un instrument important de cooperare în
vederea abordării amenințărilor comune la adresa securității.

În cazul în care o amenințare comună la adresa securității impune acest lucru, anumite informații UE
clasificate pot fi comunicate țărilor terțe, dar numai de la caz la caz și cu condiția ca între Uniune și
țara terță respectivă să fi fost încheiat un acord specific privind securitatea informațiilor (ASI).

În acest context, Uniunea Europeană și Regatul Unit au încheiat un acord privind securitatea
informațiilor. Acordul va permite Uniunii Europene și Regatului Unit să facă schimb de informații
clasificate, aplicând garanții solide în ceea ce privește gestionarea și protecția informațiilor
comunicate.

 

De ce a fost încheiat un acord separat privind securitatea informațiilor, de ce nu au fost
incluse aceste dispoziții în Acordul UE-Regatul Unit?

Acesta este unul dintre „acordurile de securitate” standard încheiate de UE cu țările terțe, care
prevăd garanțiile necesare pentru protecția schimbului de informații UE clasificate (IUEC) comunicate
terților. Acestea constituie baza schimbului de IUEC și indică nivelurile maxim și minim de IUEC care
pot fi schimbate.

 

Cum vor fi gestionate litigiile și ce măsuri corective sunt prevăzute în cazul încălcării
obligațiilor?

Acordul privind securitatea informațiilor prevede un cadru juridic care include și dispoziții privind
soluționarea litigiilor pe baza consultărilor între părți.

 

Care este situația migrației neregulamentare, de ce nu a fost discutată?

În cursul negocierilor pentru acord și în conformitate cu Declarația politică, Comisia a propus
Regatului Unit să instituie un dialog regulat pentru a coopera în vederea abordării migrației
neregulamentare.

Regatul Unit nu a dat curs acestei propuneri a UE și și-a exprimat, în schimb, intenția de a încheia cu
Uniunea acorduri privind readmisia persoanelor care intră sau locuiesc ilegal, precum și transferul
minorilor neînsoțiți solicitanți de azil. Totuși, niciuna dintre aceste două teme nu era inclusă în
mandatul UE.

 

În contextul acordului, părțile au convenit cu privire la o declarație comună cu privire la aceste
aspecte, cu mențiunea că Regatul Unit ar putea dori să abordeze bilateral unele state membre în
această privință.

 

PARTICIPAREA LA PROGRAMELE UE

 

Statele membre ale UE, în baza parteneriatului lor foarte strâns și a valorilor și obiectivelor lor
comune, utilizează părți din bugetul Uniunii pentru a finanța programe comune în multe domenii.

Unele domenii, cum ar fi dezvoltarea și coeziunea regională, protecția mediului, sprijinul pentru
agricultură, protecția civilă sau capacitățile de apărare, beneficiază de o cooperare deosebit de
strânsă.

 

Care sunt consecințele ieșirii din Uniunea Europeană?

În calitate de țară terță, Regatul Unit nu are dreptul de participa la niciunul dintre programele



Uniunii, întrucât acestea sunt rezervate doar statelor membre ale UE.

Totuși, atunci când acest lucru este în interesul UE, țărilor din afara Uniunii li se poate acorda
posibilitatea de a participa, în condiții clar definite. Dispoziții detaliate privind o astfel de participare
sunt prevăzute în actele de bază ale UE prin care a fost instituit fiecare program, precum și în
normele relevante ale Cadrului financiar multianual 2021-2027.

 

Condițiile continuării participării Regatului Unit la programele Uniunii s-au întemeiat pe
cadrul juridic preexistent sau au fost concepute special pentru Regatul Unit?

Uniunea Europeană și Regatul Unit s-au bazat pe cadrul juridic preexistent cu privire la participarea
țărilor terțe la programele Uniunii atunci când au convenit cu privire la principiile și condițiile
generale ale participării Regatului Unit: o contribuție financiară echitabilă și adecvată, dispoziții
privind o bună gestiune financiară, tratamentul echitabil al participanților și mecanisme adecvate de
consultare.

 

Cum va fi calculată contribuția financiară?

Contribuția financiară echitabilă și adecvată va fi asigurată:

printr-o contribuție bazată pe averea Regatului Unit în comparație cu averea Uniunii Europene.
Contribuția Regatului Unit va fi proporțională cu PIB-ul său;

printr-o taxă de participare, care să acopere costurile administrative de organizare a sistemului
programelor Uniunii. Taxa de participare, fiind un tip nou de contribuție, va fi introdusă
progresiv;

în plus, pentru Orizont Europa, printr-un mecanism standard de ajustare care să asigure un
echilibru între contribuțiile Regatului Unit și beneficiile pentru entitățile acestuia, prin
intermediul unor măsuri corective specifice.

Uniunea Europeană și Regatul Unit au convenit să coopereze pentru a asigura buna gestiune
financiară a fondurilor utilizate pentru punerea în aplicare a programelor, inclusiv contribuțiile
Regatului Unit. Buna gestiune financiară abordează aspecte precum auditarea punerii în aplicare a
programului sau combaterea fraudelor.

 

Există o durată fixă de participare la un program al Uniunii?

Având în vedere planificarea îndelungată necesară pentru punerea în aplicare a programelor și
stabilitatea necesară pentru a asigura succesul acestora, părțile au convenit, de asemenea, că
Regatul Unit va trebui să se angajeze pentru întreaga perioadă a fiecărui program la care participă în
cursul Cadrului financiar multianual 2021-2027.

 

La ce programe ale Uniunii va mai participa Regatul Unit în viitor?

La începutul negocierilor, Regatul Unit a solicitat să continue participarea la cinci programe ale
Uniunii Europene. Programele respective erau:  Orizont Europa, Programul Euratom pentru cercetare
și formare, Reactorul termonuclear experimental internațional (ITER), Copernic și Erasmus.

De asemenea, Regatul Unit a solicitat acces la serviciile Sistemului european geostaționar mixt de
navigare (EGNOS) și ale Sistemului UE de supraveghere și urmărire prin satelit (SST).

Părțile au ajuns la un acord privind continuarea participării Regatului Unit la următoarele programe
ale Uniunii Europene:

 

Orizont Europa

Orizont Europa este programul de cercetare și inovare al Uniunii Europene cu o durată de șapte ani
(2021-2027). Cu un buget propus al programului de aproximativ 100 de miliarde EUR, Orizont
Europa va susține statele membre ale UE și țările terțe asociate în vederea deblocării potențialului lor
național de cercetare și inovare pentru a finanța proiecte de cercetare de frontieră, burse și
mobilitatea cercetătorilor. Orizont Europa își propune obiective ambițioase la nivelul UE pentru
combaterea unora dintre cele mai mari probleme din prezent, cum ar fi crizele sanitare sau
combaterea schimbărilor climatice, consolidând capacitățile tehnologice și industriale în întreaga



Uniune.

 

Programul Euratom pentru cercetare și formare

Complementar programului Orizont Europa, programul Euratom pentru cercetare și formare include
activități de cercetare și formare în vederea îmbunătățirii continue a siguranței nucleare, a securității,
a gestionării deșeurilor radioactive și a protecției împotriva radiațiilor. În plus, programul efectuează
cercetări privind utilizările medicale ale radiațiilor, în beneficiul tuturor cetățenilor Uniunii.

 

Reactorul termonuclear experimental internațional (ITER)

Instalația de testare a fuziunii ITER este în prezent în construcție în sudul Franței și, odată
terminată, va urmări să dovedească fezabilitatea fuziunii ca sursă de energie la scară largă și fără
emisii de dioxid de carbon, pe baza aceluiași principiu care conferă energie soarelui și stelelor.
Proiectul a fost finanțat și condus până în prezent de șapte entități membre (UE, India, Japonia,
China, Rusia, Coreea de Sud și Statele Unite), UE fiind partea gazdă și principalul finanțator (45 %).
Regatul Unit va participa la program prin intermediul asocierii sale la Euratom.

 

Copernic

Copernic este sistemul satelitar al UE pentru monitorizarea Pământului. Acesta este alcătuit dintr-un
set complex de sisteme care colectează date din surse multiple: sateliți de observare terestră și
senzori in situ, precum stații terestre, senzori aeropurtați sau senzori transportați pe mare. Sistemul
prelucrează datele respective și furnizează utilizatorilor informații fiabile și actualizate printr-o serie
de servicii privind aspecte legate de mediu și securitate.

 

Uniunea Europeană și Regatul Unit au convenit, de asemenea, că Regatul Unit va beneficia în
continuare de acces la serviciile furnizate de:

 

Sistemul UE de supraveghere și urmărire prin satelit (SST)

Prin această ramură a programului său spațial, UE poate să detecteze, să catalogheze și să prezică
mișcările obiectelor spațiale care gravitează în jurul Pământul și să atenueze riscul de coliziuni. 

 

Aceasta înseamnă că Regatul Unit nu va mai participa la PEACE+?

Uniunea Europeană și Regatul Unit s-au angajat împreună să continue punerea în aplicare a PEACE+,
programul transfrontalier al Uniunii care va contribui în continuare la o societate mai prosperă și mai
stabilă în Irlanda de Nord și în zona de frontieră a Irlandei (cuprinzând comitatele Cavan, Donegal
Leitrim, Louth, Monaghan și Sligo).

Fiind un program cu gestiune partajată, un sistem în care statele membre și țările asociate
gestionează în mod activ programul împreună cu Comisia, PEACE+ nu este acoperit de acord.

Totuși, în cursul tuturor negocierilor, Regatul Unit, Irlanda și Uniunea Europeană au confirmat un
angajament politic puternic pentru punerea în aplicare a programului PEACE+. Discuțiile au început
deja la nivel tehnic cu privire la modalitățile de punere în aplicare a acestuia.

 

De ce Regatul Unit nu va participa în continuare la Erasmus?

Prin ieșirea din Uniune, Regatul Unit a anulat efectiv posibilitatea studenților din Uniunea Europeană
și din Regatul Unit de a beneficia de programul de schimb Erasmus.

Programul Erasmus este deschis participării țărilor terțe în condițiile prevăzute în actul de bază de
instituire a programului. Printre acestea, țările terțe care au devenit asociate la Erasmus trebuie să
participe la program în totalitate, pentru a asigura sinergia între diferitele domenii ale programului.

Regatul Unit a solicitat participarea parțială la program, posibilitate care nu este prevăzută în actul
de bază de instituire a programului Erasmus. Ulterior, Regatul Unit a decis că nu dorește să participe
la Erasmus.



Aceasta va însemna că participanții din Regatul Unit vor pierde șansa de a beneficia de program: în
perioada 2014-2020, peste 7 300 de organizații din Regatul Unit au fost implicate în program. Au
beneficiat de program peste 197 000 de participanți din Regatul Unit, dintre care peste 100 000 de
studenți din Regatul Unit au mers în străinătate în cadrul programului.

 

De ce nu s-a ajuns la un acord cu privire la continuarea accesului la Sistemul european
geostaționar mixt de navigare (EGNOS)?

Regatul Unit a fost interesat de un acord privind nivelul serviciilor pentru accesul la serviciile EGNOS,
însă acest lucru nu este posibil în temeiul actului de bază al programului: pentru EGNOS, proiectul
de Regulament privind programul spațial prevede doar participarea integrală, iar Regatul Unit nu a
fost interesat de această opțiune.

În trecut, EGNOS a permis aterizarea mai sigură a aeronavelor pe 16 aeroporturi britanice.

 

De ce nu a fost finalizat Protocolul privind asocierea Regatului Unit la programele Uniunii
Europene?

Protocolul poate fi finalizat doar atunci când vor fi adoptate actele de bază care instituie programele
relevante, pentru a se asigura alinierea acestuia cu instrumentele juridice respective. Atunci când vor
fi adoptate actele de bază menționate, Comitetul specializat privind participarea la programele
Uniunii, compus din reprezentanți ai Uniunii Europene și ai Regatului Unit, va discuta și va adopta
protocolul. O declarație comună anexată la acord prezintă conținutul preconizat al protocolului.

 

GUVERNANȚA

 

Acordul nu include doar un acord de liber schimb susținut de măsuri de asigurare a unor condiții de
concurență echitabile, ci și dispoziții privind transportul, energia, pescuitul, cooperarea în materie de
aplicare a legii și cooperarea judiciară, securitatea sanitară, securitatea cibernetică și securitatea
socială. Prin urmare, este necesar un cadru instituțional orizontal care să guverneze acordul și să
asigure respectarea tuturor aspectelor acestuia.

 

De ce s-a insistat asupra unui cadru unic de guvernanță?

Domeniul de aplicare și complexitatea acordului impun un cadru de guvernanță unic și clar, care să
stabilească modul în care este efectuată și controlată punerea în aplicare și modul în care se asigură
respectarea angajamentelor părților.

În acest mod sunt evitate structurile paralele multiple și birocrația suplimentară, iar întreprinderile,
consumatorii și cetățenii din Uniunea Europeană și din Regatul Unit au securitate juridică cu privire la
normele aplicabile, precum și garanții solide de conformitate din partea părților.

 

Acest lucru nu face ca Acordul comercial și de cooperare să fie greoi și mai dificil de
guvernat?

Dimpotrivă, acordul este conceput astfel încât să fie flexibil și adaptabil la necesitățile specifice care
pot apărea în diferite domenii ale cooperării. Structura sa generală va contribui la susținerea relației
UE-Regatul Unit pe termen lung, pe măsură ce aceasta evoluează, va crea coerență și transparență și
va evita suprapunerea procedurilor, ceea ce va asigura în continuare o punere în aplicare temeinică în
toate sectoarele.

 

S-a decis ca două acorduri să nu fie incluse în acordul principal: cu privire la siguranța
nucleară și la securitatea informațiilor. De ce au fost acestea excluse din acordul principal?

Într-adevăr, un acord complet separat guvernează cooperarea UE-Regatul Unit privind siguranța
nucleară, iar un alt acord, privind securitatea informațiilor, este asociat acordului principal pentru a
asigura aceeași dată de intrare în vigoare și de încetare a acordurilor. Acordurile privind siguranța
nucleară sunt în mod obișnuit separate de alte acorduri. Acestea se încheie având un temei juridic
separat al Euratom și nu este necesar să utilizeze aceleași structuri de guvernanță și de aplicare cu



alte domenii, întrucât au propria structură solidă.

Pentru mai multe informații privind aceste acorduri, vă rugăm să consultați secțiunile privind energia
și, respectiv, securitatea informațiilor din acest document.

 

Ce organ va supraveghea punerea în aplicare a proiectului de Acord comercial și de
cooperare?

Uniunea Europeană și Regatul Unit au convenit să creeze un organ comun, numit Consiliul de
parteneriat, pentru gestionarea eficientă a acordului.

Consiliul de parteneriat este coprezidat de un membru al Comisiei Europene și de un reprezentant al
Regatului Unit la nivel ministerial. Acesta se întrunește cel puțin o dată pe an, însă se poate întruni
mai des, la cererea fie a Uniunii Europene, fie a Regatului Unit. Orice decizie se ia de către Uniunea
Europeană și Regatul Unit de comun acord.

Consiliul de parteneriat supervizează realizarea obiectivelor prezentului acord. Uniunea Europeană
sau Regatul Unit poate sesiza Consiliul de parteneriat cu privire la orice aspect referitor la punerea în
practică, aplicarea și interpretarea acordului.

Consiliul de parteneriat este asistat în activitatea sa de comitete specializate și, în unele domenii, de
grupuri tehnice de lucru.

 

Un angajament clar pentru valorile comune

Acordurile internaționale moderne fac mai mult decât să consolideze economia și să creeze locuri de
muncă. Ele constituie și un vehicul pentru promovarea valorilor comune și pentru asigurarea
protecției acestora.

În conformitate cu această abordare, UE și Regatul Unit au convenit să își întemeieze în mod explicit
cooperarea pe valori împărtășite, precum protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale,
statul de drept, combaterea schimbărilor climatice și respectarea Acordului de la Paris.

 

Combaterea schimbărilor climatice este considerată un element esențial. Ce înseamnă acest
lucru în mod concret?

Este prima dată când Uniunea Europeană a inclus combaterea schimbărilor climatice ca „element
esențial” într-un acord bilateral cu o țară terță. Aceasta înseamnă, de exemplu, că, dacă Uniunea sau
Regatul Unit s-ar retrage din Acordul de la Paris sau ar lua măsuri care ar contraveni scopului
acestuia, cealaltă parte ar avea dreptul de a suspenda sau chiar de a denunța parțial sau în totalitate
Acordul UE-Regatul Unit.

Această clauză nouă reflectă unul dintre angajamentele fundamentale ale Comisiei Europene din
cadrul Pactului verde european.

Prin faptul că au convenit să includă combaterea schimbărilor climatice ca element esențial al
acordului, Uniunea Europeană și Regatul Unit își confirmă statutul lor de lideri mondiali în ceea ce
privește acest aspect important și speră să constituie un exemplu pentru acordurile viitoare.

 

Regatul Unit va putea să participe în continuare la agențiile de reglementare ale UE în
calitate de țară terță?

Nu. Regatul Unit pierde orice influență privind guvernanța Uniunii Europene. Pe lângă instituțiile UE,
acest lucru se aplică și agențiilor care au fost instituite pentru a ajuta Uniunea și statele sale membre
să dezvolte și să pună în aplicare normele UE. O țară terță care nu mai are obligația de a respecta
aceste norme și nici nu mai face obiectul supravegherii în temeiul acestora nu mai poate participa la
agențiile de reglementare ale UE. Acest lucru este valabil, de exemplu, în ceea ce privește Agenția
Europeană pentru Produse Chimice, Agenția Europeană de Siguranță a Aviației, Agenția Europeană
pentru Medicamente sau chiar Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, pentru a
menționa doar câteva.

 

Ce rol are Parlamentul European?

Acordul permite Parlamentului European și parlamentului Regatului Unit să creeze o adunare



parlamentară comună pentru a schimba opinii privind acordul și pentru a face recomandări
Consiliului de parteneriat.

 

Societatea civilă va avea un cuvânt de spus în ceea ce privește punerea în aplicare a
acordului?

Uniunea Europeană și Regatul Unit se angajează să consulte în mod regulat organizațiile societății
civile cu privire la punerea în aplicare a acordului. Acesta este un angajament esențial în toate
acordurile internaționale moderne negociate de Uniunea Europeană.

 

Mecanismul orizontal de soluționare a litigiilor

Acordul include un mecanism solid de soluționare a litigiilor care ar putea apărea între Uniunea
Europeană și Regatul Unit cu privire la interpretarea sau la punerea în aplicare a angajamentelor
acestora.

Acest mecanism vizează litigiile care pot apărea în orice domeniu economic, printre care
angajamentele comerciale și cele referitoare la condițiile de concurență echitabile, precum și
coordonarea sistemelor de securitate socială, energie, transport sau pescuit.

Cooperarea în materie de aplicare a legii și cooperarea judiciară au propriul mecanism de soluționare
rapidă a litigiilor (mai multe informații sunt disponibile în capitolul dedicat).

 

Ce se întâmplă mai exact în cazul unui litigiu?

Uniunea Europeană și Regatul Unit se consultă mai întâi cu bună-credință pentru a încerca să
soluționeze eventualele probleme.

În cazul în care dezacordurile persistă, partea reclamantă poate solicita instituirea unei instanțe de
arbitraj independente. Părțile aleg împreună trei arbitri, dacă este necesar alegând dintr-o listă
aprobată în prealabil de arbitri potențiali, iar tribunalul va pronunța o hotărâre cu caracter obligatoriu
într-un anumit termen.

 

Curtea de Justiție este competentă să se pronunțe cu privire la litigiile care decurg din
acord?

Nu, litigiile dintre părți privind aplicarea acordului sunt soluționate prin mecanismul de soluționare a
litigiilor prevăzut de acord, nu de instanțele părților. Desigur, Uniunea Europeană face obiectul
supravegherii de către Curte, inclusiv în ceea ce privește încheierea și punerea în aplicare a
acordurilor internaționale.

 

Aplicarea acordului

Acordul conține mecanisme pentru a asigura conformarea în timp util cu hotărârea instanței de
arbitraj, în scopul maximizării securității juridice pentru întreprinderi, consumatori și cetățeni.

 

Ce măsuri pot fi adoptate în cazul în care una dintre părți nu respectă hotărârea arbitrală?

În cazul în care conformitatea nu este realizată imediat sau într-o perioadă rezonabilă, partea
reclamantă își poate suspenda propriile obligații în mod proporțional până când cealaltă parte se
conformează hotărârii instanței.

Aceasta include suspendarea obligațiilor în toate domeniile economice, de exemplu prin impunerea
de tarife pentru mărfuri în cazul în care cealaltă parte continuă să își încalce obligațiile privind
securitatea socială, transportul sau pescuitul. Astfel de mecanisme de „suspendare încrucișată”
constituie un instrument esențial care garantează că ambele părți respectă în cele din urmă toate
angajamentele pe care și le-au asumat prin Acordul comercial și de cooperare.

Utilizarea mecanismelor de suspendare încrucișată trebuie să fie proporțională și adecvată; aceasta
poate fi contestată în fața unei instanțe de arbitraj.

 



Măsurile sunt mereu aceleași, indiferent de tipul de litigiu și de sectorul în care apare?

Pentru a ține seama de particularitățile lor, în unele domenii de cooperare există și proceduri
specifice pentru o aplicare eficace, care permit, de exemplu, măsuri corective, inclusiv suspendarea
rapidă a obligațiilor de către cealaltă parte în cazul încălcării condițiilor de concurență echitabile sau a
angajamentelor în materie de pescuit.

 

Care este legătura dintre acest acord și Acordul de retragere încheiat în ianuarie 2020?

Acest acord nu înlocuiește nicio parte a Acordului de retragere. 

De exemplu, drepturile cetățenilor protejate de Acordul de retragere după 1 ianuarie 2021, precum și
angajamentele asumate de Uniunea Europeană și de Regatul Unit în cadrul Protocolului privind
Irlanda și Irlanda de Nord beneficiază de garanții depline.

 

Sfera de aplicare teritorială

Noul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor statelor membre, astfel cum sunt definite de tratatele
UE și, pe de altă parte, teritoriului metropolitan al Regatului Unit. Aceasta înseamnă că țările și
teritoriile de peste mări ale ambelor părți nu sunt acoperite, în principiu.

Prin derogare, acordul se aplică teritoriilor dependente ale Coroanei Britanice, adică Bailiwick of
Guernsey, Bailiwick of Jersey și Insula Man, dar numai în scopul comerțului cu mărfuri și al
pescuitului.

În sfârșit, în conformitate cu mandatul de negociere acordat negociatorului UE, acordul nu se aplică
pentru Gibraltar și nici nu are efecte pe teritoriul acestuia. Aceasta nu exclude posibilitatea de a
încheia în viitor un acord separat între UE și Regatul Unit referitor la Gibraltar.

 

[1] Sub rezerva consimțământului acordat, la patru ani de la încheierea perioadei de tranziție, de
Adunarea Legislativă din Irlanda de Nord în vederea aplicării în continuare a protocolului.

[2] Sub rezerva consimțământului acordat, la patru ani de la încheierea perioadei de tranziție, de
Adunarea Legislativă din Irlanda de Nord în vederea aplicării în continuare a protocolului.

[3] Sub rezerva consimțământului acordat, la patru ani de la încheierea perioadei de tranziție, de
Adunarea Legislativă din Irlanda de Nord în vederea aplicării în continuare a protocolului.

[4]              https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/travelling_en_3.pdf

[5] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_aviation_safety.pdf.

[6] https://www.easa.europa.eu/brexit

[7]              Aspectele legate de gestiunea partajată a tunelului Canalului Mânecii fac obiectul
negocierilor bilaterale între Regatul Unit și Franța, în temeiul împuternicirii acordate Franței de
Uniune la 21 octombrie. În paralel, Uniunea a instituit măsuri pentru situații neprevăzute, pentru
cazul în care acordul bilateral nu intră în vigoare înainte de sfârșitul perioadei de tranziție.

[8] Valoarea capturilor la debarcare ale UE-11 din zona economică exclusivă a Regatului Unit s-a
ridicat, în medie, la 636,7 milioane EUR anual în perioada 2015-2018; Raport tehnic al JRC: Fisheries
Landings and Value of Catches from the UK EEZ by the EU Member States and by the UK from the
EU27 and UK EEZs (Capturile la debarcare și valoarea capturilor din zona economică exclusivă a
Regatului Unit ale statelor membre ale UE și ale Regatul Unit din EU-27 și din zona economică
exclusivă a Regatului Unit): 2015-2018,
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