MODEL PENTRU CERERILE DE AUTORIZARE
în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2271/96 al Consiliului de
protecție împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislații adoptate de către o
țară terță, precum și a acțiunilor întemeiate pe aceasta sau care rezultă din aceasta
(„regulamentul”)

Criteriile de evaluare a unor eventuale cereri de astfel de autorizații sunt prevăzute în
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1101 al Comisiei. Acest model are scopul de a
ajuta operatorii UE să analizeze posibilitatea de a redacta și a transmite o cerere în acest sens,
întrucât furnizează elementele principale care trebuie luate în considerare în cadrul unei astfel
de cereri.
Posibilitatea de a solicita o autorizare este prevăzută ca excepție în Regulamentul (CE)
nr. 2271/96, fapt care nu creează, pentru solicitant, dreptul individual de a obține o autorizare.
Comisia va evalua fiecare cerere și va transmite solicitantului o decizie motivată succintă.
În plus, vă rugăm ca, atunci când efectuați un astfel de demers, să aveți în vedere faptul că
procedura de autorizare nu ar trebui utilizată pentru a se obține așa-numitele „scrisori de
conformitate” din partea Comisiei ori confirmarea faptului că deciziile comerciale sunt
conforme cu Regulamentul (CE) nr. 2271/96.

1. SOLICITANT/SOLICITANȚI (NUMELE, ADRESA ÎNREGISTRATĂ ȘI
DATELE DE CONTACT)1:

2. SOLICITANTUL ESTE2:
o persoană fizică având reședința în Uniune și care este cetățean al unui stat membru;
o persoană juridică înregistrată în Uniune;
un cetățean al unui stat membru stabilit în afara Uniunii sau orice întreprindere de
transport maritim stabilită în afara Uniunii și controlată de cetățeni ai unui stat
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Vă rugăm să furnizați detalii în caseta de mai jos.
Vă rugăm să bifați caseta (casetele) corespunzătoare, după caz.
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membru, dacă navele acestora sunt înregistrate în statul membru în cauză în
conformitate cu legislația acestuia3;
orice altă persoană fizică având reședința în Uniune, cu excepția cazului în care
această persoană se află în țara al cărei resortisant este;
orice altă persoană fizică aflată în Uniune, inclusiv în apele teritoriale și în spațiul său
aerian sau la bordul oricărei aeronave sau al oricărui vas aflat sub jurisdicția sau
controlul unui stat membru și care acționează în calitatea sa profesională.
3. DISPOZIȚII PRECISE PREVĂZUTE DE LEGISLAȚIA CU APLICARE
EXTRATERITORIALĂ MENȚIONATĂ ÎN REGULAMENT SAU
ACȚIUNILE ULTERIOARE CARE REZULTĂ DIN ACESTEA4:

4. DOMENIUL DE APLICARE AL AUTORIZĂRII SOLICITATE5:

5. INTERESELE PROTEJATE (CEL PUȚIN UNUL) CARE SUNT GRAV
AFECTATE DE NERESPECTAREA LEGISLAȚIEI CU APLICARE
EXTRATERITORIALĂ MENȚIONATE6:
interesul solicitantului (solicitanților)
interesul Uniunii
ambele
6. CRITERIILE CARE TREBUIE LUATE ÎN CONSIDERARE ÎN CEEA CE
PRIVEȘTE PREJUDICIILE GRAVE ADUSE INTERESULUI PROTEJAT ÎN
CAUZĂ7:
dacă interesul protejat este susceptibil de a fi expus riscului, în funcție de
contextul, natura și originea unui prejudiciu cauzat interesului protejat;
3
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a principiului libertății de a presta servicii în transporturile maritime între state membre și între statele membre și
țări terțe (JO L353, 17.12.1990, p. 16).
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existența unei anchete administrative sau judiciare în desfășurare împotriva
reclamantului din țara terță din care provine legislația extrateritorială
enumerată în regulament sau existența unui acord de soluționare prealabil
încheiat cu țara terță respectivă;
existența unei legături substanțiale cu țara terță din care provine legislația
extrateritorială enumerată în regulament ori a acțiunilor ulterioare; de exemplu,
solicitantul deține societăți-mamă sau filiale, sau participarea persoanelor fizice
sau juridice care fac obiectul competenței primare a țării terțe din care provine
legislația extrateritorială enumerată în regulament ori acțiunile ulterioare;
dacă măsurile ar putea să fie luate în mod rezonabil de către solicitant pentru a
se evita sau a se atenua prejudiciul;
efectul negativ asupra desfășurării activității economice, în special dacă
solicitantul s-ar confrunta cu pierderi economice semnificative care ar putea săi amenințe, de exemplu, viabilitatea, sau care ar constitui un risc grav de
faliment;
dacă activitatea solicitantului ar deveni excesiv de dificilă din cauza pierderii
unor factori de producție sau resurse esențiale, care nu pot fi înlocuiți în mod
rezonabil;
dacă exercitarea drepturilor individuale ale solicitantului ar fi îngreunată în
mod considerabil;
dacă există o amenințare la adresa siguranței, a securității, a protecției vieții și
sănătății oamenilor și a mediului;
dacă există o amenințare la capacitatea Uniunii de a-și îndeplini politicile
umanitare, de dezvoltare și comerciale sau aspectele externe ale politicilor sale
interne;
securitatea aprovizionării, în cadrul Uniunii ori al unui stat membru sau către
acestea, cu bunuri sau servicii strategice, precum și impactul unei penurii sau al
perturbării aprovizionării cu aceste bunuri și servicii;
consecințele pentru piața internă în ceea ce privește libera circulație a
mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalului, precum și pentru
stabilitatea financiară și economică sau infrastructurile esențiale ale Uniunii;
implicațiile sistemice ale prejudiciului, în special în ceea ce privește efectele de
contagiune în alte sectoare;
impactul asupra pieței forței de muncă din unul sau mai multe state membre și
consecințele sale transfrontaliere în Uniune;
oricare alt factor relevant8.
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7. DOVEZI SUFICIENTE ÎN SPRIJINUL PUNCTELOR 4 ȘI 59:

8. ANEXE ATAȘATE (descrierea și numărul)10:

DATA ȘI LOCUL11

9. SEMNĂTURA

Cererile de autorizare ar trebui să fie prezentate în scris Comisiei, fie prin poștă (Comisia
Europeană, Serviciul Instrumente de Politică Externă SEAE 07/99, B-1049 Bruxelles,
Belgia), fie prin e-mail (EC-AUTHORISATIONS-BLOCKING-REG@ec.europa.eu).
Dacă este necesar, Comisia poate solicita dovezi suplimentare din partea solicitanților, pe care
aceștia trebuie să le furnizeze într-un termen rezonabil stabilit de Comisie.

*************
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