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În acest număr: 

Lista produselor cu dublă utilizare a fost actualizată  

Pentru a se putea asigura un mai bun control al operațiunilor de export din sau 
tranzit prin Uniunea Europeană, ca și al operațiunilor de livrare spre o țară terță, 

s-a impus actualizarea listei produselor cu dublă utilizare, prevăzută de 
Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim 
comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere 
și tranzitului de produse cu dublă Utilizare astfel de produse. 

Regulament UE: Deblocarea comerțului electronic în spațiul 

economic european 

Regulamentul (UE) 2018/302 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor 
forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul 
clienților pe piața internă a intrat în vigoare pe 3 decembrie. 

Regulamentul elimină geoblocarea care reprezintă o practică discriminatorie care 

îi împiedică pe clienții online să acceseze și să achiziționeze produse sau servicii 
de pe un site bazat într-un alt stat membru.  
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Lista produselor cu dublă utilizare a fost actualizată  

Astfel, începând cu data de 15 decembrie 2018, a intrat în vigoare Regulamentul 
delegat (UE) 1922/2018 al Comisiei, care a modificat Regulamentul (CE) nr. 
428/2009. 

Printre modificări enumerăm: 

- la categoria 3E (Tehnologie), subcategoria 3E001, s-a mai adăugat o a treia 
notă, menită să excepteze de la control și „kiturile de proiectare ale 
procesului”; 

- în cazul produselor de tip „antene în rețea fazată ghidate electronic”, sunt 

excluse de la control anumite tipuri de astfel de produse, în funcție de 
scopul lor principal; 

- s-a adăugat un nou subpunct pentru echipamente de telecomunicații 
special concepute pentru a funcționa la temperaturi de peste 397 K (124 
°C) în cadrul subcategoriei 5A001. 

Cum vă afectează aceste modificări? 

Dacă realizați în prezent sau aveți intenția de a realiza operațiuni de export, 
transfer, tranzit sau intermediere de produse care au, conform listei din 
Regulament, dublă utilizare, vă recomandăm să reanalizați această listă, prin 
prisma aceleia din noul Regulament (UE) 1922/2018 al Comisiei. 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Regulament UE: Deblocarea comerțului electronic în spațiul 
economic european 

Principalele reglementări cuprinse în Regulament 

Regulamentul conține dispoziții cu privire la următoarele subiecte:  

 Accesul la interfețele online; 

Prin Regulament sunt interzise blocarea sau limitarea accesului clientului 
la interfata online a comerciantului din motive legate de cetățenia sau 

naționalitatea clientului sau de domiciliul ori sediul acestora. Totodată, 
clientul nu poate fi redirecționat, din cauza acelorași motive, către o 
versiune a interfeței online diferită de cea accesată de acesta inițial, cu 
excepția cazului în care a fost obținut consimțământul său explicit. 
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Totuși, blocarea și limitarea accesului, respectiv redirecționarea către o 
altă platformă online sunt permise dacă scopul acestora este respectarea 
unei dispoziții legale, comerciantul fiind obligat să ofere clientului o 
explicație clară în acest sens. 

 Accesul consumatorului la bunuri și servicii; 

Comerciantului îi este interzisă aplicarea unor condiții generale de acces 
la bunurile și serviciile furnizate de acesta discriminatorii din punctul de 
vedere al cetățeniei, naționalității, domiciliului sau sediului clientului, în 
cazurile în care bunurile sunt livrate sau ridicate de la o adresă dintr-un 

stat membru/ serviciile sunt prestate pe cale electronică sau într-un loc 
fizic situat pe teritoriul unui stat membru unde comerciantul își 
desfășoară activitatea. Această interdicție nu îl împiedică însă pe 
comerciant să ofere condiții generale de acces, inclusiv prețuri de 
vânzare, care să difere de la un stat membru la altul sau în interiorul unui 
stat membru și care să fie propuse clienților de pe un anumit teritoriu sau 

anumitor grupuri de clienți în mod nediscriminatoriu. 

 Nediscriminarea din motive legate de plată 

În aceeași măsură îi este interzisă comerciantului aplicarea unor condiții 
diferite bazate pe motive legate de cetățenia, naționalitatea, domiciliul 
sau sediul clientului, de locul situării contului de plăți, de sediul 

prestatorului de servicii de plată sau de locul emiterii unui instrument de 
plată în Uniunea Europeană în ceea ce privește mijloacele de plată 
acceptate de acesta. Pentru aplicarea acestei interdicții este necesară 
îndeplinirea cumulativă a urmatoarelor condiții: 

 Efectuarea operațiunii de plată prin intermediul unei tranzacții 

electronice prin transfer de credit, debitare directă sau printr-un 
instrument de plată pe bază de card în cadrul aceleiași mărci și 
categorii de plată; 

 Îndeplinirea cerințelor de autentificare reglementate de Directiva 
UE 2015/2366; și 

 Efectuarea operațiunilor de plată într-o monedă acceptată de 
comerciant. 

Comerciantul are însă posibilitatea, în cazul existenței unor motive 
obiective, să amâne livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor până la 
primirea confirmării inițierii tranzacției de plată în mod corespunzător. 

Totodată, comerciantului îi este permisă solicitarea de comisioane pentru 
utilizarea unui instrument de plată pe bază de card pentru care 
comisioanele interbancare nu sunt reglementate de Regulamentul 
2015/751 și de Regulamentul 260/2012. Aceste comisioane nu pot depăși 
costurile directe suportate de către comerciant pentru utilizarea 
instrumentului de plată respectiv.  

 Acorduri privind vânzările pasive 

Regulamentul nu aduce atingere acordurilor care restricționează vânzările 
active în înțelesul Regulamentului UE 330/2010, nici celor care limitează 
vânzările pasive, cu condiția ca operațiunile care constituie vânzări pasive 
să nu încalce prevederile Regulamentului. Dispozițiile privind acorduri 

care obligă comercianții la astfel de încălcări sunt nule de drept.  

Cu privire la dispozițiile acordurilor încheiate înainte de 2 martie 2018, 
conforme cu art. 101 TFUE și cu orice norme echivalente din dreptul 
intern al concurenței, prevederile legale prezentate se aplică de la 23 
martie 2020.  
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Necesitatea adoptării Regulamentului 

Față de aplicarea principiului liberei circulații a mărfurilor și serviciilor în 
interiorul Uniunii Europene s-a constatat că obstacolele impuse statelor nu mai 
sunt suficiente. Astfel, pentru a valorifica întregul potențial al pieței interne, ca 

spațiu fără frontiere, este necesară impunerea anumitor restricții întreprinderilor, 
întrucât acestea pot îngrădi libera circulatie a marfurilor si serviciilor prin decizii 
ce implică blocarea sau limitarea accesului la interfețele lor online pentru clienții 
din alte state membre care doresc să efectueze tranzacții transfrontaliere 
(această practică fiind cunoscută sub denumirea de ”geoblocare”).  

De asemenea, sunt asimilate geoblocării și situațiile în care comercianții aplică 
condiții generale de acces la bunurile și serviciile lor diferite pentru clienții din 
alte state membre, atât în mediul online, cât și în cel offline. Deși un astfel de 
tratament diferențiat ar putea fi uneori justificat prin factori obiectivi, în alte 
cazuri, prin practicile lor, anumiți comercianți blochează sau limitează accesul la 
bunuri sau servicii pentru clienții dornici să efectueze tranzacții transfrontaliere 

sau aplică, în acest sens, condiții generale de acces diferite, lipsite de un 
fundament obiectiv. 
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a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre. 
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