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GHIDUL DE UTILIZARE A POZIŢIEI COMUNE 2008/944/PESC A CONSILIULUI DE

DEFINIRE A NORMELOR COMUNE CARE REGLEMENTEAZĂ CONTROLUL

EXPORTURILOR DE TEHNOLOGIE ŞI ECHIPAMENT MILITAR

Notă introductivă

Toate statele membre au fost de acord să respecte Poziţia comună 2008/944/PESC a Consiliului de 

definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie şi echipament 

militar în ceea ce priveşte examinarea cererilor de exportare a produselor care figurează în Lista 

comună a UE cuprinzând produsele militare, stabilită de comun acord. Poziţia comună îşi propune, 

de asemenea, să îmbunătăţească schimbul de informaţii între statele membre şi să consolideze 

înţelegerea reciprocă a politicilor acestora de control al exporturilor.

Ghidul de utilizare urmăreşte să ajute statele membre să aplice poziţia comună. Acesta nu 

înlocuieşte sub nicio formă poziţia comună, ci rezumă orientările asupra cărora s-a căzut de acord în 

ceea ce priveşte interpretarea criteriilor acestuia şi punerea în aplicare a articolelor sale. El este 

destinat în principal utilizării de către oficialităţile însărcinate cu eliberarea licenţelor de export.

Acest ghid de utilizare va fi actualizat în mod sistematic. Versiunea sa cea mai recentă va fi 

disponibilă pe pagina site-ului de internet al Consiliului care vizează controlul exporturilor în 

materie de securitate.
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CAPITOLUL 1 - NOTIFICĂRI DE REFUZ ŞI CONSULTĂRI

Introducere

Articolul 4 din Poziţia Comună 2008/944/PESC stipulează că statele membre au obligaţia de a transmite 

detalii despre licenţele refuzate, însoţite de o explicaţie prezentând motivele pentru care a fost refuzată 

licenţa.

Schimbul de informaţii privitoare la refuzuri este unul din cele mai importante mijloace prin care pot fi atinse 

obiectivele politicilor statelor membre în materie de control al exporturilor, precum şi convergenţa acestor 

politici. Prezentul capitol îşi propune să clarifice responsabilităţile statelor membre în acest domeniu. De 

asemenea, ia în considerare dispoziţia articolului 5 din Poziţia comună 2003/468/PESC a Consiliului privind 

controlul brokerajului cu armament, conform căreia statele membre vor face schimb de informaţii, în special, 

privind „respingeri ale cererilor de înscriere într-un registru (după caz)”.
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Secţiunea 1: Definiţia refuzului

1.1.1 Articolul 4 alineatul (2) din Poziţia Comună 2008/944/PESC prevede următoarele: „se consideră ca 

refuz de a acorda o licenţă atunci când statul membru a refuzat să autorizeze vânzarea sau exportul efectiv 

al tehnologiei sau echipamentului militar în cauză, dacă altfel vânzarea ar fi avut loc sau contractul 

respectiv ar fi fost încheiat. În acest sens, un refuz notificabil poate include, în conformitate cu procedurile 

naţionale, refuzul permisiunii de a începe negocierile sau un răspuns negativ la o solicitare iniţială oficială 

în legătură cu o anumită comandă.”

1.1.2 În prezent, în statele membre există practici diferite cu privire la momentul în care firmele abordează 

autorităţile guvernamentale solicitându-le permisiunea de a exporta. Unele state membre examinează o 

solicitare din partea unei societăţi doar atunci când aceasta face o cerere formală de licenţă de export. Altele 

abordează industria în cauză într-un mod mai informal, furnizând anticipat indicaţii fără caracter obligatoriu 

despre posibilitatea acceptării unei tranzacţii propuse.

1.1.3 Indiferent dacă solicitarea companiei privind un posibil export este adresată într-un stadiu incipient al 

procesului de comercializare sau chiar înainte de primirea unei comenzi de export, ea trebuie să se 

conformeze unor cerinţe formale înainte de obţinerea unui răspuns formal, iar, în cazul în care acesta din 

urmă este negativ, să facă obiectul unei notificări de refuz trimisă de autorităţile guvernamentale. În absenţa 

anumitor informaţii concrete, o solicitare poate fi discutată doar pe baza unor supoziţii, şi nu poate fi tratată 

ca o cerere de către autoritatea competentă. O solicitare făcută telefonic sau un e-mail succint cuprinzând 

informaţii sau întrebări generale nu ar reprezenta, în consecinţă, o situaţie în care autorităţile ar putea aproba 

sau refuza o anumită oportunitate de afaceri.

1.1.4 Un refuz trebuie să facă obiectul unei notificări în cazul în care autorităţile guvernamentale au refuzat 

o cerere de aprobare de export adresată în scris (e-mail, fax sau scrisoare), cu un anumit grad de precizie şi 

furnizând autorităţilor competente suficiente informaţii pentru a lua o decizie. Setul minim de informaţii pe 

care cererea scrisă trebuie să le conţină este următorul:
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· ţara de destinaţie;

· descrierea completă a produselor respective, inclusiv cantitatea şi, atunci când este cazul, specificaţiile 

tehnice;

· cumpărătorul (specificându-se dacă acesta este o agenţie guvernamentală, o ramură a forţelor armate, o 

forţă paramilitară sau o persoană particulară fizică sau juridică);

· utilizatorul final propus.

1.1.5 O notificare de refuz (NR) trebuie de asemenea emisă dacă:

· un stat membru revocă o licenţă de export existentă;

· un stat membru refuză o licenţă de export relevantă pentru domeniul de aplicare al prezentei poziţii 

comune şi a difuzat deja o NR referitoare la acest refuz către alte regimuri de control al exporturilor la 

nivel internaţional;

· un stat membru a refuzat o tranzacţie de export considerată a fi în linii mari identică cu o tranzacţie 

refuzată anterior de către un alt stat membru şi care a făcut obiectul unei notificări de refuz. Printre 

elementele care trebuie să fie evaluate cu precădere pentru a se determina dacă o tranzacţie este „în linii 

mari identică” se numără specificaţiile tehnice, cantităţile şi volumul, precum şi clienţii şi utilizatorii 

finali ai produselor respective.

1.1.6 Spre deosebire de aceste cazuri, nu trebuie emisă o notificare de refuz (NR) în următoarea situaţie:

· o cerere de aprobare nu a fost adresată în scris sau nu a furnizat toate informaţiile menţionate la punctul 

1.4 de mai sus.

1.1.7 În cazul în care o licenţă a fost refuzată în baza unei politici naţionale care este mai strictă decât 

prevederile poziţiei comune, poate fi emisă o NR doar „în scopuri informative”. Această NR va fi integrată 

în baza centrală de date de către Secretariat, dar va rămâne dezactivată.
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Secţiunea 2: Informaţii legate de refuz care trebuie notificate

1.2.1 Pentru funcţionarea reuşită a sistemului de NR, este vital ca toate informaţiile pertinente să fie 

furnizate în momentul notificării unui refuz, astfel încât aceste informaţii să poată fi luate în considerare de 

celelalte state membre în dezvoltarea politicilor acestora în materie de control al exporturilor. Această 

secţiune stabileşte, prin urmare, formulare de notificare armonizate pentru NR vizând licenţele de export şi 

de intermediere (modelul de formular 1 din anexă) şi pentru modificarea şi revocarea NR (modelul de 

formular 2 din anexă).

1.2.2 Descrierile acestor elemente informative sunt prezentate mai jos:

Număr de identificare

Numărul standard de înregistrare atribuit de către statul membru emitent, în următorul format:

Acronimul standard de identificare a regimului (EUARMS)/ acronimul de două litere al ţării emitente/anul (4 

cifre)/numărul seriei (3 cifre). De exemplu: EUARMS/PT/2005/007, EUARMS/ES/2003/168.

Ţara de destinaţie finală

Ţara în care (potrivit informaţiilor furnizate de ţara exportatoare) este situat utilizatorul final.

Data notificării

Data mesajului care informează partenerii europeni cu privire la decizia de a refuza, sau de a modifica sau 

revoca refuzul.
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Detalii cu privire la persoana care poate fi contactată pentru informaţii suplimentare

Nume, număr de telefon, număr de fax şi adresa de e-mail a unei persoane care poate furniza informaţii 

suplimentare.

Scurtă descriere a produselor

Specificaţiile tehnice permiţând o evaluare comparabilă. Dacă sunt necesari în acest scop, parametrii tehnici 

ar trebui menţionaţi. Glosarul francez/englez de termeni tehnici (care urmează să fie elaborat) ar trebui să fie 

folosit ori de câte ori este cazul. Pe lângă această descriere, următoarele informaţii facultative pot fi 

furnizate:

- Cantitate

- Valoare

- Producătorul produselor

Referinţa în cadrul listei de control

Identificarea numărului de articol al produselor notificate din cea mai recentă versiune adoptată a Listei 

comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare (cu număr de sub-articol acolo unde este cazul) 

sau din lista de produse cu dublă utilizare (a se indica referinţa oficială) pentru produsele cu privire la care 

informaţiile vizând NR fac obiectul unui schimb în temeiul articolului 6 din poziţia comună.

Utilizarea finală declarată

Informaţii cu privire la utilizarea căreia îi este destinată marfa care face obiectul notificării (de exemplu, 

piesă de schimb pentru…, încorporată în…, a se folosi ca…). Dacă aceasta reprezintă un produs furnizat în 

cadrul unui proiect, ar trebui indicat numele proiectului.
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Destinatar şi utilizator final

Aceste informaţii ar trebui să fie cât mai detaliate posibil, pentru a permite o evaluare comparabilă.

Numele/adresa/ţara/numărul de telefon/numărul de fax/adresa de e-mail ar trebui să fie completate în rubrici 

separate.

Motivul notificării refuzului/al modificării/al revocării

În cazul unul refuz, aici se furnizează criteriile care se aplică din Poziţia Comună 2008/944/PESC. În cazul 

în care criteriile pertinente prezintă diferite „secţiuni” [de exemplu 7 (a), (b), (c) şi (d)], se specifică care 

dintre acestea a fost pertinentă. În cazul modificării sau al revocării unei notificări, se adaugă o scurtă 

explicaţie, de exemplu: ca urmare a ridicării unui embargo, înlocuire cu notificarea X etc.

Remarci suplimentare

Orice informaţii suplimentare care ar putea fi utile celorlalte state membre pentru evaluarea lor. Facultative.

Ţara de origine a produselor

Ţara din care produsele tranzacţionate prin intermediere sunt exportate. Această categorie trebuie să fie 

completată doar pentru notificările de refuz referitoare la intermedieri.

Numele intermediarului şi date referitoare la acesta

Numele, adresa/adresele profesionale, ţara, numărul/numerele de telefon, numărul/numerele de fax şi 

adresa/adresele de e-mail ale intermediarilor a căror cerere de licenţă a fost refuzată. Această categorie 

trebuie să fie completată doar pentru notificările de refuz referitoare la intermedieri.
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Element(e) informativ(e) de modificat

A se specifica ce element al notificării iniţiale trebuie modificat.

Nou/noi element/e informative

Noul conţinut al elementului modificat.

Data efectivă a modificării sau a revocării

Data la care intră în vigoare decizia de modificare sau de revocare a refuzului.

1.2.3 După cum s-a convenit la articolul 5 din Poziţia comună 2003/468/PESC a Consiliului privind 

controlul brokerajului cu armament, statele membre vor face schimb de informaţii, în special, privind 

„respingeri ale cererilor de înscriere într-un registru (după caz)”. Formularul 3 anexat reprezintă un formular 

de notificare armonizat pentru notificările de refuz vizând cereri de înregistrare a unei intermedieri.



9241/09 dm/AV/an 12
DGE WMD RO

Secţiunea 3: Revocarea notificărilor de refuz

1.3.1 Scopul unei notificări de refuz este de a furniza informaţii cu privire la politica unui stat membru în 

materie de control al exporturilor, informaţii pe care ulterior alte state membre le-ar putea lua în considerare 

în procesul de luare a deciziilor referitoare la licenţele de export. Deşi inventarul de notificări de refuz al 

unui stat membru nu poate oferi în permanenţă o imagine exactă a politicii acestuia în materie de control al 

exporturilor, statele membre pot actualiza informaţiile revocând notificările de refuz când este cazul.

1.3.2 Revocările sunt efectuate prin intermediul unui mesaj COREU transmis într-un timp cât mai scurt 

posibil după luarea deciziei de revocare, dar fără a depăşi 3 săptămâni de la această decizie. Statul membru în 

cauză foloseşte formularul 2 (a se vedea anexa) în acest scop.

1.3.3 Statele membre îşi trec în revistă în fiecare an notificările de refuz existente şi revocă o notificare dacă 

o schimbare în poziţia naţională implică că aceasta nu mai este pertinentă (actualizare), şi suprimă 

notificările multiple care se referă la tranzacţii în linii mari identice (curăţare) pentru a le menţine doar pe 

cele cu pertinenţă maximă pentru politica naţională în materie de control al exporturilor.

1.3.4 Revocările au loc, de asemenea, în următoarele situaţii:

· Un stat membru eliberează o licenţă de export pentru o tranzacţie care este „în linii mari identică” cu o 

tranzacţie pe care acesta a refuzat-o în trecut. În acest caz, notificările de refuz pe care acesta le-a emis 

anterior sunt revocate.

· După ridicarea unui embargo privind transferul de armamente. În acest caz, statele membre revocă 

refuzurile care erau bazate exclusiv pe acest embargo, în termen de o lună de la ridicare acestuia.

· Un stat membru decide că o licenţă pe care a revocat-o în trecut ar trebui să fie restabilită (a se vedea 

punctul 1.1.5, prima bulină)

1.3.5 Nu este necesar ca statele membre să revoce notificări de refuz care au fost emise cu peste trei ani în 

urmă. Aceste notificări de refuz vor fi dezactivate în mod automat în baza centrală de date de către 

Secretariatul Consiliului (a se vedea secţiunea 1.4 8 de mai jos). Deşi dezactivate, ele vor fi menţinute în 

baza de date.
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Secţiunea 4: Notificarea de refuz şi organizarea consultărilor

Licenţele de export

Notificările de refuz: difuzare

1.4.1 Atunci când este refuzată o licenţă privind exportul sau intermedierea de armament, statul membru în 

cauză trebuie să difuzeze notificarea de refuz în interval de cel mult o lună de la refuzarea licenţei.

1.4.2 Statele membre comunică refuzurile tuturor celorlalte state membre folosind formularul 1. Toate 

rubricile trebuie completate; în caz contrar, trebuie furnizată o explicaţie privind lipsa de relevanţă a unei 

anumite rubrici. Notificările incomplete nu vor fi introduse în baza de date de către Secretariatul Consiliului.

1.4.3 Toate notificările de refuz, revocările şi modificările trebuie redactate în engleză sau în franceză. Ele 

trebuie să fie difuzate prin COREU tuturor statelor membre (copia mesajului va fi transmisă în mod automat 

Secretariatului Consiliului). Tipul de clasificare trebuie să fie “Restricted” („Restricţionat”). Nivelul de 

prioritate trebuie să fie „normal”.

Notificările de refuz: manipulare şi înregistrare

1.4.4 Secretariatul Consiliului va utiliza o bază de date centrală pentru notificările de refuz vizând licenţele 

de export. Aceasta nu va împiedica statele membre să folosească propriile lor baze de date. Baza centrală de 

date vizând notificările de refuz este o resursă care poate fi folosită de către toate statele membre. Aceasta le 

va permite statelor membre să efectueze căutări în funcţie de oricare dintre rubricile notificării de refuz (ţara 

care a emis NR; ţara de destinaţie a echipamentelor; criterii aflate la baza refuzului; descrierea produselor,…) 

sau combinaţii de rubrici. Baza de date va permite stabilirea unor statistici pe baza acestor rubrici.

1.4.5 Informaţiile înregistrate în baza de date sunt clasificate ca fiind „Restricted” („Restricţionate”) şi vor fi 

tratate ca atare de către toate statele membre şi de către Secretariatul Consiliului. Limba utilizată va fi 

engleza. În cazul în care informaţiile furnizate sunt în franceză, ele vor fi traduse în engleză de către 

Secretariatul Consiliului. Statele membre vor elabora un glosar de termeni tehnici în acest scop.
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1.4.6 Secretariatul Consiliului va verifica fiecare NR efectuată pe formularul 1 pentru a se asigura că aceasta 

conţine toate informaţiile esenţiale. În cazul în care aceasta este completă, ea va fi introdusă în baza centrală 

de date. În cazul în care au fost omise informaţii esenţiale, Secretariatul va solicita informaţiile respective 

statului membru care a emis refuzul. Notificările de refuz nu se vor introduce în baza de date până în 

momentul în care cel puţin informaţiile următoare au fost primite:

- Număr de identificare;

- Ţara de destinaţie;

- Scurtă descriere a produselor (cu numărul corespunzător din lista de control);

- Utilizarea finală declarată;

- Numele şi ţara destinatarului, sau ale utilizatorului final în cazul în care acesta este diferit de primul 

(specificându-se dacă cumpărătorul este o agenţie guvernamentală, poliţia, armata, marina sau forţele 

aeriene, o forţă paramilitară sau o persoană particulară fizică sau juridică şi, în cazul în care refuzul se 

bazează pe criteriul 7, numele persoanei fizice sau juridice);

- Motivele refuzului (acestea ar trebui să cuprindă nu doar numărul criteriului/criteriilor, ci şi elementele pe 

care se bazează evaluarea);

- Data refuzului (sau informaţii cu privire la data la care acesta intră în vigoare, în cazul în care acesta nu 

este deja în vigoare).

1.4.7 Atunci când Secretariatul Consiliului va primi un formular 2 conţinând un mesaj de revocare a unei 

NR, acesta va elimina respectiva NR din baza centrală de date. Atunci când Secretariatul Consiliului va 

primi un formular 2 conţinând un mesaj de modificare a datelor care figurează într-o NR, acesta le va 

modifica conform solicitării, în măsura în care noile informaţii sunt conforme cu formatul convenit.

1.4.8 Secretariatul Consiliului va verifica în mod periodic, în fiecare lună, dacă niciuna dintre notificările de 

refuz active din baza centrală de date nu are o vechime de peste 3 ani. Toate notificările de refuz care 

depăşesc 3 ani sunt dezactivate, informaţiile fiind totuşi păstrate în baza de date.

1.4.9 Până la data la care accesul la distanţă la o bază de date securizată va fi posibil, Secretariatul 

Consiliului va înmâna un disc conţinând ultima versiune a bazei de date unui reprezentant din fiecare stat 

membru cu ocazia reuniunilor Grupului de lucru pentru exportul de arme convenţionale (COARM), care se 

la un interval de aproximativ două luni. În cazul în care statele membre au nevoie de versiuni actualizate ale 

bazei de date la intervale mai scurte, discurile vor fi trimise statelor membre prin intermediul unor persoane 

desemnate din cadrul reprezentanţei lor permanente de la Bruxelles. Vor fi urmate proceduri de securitate 

adecvate.
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Proceduri de consultare

1.4.10 Atunci când statele membre intenţionează să elibereze o licenţă de export, ele trebuie să consulte baza 

de date pentru a verifica dacă un alt stat membru a refuzat o tranzacţie în linii mari comparabilă iar, în acest 

caz, să consulte statul/statele membru/membre care au emis refuzul/refuzurile.

1.4.11 În cazul în care un stat membru nu este sigur dacă o NR din baza centrală de date reprezintă sau nu o 

„tranzacţie în linii mari identică”, acesta trebuie să iniţieze o consultare pentru a clarifica situaţia.

1.4.12 Consultările vor fi iniţiate prin COREU, în engleză sau în franceză, fiind adresate statului membru 

care a emis NR şi transmise în copie tuturor celorlalte state membre. Mesajul va avea formatul următor:

„[Statul membru X] i-ar fi recunoscător [statului membru Y] dacă acesta i-ar transmite informaţii mai 

ample cu privire la notificarea de refuz [număr de identificare şi destinaţie] emisă în conformitate cu Poziţia 

comună 2008/944/PESC, deoarece examinăm în prezent o cerere de licenţă care seamănă în mod 

semnificativ cu aceasta. Conform Ghidului de utilizare, solicităm prin prezenta un răspuns la/înainte de 

[data-limită]. În cazul în care nu vom primi un răspuns cel târziu la această dată, se va considera că nu a 

fost dat un răspuns. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi [nume, număr de telefon, adresa 

de e-mail].”

1.4.13 Cu excepţia cazului în care părţile implicate cad de acord asupra unei alte date, termenul este de 3 

săptămâni de la data transmiterii cererii de consultare. În cazul în care statul membru consultat nu a răspuns 

în acest interval, se presupune că acesta nu are nicio obiecţie faţă de cererea de licenţă în cauză.

1.4.14 În cazul în care refuzul unui stat membru se bazează pe date furnizate de serviciile de informaţii, 

acesta poate decide să specifice că „Refuzul s-a bazat pe informaţii provenind din surse sensibile”. De 

regulă, statul membru care a lansat consultarea se abţine în acest caz de la solicitarea unor detalii 

suplimentare cu privire la sursa acestor informaţii.
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1.4.15 Statul membru consultat poate, în acest interval de 3 săptămâni, să solicite o prelungire a lui cu o 

săptămână. Această solicitare trebuie făcută cât mai devreme posibil.

1.4.16 Deşi consultarea iniţială trebuie efectuată în modul descris mai sus, statele membre pot continua 

consultarea făcând apel la orice format convenit de comun acord. Totuşi, statul membru consultat trebuie să 

furnizeze o explicaţie detaliată a motivelor refuzului său.

1.4.17 Statele membre ale Uniunii Europene vor păstra caracterul de confidenţialitate al acestor refuzuri şi 

consultări. Ele le vor trata într-un mod adecvat şi nu le vor folosi pentru avantaje comerciale.

După finalizarea consultării

1.4.18 Statul membru care a lansat consultarea informează toate statele membre, prin intermediul COREU, 

cu privire la decizia sa faţă de cererea de licenţă în cauză, adăugând o scurtă prezentare a motivelor sale. 

Statul membru care a lansat consultarea ar trebui să trimită această notificare într-un interval de 3 săptămâni 

de la luarea unei decizii.
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Licenţe de intermediere, de tranzit sau transbordare şi de transferuri intangibile de tehnologie

1.4.19 După cum se prevede la articolul 1 din poziţia comună, toate procedurile anterior menţionate vizând 

difuzarea, manipularea şi înregistrarea notificărilor de refuz, consultările şi etapa post-consultare (punctele 

1.4.1 – 1.4.18) trebuie să fie de asemenea urmate în cazul notificărilor de refuz care vizează licenţele de 

intermediere, de tranzit sau transbordare şi licenţele de transferuri intangibile de tehnologie.

1.4.20 Notificările de refuz vizând intermedierea trebuie identificate clar în baza de date de către 

Secretariatul Consiliului
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CAPITOLUL 2 - PRACTICI DE ACORDARE A LICENŢELOR

Secţiunea 1: Cele mai bune practici în materie de certificate de utilizator final

2.1.1 Există un nucleu comun de elemente care ar trebui să figureze într-un certificat de utilizator final în 

situaţia în care un asemenea certificat este solicitat de către un stat membru în legătura cu exportul articolelor 

care figurează în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare. Există, de asemenea, o 

serie de elemente care ar putea fi cerute de către un stat membru, din proprie iniţiativă.

2.1.2 Certificatul de utilizator final trebuie să conţină cel puţin următoarele detalii:

- Coordonatele exportatorului (cel puţin numele, adresa şi denumirea firmei);

- Coordonatele utilizatorului final (cel puţin numele, adresa şi denumirea firmei). În cazul unui 

export efectuat către o firmă care revinde produsele pe piaţa locală, aceasta va fi considerată ca 

fiind utilizatorul final;

- Ţara de destinaţie finală;

- O descriere a produselor exportate (tip, caracteristici) sau trimitere la contractul încheiat cu 

autorităţile din ţara de destinaţie finală;

- Cantitatea şi/sau valoarea produselor exportate;

- Semnătura, numele şi poziţia utilizatorului final;

- Data certificatului de utilizator final;

- Clauza de utilizare finală şi/sau de ne-reexportare, dacă este cazul;

- Indicaţie cu privire la utilizarea finală a produselor;
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- Un angajament, dacă este cazul, că produsele exportate nu vor fi folosite în alte scopuri decât 

cele declarate;

- Un angajament, dacă este cazul, că produsele nu vor fi folosite la dezvoltarea, producerea sau 

utilizarea unor arme chimice, biologice sau nucleare sau pentru rachete care pot fi utilizate ca 

vectori ai acestor arme.

2.1.3 Elementele pe care un stat membru le-ar putea solicita, din proprie iniţiativă, sunt, inter alia:

- O clauză care interzice reexportarea produselor vizate de certificatul de utilizator final. Printre 

altele, această clauză ar putea:

· să conţină pur şi simplu o interdicţie de reexportare;

· să prevadă că reexportarea va face obiectul unui acord scris al autorităţilor din ţara 

exportatoare iniţială;

· să permită reexportarea fără autorizaţia prealabilă din partea autorităţilor din ţara 

exportatoare către anumite ţări menţionate în certificatul de utilizator final;

- coordonatele complete, dacă este cazul, ale intermediarului;

- în cazul în care certificatul de utilizator final este eliberat de guvernul ţării de destinaţie a 

produselor, autenticitatea sa va fi verificată de către autorităţile ţării exportatoare, pentru a se 

controla autenticitatea semnăturii şi capacitatea semnatarului de a-şi asuma angajamente în 

numele guvernului său;

- angajamentul destinatarului final de a furniza statului exportator, la cererea acestuia, un 

certificat de verificare a livrării.
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Secţiunea 2: Evaluarea cererilor de încorporare şi de reexportare

2.2.1 Ca şi în cazul tuturor cererilor de licenţă, statele membre aplică integral poziţia comună în cazul 

cererilor de licenţă care vizează mărfurile despre care se ştie că vor fi încorporate în produse destinate 

reexportării. Totuşi, în evaluarea acestor cereri, statele membre vor ţine cont, inter alia, şi de elementele 

următoare:

(i) politicile în materie de control al exporturilor şi eficienţa sistemului de control al exporturilor în ţara 

în care se realizează încorporarea;

(ii) importanţa relaţiilor cu ţara respectivă în materie de securitate şi apărare;

(iii) importanţa relativă şi semnificaţia produselor în raport cu cele în care urmează să fie încorporate, 

precum şi în raport cu orice utilizare finală a produsului finit care ar putea da naştere unor 

preocupări;

(iv) facilitatea cu care produsele, sau părţi importante ale acestora, ar putea fi extrase din produsele în 

care urmează să fie încorporate;

(v) organismul oficial către care produsele urmează să fie exportate.
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Secţiunea 3: Verificarea post-expediere

2.3.1. În timp ce, în materie de control al exporturilor, accentul rămâne pe etapa care precede licenţa, 

controlul post-expediere poate reprezenta un instrument suplimentar semnificativ pentru consolidarea 

eficienţei măsurilor naţionale de control al exporturilor de armament.

Măsurile ulterioare expedierii, de exemplu inspecţiile la faţa locului sau certificatele de verificare a livrării, 

sunt instrumente extrem de utile pentru prevenirea deturnării pe teritoriul ţării cumpărătoare sau a 

reexportării în condiţii nedorite.

Pentru a permite schimbul de informaţii disponibile, pe bază voluntară, statele membre care apelează la un 

sistem de control post-expediere sunt invitate să îşi informeze partenerii cu privire la experienţa lor în 

domeniu şi cu privire la informaţiile de interes general colectate prin intermediul măsurilor de verificare 

post-expediere.
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Secţiunea 4: Exportul de echipamente controlate în scopuri umanitare

2.4.1 Există ocazii în care statele membre examinează posibilitatea autorizării, în scopuri umanitare, a 

exportului de articole care figurează în Lista comună a UE cuprinzând produsele militare, deşi aceleaşi 

circumstanţe ar putea duce, în alte condiţii, la un refuz pe baza criteriilor prevăzute la articolul 2 din poziţia 

comună. În regiunile unde au avut loc conflicte, anumite articole pot contribui în mod semnificativ la 

siguranţa populaţiei civile şi la reconstrucţia economică. Aceste exporturi nu sunt neapărat incompatibile cu 

criteriile în cauză. Ca şi celelalte exporturi, ele vor fi evaluate de la caz la caz. Statele membre vor solicita 

garanţii adecvate pentru a evita abuzurile legate de aceste exporturi şi, acolo unde este cazul, vor prevedea 

măsuri pentru repatrierea echipamentelor.
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Secţiunea 5: Definiţii

2.5.1 Următoarele definiţii se aplică în sensul poziţiei comune:

2.5.2 - „Tranzit”: mişcare prin care produsele (echipamente militare) doar traversează teritoriul unui 

stat membru

- Transbordare: tranzit care implică operaţia fizică de descărcare a produselor din mijlocul de 

transport folosit la importare, urmată de o reîncărcare (de regulă) într-un alt mijloc de transport 

folosit la exportare

2.5.3 Conform definiţiei din articolul 2 din Poziţia comună 2003/468/PESC a Consiliului,

- „Activităţile de intermediere” sunt activităţi ale persoanelor şi entităţilor:

- care negociază sau organizează tranzacţii care pot presupune un transfer de articole care 

figurează în Lista comună a UE cuprinzând produsele militare, dintr-o ţară terţă către orice 

altă ţară terţă; sau

- care procedează la cumpărarea, vânzarea sau transferul acestor articole care se află în 

posesia lor dintr-o ţară terţă către orice altă ţară terţă.

2.5.4 - „Licenţa de export” este o autorizaţie formală emisă de către autoritatea naţională competentă în 

materie de eliberare de licenţe, de a exporta sau transfera echipamente militare, cu titlu temporar 

sau definitiv. Licenţele de export includ:

- licenţele pentru exporturi fizice, inclusiv cazurile când acestea au drept scop producerea 

sub licenţă a echipamentelor militare;

- licenţele de intermediere;

- licenţele de tranzit sau transbordare;

- licenţele pentru orice transferuri intangibile de produse software şi tehnologie prin 

intermediul mijloacelor de comunicare electronice, al faxului sau al telefonului.

Date fiind divergenţele semnificative care există între procedurile de prelucrare a cererilor de 

către autorităţile naţionale competente în materie de eliberare de licenţe din statele membre, 

obligaţiile privitoare la schimbul de informaţii (de exemplu notificările de refuz) ar trebui să fie 

îndeplinite, acolo unde este cazul, în etapa care precede licenţa, de exemplu pentru licenţele 

preliminare şi licenţele referitoare la activităţi comerciale sau negocieri de contracte.

Legislaţia statelor membre va preciza în ce caz este necesară o licenţă de export.
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CAPITOLUL 3 - ORIENTĂRI PRIVIND CRITERIILE

Introducere în ansamblul celor mai bune practici cu privire la criterii

Acest set de cele mai bune practici au drept scop atingerea unui grad mai mare de coerenţă între statele 

membre în aplicarea criteriilor prevăzute la articolul 2 din Poziţia comună 2008/944/PESC a Consiliului prin 

identificarea factorilor care trebuie examinaţi în momentul evaluării cererilor de licenţă de export. El este 

menit să difuzeze cele mai bune practici în ceea ce priveşte interpretarea criteriilor, mai degrabă decât să 

furnizeze o serie de instrucţiuni; aprecierea fiecărui stat membru rămâne un element esenţial al procesului, 

statele membre fiind total îndreptăţite să recurgă la propriile lor interpretări. Cele mai bune practici se 

adresează oficialităţilor însărcinate cu eliberarea licenţelor de export şi altor agenţi din cadrul 

departamentelor şi agenţiilor guvernamentale, a căror competenţă în domenii precum cele legate de 

chestiunile regionale, juridice (de exemplu, legislaţia în materie de drepturile omului, dreptul public 

internaţional), tehnice şi care ţin de dezvoltare, precum şi în chestiuni de securitate şi vizând domeniul 

militar, ar trebui să se afle la baza procesului decizional.

Aceste cele mai bune practici vor fi reexaminate în mod periodic, sau la solicitarea unuia sau mai multor 

state membre, sau în urma unor eventuale modificări viitoare aduse modului în care sunt formulate criteriile 

prevăzute la articolul 2 din Poziţia comună 2008/944/PESC.
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Secţiunea 1: Cele mai bune practici pentru interpretarea criteriului unu

Modul de aplicare a criteriului unu

3.1.1. Poziţia comună 2008/944/PESC a Consiliului se aplică tuturor exporturilor statelor membre de 

echipamente şi tehnologii militare, precum şi articolelor cu dublă utilizare în conformitate cu articolul 6 din 

poziţia comună. Astfel, a priori, criteriul unu se aplică exporturilor către toate ţările destinatare fără 

deosebire. Cu toate acestea, cele mai bune practici urmează principiul conform căruia, în cazul în care există 

un risc de încălcare a angajamentelor sau a obligaţiilor internaţionale ale statelor membre sau ale Comunităţii 

în ansamblul său, criteriul unu trebuie să facă obiectul unei analize aprofundate.

Obiectivul criteriului unu este de a garanta, în special, că sancţiunile adoptate de ONU, OSCE sau UE, 

acordurile în materie de neproliferare şi alte acorduri în materie de dezarmare, precum şi alte obligaţii 

internaţionale, sunt respectate. Toate licenţele de export trebuie evaluate de la caz la caz şi trebuie să se 

acorde atenţie criteriului unu atunci când există preocupări cu privire la neconcordanţele faţă de 

angajamentele sau obligaţiile internaţionale.

3.1.2. Surse de informaţii: Informaţiile cu privire la riscul de încălcare a angajamentelor sau a obligaţiilor 

internaţionale sunt obţinute în primul rând făcând apel la responsabilii din cadrul serviciilor Ministerului 

Afacerilor Externe însărcinaţi cu ţara respectivă şi cu respectivele acorduri în materie de neproliferare, de 

dezarmare şi de control al exporturilor. În egală măsură se recomandă solicitarea opiniei misiunilor 

diplomatice ale statelor membre şi a altor instituţii guvernamentale, inclusiv a serviciilor de informaţii.

Baza de informaţii comună a Uniunii Europene include rapoartele elaborate de şefii de misiuni ai Uniunii 

Europene, baza de date a Uniunii Europene privind refuzurile, lista ţărilor aflate sub supraveghere stabilită de 

către Uniunea Europeană şi concluziile/declaraţiile Consiliului Uniunii Europene privind ţările respective sau 

probleme de securitate. Lista ţărilor care fac obiectul unui embargo instituit de ONU, OSCE şi UE este 

actualizată în mod periodic de către Consiliul Uniunii Europene şi poate fi consultată prin intermediul 

canalelor de informare obişnuite. Orientările generale cu privire la politica Uniunii Europene în materie de 

neproliferare pot fi găsite în Strategia Uniunii Europene împotriva proliferării armelor de distrugere în masă 

şi în clauzele de neproliferare din acordurile bilaterale.

Documentaţia furnizată de Organizaţia Naţiunilor Unite şi de alte organizaţii vizate, cum ar fi AIEA şi 

OIAC, ar putea fi utilă pentru stabilirea exigenţelor fixate de regimuri sau acorduri internaţionale specifice, 

precum şi pentru a stabili care este politica ţării destinatare în această privinţă.

Anexa 1 la prezenta secţiune conţine o listă de site-uri internet utile în această privinţă.
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Elemente de luat în considerare în luarea unei hotărâri

3.1.3. Criteriul unu prevede că o licenţă de export este refuzată în cazul în care aprobarea nu ar fi 

consecventă, inter alia, cu:

(a) obligaţiile internaţionale ale statelor membre şi angajamentele lor de respectare a embargourilor 

instituite de Organizaţia Naţiunilor Unite, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi de 

Uniunea Europeană privind transferurile de armament

Statele membre ar trebui să verifice destinaţia declarată sau probabilă a exporturilor, precum şi locul 

în care se află utilizatorul final, în raport cu embargourile instituite de ONU, OSCE şi UE. Întrucât 

lista ţărilor, a entităţilor fără caracter statal şi a indivizilor (de tipul grupărilor teroriste sau al 

teroriştilor care acţionează individual) care fac obiectul unui embargo este supusă unor modificări 

periodice, se cuvine să se acorde o atenţie maximă evoluţiei recente a situaţiei din domeniu.

Ţările, entităţile fără caracter statal şi indivizii care fac obiectul unor sancţiuni instituite de ONU, 

OSCE şi UE se suprapun într-o largă măsură. Totuşi, lista produselor (atât cele militare, cât şi cele 

cu dublă utilizare) care fac obiectul mai multor embargouri vizând acelaşi utilizator final poate varia, 

iar restricţiile impuse pot fi obligatorii sau neobligatorii. Pentru a garanta o interpretare unificată la 

nivelul Uniunii Europene a domeniului de aplicare a sancţiunilor ONU care au forţă juridică 

obligatorie, rezoluţii relevante ale Consiliului de Securitate sunt încorporate în legislaţia Uniunii 

Europene sub forma unei poziţii comune a Consiliului şi, acolo unde este cazul, sub forma unui 

regulament ale Consiliului. Astfel, în cazul unor incertitudini cu privire la interpretarea sancţiunilor 

obligatorii instituite de ONU, se impune consultarea listei de sancţiuni stabilite de UE. În ceea ce 

priveşte sancţiunile lipsite de forţă juridică obligatorie instituite de ONU şi OSCE, interpretarea 

rămâne la latitudinea statelor membre.

În momentul luării unei hotărâri cu privire la eliberarea unei licenţe, statele membre ar trebui să se 

conformeze celor mai stricte restricţii care sunt obligatorii sau li se aplică, în scopul de a evita orice 

conflict cu obligaţiile lor internaţionale.

(b) obligaţiile internaţionale ale statelor membre ce decurg din Tratatul de neproliferare a armelor 

nucleare, Convenţia privind interzicerea armelor biologice şi cu toxine şi Convenţia privind armele 

chimice



9241/09 dm/AV/an 27
DGE WMD RO

TRATATUL DE NEPROLIFERARE A ARMELOR NUCLEARE (TNP)

TNP este un tratat cu forţă juridică obligatorie. Acesta prevede că statele părţi au dreptul de a 

participa la un schimb cât mai complet posibil de echipamente, materiale şi informaţii conexe pentru 

utilizarea energiei atomice în scopuri paşnice. Totuşi, articolul I din TNP prevede o obligaţie pentru 

statele care deţin arme nucleare de a nu transfera către niciun destinatar arme nucleare sau alte 

dispozitive nucleare. În temeiul articolului III alineatul (2) din TNP, statele care deţin arme nucleare 

şi statele care nu deţin arme nucleare s-au angajat să nu furnizeze materie primă sau material 

fisionabil special, sau echipamente sau materiale special concepute sau pregătite pentru prelucrarea, 

utilizarea sau producerea materialului fisionabil special, unui stat care nu deţine arme nucleare, 

oricare ar fi acesta, în scopuri paşnice, decât dacă articolele anterior menţionate fac obiectul unor 

garanţii adecvate (prevăzute de AIEA).

Articolele, materialele şi echipamentele care intră sub incidenţa tratatului (articolele I şi III):

· arme nucleare sau alte dispozitive nucleare explozive;

· materie primă sau material fisionabil special;

· echipamente sau materiale special concepute sau pregătite pentru prelucrarea, utilizarea sau 

producerea materialului fisionabil special.

TNP nu prevede o definiţie sau o listă detaliată a dispozitivelor şi articolelor menţionate anterior. În 

ceea ce priveşte armele nucleare sau alte dispozitive nucleare explozive, o publicaţie a UNIDIR1 le 

defineşte după cum urmează: „O armă nucleară este o armă compusă dintr-un exploziv nuclear şi un 

vector; un exploziv nuclear este un dispozitiv care eliberează energie prin fisiune nucleară sau printr-

o reacţie de fisiune şi de fuziune (vectorii pentru explozivii nucleari pot fi bombe aeriene, rachete 

balistice şi de croazieră, obuze de artilerie, mine şi torpile navale, precum şi mine terestre)”. Pentru o 

definiţie a materiei prime sau a materialului fisionabil special trebuie consultat Statutul AIEA 

(articolul XX). Informaţii utile cu privire la produsele şi tehnologiile nucleare şi la produsele şi 

tehnologiile nucleare cu dublă utilizare pot fi găsite în listele de control ale Grupului furnizorilor 

nucleari şi ale Comitetului Zangger, precum şi în Lista comună a UE cuprinzând produsele militare 

(categoria ML 7a) şi în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2000 al Consiliului de instituire a 

unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, 

precum şi în regulamentele relevante ale Consiliului care instituie sancţiuni împotriva anumitor ţări.

  
1 Coming to terms with security, A Lexicon for Arms Control, Disarmement and Confidence Building (2004), publicaţie 
a UNIDIR.
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În luarea unei hotărâri în ceea ce priveşte eliberarea unei licenţe pentru produse şi tehnologii care 

intră sub incidenţa TNP, statele membre ar trebui să aibă în vedere dacă ţara de destinaţie este un stat 

parte la TNP, precum şi aplicarea garanţiilor prevăzute de AIEA.

CONVENŢIA PRIVIND INTERZICEREA ARMELOR BIOLOGICE ŞI CU TOXINE 

(BTWC)

BTWC este un tratat cu forţă juridică obligatorie care interzice dezvoltarea, producerea, stocarea, 

achiziţia şi deţinerea de arme biologice şi cu toxine, precum şi a vectorilor acestora. Totuşi, trebuie 

menţionat faptul că, în temeiul articolului X din convenţie, statele părţi au dreptul de a participa la un 

schimb cât mai complet posibil de echipamente, materiale şi informaţii conexe, sub condiţia 

efectuării acestuia în scopuri paşnice.

Următoarele produse (articolul I) intră sub incidenţa BTWC:

· agenţii microbieni sau alţi agenţi biologici, precum şi toxinele, oricare ar fi originea sau modul 

de fabricare al acestora, de tipuri şi în cantităţi care nu prezintă nicio justificare pentru scopuri 

profilactice, de protecţie sau alte scopuri paşnice;

· armele, echipamentele sau vectorii destinaţi folosirii acestor agenţi sau toxine în scopuri ostile 

sau în cadrul conflictelor armate.

BTWC nu comportă în sine o listă detaliată a produselor anterior menţionate. Informaţii utile pot fi 

găsite în Lista comună a UE cuprinzând produsele militare (ML 7), în listele de control stabilite de 

către Grupul Australia şi în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2000 al Consiliului de instituire a 

unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare.

În luarea unei hotărâri în ceea ce priveşte eliberarea unei licenţe pentru produse şi tehnologii care 

intră sub incidenţa BTWC, ar trebui să se ţină cont de faptul că, potrivit BTWC:

· Trebuie refuzate cererile de export referitoare la agenţi biologici de tipuri şi în cantităţi care nu 

prezintă nicio justificare pentru scopuri profilactice, de protecţie sau alte scopuri paşnice. 

(Controlul bolilor sau măsurile de sănătate publică ar putea intra în categoria acestor scopuri 

paşnice.)

· Este interzis transferul oricărui tip de armă convenţională, echipament militar sau vector destinat 

folosirii acestor agenţi în scopuri ostile sau în cadrul conflictelor armate.
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CONVENŢIA PRIVIND ARMELE CHIMICE (CWC)

CWC este un tratat cu forţă juridică obligatorie care interzice dezvoltarea, producerea, stocarea, 

transferul şi utilizarea armelor chimice, şi care stipulează distrugerea lor în timp util. În acelaşi timp, 

acesta subliniază dreptul statelor părţi de a participa la schimburile internaţionale de informaţii 

ştiinţifice, de produse chimice şi de echipamente în scopuri care nu sunt interzise de convenţie.

Armele chimice sunt definite la articolul II din CWC după cum urmează, împreună sau separat:

· produsele chimice toxice (adică produsele chimice care pot provoca moartea sau o incapacitate 

temporară) şi precursorii acestora, cu excepţia cazurilor în care sunt destinaţi unor scopuri care 

nu sunt interzise de CWC;

· muniţii şi dispozitive concepute special pentru a cauza moartea sau alte prejudicii prin acţiunea 

toxică a produselor chimice toxice anterior menţionate, care ar fi eliberate ca rezultat al folosirii 

acestor muniţii şi dispozitive;

· orice echipamente concepute special pentru a fi utilizate în legătură directă cu folosirea 

muniţiilor şi dispozitivelor menţionate anterior.

CWC are o anexă detaliată privind produsele chimice. Anexa constituie parte integrantă a convenţiei. 

Informaţii utile pot fi găsite, de asemenea, în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele 

militare (ML 7), în listele de control stabilite de către Grupul Australia şi în anexa I la Regulamentul 

(CE) nr. 1334/2000 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor 

de produse şi tehnologii cu dublă utilizare.

În luarea unei hotărâri în ceea ce priveşte eliberarea unei licenţe pentru produse care intră sub 

incidenţa CWC, statele membre ar trebui să aibă în vedere, printre altele, următoarele elemente:

· Statele părţi au obligaţia generală de a refuza transferul armelor chimice, astfel cum prevede 

articolul II din CWC.

· Anexa la CWC privind produsele chimice conţine trei liste de produse chimice. Regimul de 

transfer pentru produsele din lista 1, lista 2 şi lista 3 este detaliat în partea VI, partea VII, 

respectiv partea VIII din anexa de verificare la CWC. Dată fiind existenţa unor suprapuneri între 

lista ML7 din Lista comună a UE cuprinzând produsele militare şi listele CWC, ar trebui să se 

determine, în primul rând, dacă agentul chimic sau precursorul care figurează pe lista ML7 este 

menţionat în listele CWC. Ulterior, în cazul unei cereri de export pentru un produs chimic care 

figurează pe o listă CWC, vor fi respectate regulile de transfer prevăzute în partea 

corespunzătoare din anexa de verificare la CWC.

· Scopurile vizând cercetarea, scopurile medicale, farmaceutice sau de protecţie nu fac obiectul 

unei interdicţii prevăzute de către CWC.
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(c) angajamentele statelor membre de a nu exporta niciun tip de mine terestre anti-personal

Cel mai complet instrument internaţional cu privire la minele anti-personal este Convenţia din 1997 

privind interzicerea utilizării, stocării, producerii şi transferului de mine anti-personal şi distrugerea 

acestora (denumită Convenţia de la Ottawa). Statele părţi la Convenţie şi-au asumat obligaţia, printre 

altele, de a nu exporta mine anti-personal, decât în scopul distrugerii acestora. Mai mult decât atât, 

acestea au convenit să nu ajute, să nu încurajeze sau să inducă pe nimeni, în niciun fel, să se implice 

într-o activitate interzisă unui stat parte.

Unele ţări, deşi nu din rândurile statelor părţi la Convenţia de la Ottawa, au anunţat un moratoriu 

privind exportul de mine terestre anti-personal.

În luarea unei hotărâri în ceea ce priveşte eliberarea unei licenţe, în conformitate cu obligaţiile lor 

internaţionale, statele membre care sunt părţi la Convenţia de la Ottawa sau care şi-au asumat 

obligaţia politică de a nu exporta mine terestre anti-personal, trebuie să refuze un astfel de export, cu 

excepţia cazului în care se consideră că scopul acestuia constă în distrugerea minelor respective.

(d) angajamentele statelor membre în cadrul Grupului Australia, al Regimului de control al tehnologiilor 

pentru rachete, al Comitetului Zangger, al Grupului furnizorilor nucleari, al Aranjamentului de la 

Wassenaar şi al Codului de conduită de la Haga împotriva proliferării rachetelor balistice.

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000 al Consiliului din 22 iunie 2000 instituie un regim comunitar 

pentru controlul exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare. Regulamentul conţine, în 

anexă, o listă completă a tuturor produselor care fac obiectul unui control al exporturilor şi o listă a 

produselor cu dublă utilizare cele mai importante, care fac obiectul unor reguli şi mai riguroase. 

Aceste liste ar putea fi utilizate ca element de referinţă pentru cele mai multe din produsele care intră 

sub incidenţa Grupului Australia, a Regimului de control al tehnologiilor pentru rachete, a 

Comitetului Zangger, a Grupului furnizorilor nucleari, a Aranjamentului de la Wassenaar şi a 

Codului de conduită de la Haga împotriva proliferării rachetelor balistice.

GRUPUL AUSTRALIA (GA)

GA este un aranjament informal. Participanţii nu sunt supuşi niciunei obligaţii de ordin juridic: 

eficienţa cooperării dintre participanţi depinde exclusiv de angajamentele pe care aceştia şi le asumă 

faţă de obiectivele în materie de neproliferare a armelor chimice şi biologice (ACB) şi faţă de 

măsurile naţionale vizând prevenirea răspândirii acestora.
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Politica de respect reciproc al refuzurilor de export („no undercut policy”) este elementul-cheie al 

angajamentelor asumate de membrii GA în vederea garantării unei abordări comune în ceea ce 

priveşte controlul exporturilor referitoare la arme chimice şi biologice. Dacă un membru refuză 

exportul unui produs care figurează pe listele GA, din motive ce ţin de neproliferarea armelor 

chimice şi biologice, toţi ceilalţi membri cad de acord să nu aprobe cereri de licenţă de export care 

sunt în linii mari identice fără a consulta în prealabil membrul care a emis refuzul iniţial.

Transferul de agenţi chimici sau biologici supuşi controlului GA nu ar trebui să fie autorizat decât 

atunci când ţara membră exportatoare este sigură că utilizarea lor finală nu va avea nicio legătură cu 

armele chimice şi biologice.

În luarea unei hotărâri în ceea ce priveşte eliberarea unei licenţe de transfer, statele membre ar trebui 

să aibă în vedere, printre altele, următoarele elemente:

· semnificaţia transferului în vederea unei posibile dezvoltări, produceri sau stocări de arme 

chimice sau biologice;

· dacă echipamentele, materialele şi tehnologia conexă care fac obiectul transferului sunt adecvate 

pentru utilizarea finală declarată;

· dacă se pare că există un risc semnificativ de deturnare către programe în care sunt implicate 

arme chimice sau biologice;

· dacă în trecut a fost refuzat un transfer către acelaşi utilizator final sau dacă utilizatorul final a 

deturnat deja un transfer autorizat în scopuri neconforme cu obiectivele în materie de 

neproliferare;

· dacă există motive întemeiate pentru a bănui că destinatarii au fost implicaţi în activităţi de 

achiziţii clandestine sau ilegale;

· dacă există motive întemeiate pentru a bănui, sau se ştie, că statul destinatar dispune sau 

urmăreşte să dispună de programe militare chimice sau biologice;

· dacă utilizatorul final este capabil să manipuleze şi să depoziteze în mod securizat produsul 

transferat;

· dacă produsele exportate nu sunt destinate reexportării. În cazul în care sunt reexportate, 

produsele vor fi controlate cum se cuvine de către guvernul destinatar şi vor fi obţinute asigurări 

satisfăcătoare cu privire la obţinerea consimţământului acestuia înaintea oricărui nou transfer 

către o ţară terţă;

· dacă atât statul destinatar, cât şi eventualele state intermediare deţin sisteme eficiente de control 

al exporturilor.

· dacă statul destinatar este parte la Convenţia privind armele chimice sau la Convenţia privind 

interzicerea armelor biologice şi cu toxine şi dacă respectă obligaţiile care decurg din aceste tratate;

· dacă acţiunile guvernamentale, declaraţiile şi politicile statului destinatar sprijină neproliferarea 

armelor chimice şi biologice şi dacă statul destinatar respectă obligaţiile internaţionale care îi 

revin în materie de neproliferare.
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REGIMUL DE CONTROL AL TEHNOLOGIILOR PENTRU RACHETE (MTCR)

MTCR este un aranjament informal între ţări care au obiectivul comun de a favoriza neproliferarea 

vectorilor fără pilot ai armelor de distrugere în masă şi îşi propun să îşi coordoneze eforturile la 

nivelul sistemului naţional de eliberare a licenţelor de export pentru a preveni proliferarea acestora.

MTCR are drept fundament respectarea orientărilor comune în materie de politică privind exporturile 

(orientările MTCR), care se aplică unei liste comune complete de produse supuse controlului (anexa 

privind echipamentele, produsele software şi tehnologiile MTCR). Fiecare stat membru a pus în 

aplicare orientările în conformitate cu legislaţia naţională, iar deciziile privitoare la cererile de 

transfer sunt luate la nivel naţional.

În evaluarea cererilor de transfer al produselor aflate în anexă, statele membre ţin seama de următorii 

factori:

· preocupările legate de proliferarea armelor de distrugere în masă;

· capacităţile şi obiectivele programelor de rachete şi ale programelor spaţiale ale statului 

destinatar;

· semnificaţia transferului în vederea unei posibile dezvoltări de vectori (de alt tip decât 

aeronavele cu echipaj) pentru arme de distrugere în masă;

· evaluarea utilizării finale a produselor transferate. Dacă produsele transferate pot contribui la 

dezvoltarea unui vector pentru arme de distrugere în masă, transferurile nu ar trebui autorizate 

decât cu condiţia primirii unor asigurări adecvate din partea guvernului statului destinatar care 

prevăd că:

- produsele nu vor fi folosite decât în scopul declarat şi această utilizare nu va fi modificată, 

iar produsele nu vor fi modificate sau reproduse fără consimţământul prealabil al guvernului 

care a acordat autorizaţia;

- produsele, replicile şi derivatele lor nu vor face obiectul unui nou transfer fără 

consimţământul guvernului care a acordat autorizaţia;

· aplicabilitatea acordurilor multilaterale pertinente;

· riscul ca produsele supuse controlului să ajungă în mâinile teroriştilor sau ale grupărilor teroriste.

În cazul în care un alt stat membru emite un refuz cu privire la un transfer în linii mari identic, toţi 

ceilalţi membri cad de acord să nu aprobe cereri de licenţă de export care sunt în linii mari identice 

fără a consulta în prealabil membrul care a emis refuzul iniţial.



9241/09 dm/AV/an 33
DGE WMD RO

GRUPUL FURNIZORILOR NUCLEARI (NSG)

NSG este un aranjament informal, ai cărui membri îşi propun să contribuie la neproliferarea armelor 

nucleare prin punerea în aplicare a orientărilor privind exporturile de produse nucleare şi exporturile 

conexe. Orientările NSG sunt puse în aplicare de către fiecare guvern participant, în conformitate cu 

legislaţia şi practicile sale naţionale. Deciziile privitoare la cererile de export sunt luate la nivel 

naţional, în conformitate cu exigenţele naţionale în materie de licenţe de export.

Principiul de bază este că furnizorii nu autorizează transferul de echipamente, materiale, produse 

software sau tehnologii conexe enumerate în anexă:

· pentru folosire într-un stat care nu deţine arme nucleare, în activităţile care implică explozivi 

nucleari sau în activităţi negarantate legate de ciclul combustibilului nuclear, sau

· în general, în situaţiile în care există un risc inacceptabil de deturnare către asemenea activităţi, 

sau când transferurile contravin obiectivului de evitare a proliferării armelor nucleare, sau

§ în situaţiile în care există un risc inacceptabil de deturnare către acte de terorism nuclear.

Atunci când analizează dacă pot să autorizeze transferurile de produse nucleare şi transferurile 

conexe, în conformitate cu NSG, statele membre ar trebui să dea dovadă de prudenţă în aplicarea 

principiului de bază şi ar trebui să ţină cont de factorii pertinenţi, cum ar fi:

· dacă statul destinatar este parte la TNP sau la Tratatul pentru interzicerea armelor nucleare în 

America Latină, sau la un acord internaţional similar de neproliferare a armelor nucleare care să 

aibă forţă juridică obligatorie, şi aplică tuturor activităţilor sale nucleare paşnice un acord de 

garanţii cu AIEA;

· dacă un stat destinatar care nu este parte la TNP, Tratatul pentru interzicerea armelor nucleare în 

America latină, sau la un acord internaţional similar de neproliferare a armelor nucleare care să 

aibă forţă juridică obligatorie este implicat în activităţi negarantate legate de ciclul 

combustibilului nuclear care nu fac obiectul unor garanţii AIEA;

· dacă tehnologia nucleară care face obiectul transferului este adecvată pentru utilizarea finală 

declarată şi dacă utilizarea finală declarată este adecvată pentru utilizatorul final;

· dacă tehnologia nucleară care face obiectul transferului urmează să fie utilizată în cercetare cu 

privire la sau în dezvoltarea, conceperea, fabricarea, construcţia, funcţionarea sau întreţinerea 

unui centru de reprelucrare sau îmbogăţire;

· dacă acţiunile guvernamentale, declaraţiile şi politicile statului destinatar sprijină neproliferarea 

armelor nucleare şi dacă statul destinatar respectă obligaţiile internaţionale care îi revin în 

materie de neproliferare;
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· dacă destinatarii au fost implicaţi în activităţi clandestine sau ilegale; şi

· dacă, în trecut, a fost refuzat un transfer către acelaşi utilizator final sau dacă utilizatorul final a 

deturnat deja un transfer autorizat în scopuri neconforme cu orientările;

· dacă există motive să se creadă că există un risc de deturnare către acte de terorism nuclear;

· dacă există riscul unui nou transfer de echipamente, materiale, produse software sau tehnologii 

conexe enumerate în anexă sau al unui transfer de replici ale acestora, nerespectându-se 

principiul de bază ca urmare a faptului că statul destinatar nu a elaborat şi menţinut un sistem 

naţional adecvat şi eficient de control al exporturilor şi al transbordărilor prevăzute în Rezoluţia 

nr. 1540 a Consiliului de Securitate al ONU.

ARANJAMENTUL DE LA WASSENAAR (WA)

Aranjamentul de la Wassenaar pentru controlul exporturilor de arme convenţionale, produse şi 

tehnologii cu dublă utilizare este un regim informal de control al exporturilor. Statele care participă 

la WA nu sunt supuse niciunei obligaţii de ordin juridic. Decizia de a aproba sau de a refuza 

transferul unui produs îi revine exclusiv fiecăruia dintre statele participante. Toate măsurile în raport 

cu Aranjamentul sunt luate în conformitate cu legislaţia şi politicile naţionale, iar punerea lor în 

aplicare este lăsată la aprecierea fiecărui stat.

Politicile naţionale, inclusiv deciziile de a aproba sau refuza o licenţă, au la bază cele mai bune 

practici, orientările sau elementele asupra cărora s-a căzut de acord în cadrul Aranjamentului. Până 

în prezent, statele participante au adoptat Elemente pentru o analiză şi avize obiective privind 

acumulările potenţial destabilizatoare de arme convenţionale, Memorandumul de înţelegere privind 

transferurile intangibile de produse software şi tehnologii, Orientări privind cele mai bune practici 

referitoare la exporturile de arme de calibru mic şi armament uşor (SALW), Elemente pentru 

controlul exporturilor de sisteme portabile antiaeriene (MANPADS) şi Memorandumul de înţelegere 

privind controlul produselor cu dublă utilizare care nu figurează pe liste2.

Atunci când analizează dacă pot să autorizeze transferul de produse incluse pe listele Aranjamentului

de la Wassenaar, statele membre ar trebui să ţină seama de faptul că angajamentele de principiu din 

cadrul aranjamentului prevăd următoarele:

· Menţinerea măsurilor naţionale de control al exporturilor în ceea ce priveşte produsele incluse în 

listele de control;

· Schimbul facultativ de informaţii care sporesc transparenţa transferurilor de arme, precum şi de 

informaţii cu privire la produsele şi tehnologiile cu dublă utilizare sensibile;

· În ceea ce priveşte produsele incluse în lista de muniţii, schimbul de informaţii cu privire la 

livrările de arme convenţionale către statele neparticipante, o dată la şase luni;

· În ceea ce priveşte articolele incluse în lista de produse cu dublă utilizare, notificarea, în mod 

cumulat, de două ori pe an, a tuturor licenţelor refuzate statelor neparticipante;

  
2 Pentru versiunea integrală a acestor documente, vă rugăm să consultaţi site-ul internet WA 
(http://www.wassenaar.org/guidelines).
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· În ceea ce priveşte articolele incluse în lista de produse sensibile şi în lista de produse foarte 

sensibile, notificarea, de două ori pe an, în mod individual, a tuturor licenţelor refuzate statelor 

neparticipante şi, în mod cumulat, a tuturor licenţelor acordate statelor neparticipante;

· Notificarea statelor participante cu privire la aprobarea unei licenţe care fusese refuzată de un alt 

stat participant, pentru o tranzacţie în linii mari identică, în ultimii trei ani (notificare de 

neconformitate cu o decizie anterioară). Decizia de a aproba sau de a refuza transferul unui 

produs îi revine exclusiv fiecăruia dintre statele participante.

COMITETUL ZANGGER

Comitetul Zangger este un acord informal care contribuie în mod semnificativ la interpretarea 

articolului III, alineatul (2), din Tratatul de neproliferare a armelor nucleare (TNP) şi care oferă, 

astfel, o orientare cu privire la toate părţile tratatului.

În evaluarea cererilor de transfer al produselor aflate sub incidenţa Comitetului Zangger, statele 

membre ţin seama de următorii factori:

· furnizarea de materie primă sau de material fisionabil special oricărui stat care nu deţine arme 

nucleare, în scopuri paşnice, nu este permisă decât în cazul în care materia primă sau materialul 

fisionabil special fac obiectul unor garanţii în temeiul unui acord cu Agenţia Internaţională 

pentru Energie Atomică (AIEA);

· În cazul în care un guvern doreşte să furnizeze materie primă sau material fisionabil special în 

scopuri paşnice unui astfel de stat, acesta trebuie:

- să precizeze statului destinatar, drept condiţie de furnizare, faptul că materia primă sau 

materialul fisionabil special, sau materialul fisionabil special rezultat în urma utilizării 

acestora nu pot fi deturnate în scopul folosirii pentru arme nucleare sau alte dispozitive 

nucleare explozive; şi

- să se asigure că materiei prime sau materialului fisionabil special li se aplică, în acest scop, 

garanţii prevăzute într-un acord cu Agenţia şi conforme cu sistemul de garanţii al acesteia;

· În cazul exporturilor directe de materie primă sau material fisionabil special către statele care nu 

deţin arme nucleare şi care nu sunt părţi la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare (TNP), 

guvernul se va asigura, înainte de a autoriza exportarea materialului în cauză, că acesta va face 

obiectul unui acord de garanţii cu AIEA de îndată ce statul destinatar preia responsabilitatea 

pentru materialul respectiv, dar cel târziu la data la care materialul ajunge la destinaţie;
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· Atunci când exportă materie primă sau material fisionabil special către un stat care deţine arme 

nucleare şi care nu este parte la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare (TNP), guvernul va 

solicita asigurări satisfăcătoare conform cărora materialul în cauză nu va fi reexportat către un 

stat care nu deţine arme nucleare şi care nu este parte la TNP, decât în cazul în care se iau măsuri 

în vederea acceptării garanţiilor AIEA de către statul de destinaţie al materialului reexportat;

· Se va prezenta un raport anual cu privire la exportul de materie primă sau material fisionabil 

special către statele care nu deţin arme nucleare şi care nu sunt părţi la Tratatul de neproliferare a 

armelor nucleare (TNP).

CODUL DE CONDUITĂ DE LA HAGA ÎMPOTRIVA PROLIFERĂRII RACHETELOR 

BALISTICE (HCoC)

Codul de conduită de la Haga împotriva proliferării rachetelor balistice este un instrument de 

neproliferare cu caracter obligatoriu din punct de vedere politic, care abordează problema rachetelor 

balistice care pot fi utilizate ca vectori ai armelor de distrugere în masă (ADM). Unul dintre 

principalele obiective ale Codului este acela de a spori transparenţa şi încrederea în rândurile statelor 

semnatare, prin intermediul punerii în aplicare a unor măsuri specifice de instaurare a unui climat de 

încredere, şi anume a unor notificări prealabile lansării de rachete balistice şi de vehicule de lansare 

spaţială, precum şi a unor declaraţii anuale privind politicile în materie de rachete balistice şi 

vehicule de lansare spaţială.

În luarea unei hotărâri în ceea ce priveşte eliberarea unei licenţe, statele membre ar trebui să aibă în 

vedere dacă statul în cauză a aderat sau nu la Codul de conduită de la Haga, precum şi principiile de 

bază ale acestuia, conform cărora:

· este urgent să se prevină şi să se reducă proliferarea rachetelor balistice care pot fi utilizate ca 

vectori ai armelor de distrugere în masă;

· este important să se consolideze instrumentele multilaterale de dezarmare şi neproliferare;

· este recunoscut faptul că statele nu ar trebui să fie împiedicate să beneficieze de utilizarea 

spaţiului în scopuri paşnice, dar fără a contribui, pe această cale, la proliferarea rachetelor 

balistice care pot fi utilizate ca vectori ai armelor de distrugere în masă;

· este necesar să se pună în aplicare măsuri de transparenţă adecvate în ceea ce priveşte 

programele pentru rachete balistice şi vehicule de lansare spaţială.

3.1.4. Luarea unei hotărâri Pe baza evaluărilor prezentate anterior, statele membre hotărăsc dacă exportul ar 

constitui o încălcare a angajamentelor sau a obligaţiilor internaţionale ale statelor membre sau ale 

Comunităţii, şi dacă acesta ar trebui refuzat.
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ANEXA 1 (la capitolul 3 secţiunea 1)

Lista, incompletă, a site-urilor internet cu surse de informaţii relevante cuprinde:

Lista sancţiunilor stabilite de Uniunea Europeană (DG Relaţii externe, Consiliul Uniunii Europene)
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

Lista embargourilor în vigoare (SIPRI):
http://www.sipri.org/contents/armstrad/embargoes.html

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (TNP):
www.iaea.org

Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva [Dezarmare, Convenţia privind interzicerea armelor biologice şi cu 
toxine (BTWC)]:
www.unog.ch

Organizaţia pentru interzicerea armelor chimice (OIAC):
www.opcw.org

Campania internaţională pentru interzicerea minelor terestre:
www.icbl.org

Centrul internaţional pentru deminare umanitară de la Geneva:
www.gichd.ch

Grupul Australia:
www.australiagroup.net

MCTR (Regimul de control al tehnologiilor pentru rachete):
www.mtcr.info

Comitetul Zangger:
www.zanggercommittee.org

Grupul furnizorilor nucleari:
www.nuclearsuppliersgroup.org

Aranjamentul de la Wassenaar:
www.wassenaar.org

Codul de conduită de la Haga împotriva proliferării rachetelor balistice (HCoC):
http://www.bmeia.gv.at/en/foreign-ministry/foreign-policy/disarmament/weapons-of-mass-
destruction/hcoc.html
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Secţiunea 2: Cele mai bune practici pentru interpretarea criteriului doi

Modul de aplicare a criteriului doi

3.2.1 Poziţia comună 2008/944/PESC se aplică tuturor exporturilor statelor membre de echipamente şi 

tehnologii militare, precum şi articolelor cu dublă utilizare în conformitate cu articolul 6 din poziţia comună.

Astfel, a priori, criteriul doi se aplică exporturilor către toate ţările destinatare fără deosebire . Cu toate 

acestea, întrucât criteriul doi stabileşte o legătură cu respectarea drepturilor omului, precum şi cu respectarea 

dreptului internaţional umanitar în ţara de destinaţie finală, o atenţie deosebită ar trebui acordată exporturilor 

de echipamente şi tehnologii militare către ţările referitor la care există indicii privind încălcarea drepturilor 

omului sau a dreptului internaţional umanitar.

3.2.2 Surse de informaţii: Baza comună de surse de informaţii a Uniunii Europene, aflată la dispoziţia 

tuturor statelor membre, este compusă din rapoartele şefilor de misiuni ale Uniunii Europene, fişe 

informative ale Uniunii privind drepturile omului şi, în anumite cazuri, declaraţiile sau concluziile 

Consiliului Uniunii Europene cu privire la respectivele ţări destinatare. În mod normal, aceste documente ţin 

deja seama de informaţiile puse la dispoziţia lor de către alte organisme internaţionale şi alte surse de 

informaţii. Cu toate acestea, date fiind predominanţa evaluărilor de la caz la caz şi specificitatea fiecărei 

cereri de licenţă, ar putea fi obţinute informaţii suplimentare, după caz, din sursele următoare:

· Misiunile diplomatice ale statelor membre şi alte instituţii guvernamentale;

· Documentaţia Organizaţiei Naţiunilor Unite, a Comitetului Internaţional al Crucii Roşii şi a altor 

organisme internaţionale şi regionale,

· Rapoarte ale ONG-urilor internaţionale;

· Rapoarte ale ONG-urilor locale pentru apărarea drepturilor omului şi alte surse de informaţii 

locale fiabile,

· Informaţii din partea societăţii civile.

În plus, Uniunea Europeană a elaborat şi adoptat o serie de orientări specifice menite să constituie un cadru 

pentru protecţia şi promovarea drepturilor omului în ţările terţe, precum orientările privind pedeapsa cu 

moartea, tortura, copiii şi conflictele armate, şi apărătorii drepturilor omului. Anexa I cuprinde o listă 

neexhaustivă a site-urilor internet relevante.

Elemente de luat în considerare în luarea unei hotărâri

3.2.3 Concepte cheie: Examinarea criteriului doi scoate în evidenţă câteva concepte cheie care trebuie luate 

în considerare în orice evaluare şi care sunt prezentate în următorul text.

„După ce au evaluat atitudinea ţării destinatare cu privire la principiile relevante stabilite prin instrumente 

internaţionale în domeniul drepturilor omului, statele membre:
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(a) refuză acordarea unei licenţe de export în cazul în care există un risc clar că tehnologia sau 

echipamentul care urmează a fi exportate ar putea fi folosite în scopuri de represiune internă.

(b) exercită o atenţie şi vigilenţă deosebite în acordarea licenţelor, pentru fiecare caz în parte şi 

ţinând seama de natura tehnologiei sau echipamentului militar, pentru ţările în care organismele 

competente ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, Uniunea Europeană sau Consiliul Europei au 

constatat grave încălcări ale drepturilor omului.

– După ce au evaluat atitudinea ţării de destinaţie cu privire la principiile relevante stabilite prin 

instrumente de legislaţie internaţională în domeniul drepturilor omului, statele membre:

(c) refuză acordarea unei licenţe de export în cazul în care există un risc clar că tehnologia 

sau echipamentul care vor fi exportate ar putea fi folosite pentru comiterea de încălcări 

grave ale legislaţiei internaţionale din domeniul drepturilor omului.”

În acest scop, tehnologiile sau echipamentele militare care ar putea fi folosite în scopul represiunii interne 

vor include, inter alia, tehnologiile sau echipamentele militare în cazul cărora există dovada utilizării lor sau 

a unor tehnologii sau echipamente similare, de către utilizatorul final propus, în scopul represiunii interne, 

sau în cazul cărora există motive să se creadă că echipamentele vor fi deturnate de la utilizarea lor finală 

declarată sau de la utilizatorul lor final declarat şi că vor fi folosite în scopul represiunii interne. În 

conformitate cu articolul 1 din prezenta poziţie comună, natura echipamentului va fi analizată cu atenţie, în 

special dacă se intenţionează utilizarea acestora în scopuri de securitate internă. Represiunea internă include, 

inter alia, tortura şi alte tratamente sau pedepse crude, inumane şi degradante, execuţiile sumare sau 

arbitrare, dispariţiile, detenţia arbitrară şi alte încălcări majore ale drepturilor omului şi ale libertăţilor sale 

fundamentale, astfel cum au fost stabilite acestea în instrumentele internaţionale relevante din domeniul 

drepturilor omului, inclusiv Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Pactul internaţional privind 

drepturile civile şi politice.

Atunci când evaluează dacă există un risc evident ca echipamentele propuse pentru export să fie utilizate în 

scopul represiunii interne, statele membre ar trebui să ţină seama de reputaţia trecută şi prezentă a 

utilizatorului final propus în ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului, precum şi de cea a ţării 

destinatare în general. Aceasta presupune luarea în considerare a următorilor factori: orientarea politică a 

guvernului ţării destinatare; evoluţiile recente semnificative, inclusiv, inter alia, impactul „luptei împotriva 

terorismului”; protecţia eficientă a drepturilor omului prevăzută în constituţie; asigurarea pregătirii în 

domeniul drepturilor omului a actorilor-cheie (de exemplu, a autorităţilor de aplicare a legii); impunitatea în 

cazul încălcării drepturilor omului; existenţa unor organisme independente de monitorizare şi a unor instituţii 

naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor omului.
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3.2.4. Instrumente internaţionale în domeniul drepturilor omului: Anexa II cuprinde o listă neexhaustivă a 

principalelor instrumente internaţionale şi regionale din domeniu.

Aceste instrumente, împreună cu protocoalele lor adiţionale respective, constituie principalele norme şi 

standarde internaţionale în domeniul drepturilor omului şi al libertăţilor fundamentale. Acestea garantează 

drepturile civile şi politice (precum, inter alia, dreptul la viaţă; interzicerea sclaviei şi a muncii forţate;

dreptul la libertate şi securitate a persoanei; egalitatea în faţa legii; dreptul la un proces echitabil şi la un 

remediu eficient; libertatea de exprimare şi de informare; libertatea de întrunire; libera circulaţie; libertatea 

de gândire, de conştiinţă şi de religie; dreptul de a solicita şi de a beneficia de azil); drepturilor femeilor;

drepturile copiilor; nediscriminarea; drepturile minorităţilor şi ale populaţiilor indigene; drepturile 

economice, sociale şi culturale.

3.2.5 Atitudinea ţării destinatare: Atunci când evaluează în ce măsură o ţară respectă drepturile omului şi 

libertăţile fundamentale în ansamblul lor, statele membre ar trebui să ţină seama de următorii factori:

· Angajamentul guvernului ţării destinatare de a respecta şi de a consolida drepturile omului, precum şi 

de a aduce în faţa justiţiei persoanele care încalcă aceste drepturi;

· Rezultatele în ceea ce priveşte punerea în aplicare a instrumentelor internaţionale şi regionale 

relevante din domeniul drepturilor omului prin intermediul acţiunilor politice şi al practicii la nivel 

naţional;

· Rezultatele ţării în cauză în ceea ce priveşte ratificarea instrumentelor internaţionale şi regionale 

relevante din domeniul drepturilor omului

· Gradul de cooperare cu mecanismele internaţionale şi regionale din domeniul drepturilor omului (de 

exemplu, organismele şi procedurile speciale prevăzute în Tratatul ONU);

· Voinţa politică de a dezbate într-un mod transparent problemele naţionale în ceea ce priveşte 

drepturile omului, de exemplu sub forma unor dialoguri bilaterale sau multilaterale, cu Uniunea 

Europeană sau cu alţi parteneri, inclusiv cu societatea civilă.

3.2.6 Grave încălcări ale drepturilor omului: Declaraţia şi Programul de acţiune de la Viena, adoptate în 

cadrul Conferinţei mondiale privind drepturile omului, care a avut loc la Viena în iunie 1993, au reafirmat 

angajamentul solemn al tuturor statelor de a-şi îndeplini obligaţiile de a promova respectarea universală şi 

protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru toţi în ansamblul lor, în conformitate cu 

Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu alte instrumente din domeniul drepturilor omului şi cu dreptul 

internaţional. Au fost reafirmate, de asemenea, principiile universalităţii, indivizibilităţii, interdependenţei 

drepturilor omului, precum şi cel al legăturii strânse dintre acestea.
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În ceea ce priveşte calificarea unei încălcări a drepturilor omului drept „gravă”, fiecare situaţie trebuie 

evaluată în funcţie de specificitatea sa şi aplicând principiul analizei de la caz la caz, ţinând seama de toate 

aspectele relevante. Un factor relevant pentru această evaluare îl constituie caracterul/natura şi consecinţele 

încălcării în cauză. Încălcările sistematice şi/sau numeroase ale drepturilor omului subliniază gravitatea 

situaţiei în acest domeniu. Cu toate acestea, încălcările nu trebuie să fie sistematice sau numeroase pentru a fi 

considerate „grave” în cadrul analizei pe baza criteriului doi. Conform criteriului doi, este important, în 

această analiză, dacă organismele competente ale ONU, ale Uniunii Europene sau ale Consiliului Europei 

(enumerate în lista care figurează în anexa III) au stabilit că în ţara destinatară au avut loc încălcări grave ale 

drepturilor omului. În această privinţă, folosirea explicită, de către organismele competente menţionate 

anterior, a termenului „grav” nu este o condiţie indispensabilă; este suficient dacă acestea stabilesc că au avut 

loc încălcări ale drepturilor omului. Evaluarea finală, care stabileşte dacă aceste încălcări sunt considerate 

grave în acest context, trebuie realizată de către statele membre. De asemenea, absenţa unei decizii din partea 

acestor organisme nu trebuie să împiedice statele membre să realizeze o evaluare independentă care să 

stabilească dacă au avut loc astfel de încălcări grave.

3.2.7 Represiune internă, risc evident, „ar putea”, de la caz la caz: Textul criteriului doi conţine 

numeroase exemple de situaţii care constituie acte de represiune internă. Dar pentru a evalua dacă există sau 

nu un risc evident ca echipamentele propuse pentru export să fie utilizate în scopul săvârşirii sau al facilitării 

unor astfel de acte, este necesară o analiză detaliată. Este de reţinut asociaţia dintre sintagma „risc evident” şi 

forma verbală „ar putea” prezentă în text. Aceasta necesită mai puţine dovezi decât demonstrarea existenţei 

unui risc evident ca tehnologiile sau echipamentele militare să fie utilizate în scopul unei represiuni interne.

Analiza riscului evident trebuie să se bazeze pe examinarea de la caz la caz a informaţiilor disponibile cu 

privire la trecutul şi situaţia actuală a ţării destinatare/a utilizatorului final propus, precum şi a oricăror 

tendinţe care pot fi observate şi/sau a oricăror evenimente viitoare care ar putea fi considerate în mod 

rezonabil susceptibile de a favoriza anumite condiţii care ar putea duce la acte de represiune (de exemplu, 

alegerile viitoare). Printre întrebările iniţiale care ar putea fi adresate se numără următoarele:

· Declaraţiile/concluziile Consiliului Uniunii Europene au atras atenţia în mod negativ asupra 

comportamentului ţării destinatare/a utilizatorului final propus?

· În rapoartele recente ale Şefilor misiunilor Uniunii Europene se exprimă preocupări cu privire la statul 

destinatar/utilizatorul final propus?

· Alte organisme internaţionale sau regionale (de exemplu ONU, Consiliul Europei sau OSCE) şi-au 

exprimat astfel de preocupări?

· Anumite ONG-uri locale sau internaţionale şi mass-media au manifestat preocupări în acest sens?
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Este important să se acorde o atenţie deosebită situaţiei actuale din statul destinatar înainte de confirmarea 

oricărei analize. Este posibil ca în trecut să fi avut loc abuzuri, dar ca statul destinatar să fi luat măsuri pentru 

a schimba practicile, ca urmare a presiunilor interne sau internaţionale, sau a unei schimbări interne a 

guvernului. Următoarele întrebări ar putea fi adresate:

· Statul destinatar a acceptat ca presupusele acte de represiune să facă obiectul monitorizării şi/sau al 

anchetării de către un organism extern sau un alt organism independent?

· În caz afirmativ, în ce mod a dat curs eventualelor constatări şi ce măsuri de aplicare a acestora a luat?

· Guvernul statului destinatar a realizat reforme de natură să justifice încrederea într-o schimbare de 

politică/practică?

· Există programe ale Uniunii Europene, sau alte programe multilaterale sau bilaterale în vederea 

stimulării schimbărilor/reformelor?

Anumite circumstanţe atenuante, precum deschiderea mai mare şi procesul de dialog în curs, în statul 

destinatar, în vederea soluţionării preocupărilor din domeniul drepturilor omului, pot duce la o evaluare mai 

favorabilă. Cu toate acestea, este important să se conştientizeze faptul că trecerea unei perioade îndelungate 

de timp de la săvârşirea unor acte de represiune extrem de mediatizate într-un stat destinatar nu reprezintă în 

sine un criteriu fiabil pentru stabilirea absenţei riscului evident. Pentru a realiza o evaluare corespunzătoare 

de la caz la caz, nimic nu poate înlocui informaţiile actualizate provenind din surse fiabile.

3.2.8 Natura tehnologiilor sau echipamentelor militare reprezintă un factor important în orice cerere. Este 

vital ca orice evaluare a echipamentelor în cadrul criteriului doi să fie realistă (şi anume, produsele în cauză 

pot fi cu adevărat utilizate drept instrumente de represiune?). Însă este de asemenea important de ştiut că o 

mare varietate de echipamente sunt cunoscute ca fiind utilizate în trecut pentru a săvârşi sau facilita 

săvârşirea unor acte de represiune. Produsele precum transportoarele blindate de trupe (APC-urile), vestele 

antiglonţ şi echipamentele de comunicare/supraveghere pot avea un rol important în facilitarea represiunilor.

3.2.9 Utilizatorul final este un alt element important care trebuie luat în considerare. În cazul în care 

echipamentele sunt destinate forţelor de poliţie sau de securitate, este important să se stabilească cu 

exactitate către care serviciu al acestor forţe dintr-un stat destinatar trebuie să fie livrate echipamentele în 

cauză. Este de reţinut, de asemenea, că nu există reguli stricte pentru a stabili care servicii ale aparatului de 

securitate sunt susceptibile de a juca un rol în actele de represiune. De exemplu, armata poate fi implicată în 

acte de represiune în multe state, pe când în altele poate să nu fi jucat niciodată un astfel de rol.
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Ar putea fi adresate următoarele întrebări iniţiale:

· Aceste echipamente sunt cunoscute ca fiind folosite, în trecut, în scopul unor acte de represiune internă 

în statul destinatar sau în alt stat?

· Dacă nu, este posibil ca echipamentele să fie utilizate în acest scop pe viitor?

· Cine este utilizatorul final?

· Care este rolul utilizatorului final în statul destinatar?

· Utilizatorul final a fost implicat în acte de represiune?

· Există rapoarte pertinente privind o astfel de implicare?

3.2.10Principiile relevante stabilite prin instrumente de drept internaţional umanitar Dreptul internaţional 

umanitar (cunoscut de asemenea ca „dreptul conflictelor armate” sau „dreptul războiului”) cuprinde norme 

care, în perioade de conflict armat, urmăresc să protejeze persoanele care nu iau parte sau nu mai iau parte la 

ostilităţi (de exemplu, civili şi răniţi, combatanţi bolnavi şi capturaţi) şi să reglementeze conducerea 

ostilităţilor (mijloacele şi metodele de luptă). Se aplică în situaţii de conflict armat şi nu reglementează 

circumstanţele în care un stat este autorizat de lege să folosească forţa. Dreptul internaţional umanitar 

impune obligaţii tuturor părţilor implicate într-un conflict armat, inclusiv grupurilor armate organizate.

Principiile fundamentale ale dreptului internaţional umanitar aplicabile utilizării armelor în conflictele 

armate sunt regulile distincţiei, regula împotriva atacurilor fără discriminare, regula proporţionalităţii, regula 

precauţiilor posibile, regulile privind rănirea superfluă sau suferinţa inutilă, precum şi regula privind 

protecţia mediului.

Cele mai importante instrumente ale dreptului internaţional umanitar sunt cele patru convenţii de la Geneva 

din 1949 şi protocoalele adiţionale ale acestora din 1977. Acestea sunt completate de tratatele privind 

chestiuni specifice, inclusiv interzicerea anumitor arme şi protecţia anumitor categorii de persoane şi obiecte, 

cum ar fi copiii şi obiectele culturale (a se consulta anexa IV pentru o listă a principalelor tratate).

Ratificarea şi punerea în aplicare la nivel naţional a dreptului internaţional umanitar cuprinde următoarele 

puncte relevante:

· Ratificarea celor patru convenţii de la Geneva din 1949 şi a protocoalelor adiţionale ale acestora din 

1977.

· Ratificarea altor tratate-cheie în domeniul dreptului internaţional umanitar

· Ratificarea unor tratate care conţin interdicţii sau restricţii exprese pentru transferurile de arme 

specifice.

· Ţara de destinaţie a adoptat legislaţia sau normele naţionale impuse de instrumentele de drept 

internaţional umanitar din care face parte?
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3.2.11 Cazurile de nerespectare gravă a prevederilor celor patru convenţii de la Geneva din 1949 constituie 

încălcări grave ale dreptului internaţional umanitar. Fiecare convenţie defineşte nerespectările grave 

(articolele 50, 51, 130, 147). Articolele 11 şi 85 din protocolul adiţional I din 1977 cuprinde, de asemenea, o 

serie mai cuprinzătoare de acte care sunt considerate încălcări grave ale protocolului. Lista acestor definiţii 

poate fi consultată în anexa V. Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale cuprinde alte încălcări 

grave ale legilor şi ale cutumelor aplicabile în conflictele armate internaţionale şi naţionale, pe care le 

defineşte ca fiind crime de război [articolul 8 literele (b), (c) şi (e); textul complet al statutului de la Roma 

poate fi consultat la adresa http://www.un.org/law/icc/statute/romefra.htm).

· Au fost comise încălcări de către vreuna dintre părţile pentru care statul este răspunzător? (de 

exemplu, organisme ale statului, inclusiv forţele armate; persoane sau entităţi împuternicite să 

exercite elemente de autoritate guvernamentală; persoane sau grupuri care acţionează în fapt 

conform instrucţiunilor statului respectiv sau sunt dirijate de acesta; încălcări comise de persoane 

private sau de grupuri pe care statul le recunoaşte şi ale căror comportament şi-l însuşeşte.)

· Ţara destinatară a omis să ia măsuri pentru a preveni şi a elimina încălcările comise de către 

resortisanţii săi sau pe teritoriul său?

· Ţara destinatară a omis să ancheteze încălcările care se presupune că au fost comise de către 

resortisanţii săi sau pe teritoriul său?

· Ţara destinatară a omis să-i caute şi să-i trimită în judecată (sau să-i extrădeze) pe resortisanţii săi 

sau persoanele aflate pe teritoriul său care sunt responsabile de încălcarea dreptului internaţional 

umanitar?

· Ţara destinatară nu a cooperat cu alte state, tribunale ad hoc sau cu Tribunalul Penal Internaţional în 

legătură cu procedurile penale referitoare la încălcări ale dreptului internaţional umanitar?

3.2.12. Riscul evident O evaluare atentă a riscului ca exportul de tehnologii şi echipamente militare propus 

să fie folosit pentru comiterea unor încălcări grave ale dreptului internaţional umanitar trebuie să cuprindă o 

investigare a bilanţului trecut şi prezent de respectare a dreptului internaţional umanitar de către destinatar, 

intenţia destinatarului exprimată sub forma unor angajamente formale şi capacitatea destinatarului de a 

garanta că tehnologiile şi echipamentele transferate sunt utilizate în conformitate cu dreptul internaţional 

umanitar şi nu sunt deturnate sau transferate către alte destinaţii unde ar putea fi utilizate pentru fapte care 

încalcă grav acest drept.

Incidentele izolate de încălcări ale dreptului internaţional umanitar nu sunt neapărat reprezentative pentru 

atitudinea ţării destinatare faţă de dreptul internaţional umanitar şi nu pot constitui în sine temeiul unui refuz 

de transfer de arme. Identificarea anumitor încălcări repetate sau neluarea măsurilor necesare de pedepsire a 

încălcărilor de către ţara destinatară constituie motive serioase de preocupare.
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[Articolul comun 1 din convenţiile de la Geneva este interpretat, în general, ca o stabilire a responsabilităţii 

statelor terţe care nu sunt implicate într-un conflict armat de a nu încuraja părţile implicate într-un conflict 

armat să încalce dreptul internaţional umanitar şi de a nu lua măsuri care să contribuie la astfel de încălcări, 

acţionând în aşa fel încât să stopeze astfel de încălcări. Aceste state au o responsabilitate specială de a 

interveni faţă de statele sau grupurile armate asupra cărora ar putea avea o anumită influenţă. Statele 

producătoare şi exportatoare de arme pot fi considerate ca avânt o influenţă specială în „asigurarea 

respectării” dreptului internaţional umanitar datorită capacităţii lor de a furniza sau a nu furniza mijloacele 

prin care sunt comise anumite încălcări grave. Prin urmare, acestea ar trebui să fie deosebit de atente pentru a 

se asigura că exporturile lor nu sunt utilizate pentru comiterea unor încălcări grave ale dreptului internaţional 

umanitar.]

Alte întrebări relevante de luat în considerare:

· Legislaţia naţională în vigoare condamnă şi pedepseşte încălcarea dreptului internaţional umanitar?

· Ţara destinatară a instituit cerinţe adresate comandanţilor săi militari pentru ca aceştia să prevină şi 

să elimine încălcările dreptului internaţional umanitar şi să ia măsuri împotriva celor aflaţi sub 

comanda lor care au comis astfel de încălcări?

· Ţara destinatară a ratificat Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale?

· Ţara destinatară cooperează cu alte state, tribunale ad hoc sau cu Tribunalul Penal Internaţional în 

legătură cu procedurile penale referitoare la încălcări?

· Există o limită de vârstă minimă stabilită pentru recrutarea (obligatorie şi voluntară) în forţele 

armate?

· S-au adoptat măsuri legale de interzicere şi pedepsire a recrutării sau a folosirii copiilor în cadrul 

ostilităţilor?

· Ţara destinatară îşi educă şi instruieşte ofiţerii, gradaţii şi militarii cu privire la aplicarea normelor 

dreptului internaţional umanitar? (de exemplu, în timpul exerciţiilor militare)

· Dreptul internaţional umanitar a fost încorporat în doctrina militară şi în manualele militare, în 

normele de recrutare, în instrucţiuni şi în ordine?

· Există consilieri juridici care au primit o formare în domeniul dreptului internaţional umanitar şi care 

oferă consiliere forţelor armate?

· S-au luat aceleaşi măsuri pentru a garanta respectarea dreptului internaţional umanitar de către alţi 

combatanţi care acţionează în situaţii care intră sub incidenţa dreptului internaţional umanitar?

· S-au instituit mecanisme pentru garantarea răspunderii pentru încălcările dreptului internaţional 

umanitar comise de către forţele armate şi de către alţi combatanţi, inclusiv sancţiuni disciplinare şi 

penale?
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· Există un sistem judiciar independent şi funcţional capabil să desfăşoare procese penale în cazul 

încălcărilor grave ale dreptului internaţional umanitar?

· Există riscul unei schimbări bruşte şi neaşteptate a guvernului sau a structurilor de autoritate care ar 

putea avea un efect negativ asupra dorinţei şi capacităţii statului destinatar de a respecta dreptul 

internaţional umanitar? (de exemplu, dezintegrarea structurilor statului)

· Utilizatorul final are capacitatea de a utiliza echipamentul în conformitate cu dreptul internaţional 

umanitar? (de exemplu, dacă armele militare sunt transferate unor combatanţi alţii decât cei din 

forţele armate care acţionează în situaţiile aflate sub incidenţa dreptului internaţional umanitar, 

aceştia au primit o formare în drept internaţional umanitar?)

· Utilizatorul final are capacitatea de a întreţine şi de a utiliza aceste tehnologii şi echipamente? (Dacă 

nu, ar putea exista o preocupare legitimă legată de modul în care vor fi folosite şi de deturnarea către 

alţi actori.)

· Utilizatorul final declarat are proceduri adecvate pentru gestionarea şi securitatea stocurilor, inclusiv 

pentru surplusul de arme şi muniţii?

· Furtul şi sustragerea din depozite sau corupţia sunt probleme cunoscute în ţara destinatară?

· Traficul ilicit de arme este o problemă cunoscută în ţara destinatară? Există grupuri implicate în 

traficul ilegal de arme care operează în ţară?

· Controalele la frontieră sunt adecvate în ţara destinatară sau frontierele sunt cunoscute ca 

vulnerabile?

· Funcţionează în ţara destinatară un sistem eficient de control al transferului de arme? (Import, 

export, tranzit şi transbordare.)

· Destinatarul este şi „utilizatorul final” al tehnologiilor şi echipamentelor militare, acceptă verificarea 

acestui lucru şi se angajează să nu transfere arme către terţi fără autorizaţia statului furnizor?

3.2.13 Deturnarea echipamentelor. Posibilitatea unei deturnări interne trebuie de asemenea luată în 

considerare. Natura tehnologiilor şi echipamentelor militare şi a utilizatorului final pot oferi indicii în această 

privinţă. Următoarele întrebări ar putea fi adresate:

· Utilizatorul final declarat are nevoie în mod legitim de tehnologiile şi echipamentele militare 

respective? Sau produsele în cauză sunt mai adecvate pentru un alt serviciu al aparatului de securitate?

· Am elibera o licenţă dacă utilizatorul final ar fi un alt serviciu al aparatului de securitate din statul 

destinatar?

· Diferitele servicii ale forţelor de securitate deţin canale de aprovizionare separate? Există posibilitatea 

ca echipamentele să fie redirecţionate către un alt serviciu?

3.2.14 Luarea unei hotărâri. În funcţie de informaţii şi de evaluarea elementelor sugerate la punctele 3.2.3 -

3.2.13 anterioare, statele membre vor hotărî dacă trebuie să refuze exportul propus în temeiul criteriului doi.
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ANEXA I (la capitolul 3 secţiunea 2)

SITE-URILE INTERNET CU SURSE DE INFORMAŢII RELEVANTE INCLUD:

Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (www.ohchr.org)

Organizaţia Naţiunilor Unite (www.un.org; http://untreaty.un.org)

Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (www.icrc.org)

Consiliul Europei (www.coe.int)

Uniunea Europeană (http://europa.eu)

Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (www.osce.org)

Organizaţia Statelor Americane (www.oas.org)

Uniunea Africană (www.africa-union.org)

Amnesty International (www.amnesty.org)

Human Rights Watch (www.hrw.org)

Fédération internationale des ligues des droits de l'homme [Federaţia internaţională a ligilor pentru drepturile 

omului (www.fidh.org)]

Organisation mondiale contre la torture [Organizaţia Mondială împotriva Torturii (www.omct.org)]

Asociaţia pentru prevenirea torturii (www.apt.ch)

Comisia Internaţională a Juriştilor (www.icj.org)

PRINTRE SURSELE DE INFORMAŢII SE NUMĂRĂ ŞI URMĂTOARELE:

Curtea Penală Internaţională şi tribunalele ad hoc

Agenţiile internaţionale care activează în statul destinatar Grupul Internaţional de Criză

Coaliţia pentru stoparea folosirii copiilor soldaţi

Studiul privind Armele de Calibru Mic (Small Arms Survey)

Studiu privind Armele de Calibru Mic (Small Arms Survey)

SIPRI (Institutul internaţional pentru cercetare în domeniul păcii de la Stocholm) şi alte institute de cercetare

Manualele militare (instrucţiuni destinate forţelor armate)

_________
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ANEXA II (la capitolul 3 secţiunea 2)

INSTRUMENTELE INTERNAŢIONALE ŞI REGIONALE DE BAZĂ DIN DOMENIUL DREPTURILOR 

OMULUI

ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE:

Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale

(CESCR);

Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice (CPPR);

Protocolul facultativ la Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice (CPPR-OP1);

Cel de-al 2-lea Protocol facultativ la Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice, vizând abolirea 

pedepsei cu moartea (CPPR-OP2-DP);

Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (CERD);

Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare a femeilor 

(CEDAW);

Protocolul facultativ la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare a femeilor (CEDAW-OP);

Convenţia împotriva torturii si a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante (CAT);

Protocolul facultativ la Convenţia împotriva torturii (CAT-OP);

Convenţia privind drepturile copilului (CRC);

Protocolul facultativ la Convenţia privind drepturile copilului referitor la participarea copiilor la conflictele 

armate (CRC-OP-AC);

Protocolul facultativ la Convenţia privind drepturile copilului referitor la vânzarea de copii, prostituţia 

copiilor şi pornografia infantilă CRC-OP-SC);

Convenţia din 1951 privind statutul refugiaţilor;

Protocolul din 1967 privind statutul refugiaţilor;

Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale

INSTRUMENTE REGIONALE:

ÎN CEEA CE PRIVEŞTE STATELE MEMBRE ALE CONSILIULUI EUROPEI:

Convenţia europeană a drepturilor omului, inclusiv protocoalele 6, respectiv 13 referitoare la abolirea 

pedepsei cu moartea;

Convenţia europeană pentru prevenirea torturii;
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ÎN CEEA CE PRIVEŞTE STATELE MEMBRE ALE ORGANIZAŢIEI STATELOR AMERICANE:

Convenţia interamericană privind drepturile omului;

Protocolul adiţional la Convenţia americană privind drepturile omului, în domeniul drepturilor economice, 

sociale şi culturale, Protocolul de la San Salvador;

Protocolul la Convenţia americană privind drepturile omului referitor la abolirea pedepsei cu moartea;

Convenţia interamericană privind dispariţia forţată a persoanelor;

Convenţia interamericană pentru prevenirea şi pedepsirea torturii;

ÎN CEEA CE PRIVEŞTE STATELE MEMBRE ALE UNIUNII AFRICANE:

Carta africană a drepturilor omului şi popoarelor;

Protocolul la Carta africană a drepturilor omului şi popoarelor referitor la instituirea unei Curţi africane a 

drepturilor omului şi popoarelor;

Protocolul la Carta africană a drepturilor omului şi popoarelor referitor la drepturile femeilor în Africa;

Carta africană a drepturilor şi bunăstării copilului;

ÎN CEEA CE PRIVEŞTE STATELE MEMBRE ALE LIGII ARABE:

Carta arabă a drepturilor omului

________



9241/09 dm/AV/an 50
DGE WMD RO

ANEXA III (la capitolul 3 secţiunea 2)

ORGANISMELE COMPETENTE ALE ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE, ALE CONSILIULUI 

EUROPEI SAU ALE UNIUNII EUROPENE PENTRU CONSTATAREA ÎNCĂLCĂRILOR GRAVE ALE 

DREPTURILOR OMULUI SUNT URMĂTOARELE:

ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE:

Adunarea Generală (inclusiv rezoluţiile specifice pentru fiecare ţară)

Consiliul de Securitate

Consiliul pentru Drepturile Omului şi Consiliului Economic şi Social

Oficiul Înaltului Comisar al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului

Proceduri speciale şi alţi deţinători de mandate

Organismele prevăzute de tratate

CONSILIUL EUROPEI:

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei

Adunarea Parlamentară

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei

Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI)

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii (CPT)

UNIUNEA EUROPEANĂ:

Consiliul European

Declaraţiile organismelor competente în domeniul PESC

Poziţii comune specifice fiecărei ţări şi declaraţii ale Uniunii Europene

Rapoarte anuale ale Uniunii Europene privind drepturile omului

Rapoarte privind drepturile omului ale şefilor de misiuni ale Uniunii Europene, precum şi fişe informative 

ale Uniunii Europene privind drepturile omului

Rezoluţii şi declaraţii ale Parlamentului European

__________
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ANEXA IV (la capitolul 3 secţiunea 2)

PRINCIPALELE TRATATE ÎN DOMENIUL DREPTULUI INTERNAŢIONAL UMANITAR

Convenţia (I) pentru ameliorarea condiţiilor pe teren ale răniţilor şi ale bolnavilor din forţele armate. Geneva, 

12 august 1949.

Convenţia (II) pentru ameliorarea condiţiilor pe mare ale răniţilor, ale bolnavilor şi ale naufragiaţilor din 

forţele armate. Geneva, 12 august 1949.

Convenţia (III) de la Geneva privind tratarea prizonierilor de război. Geneva, 12 august 1949.

Convenţia (IV) privind protecţia civililor pe timp de război, Geneva, 12 august 1949.

Protocolul adiţional la Convenţia de la Geneva din 12 august 1949, privind protecţia victimelor conflictelor 

armate internaţionale. Geneva, 08 iunie 1977. 

Declaraţia prevăzută la articolul 90 din Protocolul adiţional I: Acceptarea competenţei Comisiei 

internaţionale de anchetă.

Protocolul adiţional la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949, privind protecţia victimelor conflictelor 

armate internaţionale. Geneva, 08 iunie 1977.

Convenţia privind drepturile copilului, New York, 20 noiembrie 1989.

Protocolul facultativ la Convenţia privind drepturile copilului referitor la participarea copiilor la conflictele 

armate, New York, 25 mai 2000.

Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale, 17 iulie 1998.

Convenţia pentru Protecţia proprietăţii culturale în cazul unui conflict armat, Haga, 14 mai 1954.

Primul protocol la Convenţia de la Haga din 1954 pentru Protecţia proprietăţii culturale în cazul unui conflict 

armat, Haga, 14 mai 1954.

Al doilea protocol la Convenţia de la Haga din 1954 pentru Protecţia proprietăţii culturale în cazul unui 

conflict armat, Haga, 26 martie 1999.

Convenţia privind interdicţia utilizării militare sau a oricărei alte utilizări ostile a tehnicilor de modificare a 

mediului, New York, 10 decembrie 1976.

Protocolul pentru interzicerea utilizării gazelor de asfixiere, otrăvitoare sau a altor tipuri de gaze şi a 

metodelor bacteriologice de luptă, Geneva, 17 iunie 1925.

Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii şi a depozitării de arme bacteriologice (biologice) şi 

toxice şi privind distrugerea acestora, deschis pentru semnare la Londra, Moscova şi Washington, 10 aprilie 

1972.
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Convenţia privind interzicerea sau restricţionarea utilizării anumitor arme convenţionale care sunt 

considerate excesiv de distructive sau care au o acţiune nediscriminată. Geneva, 10 octombrie 1980.

- Protocolul privind fragmentele nedetectabile (Protocolul I la convenţia din 1980)

- Protocolul privind interzicerea sau restricţionarea utilizării de mine, capcane explozive improvizate şi 

alte dispozitive, 10 octombrie 1980 (Protocolul II la convenţia din 1980)

- Protocolul privind interzicerea sau restricţionarea utilizării armelor incendiare, 10 octombrie 1980. 

(Protocolul III la Convenţia din 1980)

- Protocolul privind armele laser orbitoare, 13 octombrie 1995. (Protocolul IV la Convenţia din 1980)

- Protocolul privind interzicerea sau restricţionarea utilizării de mine, capcane explozive improvizate şi 

alte dispozitive, astfel cum a fost modificat la 3 mai 1996 (Protocolul II la convenţia din 1980).

- Amendamentul la Convenţia privind interzicerea sau restricţionarea utilizării anumitor arme 

convenţionale care sunt considerate excesiv de distructive sau care au o acţiune nediscriminată, 21 

decembrie 2001.

- Protocolul privind resturile de material explozibil din război, 28 noiembrie 2003 (Protocolul V la 

Convenţia din 1980)

Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi utilizării de arme chimice şi distrugerea 

acestora, Paris 13 ianuarie 1993.

Convenţia privind interzicerea utilizării, stocării, producerii şi transferului de mine antipersonale şi 

distrugerea acestora, Oslo, 18 septembrie 1997.

_________
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ANEXA V (la capitolul 3 secţiunea 2)

Încălcări grave prevăzute în convenţiile de la Geneva din 1949 şi în Protocolul adiţional I din 1977

Încălcări grave prevăzute în cele patru 
convenţii de la Geneva din 1949 

(articolele 50, 51, 130 şi 147)

Încălcări grave prevăzute în cea de-a 
treia convenţie de la Geneva din 1949 

(articolul 130)

Încălcări grave prevăzute în cea de-a 
patra convenţie de la Geneva din 

1949 (articolul 147)
- uciderea premeditată;

- tortura sau tratamentul inuman, inclusiv 
experimentele biologice;

- provocarea premeditată de mari suferinţe 
sau de lezări grave corporale sau ale 
sănătăţii.

- distrugerea sau însuşirea la scară mare a 
proprietăţilor, nejustificate de necesităţi 
militare şi săvârşite în mod ilegal şi violent 
[această dispoziţie nu este inclusă în 
articolul (130) din Cea de-a treia Convenţie 
de la Geneva din 1949].

- obligarea unui prizonier de război să se 
alăture forţelor părţii ostile;

- privarea premeditată a unui prizonier 
de război de dreptul la un proces 
echitabil şi normal prevăzut în 
convenţie.

- obligarea unei persoane protejate să 
se alăture forţelor părţii ostile;

- privarea premeditată a unei persoane 
protejate de dreptul la un proces 
echitabil şi normal prevăzut în 
convenţie.

- deportarea sau transferul ilegal sau 
privarea ilegală de libertate a unei 
persoane protejate;

- luarea de ostatici.
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Încălcări grave prevăzute în Protocolul adiţional I din 1977

(articolele 11 şi 85)

Articolul 11:

Orice act premeditat sau omisiune care pune serios în pericol sănătatea sau integritatea fizică şi mentală a oricărei persoane 
aflate în puterea altei părţi decât cea căreia îi aparţine şi care fie violează oricare dintre interdicţiile de la alineatele (1) şi (2) 
sau nu respectă cerinţele alineatului (3) reprezintă o încălcare gravă a prezentului protocol.

Articolul 85 alineatul (2): 

Actele descrise ca încălcări grave în Convenţii constituie încălcări grave ale prezentului protocol dacă sunt comise faţă de 
persoane aflate în puterea unei părţi adverse protejate de articolele 44, 45 şi 73 din prezentul protocol sau faţă de răniţi, 
bolnavi şi naufragiaţi ai unei părţi adverse protejaţi de prezentul protocol sau faţă de personalul medical sau religios, unităţi 
medicale sau transporturi medicale aflate sub controlul părţii adverse şi protejate de prezentul protocol.

Articolul 85 alineatul (3): 
Pe lângă încălcările grave definite la articolul 11, următoarele 
acte sunt considerate încălcări grave ale prezentului protocol 
atunci când sunt comise în mod premeditat, prin nerespectarea 
dispoziţiilor relevante ale prezentului protocol şi atunci când 
cauzează moartea, rănirea corporală gravă sau afectarea gravă 
a sănătăţii:

- îndreptarea atacurilor împotriva populaţiei civile sau 
împotriva civililor izolaţi;

- lansarea unui atac fără discernământ care afectează populaţia 
civilă sau bunurile civile astfel încât atacul să provoace 
pierderi de vieţi omeneşti, rănirea civililor sau distrugerea 
bunurilor civile în mod excesiv.

- lansarea unui atac împotriva lucrărilor sau instalaţiilor care 
conţin forţe periculoase fiind conştient de faptul că atacul va 
provoca pierderi de vieţi omeneşti, rănirea civililor sau 
distrugerea bunurilor civile în mod excesiv.

- lansarea de atacuri împotriva unor localităţi fără apărare şi 
împotriva zonelor demilitarizate;

- lansarea unui atac împotriva unei persoane fiind conştient de 
faptul că persoana se află în situaţie de hors de combat,

- utilizarea emblemelor distinctive ale Crucii Roşii, ale 
Semilunii Roşii sau a altor semne cu conotaţii protective în 
scop de înşelăciune; 

Articolul 85 alineatul (4): 
Pe lângă încălcările grave definite la alineatele anterioare şi în 
convenţii, următoarele acte sunt considerate încălcări grave 
atunci când sunt comise în mod premeditat şi când reprezintă 
violări ale convenţiilor şi ale protocolului:

- transferul de către forţa de ocupaţie a unor părţi a populaţiei 
sale civile pe teritoriul ocupat sau deportarea sau transferul 
întregii populaţii sau a unei părţi din populaţia teritoriului 
ocupat în interiorul sau în afara teritoriului;

- întârzierea nejustificată a repatrierii prizonierilor de război 
sau a civililor;

- practicile de apartheid sau alte practici inumane şi 
degradante care lezează demnitatea persoanelor, bazate pe 
discriminarea rasială;

- atacurile îndreptate asupra monumentelor istorice care pot fi 
uşor recunoscute, asupra operelor de artă sau asupra 
lăcaşurilor de cult care constituie patrimoniul cultural sau 
spiritual al popoarelor şi care sunt protejate prin intermediul 
unui acord special, de exemplu în cadrul unei organizaţii 
internaţionale competente, provocând distrugeri importante ale 
acestora, atunci când aceste monumente istorice, opere de artă 
şi lăcaşuri de cult nu se află în imediata apropiere a unor 
obiective militare şi când nu sunt folosite de către partea 
adversă în sprijinul eforturilor sale militare;

- privarea unei persoane protejate de convenţii sau de către 
Protocolul 1 de dreptul de a avea un proces echitabil şi 
normal.
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Secţiunea 3: Cele mai bune practici pentru interpretarea criteriului trei

Modul de aplicare a criteriului trei

3.3.1 Poziţia comună 2008/944/PESC a Consiliului se aplică tuturor exporturilor statelor membre de 

echipamente şi tehnologii militare incluse în Lista comună a UE cuprinzând produsele militare, precum şi 

articolelor cu dublă utilizare menţionate la articolul 6 din poziţia comună. Criteriul trei se aplică fără excepţie 

tuturor ţărilor destinatare. Cu toate acestea, aceste cele mai bune practici urmează principiul conform căruia, 

în caz de conflict armat sau tensiuni interne în ţara destinatară, trebuie analizat cu atenţie riscul ca acest 

export propus să provoace sau să prelungească conflictul sau să agraveze tensiunile existente, determinând 

escaladarea acestora şi evoluţia către extinderea conflictului. Dacă analiza evidenţiază un astfel de risc, o 

abordare restrictivă trebuie adoptată referitor la licenţa de export luată în considerare. O atenţie deosebită 

trebuie acordată rolului utilizatorului final în acest conflict. Toate licenţele de export trebuie evaluate de la 

caz la caz şi trebuie să se acorde atenţie criteriului trei dacă există preocupări cu privire la existenţa 

tensiunilor sau conflictelor armate.

3.3.2 Surse de informaţii: Informaţii referitoare la existenţa riscului ca echipamentul să provoace sau să 

prelungească conflicte armate sau să agraveze tensiunile existente sau conflictele din ţara destinaţiei finale 

trebuie solicitate misiunii unui stat membru în ţara respectivă, precum şi serviciului specializat al 

Ministerului Afacerilor Externe pentru ţara în cauză.

O bază comună de surse de informaţii a Uniunii Europene, aflată la dispoziţia tuturor statelor membre, este 

compusă din rapoartele şefilor de misiuni ale Uniunii Europene, rapoartele Uniunii Europene şi, în unele 

cazuri, declaraţiile sau concluziile Consiliului Uniunii Europene cu privire la respectiva ţară destinatară.

Lista ţărilor aflate sub supraveghere din partea Uniunii Europene cuprinde destinaţii care pot merita o atenţie 

specială cu privire la criteriul trei. La consultarea altor state membre cu privire la refuzul acestora de a 

exporta către o zonă generatoare de preocupări, statele membre sunt încurajate să facă schimb de analize şi 

interpretări ale situaţiei interne din ţara de destinaţie finală.

Rapoartele generale găsite pe Internet şi rapoartele de informare – ale serviciilor de informaţii naţionale -

sunt utile de asemenea, mai ales în evaluarea unei posibile majorări a capacităţilor.
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Informaţiile suplimentare pot fi obţinute prin:

· Misiunile locale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, Uniunii Europene sau OSCE

· Documentaţia Organizaţiei Naţiunilor Unite (Adunarea Generală, Consiliul de Securitate), Curţii 

Penale Internaţionale şi/sau altor organisme internaţionale şi regionale;

· Institute de cercetare [de exemplu Institutul Internaţional pentru Cercetări în Domeniul Păcii de la 

Stockholm (SIPRI)]

· Rapoartele ONG-urilor internaţionale;

· Informaţii din partea ONG-urilor locale şi regionale / societăţii civile.

Anexa I cuprinde o listă neexhaustivă a site-urilor Internet relevante.

Elemente de luat în considerare în luarea unei hotărâri

3.3.3 Concepte-cheie: Examinarea criteriului trei dezvăluie câteva concepte-cheie care trebuie luate în 

considerare în orice evaluare şi care sunt evidenţiate în continuare.

Situaţia internă

„Situaţia internă” se referă la evoluţiile economice, sociale şi politice şi la stabilitatea în interiorul graniţelor 

ţării de destinaţie finală. Poziţia comună 2008/944/PESC se referă, de asemenea, altundeva la „ţara de 

destinaţie finală” sub denumirea de „ţara destinatară / destinatară / de destinaţie”.

Impactul existenţei tensiunilor sau a conflictelor armate

„Tensiunile” se referă la relaţii ostile sau dominate de ură între diferite grupări sau grupuri de indivizi din 

cadrul societăţii, pe motive de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau de altă natură, origine 

naţională sau socială, interpretarea evenimentelor istorice, diferenţe de bunăstare economică sau de 

proprietate, orientare sexuală sau alţi factori. Tensiunile pot sta la baza tulburărilor sau actelor de violenţă, 

sau pot cauza formarea de miliţii private care nu se află sub controlul statului.

„Conflictele armate” se referă la escaladarea tensiunilor dintre grupurile menţionate anterior la un nivel la 

care oricare dintre grupuri utilizează armele împotriva altora.
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Pentru a analiza o cerere de licenţă de export, autoritatea competentă trebuie să evalueze situaţia internă din 

ţara de destinaţie; posibila participare şi rolul utilizatorului final în conflictul intern sau în tensiuni şi 

folosirea probabilă a exportului propus în conflict. În evaluarea riscurilor potenţiale în ţara de destinaţie 

finală, autoritatea competentă ar putea adresa următoarele întrebări:

· Care este destinaţia exportului propus ( tehnologie sau echipamente militare)? Ar fi folosit exportul 

pentru întărirea securităţii interne sau pentru continuarea ostilităţilor?

· Sunt destinate echipamentele sau tehnologia militară sprijinirii operaţiunilor de menţinere/impunere a 

păcii având acordul comunităţii internaţionale sau intervenţii umanitare?

· Participă utilizatorul final sau este acesta foarte apropiat de o parte implicată într-un conflict armat din 

ţară? Care este rolul utilizatorului final în conflict?

· Dacă sunt solicitate componente sau piese de schimb, este statul destinatar cunoscut ca utilizator al 

sistemului respectiv într-un conflict armat din ţară?

· Există rapoarte recente care să indice riscul de agravare a tensiunilor existente? Există riscul ca 

tensiunile existente să se transforme într-un conflict armat dacă unul sau mai mulţi participanţi obţine 

acces la tehnologia sau echipamentele militare care urmează să fie exportate?

· Ţara de destinaţie finală este supusă unui embargo regional sau al Organizaţiei Naţiunilor Unite 

datorită situaţiei interne din ţară (a se vedea de asemenea criteriul unu)?

Natura echipamentelor

Natura echipamentului are un impact asupra deciziei de a aproba sau refuza o licenţă. Trebuie luat în 

considerare dacă tehnologiile sau echipamentele care urmează să fie exportate au efectiv o legătură, directă 

sau indirectă, cu tensiunile sau conflictele din ţara de destinaţie finală. Acest fapt este cu atât mai important 

cu cât există deja un conflict armat în desfăşurare.
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Unele întrebări care ar putea fi luate în considerare:

· Este exportul de o asemenea natură încât să fie sau să poată fi utilizat într-un conflict armat în ţara de 

destinaţie finală?

· Există riscul ca tensiunile interne existente să se transforme într-un conflict armat dacă utilizatorul 

final vizat obţine acces la aceste tehnologii şi echipamente militare?

Utilizatorul final

Utilizatorul final are de asemenea un rol important în analiză. În cazul în care există preocupări în legătură cu 

criteriul trei, este important să se stabilească cu exactitate cărei ramuri a forţelor armate, forţelor de poliţie 

sau de securitate îi este destinat exportul. De exemplu, în ţara destinatară poliţia şi armata pot fi implicate 

într-un conflict armat în care marina nu are niciun rol. În acest sens, trebuie de asemenea luat în considerare 

riscul unei deturnări interne.

Cazuri şi mai complexe intervin atunci când echipamentele sunt eventual destinate unui institut de cercetare 

sau unei companii private. În acest caz, ar trebui luată o hotărâre privitoare la probabilitatea deturnării, iar 

punctele de vedere exprimate referitor la criteriul trei ar trebui să fie fundamentate pe alte criterii, în 

particular în funcţie de preocupările în legătură cu criteriul şapte, riscul de deturnare.

Următoarele aspecte ar putea fi luate în considerare:

· Care este rolul utilizatorului final în ţara de destinaţie finală? Utilizatorul final este parte a problemei 

sau, dimpotrivă, încearcă să participe la soluţionarea acesteia?

· Este utilizatorul final implicat în conflictul intern armat sau în tensiunile interne?

· Există rapoarte relevante privind o astfel de implicare?

3.3.4 Luarea unei hotărâri

Pe baza informaţiilor şi de evaluării riscurilor sugerate în paragrafele de mai sus, statele membre vor hotărî 

dacă ar trebui să refuze exportul propus în temeiul criteriului trei.
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ANEXA I (la capitolul 3 secţiunea 3)

Lista neexhaustivă a site-urilor Internet cu surse de informaţii relevante cuprinde:

Organizaţia Naţiunilor Unite

(www.un.org/peace/)

Comitetul 1540

(http://disarmament2.un.org/Committee1540)

OSCE/controlul armamentelor

(www.osce.org/activities/13014.html)

Uniunea Europeană

(www.consilium.europa.eu)
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Secţiunea 4: Cele mai bune practici pentru interpretarea criteriului patru

Modul de aplicare a criteriului patru

3.4.1 Poziţia comună 2008/944/PESC se aplică tuturor exporturilor statelor membre de echipamente şi 

tehnologii militare incluse în Lista comună a UE cuprinzând produsele militare, precum şi articolelor cu 

dublă utilizare menţionate la articolul 6 din poziţia comună. Criteriul patru se aplică fără excepţie tuturor 

ţărilor destinatare. Cu toate acestea, aceste cele mai bune practici urmează principiul conform căruia, în cazul 

în care există un risc mai ridicat de conflict regional, criteriul patru trebuie să facă obiectul unei examinări 

mai aprofundate decât dacă există un risc mai scăzut. Toate licenţele de export trebuie evaluate de la caz la 

caz şi trebuie să se acorde atenţie criteriului patru dacă există preocupări cu privire la menţinerea păcii, 

securităţii şi stabilităţii în regiune.

Obiectivul criteriului patru este să asigure că niciunul dintre exporturi nu încurajează, agravează, provoacă 

sau prelungeşte conflicte sau tensiuni în regiunea ţării destinatare vizate. Acest criteriu face distincţie între 

intenţia de utiliza exportul propus pentru scopuri agresive şi intenţia de a îl utiliza în scopuri paşnice.

Criteriul nu are ca scop împiedicarea exporturilor către ţări care sunt (potenţiale) victime ale unei agresiuni 

sau ameninţări de agresiune. Ar trebui să se procedeze la o evaluare aprofundată pentru a stabili dacă există 

indicii clare privind intenţia ţării destinatare vizate de a utiliza exportul propus pentru a ataca, a avea 

potenţialul de a ataca sau ameninţa cu atacul o altă ţară.

3.4.2 Surse de informaţii

Informaţii referitoare la riscul pe care îl prezintă echipamentul pentru păstrarea păcii, securităţii şi stabilităţii 

regionale trebuie solicitate misiunii unui stat membru în ţara vizată, precum şi serviciilor specializate al 

Ministerului Afacerilor Externe în ţara în cauză; atât serviciilor specializate pentru ţara destinatară cât şi 

celor responsabile pentru ţara ameninţată sau ţara agresor.
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Baza comună de surse de informaţii a Uniunii Europene, aflată la dispoziţia tuturor statelor membre, este 

compusă din rapoartele şefilor de misiuni ale Uniunii Europene, rapoartele Uniunii Europene şi, în unele 

cazuri, declaraţiile sau concluziile Consiliului Uniunii Europene cu privire la respectiva ţară destinatară şi la 

regiune. Se poate solicita intens ajutorul Centrului pentru situaţii comune (Sit Cen) al Uniunii Europene 

(evaluarea riscului de ţară). Lista ţărilor aflate sub supraveghere din partea Uniunii Europene cuprinde 

destinaţii care pot merita o atenţie specială cu privire la Criteriul patru. La consultarea altor state membre cu 

privire la refuzurile acestora de a exporta către o zonă generatoare de îngrijorări, statele membre sunt 

încurajate să facă schimb de analize şi interpretări ale situaţiei regionale.

Rapoartele mai generale găsite pe Internet şi rapoartele de informare – ale serviciilor de informaţii naţionale -

sunt utile de asemenea, mai ales în evaluarea unei posibile majorări a capacităţilor.

Informaţiile suplimentare pot fi obţinute prin:

· Misiunile locale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, Uniunii Europene sau OSCE

· Documentaţia Organizaţiei Naţiunilor Unite (Adunarea Generală, Consiliul de Securitate, Registrul 

Organizaţiei Naţiunilor Unite privind armamentul), a Curţii Penale Internaţionale şi/sau a altor 

organisme internaţionale şi regionale;

· Institute de cercetare [de exemplu Institutul Internaţional pentru Cercetări în Domeniul Păcii de la 

Stockholm (SIPRI)]

· Rapoartele ONG-urilor internaţionale;

· Informaţii din partea ONG-urilor locale şi regionale / societăţii civile.

Anexa I cuprinde o listă neexhaustivă a site-urilor Internet relevante.

Elemente de luat în considerare în luarea unei hotărâri

3.4.3 Concepte-cheie

Menţinerea păcii, securităţii şi stabilităţii regionale

Statele membre vor refuza eliberarea unei licenţe de export dacă există un risc evident ca destinatarul vizat să 

folosească exportul propus în mod agresiv împotriva altei ţări sau să impună cu forţa o revendicare 

teritorială.
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Toate naţiunile au dreptul de a se autoapăra conform Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite. Acest criteriu 

abordează chestiunea existenţei intenţiilor statului destinatar de a folosi sau de a ameninţa cu folosirea 

exportului propus în mod agresiv împotriva unei alte ţari. Ar trebui deci evaluate intenţiile destinatarului

dacă importul este un răspuns adecvat şi proporţionat la nevoile ţării destinatare de apărare, de asigurare a 

securităţii interne, sau de participare la operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii sau la operaţiuni 

umanitare.

Cererile de licenţă pentru destinaţiile sensibile sau potenţial sensibile sunt evaluate cu atenţie de la caz la caz, 

mai ales în cazul în care destinaţia exportului se referă la o ţară care este sau a fost implicată într-un conflict 

armat. Atunci când se analizează existenţa unui risc evident, trebuie luate în considerare istoria conflictului 

armat şi situaţia actuală în statul destinatar şi în regiune, precum şi orice evoluţii ce pot fi identificate şi/sau 

evenimente viitoare care ar putea fi considerate în mod rezonabil ca fiind susceptibile de a exacerba 

tensiunile sau determina acţiuni agresive.

Formularea „refuză” din acest criteriu înseamnă că, dacă pe parcursul evaluării unei cereri de licenţă a fost 

stabilită existenţa unui risc evident ca exportul vizat să fie utilizat în mod agresiv împotriva unei alte ţări sau 

să impună cu forţa o revendicare teritorială, atunci licenţa de export trebuie refuzată, indiferent de rezultatul 

analizei efectuate cu privire la alte criterii prevăzute la articolul 2 din poziţia comună sau de orice alte 

consideraţii.

Când se au în vedere aceste riscuri, statele membre vor mai ţine cont, inter alia, şi de:

(a) existenţa sau probabilitatea unui conflict armat între ţara destinatară şi o altă ţară

Referitor la acest element, va trebui adoptată o hotărâre privind existenţa unui risc evident ca echipamentul 

să fie folosit într-un conflict armat existent între ţara destinatară şi vecinii acesteia sau în alt conflict din 

regiune. În cazul în care nu există niciun conflict armat, trebuie luată în considerare situaţia regională.

Tensiunile crescânde din regiune, ameninţările sporite de conflict sau acordurile de pace care nu sunt 

respectate cu stricteţe sunt exemple de riscuri de conflict, care pun în pericol menţinerea păcii, securităţii şi 

stabilităţii regionale. În aceste cazuri, ar trebui luată o hotărâre privind existenţa unui risc evident ca 

furnizarea echipamentului respectiv să grăbească apariţia conflictului, ca de exemplu prin acordarea unui 

avantaj ţării destinatare faţă de vecinii acesteia sau alte ţări din regiune. În cazul în care echipamentul propus 

pentru export sporeşte capacitatea militară a ţării destinatare, o hotărâre va trebui luată privind existenţa unui 

risc evident ca acest echipament să prelungească un conflict armat existent sau să exacerbeze tensiunile 

latente până la declanşarea unui conflict armat.
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Întrebările următoare sunt indicatori ce pot fi luaţi în considerare după caz:

· Există un conflict în curs de desfăşurare în regiune?

· Este situaţia actuală din regiune susceptibilă să determine un conflict armat?

· Este ameninţarea de conflict teoretică, improbabilă sau reprezintă un risc evident şi imediat?

(b) o revendicare a teritoriului unei ţări vecine pe care destinatarul a încercat sau a ameninţat să o 
obţină prin forţă în trecut;

Ar trebui să se evalueze dacă există un risc evident ca ţara destinatară să încerce să impună, prin conflict 

armat sau ameninţare cu forţa, o revendicare a teritoriului unei ţări vecine. Astfel de revendicare teritorială ar 

putea fi exprimată sub forma unei poziţii oficiale sau exprimată de către reprezentanţi oficiali sau forţe 

politice pertinente ale ţării destinatare şi se poate referi la spaţiul terestru, maritim sau aerian. Ţara vecină nu 

trebuie să fie în mod necesar vecinul direct al ţării destinatare.

Pentru luarea unei hotărâri, trebuie luate în considerare orice revendicări recente ale ţării destinatare pentru 

teritoriul altei ţări. Dacă ţara destinatară a încercat în trecut să impună prin forţă o revendicare teritorială sau 

dacă ameninţă să procedeze la aceasta, ar trebui să se hotărască dacă pare probabilă utilizarea acestora într-o 

astfel de situaţie şi dacă acestea vor aduce ţării destinatare o capacitate suplimentară pentru a încerca 

impunerea prin forţă a acestei revendicări, destabilizând astfel regiunea.

Întrebările următoare sunt indicatori ce pot fi luaţi în considerare, după caz:

· Este ţara destinatară în curs de a pune în aplicare o revendicare teritorială asupra unei ţări vecine?

· Revendicare teritorială a determinat un conflict în regiune sau tensiuni latente între ţara destinatară şi 

vecinii acesteia?

· A încercat ţara destinatară să rezolve problema pe căi pacifiste sau a încercat în trecut să impună prin 

forţă o revendicare teritorială sau a ameninţat să pună în aplicare o ameninţare teritorială prin forţă?
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(c) posibilitatea ca tehnologia sau echipamentul militar să fie folosite în alte scopuri decât pentru 
securitatea naţională şi apărarea destinatarului

Pentru evaluarea acestui element al criteriului patru, statul exportator ar trebui să estimeze dacă statul 

destinatar a exprimat o doctrină militară agresivă, precum şi probabilitatea ca echipamentul solicitat să fie 

folosit în conformitate cu această doctrină. Statul exportator ar trebui de asemenea să evalueze dacă

echipamentele solicitate sunt compatibile cu, sau reprezintă o completare sau o înlocuire necesare pentru 

sistemele de armament existente la dispoziţia forţelor armate din statul destinatar. Poate fi relevantă de 

asemenea luarea în considerare a cantităţii şi calităţii echipamentelor care urmează să fie exportate.

(d) necesitatea de a nu afecta negativ stabilitatea regională într-un mod semnificativ

O hotărâre referitoare la acest criteriu va trebui adoptată pentru a determina dacă furnizarea acestor 

echipamente către ţara destinatară ameliorează semnificativ capacităţile sale militare şi, în acest caz, dacă 

vreo ţară vecină ar fi în consecinţă ameninţată de un conflict. Dacă există tensiuni în regiune, ar determina 

furnizarea acestor echipamente majorarea capacităţii ţării destinatare prin introducerea în regiune a unui nou 

echipament care ar putea ameninţa o ţară vecină?

Întrebările următoare sunt indicatori ce pot fi luaţi în considerare, dacă este cazul:

· De ce doreşte destinatarul să achiziţioneze echipamentele sau tehnologiile militare?

· Reprezintă aceste echipamente numai o înlocuire sau servesc doar pentru întreţinerea materialelor 

existente care ar putea fi vechi sau nereparate, sau destinatarul dezvoltă noi capacităţi, cum ar fi o 

capacitate de atac aerian semnificativ îmbunătăţită?

Natura echipamentelor

Natura echipamentelor ce urmează să fie exportate va avea un impact asupra deciziei de a aproba sau refuza 

o licenţă. Trebuie avut în vedere dacă există un risc evident ca echipamentele să fie utilizate într-un conflict 

între ţara destinatară şi vecinii acesteia. Acest element de apreciere va fi folosit mai ales în cazul în care 

există tensiuni regionale sau conflicte armate. În cazul în care există tensiuni, tipul de echipamente este cu 

atât mai important cu cât echipamentele pot determina o creştere semnificativă a capacităţii ţării destinatare 

de a recurge la un conflict armat sau la ameninţarea cu conflictul armat. Ar putea fi determinată o ţară vecină 

să îşi crească importurile de arme datorită acestui export de echipamente? Date fiind tensiunile din unele 

regiuni, un export ar putea fi perceput ca o ameninţare crescută faţă de o ţară vecină, de aceea este esenţială 

luarea în considerare a acestei chestiuni.
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Unele întrebări care ar putea fi luate în considerare:

· Ar determina exportul creşterea capacităţii destinatarului şi, dacă răspunsul este afirmativ, această 

creştere ar atinge un nivel care să modifice actualul echilibru de puteri? Date fiind circumstanţele din 

ţara destinatară şi intenţiile acesteia, ar prezenta o capacitate sporită un risc evident de a grăbi 

declanşarea unui conflict?

· S-ar simţi o ţară vecină ameninţată de tehnologiile sal echipamentele militare ce urmează a fi 

exportate?

· Există riscul ca tensiunile regionale existente să se transforme într-un conflict armat dacă unul sau 

mai mulţi participanţi obţin acces la aceste tehnologii sau echipamente militare?

· Este exportul, prin natura sa, susceptibil de a fi folosit într-un conflict armat în regiune? Care este 

probabilitatea ca aceste echipamente să fie folosite într-un conflict?

Utilizatorul final

O hotărâre ar trebui luată pentru a determina dacă utilizatorul final ar permite ca aceste echipamente să fie 

folosite într-o manieră incompatibilă cu criteriul patru. Dacă aceste echipamente sunt direct destinate armatei 

sau guvernului, trebuie luată o decizie pentru a stabili dacă acestea vor fi utilizate în cadrul unei acţiune 

militare împotriva unei alte ţări.

Cazuri şi mai complexe intervin atunci când tehnologiile sau echipamentele militare sunt eventual destinate 

unui institut de cercetare sau unei companii private. În acest caz, ar trebui luată o hotărâre privitoare la 

probabilitatea deturnării, iar punctele de vedere exprimate referitor la criteriul patru ar trebui să fie 

fundamentate pe alte criterii, în special preocupările în legătură cu criteriul şapte, riscul de deturnare.

Următoarele aspecte ar putea fi luate în considerare:

· Sunt echipamentele exportate susceptibile de a fi utilizate într-un conflict cu un stat vecin? Sau este 

cel mai probabil ca acestea să fie destinate poliţiei sau unei contribuţii pentru Organizaţia Naţiunilor 

Unite, sau unei alte ramuri a forţelor de securitate fără legătură directă cu preocupări referitoare la 

criteriul patru?

3.4.4 Luarea unei hotărâri: În funcţie de informaţii şi de evaluarea elementelor sugerate în orientările 

precedente, statele membre vor hotărî dacă ar trebui să refuze exportul propus în temeiul criteriului patru.
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ANEXA I (la capitolul 3 secţiunea 4)

Lista neexhaustivă a site-urilor Internet cu surse de informaţii relevante cuprinde:

Organizaţia Naţiunilor Unite

(www.un.org/peace/)

Comitetul 1540

(http://disarmament2.un.org/Committee1540)

OSCE/controlul armamentelor

(www.osce.org/activities/13014.html)

Uniunea Europeană

(www.consilium.europa.eu)
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Secţiunea 5: Cele mai bune practici pentru interpretarea criteriului cinci

Modul de aplicare a criteriului cinci

3.5.1. Poziţia comună 2008/944/PESC a Consiliului se aplică tuturor exporturilor statelor membre de 

echipamente şi tehnologii militare incluse în Lista comună a UE cuprinzând produsele militare, precum şi 

articolelor cu dublă utilizare menţionate la articolul 6 din poziţia comună, fără nicio restricţie referitoare la 

destinaţie. Sfera sa de aplicare este valabilă, de asemenea, pentru criteriul cinci. Spre deosebire de celelalte 

şapte criterii, care atrag atenţia statelor membre asupra unui aspect particular al ţării de destinaţie considerat 

ca fiind o sursă de risc, criteriul cinci solicită ţărilor membre să desfăşoare analize axate pe un parametru 

propriu acestora: securitatea lor naţională, precum şi cea a ţărilor prietene, aliate sau a altor state membre. 

Obiectivul criteriului cinci este să împiedice ca exportul de tehnologii sau echipamente militare să afecteze 

securitatea naţională a statelor membre, a ţărilor aliate sau prietene. Evaluarea exporturilor trebuie efectuată 

în lumina criteriului cinci, fără a prejudicia respectarea altor criterii stabilite în poziţia comună.

Două puncte trebuie să facă obiectul analizei înainte de eliberarea oricărei licenţe de export:

(a) impactul potenţial al operaţiei asupra intereselor de securitate şi apărare ale statelor prietene, aliate sau 

ale altor state membre, fără a prejudicia respectarea altor criterii, în special a criteriilor doi şi patru;

(b) consecinţele exportului asupra securităţii operaţionale a forţelor armate ale statelor membre şi ale 

ţărilor prietene sau aliate;

3.5.2. Surse de informaţii: Informaţiile referitoare la securitatea naţională a statelor membre şi a teritoriilor 

ale căror relaţii externe constituie responsabilitatea unui stat membru, precum şi la interesele de apărare, 

provin mai ales din următoarele surse:

– Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite;

– Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) *3;

  
3 Trimiterile urmate de un asterisc se referă numai la anumite state membre ale Uniunii Europene. Cf. punctului 

3.5.6 de mai jos.
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– OSCE: Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa (Actul final de la Helsinki 1975); 

Principiile care reglementează transferurile de arme convenţionale (25 noiembrie 1993)

– Consiliul Europei;

– Tratatul de la Bruxelles, de înfiinţare a Uniunii Europei Occidentale*;

– Tratatul privind Uniunea Europeană; textele de bază ale PESC („O Europă sigură într-o lume mai 

bună. Strategia Europeană de Securitate”);

– Texte naţionale sau regionale: acorduri în domeniul apărării; acorduri de asistenţă; acorduri privind 

cooperarea militară; alianţe etc.

Având în vedere că, deseori, acordurile privind apărarea au un caracter confidenţial, statele membre pot, în 

cazul unei solicitări precise susceptibile de a se înscrie în sfera de aplicare a criteriului cinci, să îşi consulte 

direct prietenii sau aliaţii în scopul aprofundării analizei posibilului impact al exportului asupra intereselor de 

securitate şi apărare.

Elemente de luat în considerare în luarea unei hotărâri

3.5.3 Concepte-cheie. Titlul criteriului cinci este: „Securitatea naţională a statelor membre şi a teritoriilor 

ale căror relaţii externe sunt sub autoritatea unui stat membru, precum şi cea a ţărilor prietene şi aliate”4

.

3.5.4. Securitatea naţională. Securitatea naţională se referă la capacitatea statelor membre de a asigura 

integritatea teritorială, de a proteja populaţia şi interesele de securitate naţională, precum şi resursele şi 

aprovizionările considerate esenţiale pentru subzistenţa şi independenţa vizavi de orice ameninţări sau 

atacuri.

Securitatea naţională este strâns legată de securitatea Europei. Strategia Europeană de Securitate adoptată de 

Consiliul European în decembrie 2003 a definit spectrul ameninţărilor asupra securităţii Uniunii Europene. 

Acestea includ: terorism (extremism religios, reţele electronice); proliferarea armelor de distrugere în masă; 

conflict regionale (conflicte violente sau îngheţate care persistă la frontierele noastre, minorităţi ameninţate); 

eşecurile statului (corupţie, abuz de putere, instituţii slabe, lipsa responsabilităţii, conflict civil); crima 

organizată (traficului transfrontalier cu droguri, femei, imigranţi ilegali şi arme, pirateria maritimă).

  
4 Această frază este preluată şi adaptată pornind de la unul dintre principiile de bază care guvernează transferurile 

de armament convenţional adoptate de OSCE: „Fiecare stat participant va evita transferurile care sunt 
susceptibile să ameninţe securitatea naţională a altor state, precum şi a teritoriilor ale căror relaţii externe 
constituie responsabilitatea internaţional recunoscută a altui stat.” [principiul 4(b)(ii)].
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Securitatea naţională trebuie de asemenea evaluată prin luarea în considerare a securităţii internaţionale 

(sau colective), care este unul dintre obiectivele urmărite de Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite. Aceasta din 

urmă prevede legalitatea sistemelor regionale de securitate colectivă, cu condiţia ca aceste aranjamente să 

fie în conformitate cu scopurile şi principiile sistemului universal (articolul 52). Acesta recunoaşte dreptul 

inerent la autoapărare colectivă sau individuală (articolul 51).

3.5.5. Teritorii ale căror relaţii externe constituie responsabilitatea unui stat membru. Teritoriile în cauză 

pot fi asimilate următoarelor tipuri:

– Teritoriile care fac obiectul articolului 5 al Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), care defineşte 

sfera de aplicare geografică a unui atac armat susceptibil să declanşeze mecanismul de asistenţă 

militară între părţi;

– Regiunile ultraperiferice: cele patru departamente franceze de peste mări (Guadelupa, Guyana 

Franceză, Martinica şi Reunion); regiunile portugheze autonome Azore şi Madeira, în Oceanul 

Atlantic; comunităţile autonome spaniole ale Insulelor Canare, în Oceanul Atlantic;

– Ţările şi teritoriile de peste mări, care fac obiectul articolelor 182 până la 188 ale Tratatului de 

instituire a Comunităţii Europene (TCE), menţionate în Anexa II a TCE: Groenlanda, Noua Caledonie 

şi teritoriile dependente, Polinezia Franceză, Teritoriile Australe şi Antarctice Franceze, Wallis şi 

Insulele Futuna, Mayotte, Saint-Pierre şi Miquelon, Aruba, Antilele Olandeze, Anguilla, Insulele 

Cayman, Insulele Falkland, Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de Sud, Montserrat, Pitcairn, Sfânta 

Elena şi teritoriile dependente, Teritoriile Antarctice Britanice, Teritoriile Britanice din Oceanul 

Indian, Insulele Turks şi Caicos, Insulele Virgine Britanice, Bermuda;

– teritoriile europene cărora le sunt aplicabile, în anumite condiţii, dispoziţiile TCE [articolul 299, 

alineatele (4) şi (6) ale TCE].

3.5.6. Ţări aliate. Ţările aliate pot fi definite ca fiind statele asociate printr-un tratat sau acord internaţional 

prevăzând o clauză de solidaritate sau o clauză de apărare reciprocă. O clauză de solidaritate prevede 

mobilizarea tuturor instrumentelor de care dispun statele părţi, inclusiv mijloacele militare, dacă unul dintre 

acestea este victima unui atac terorist, a unui dezastru natural sau provocat de om. O clauză de apărare 

colectivă stipulează că, în eventualitatea unui atac armat asupra unuia dintre statele părţi, celelalte au 

obligaţia de a îi acorda ajutor şi asistenţă prin toate mijloacele aflate în puterea acestora, cu respectarea 

caracterului specific al politicii lor de securitate şi apărare.
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Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord instituind Alianţa atlantică sau articolul 5 al Tratatului de 

la Bruxelles de înfiinţare a Uniunii Europei Occidentale sunt exemple de clauze de apărare reciprocă. 

Proiectul de Tratat de instituire a unei Constituţii pentru Europa cuprinde dispoziţii referitoare la o clauză de 

solidaritate şi la o clauză de apărare. Astfel de clauze pot fi incluse de asemenea în acorduri bilaterale de 

apărare, dar acestea nu sunt în general publicate.

Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene sunt membre ale NATO, cu excepţia Suediei, Irlandei, 

Ciprului, Maltei, Austriei şi Finlandei.

Uniunea Europei Occidentale include zece state membre ale Uniunii Europene (Franţa, Germania, Italia, 

Regatul Unit, Ţările de Jos, Luxemburg, Portugalia, Spania, Grecia) care sunt, de asemenea, membre ale 

NATO5. 

3.5.7. Ţări prietene. Calificativul de „ţări prietene” este mai puţin precis decât cel de „ţări aliate”. În general, 

este probabil să fie aplicabil ţărilor cu care statul membru menţine o relaţie bilaterală apropiată şi/sau de 

lungă durată, mai ales în domeniul securităţii şi apărării, sau cu care împărtăşeşte aceleaşi valori şi interese şi 

urmăreşte obiective comune.

Pentru a stabili dacă o ţară poate fi calificată drept prietenă de către un anumit stat membru, statele membre 

pot verifica existenţa unui grup de indicatori pozitivi, incluzând: numărul persoanelor având dublă 

naţionalitate, prezenţa cetăţenilor europeni, existenţa unei comunităţi de limbă, numărul de acorduri 

comerciale şi de acorduri de cooperare etc.

Textul criteriului 5 este:

„Statele membre iau în considerare:

(a) efectul potenţial al tehnologiei sau echipamentului militar care urmează a fi exportat asupra 

intereselor lor de securitate şi apărare, precum şi asupra celor ale statelor membre şi ale ţărilor 

prietene şi aliate, recunoscând, în acelaşi timp, că acest factor nu poate afecta analizarea criteriilor 

referitoare la respectarea drepturilor omului şi ale păcii, securităţii şi stabilităţii regionale;

(b) riscul utilizării tehnologiei sau echipamentului militar vizat împotriva propriilor forţe sau împotriva 

celor ale statelor membre sau ale ţărilor prietene sau aliate.”

  
5 Creat în 1992, statutul de membru asociat în cadrul Uniunii Europei Occidentale permite includerea acelor state 

care sunt membre ale NATO dar care nu erau atunci membre ale Uniunii. Există 6 membri asociaţi (Turcia, 
Norvegia, Islanda, Polonia, Republica Cehă, Ungaria). Toate statele cu statut de observator ale Uniunii Europei 
Occidentale sunt membre ale Uniunii Europene dar nu sunt membre ale NATO, cu excepţia Danemarcei 
(membru în NATO şi Uniunea Europeană, dar nu şi în UEO). Există 5 state cu statut de observator: Danemarca, 
Irlanda, Austria, Suedia, Finlanda.
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3.5.8. Criteriul 5a

3.5.8.1. Sensul efectului potenţial al exportului

(a) Efect pozitiv

Dacă exportul propus contribuie la întărirea securităţii naţionale, în special a intereselor de apărare şi de 

securitate ale statelor prietene, aliate şi ale altor state membre, evaluarea va fi a priori pozitivă, fără a aduce 

atingere analizei care va trebui să fie efectuată cu privire la criteriile doi şi patru.

(b) Efect negativ

Dacă, pe de altă parte, exportul ar ameninţa, direct sau indirect, interesele de securitate şi apărare ale statelor 

prietene, aliate şi altor state membre, evaluarea a priori va fi nefavorabilă.

Evaluarea va lua în considerare în special:

– Menţinerea unui echilibru strategic;

– Natura ofensivă a echipamentelor exportate;

– Sensibilitatea materialului;

– Creşterea performanţelor operaţionale care ar fi determinată de materialul exportat;

– Capacitatea de desfăşurare a echipamentelor exportate şi/sau capacitatea de desfăşurare conferită de 

acele echipamente;

– Utilizarea finală materialului;

– Riscul ca materialul să fie deturnat.

3.5.8.2. Interese de apărare şi de securitate

Atunci când analizează riscul pentru interesele lor de apărare şi securitate, precum şi pentru cele ale statelor 

prietene, aliate sau ale altor state membre, statele membre nu trebuie să omită să ia în considerare posibilul 

impact asupra securităţii forţelor lor când sunt desfăşurate în afara zonei.

Mai mult decât atât, această evaluare va fi efectuată fără a aduce atingere respectării celorlalte criterii.
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3.5.9. Criteriul 5b

Riscul operaţional este analizat după cum urmează:

(a) Există o ameninţare directă asupra securităţii forţelor unui stat membru sau ale unei ţări prietene sau 

aliate?

Ameninţarea poate fi permanentă sau temporară. Statul membru va analiza cu multă atenţie acele cereri 

pentru care destinatarul final se află într-o regiune cunoscută ca fiind instabilă, în special atunci când 

exportul este destinat forţelor armate care ar putea să nu fie întotdeauna sub control total sau permanent. Cu 

timpul, această instabilitate este susceptibilă să genereze o ameninţare la adresa forţelor noastre sau a celor 

ale unui aliat sau prieten, în special atunci când asemenea forţe sunt prezente în regiune pentru operaţiuni de 

cooperare militară sau de menţinere a păcii.



9241/09 dm/AV/an 73
DGE WMD RO

În concluzie, dacă exportul este susceptibil de a determina o ameninţare directă asupra securităţii forţelor 

unui stat membru sau ale unei ţări prietene sau aliate, care sunt prezente în ţara de destinaţie finală sau într-o 

ţară vecină, evaluarea a priori va fi nefavorabilă. Aceeaşi abordare va fi folosită pentru a asigura securitatea 

forţelor internaţionale de menţinere a păcii.

(b) Există un risc de deturnare a tehnologiilor sau echipamentelor militare către o forţă sau un organism 

ostil intereselor sau forţelor unui stat membru, prieten sau aliat?

Riscul este analizat în acelaşi mod precum cele menţionate la criteriul şapte. Ţara exportatoare va lua în 

considerare existenţa grupurilor teroriste, a organizaţiilor angajate în luptă armată împotriva celor aflaţi în 

prezent la putere, sau a reţelelor crimei organizate care ar putea folosi echipamentele în activităţi care pot 

afecta securitatea forţelor statelor membre, a ţărilor prietene sau aliate, precum şi pe cea a forţelor 

internaţionale de menţinere a păcii, sau care ar putea utiliza aceste echipamente într-un mod care nu va fi în 

conformitate cu unul dintre criteriile stabilite de poziţia comună.

(c) Ţara destinatară are capacitatea tehnică de a utiliza echipamentul?

Capacitatea tehnică se referă la abilitatea ţării destinatare de a utiliza în mod eficient echipamentele în 

cauză, atât în termeni materiali cât şi umani. De asemenea, se referă la nivelul tehnologic al ţării destinatare 

şi la capacitatea sa operaţională, şi în general la standardul de performanţă al echipamentelor de care dispune.

Prin urmare, pentru analizarea compatibilităţii unui export de tehnologii sau echipamente militare cu 

capacitatea tehnică, ar trebui să se examineze dacă este oportun să se furnizeze destinatarului echipamente 

mai sensibile sau mai sofisticate decât mijloacele tehnologice şi necesităţile operaţionale ale ţării destinatare.

Pentru a determina compatibilitatea, statele membre trebuie să găsească răspuns la următoarele întrebări:

· Are ţara destinatară infrastructura militară necesară pentru a folosi eficient aceste echipamente?

· Nivelul tehnologic al echipamentelor solicitate este proporţional cu necesităţile formulate de către 

ţara destinatară şi cu capacitatea sa operaţională?

· Sunt bine întreţinute echipamentele similare aflate deja în funcţiune?

· Există suficient personal calificat pentru a utiliza şi întreţine echipamentele? 6

  
6 De exemplu, lucrează deja o proporţie ridicată din inginerii şi tehnicienii ţării în sectorul militar? Există o 
penurie de ingineri şi tehnicieni în sectorul civil, penurie care ar putea fi agravată prin recrutări de personal suplimentar 
în sectorul militar?



9241/09 dm/AV/an 74
DGE WMD RO

(d) Pentru a aprofunda analiza lor privind riscul operaţional, în special pentru cazuri care sunt deosebit de 

sensibile, statele membre ar putea efectua studii de impact pentru fiecare caz în parte, valorificând 

orice informaţie relevantă care ar putea fi schimbată între statele membre, prietene sau aliate. Aceste 

studii vor avea ca scop stabilirea prezenţei forţelor naţionale, europene, internaţionale, precum şi ale 

prietenilor sau aliaţilor, în diverse regiuni ale lumii şi să evalueze, de asemenea, realitatea riscului ca 

echipamentele sau tehnologiile care urmează să fie exportate să fie folosite împotriva acestor forţe.

Studiile de impact ar putea include întrebările următoare:

· În analiza sa asupra realităţii riscului, statul membru va lua în considerare în special:

○ Natura echipamentelor: dacă are caracter direct ofensiv, superioritatea tehnologică pe care ar 

putea să o confere forţelor care o posedă, autonomia în utilizare, creşterea performanţelor 

operaţionale care ar fi permisă de echipamente;

○ Orice diferenţe în doctrina de utilizare a echipamentelor, în funcţie de utilizator;

○ Natura operaţiunilor: război între forţele convenţionale, război asimetric, război civil etc.

· În analiza sa asupra realităţii riscului de deturnare, statul membru va lua în considerare în special:

○ Dacă echipamentele pot fi deturnate cu uşurinţă, apoi utilizate cu uşurinţă chiar şi de către 

agenţi nemilitari, şi/sau încorporate în alte sisteme;

○ Dacă echipamentele pot fi adaptate pentru utilizare militară, sau folosit pentru a modifica alte 

echipamente pentru utilizare militară (în special, să transforme echipamente militare ne-letale 

într-o armă letală);

○ În acest sens, unele echipamente ar putea face obiectul unei atenţii speciale, în special armele de 

calibru mic şi armamentul uşor (inclusiv MANPADS) şi echipamentele pentru vedere pe timp 

de noapte şi de intensificare a luminozităţii;

○ În acest context, operaţiunile cu măsuri de control sporit (marcaj şi trasabilitate, inspecţii la faţa 

locului) sau de luptă împotriva diseminării (distrugerea vechilor stocuri, mecanism de 

supraveghere a cantităţii) vor beneficia de o evaluare a priori mai puţin restrictivă.

3.5.10. Luarea unei hotărâri

În funcţie de informaţii şi de evaluarea elementelor sugerate în punctele 3.5.8, 3.5.9 şi 3.5.10 de mai sus, 

statele membre vor hotărî dacă ar trebui să refuze exportul propus în temeiul criteriului 5.
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ANEXA I (la capitolul 3 secţiunea 5)

SURSE DE INFORMAŢII

UE (Uniunea Europeană)
http://europa.eu/index_en.htm

ONU (Organizaţia Naţiunilor Unite)
http://www.un.org/english/

OSCE (Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa)
http://www.osce.org/

NATO (Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord)
http://www.nato.int/home.htm

UEO (Uniunea Europei Occidentale )
http://www.weu.int/index.html
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Secţiunea 6: Cele mai bune practici pentru interpretarea criteriului şase

Modul de aplicare a criteriului şase

3.6.1. Poziţia comună 2008/944/PESC se aplică tuturor exporturilor statelor membre de echipamente sau 

tehnologii militare incluse în Lista comună a UE cuprinzând produsele militare, precum şi articolelor cu 

dublă utilizare menţionate la articolul 6 din poziţia comună. Prin urmare, în general, criteriul şase se aplică 

exporturilor direcţionate către toate ţările destinatare care nu fac parte din Uniunea Europeană.

Cu toate acestea, deoarece criteriul şase stabileşte o legătură cu comportamentul ţării destinatare privitor la 

comunitatea internaţională, o atenţie deosebită ar trebui acordată acelor ţări care reprezintă motive de 

preocupare datorită atitudinii lor faţă de terorism, naturii alianţelor lor şi respectului pentru dreptul 

internaţional.

3.6.2. Surse de informaţii. Baza comună de surse de informaţii a Uniunii Europene, aflată la dispoziţia 

tuturor statelor membre, este compusă din rapoartele şefilor de misiuni ale Uniunii Europene, declaraţiile sau 

concluziile Consiliului Uniunii Europene, precum şi rezoluţiile Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite.

Informaţiile suplimentare pot fi obţinute de la:

· misiunile diplomatice ale statelor membre şi alte instituţii guvernamentale;

· Organizaţia Naţiunilor Unite şi alte organisme sau agenţii internaţionale sau regionale, cum ar fi 

Organizaţia de Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), Centrul Regional pentru Arme de Calibru 

Mic (RECSA) din Nairobi, Organizaţia Statelor Americane şi Agenţia Internaţională pentru Energie 

Atomică;

· Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR), Federaţia Internaţională a Societăţilor Naţionale ale 

Crucii Roşii şi Semilunii Roşii şi alte organisme umanitare;

· Europol, Interpol şi alte agenţii de informaţii;

· organizaţii neguvernamentale şi alte surse de încredere.

Anexa I cuprinde o listă neexhaustivă a surselor de informaţii relevante.
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3.6.3. Concepte-cheie. Criteriul şase face referire la un domeniu vast de chestiuni de cea mai mare 

importanţă, care ar trebui luate în considerare în orice evaluare şi care sunt evidenţiate în textul acestuia:

„Comportamentul ţării cumpărătoare cu privire la comunitatea internaţională, în special în ceea ce priveşte 

atitudinea sa faţă de terorism, natura alianţelor sale şi respectarea legislaţiei internaţionale.

Statele membre iau în considerare, printre altele, istoricul ţării cumpărătoare cu privire la:

(a) sprijinirea sau încurajarea terorismului şi a criminalităţii organizate internaţionale;

(b) respectarea angajamentelor sale internaţionale, în special în ceea ce priveşte neutilizarea forţei, 

precum şi ale celor luate în contextul legislaţiei internaţionale în domeniul drepturilor omului;

(c) angajamentul său în favoarea neproliferării şi a altor domenii ale dezarmării şi controlului armelor, 

în special semnarea, ratificarea şi punerea în aplicare a controalelor asupra armelor şi a 

convenţiilor de dezarmare menţionate la primul criteriu litera (b).”

Prin urmare, în evaluarea acordării sau neacordării unei licenţe de export, statele membre ar trebui să ia în 

considerare antecedentele şi situaţia actuală a ţării cumpărătoare referitoare la atitudinea acesteia faţă de 

terorism şi crima organizată internaţională, la natura alianţelor sale şi respectarea dreptului şi angajamentelor 

internaţionale, privind în special nefolosirea forţei, dreptul internaţional umanitar şi neproliferarea armelor

de distrugere în masă, controlul armamentului şi dezarmarea.

Criteriul şase trebuie luat în considerare pentru ţările cumpărătoare ale căror guverne afişează un 

comportament negativ cu privire la dispoziţiile anterioare, astfel, pe parcursul evaluării, identitatea specifică 

şi natura utilizatorului final sau a echipamentelor ce urmează să fie exportate nu sunt în centrul atenţiei. În 

realitate în centrul analizei se află comportamentul ţării cumpărătoare, mai mult decât orice consideraţie 

privind riscul că un anumit transfer ar putea avea consecinţe negative deosebite.

Prin urmare, cu privire la conceptele cheie subliniate în criteriul şase, statele membre ar putea considera 

următoarele sugestii.
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3.6.4. Sprijinul sau încurajarea terorismului şi a crimei organizate internaţionale de către ţara 

cumpărătoare. O examinare mai aprofundată este necesară în evaluarea fiecărei cereri de licenţă de export 

pentru ţări cumpărătoare suspecte de sprijinirea prin orice mijloace a terorismului şi crimei organizate 

internaţionale.

În acest cadru, termenul „terorism” trebuie înţeles cu sensul „acte teroriste” interzise de dreptul internaţional, 

cum ar fi atacuri deliberate asupra civililor, atacuri iraţionale, luarea de ostatici, tortura sau uciderea arbitrară 

sau deliberată, când scopul unui astfel de act este, prin natura sau contextul său, acela de a intimida o 

populaţie sau de a obliga un guvern sau o organizaţie internaţională de a comite sau de a se abţine de la 

comiterea unui act.

Cu privire la „crima organizată internaţională” trebuie să se facă trimitere la activităţi cum ar fi traficul de 

droguri, traficul cu fiinţe umane, contrabanda cu imigranţi ilegali, traficul cu substanţe nucleare şi 

radioactive, spălarea banilor şi activităţi similare, efectuate de grupuri organizate de persoane, existente 

pentru o perioadă de timp şi acţionând concertat cu scopul comiterii de crime serioase sau ofense stabilite în 

conformitate cu Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate.

O ţară cumpărătoare poate încuraja sau sprijini terorismul sau crima internaţională în numeroase moduri şi, 

înainte de acordarea unei licenţe, autoritatea competentă ar putea adresa, printre altele, următoarele întrebări:

· Ţara cumpărătoare are antecedente privind activităţi teroriste sau criminale trecute sau prezente?

· Există legături cunoscute sau presupuse între ţara cumpărătoare şi organizaţii teroriste sau 

infracţionale (sau chiar terorişti sau infractori individuali) sau vreun alt motiv pentru a bănui că 

entităţi din interiorul ţării cumpărătoare, sau tolerate de către aceasta, au astfel de legături?

· Există vreun motiv pentru a bănui că ţara cumpărătoare tolerează re-exportul de tehnologii sau 

echipamente militare sau deturnarea acestora către organizaţii teroriste sau infracţionale, sau că 

organizează ea însăşi re-exportul sau deturnarea?

· Ţara cumpărătoare dispune de o legislaţie internă care tolerează activităţile teroriste sau 

infracţionale, sau neaplicarea legislaţiei determină toleranţă faţă de activităţi teroriste sau 

infracţionale? 
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Multe dintre aceste întrebări pot fi adresate, de asemenea, în timpul evaluării în baza criteriului şapte, dar în 

cadrul criteriului şase acestea implică guvernul ţării cumpărătoare, mai mult decât utilizatorul final.

Întrebări mai detaliate ar trebui să fie:

· Ţara cumpărătoare incriminează acordarea de fonduri pentru terorişti, procedează la îngheţarea 

activelor financiare ale persoanelor care comit sau încearcă să comită acte teroriste şi interzice 

furnizarea de servicii către cei care participă la comiterea actelor teroriste?

· Ţara cumpărătoare refuză acordarea oricărei forme de sprijin, activ sau pasiv, entităţilor sau 

persoanelor implicate în acte de terorism?

· Ţara cumpărătoare furnizează avertizări timpurii altor state prin schimb de informaţii?

· Ţara cumpărătoare refuză să ofere adăpost celor care finanţează, plănuiesc, sprijină sau comit acte de 

terorism?

· Ţara cumpărătoare îi împiedică pe cei care finanţează, plănuiesc, sprijină sau comit acte de terorism 

să folosească teritoriul său?

· Ţara cumpărătoare împiedică circulaţia celor care desfăşoară acte de terorism printr-un control de 

frontieră eficient?

3.6.5. Natura alianţelor ţării cumpărătoare. Într-o interpretare strictă, termenul de „alianţă” ar putea să 

însemne un tratat internaţional care leagă un stat de unul sau mai multe alte state şi care prevede condiţiile în 

care acestea îşi acordă asistenţă reciprocă. Având în vedere că puţine dintre numeroasele relaţii dintre state 

privind cooperarea economică, militară sau de apărare se pot încadra într-o interpretare atât de strictă al 

termenului de „alianţă”, în contextul criteriului şase termenul de „alianţă” ar trebui interpretat într-un sens 

mai larg şi include toate acele acorduri economice, militare şi de apărare care, prin natura lor, au ca scop 

stabilirea unei conexiuni importante (care sunt îndreptate, de asemenea, spre scopuri politice comune) între 

două sau mai multe state.
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O interpretare mai largă a termenului de „alianţă” va include, de asemenea, orice viziune comună asupra 

relaţiilor internaţionale (derivată, inter alia, dintr-un punct de vedere politic, interese economice sau 

convenienţe comune), care va avea ca rezultat o acţiune importantă îndreptată spre un obiectiv comun. De 

exemplu, aceasta poate să fie orice tip de sprijin combinat pentru o parte implicată într-o situaţie de criză, 

tensiune sau conflict.

Prin urmare, deoarece natura alianţelor este în principal o evaluare politică, termenul de „alianţă” ar trebui 

interpretat cum grano salis, pe baza intereselor naţionale ale statelor membre.

Având în vedere cele de mai sus, atunci când analizează dacă să acorde sau nu o licenţă de export, statele 

membre ar putea adresa, printre altele, următoarele întrebări:

· Ţara cumpărătoare aparţine unei alianţe fondate sau acţionând împotriva unui stat membru sau 

împotriva unei ţări prietene sau aliate?

· Ţara cumpărătoare aparţine unei alianţe care nu respectă sau nu promovează respectul pentru 

principiile fundamentale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite?

· Ţara cumpărătoare aparţine unei alianţe care acţionează pentru destabilizarea comunităţii 

internaţionale?

3.6.6. Respectarea de către ţara cumpărătoare a angajamentelor sale internaţionale. Atunci când 

analizează acordarea sau neacordarea unei licenţe de export, statele membre pot lua, de asemenea, în 

considerare dacă ţara cumpărătoare (adică guvernul ţării cumpărătoare) îşi respectă sau nu angajamentele 

internaţionale.

Trebuie să se acorde atenţie acelor angajamente care au forţă juridică obligatorie pentru toate statele, atât în 

calitate de norme de drept internaţional cât şi în calitate de norme de tratat acceptate în mod universal de 

toate statele; incluzând în special angajamentele care, prin natura lor, ar putea fi violate [cum ar fi nefolosirea 

forţei (articolul 41 al Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite), sau respectarea dreptului internaţional în cadrul 

unui conflict] în cele mai multe cazuri prin utilizarea tehnologiilor sau a echipamentelor militare.

Statele membre ar trebui să ia în considerare de asemenea:

· Ţara cumpărătoare respectă angajamentele sale de a se conforma embargourilor instituite de ONU, 

OSCE şi de UE privind transferurile de armament?
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· Ţara cumpărătoare foloseşte, a folosit sau ameninţă să folosească forţa încălcând articolul 41 al 

Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, în scopul soluţionării unei crize internaţionale?

· Ţara cumpărătoare încalcă în mod normal angajamente decurgând din dreptul comun internaţional 

sau din tratate pe care le-a semnat în mod voluntar?

· Ţara cumpărătoare se comportă într-un mod care determină excluderea sa din comunitatea 

internaţională a statelor?

Cu privire la dreptul internaţional umanitar, posibili indicatori pentru evaluarea riscului sunt:

· Dacă ţara cumpărătoare şi-a luat un angajament formal de a aplica regulile dreptului internaţional 

umanitar şi dacă a luat măsurile adecvate pentru implementarea acestora;

· Dacă ţara cumpărătoare implementează măsurile legislative, judiciare şi administrative necesare 

pentru represiunea încălcărilor grave ale dreptului internaţional umanitar;

· Dacă o ţară cumpărătoare care este sau a fost angajată într-un conflict armat a comis încălcări grave 

ale dreptului internaţional umanitar;

· Dacă o ţară cumpărătoare care este sau a fost angajată într-un conflict armat nu a luat toate măsurile 

necesare pentru împiedicarea încălcărilor grave ale dreptului internaţional umanitar.

După cum s-a menţionat anterior, tipul de echipamente ce urmează să fie exportate nu pare să fie în centrul 

analizei, şi nici utilizatorul final al acestora, deoarece criteriul şase are ca scop să împiedice orice fel de 

export de tehnologii sau echipamente militare către ţări ale căror guverne nu respectă angajamentele 

internaţionale.

În acest cadru, criteriul unu referitor la cele mai bune practici din poziţia comună (criteriul „angajamentului 

internaţional”) este extrem de util. De aceea statele membre ar trebui să se refere la acesta de asemenea.

Anexa II la prezenta secţiune cuprinde o listă neexhaustivă a tratatelor internaţionale.
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3.6.7. Angajamentul de neproliferare al ţării cumpărătoare şi alte domenii de control al armamentului şi 

dezarmare.

Criteriul şase impune de asemenea luarea în considerare pe parcursul evaluării a antecedentelor ţării 

cumpărătoare cu privire la angajamentele acesteia în domeniul controlului armamentelor şi dezarmării. În 

anumite state membre vor fi examinate atât legislaţia naţională a ţării cumpărătoare cât şi angajamentele sale 

internaţionale. Trebuie să se acorde atenţie în principal acelor convenţii incluse în primul criteriul. 

Unele întrebări care ar putea fi adresate sunt:

· A semnat, ratificat sau aderat ţara cumpărătoare la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, la 

Convenţia privind armele biologice şi toxinelor şi Convenţia privind armele chimice şi aderă aceasta 

la obligaţiile prevăzute în aceste tratate? Dacă nu, din ce motiv?

· Respectă ţara cumpărătoare angajamentul de a nu exporta niciun tip de mine anti-personal, în 

conformitate cu Convenţia privind interzicerea utilizării, stocării, producerii şi transferului de mine 

anti-personal şi distrugerea acestora?

· Ţara cumpărătoare este membru sau participant în cadrul regimurilor şi aranjamentelor internaţionale 

- în special al Grupului furnizorilor nucleari, al Grupului Australia, al Regimului de control al 

tehnologiilor pentru rachete, al Aranjamentului de la Wassenaar şi al Codului de conduită de la Haga 

împotriva proliferării rachetelor balistice - sau respectă angajamentele impuse în cadrul acestora? 

Chiar dacă aspectele menţionate anterior sunt mai relevante pentru evaluarea efectuată în cadrul criteriului al 

şaselea, statele membre ar putea de asemenea să adreseze întrebări care sunt relevante pentru evaluarea în 

cadrul criteriului al şaptelea, şi altele:

· Raportează ţara destinatară Registrului Organizaţiei Naţiunilor Unite privind armele convenţionale? 

Dacă nu, din ce motiv?

· S-a aliniat ţara destinatară la principiile Poziţiei comune 2008/944/PESC sau alte acorduri regionale 

similare?

· Este ţara destinatară implicată in vreo conferinţă pentru dezarmare?

· Aplică ţara destinatară controale eficiente privind exporturile şi transferurile, incluzând o legislaţie 

specializată privind controlul şi aranjamente de acordare a licenţelor în conformitate cu normele 

internaţionale? 
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Din nou, statele membre ar trebui să observe că, pentru evaluarea în cadrul criteriului şapte (riscul de 

deturnare), se pot stabili diferenţe între calităţile tehnologiilor sau echipamentelor militare sau între 

utilizatorii finali; când aceleaşi întrebări sunt adresate în cursul evaluării în cadrul criteriului şase, statele 

membre vor decide dacă să trimită sau nu echipamente de orice tip în ţara în chestiune, pe baza opiniei lor 

privind guvernul ţării destinatare.

Anexa III cuprinde o listă neexhaustivă a organizaţiilor şi regimurilor internaţionale privind controlul 

exporturilor de armament.

3.6.8. Luarea unei hotărâri. În funcţie de informaţii şi de evaluarea globală a ţării, astfel cum este sugerat în 

paragrafele anterioare, statele membre vor hotărî dacă ar trebui să refuze exportul propus în temeiul 

criteriului şase.

Statele membre nu vor elibera o licenţă în cazul în care evaluarea generală a antecedentelor ţării, în cadrul 

criteriului şase, nu este pozitivă.

În orice caz, chiar dacă o asemenea evaluare este pozitivă, aceasta nu poate fi folosită drept justificare pentru 

transferuri de armament care ar fi refuzate în conformitate cu alte criterii ale poziţiei comune. 
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ANEXA I (la capitolul 3 secţiunea 6)

SITE-URI INTERNET CU SURSE DE INFORMAŢII RELEVANTE:

Organizaţia Naţiunilor Unite/armament convenţional
(http://disarmament.un.org/cab/register.html)

Comitetul de Sancţiuni al Consiliului de Securitate
(http://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm)

Raportul Consiliului de Securitate
(http://www.securitycouncilreport.org)

Comitetul împotriva Terorismului al Consiliului de Securitate
(http://www.un.org/sc/ctc/)

Comitetul 1540
(http://disarmament2.un.org/Committee1540)

Programul Global împotriva Corupţiei, Oficiul ONU pentru Combaterea Traficului de Droguri şi Prevenirea 
Criminalităţii
(http://www.unodc.org/unodc/corruptio.html)

Institutul ONU pentru Cercetări privind Dezarmarea/UNIDIR
(http://www.unidir.org)

OSCE/controlul armamentelor
(http://www.osce.org/activities/13014.html)

Uniunea Europeană
(http://www.consilium.europa.eu)

CIA World Fact Book
(https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html)

Jane’s foreign report
(http://www.foreignreport.com)

Jane’s Defence
(http://jdw.janes.com)

SIPRI
(http://www.sipri.org)

Acţiunea Internaţională referitoare la Armele de Calibru Mic
(http://www.iansa.org)

Studiu privind Armele de Calibru Mic (Small Arms Survey)
(http://hei.unige.ch/sas)

Comitetul Internaţional al Crucii Roşii
(http://www.icrc.org)
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ANEXA II (la capitolul 3 secţiunea 6)

TRATATE INTERNAŢIONALE RELEVANTE:

Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite

Convenţia privind interzicerea armelor biologice şi cu toxine;

Convenţia privind armele chimice

Tratatul de neproliferare a armelor nucleare (TNP)

Tratatului de interzicere totală a experienţelor nucleare (CTBT)

Convenţia privind interzicerea utilizării, stocării, producerii şi transferului de mine anti-personal şi 

distrugerea acestora

Tratatul Raratonga

Tratatul de la Pelindaba

Tratatul de la Tlatelolco

Tratatul de la Bangkok

Tratatul privind o zonă liberă de arme nucleare în Asia Centrală

Tratatul privind Antarctica

Tratatul privind fundul mărilor

Tratatul cu privire la spaţiul cosmic

Negocierile privind limitarea armamentului strategic (SALT)

Convenţiile de la Geneva

Convenţia ENMOD

Convenţia privind folosirea anumitor categorii de arme convenţionale (CCWC)

Textele acestora şi ale altor tratate internaţionale sunt disponibile la adresa http://untreaty.un.org/
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ANEXA III (la capitolul 3 secţiunea 6)

ORGANIZAŢII ŞI REGIMURI INTERNAŢIONALE RELEVANTE PRIVIND CONTROLUL 

EXPORTURILOR DE ARMAMENT:

Aranjamentul de la Wassenaar
(http://www.wassenaar.org)

Grupul furnizorilor nucleari
(http://www.nuclearsuppliersgroup.org)

Grupul Australia
(http://www.australiagroup.net)

Comitetul Zangger
(www.zanggercommittee.org)

MTCR
(http://www.mtcr.info)

Codul de conduită de la Haga împotriva proliferării rachetelor balistice

____________________
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Secţiunea 7: Cele mai bune practici pentru interpretarea criteriului şapte

Modul de aplicare a criteriului şapte

3.7.1 Poziţia comună 2008/944/PESC se aplică tuturor exporturilor statelor membre de tehnologii sau 

echipamente militare, precum şi articolelor cu dublă utilizare menţionate la articolul 6 din poziţia comună.

Astfel, a priori, criteriul şapte se aplică exporturilor tuturor ţărilor destinatare fără excepţie . Cu toate 

acestea, aceste practici urmează principiul conform căruia cazurile în care există un risc mai ridicat de 

conflict regional trebuie să facă obiectul unei examinări mai aprofundate decât cazurile în care există un risc 

mai scăzut. Evaluarea cererilor individuale de licenţe de export trebuie efectuată de la caz la caz şi cuprinde 

o analiză a riscului global, bazată pe nivelul riscului potenţial din statul destinatar, pe fiabilitatea celor 

implicaţi în tranzacţii, precum şi pe natura produselor ce urmează să fie transferate şi destinaţia lor finală.

Statele membre sunt încurajate să facă schimb de informaţii privind ţările relevante de la caz la caz prin 

cooperare în cadrul COARM sau prin alte canale. Mai mult decât atât, o documentaţie îmbunătăţită privind 

evaluarea riscului de deturnare în stadiul acordării licenţei ar face deturnarea mai dificilă. Sisteme efective de 

control al utilizatorului final contribuie la prevenirea operaţiilor nedorite, cum ar fi deturnarea sau 

reexportarea echipamentelor şi a tehnologiei militare. Certificatele de utilizator final şi autentificarea 

acestora în stadiul acordării licenţei ar trebui să aibă un rol central în cadrul politicilor îndreptate împotriva 

deturnării. (a se vedea de asemenea capitolul 2 - Practici de acordare a licenţelor). Cu toate acestea, folosirea 

certificatelor pentru utilizatorii finali nu poate înlocui o evaluare completă a riscului pe care îl prezintă 

situaţia din fiecare caz particular.

3.7.2 Surse de informaţii. Informaţii privind riscul de deturnare trebuie solicitate dintr-o mare varietate de 

surse. Baza comună de surse de informaţii a Uniunii Europene aflată la dispoziţia tuturor statelor membre 

este compusă din rapoartele şefilor de misiuni ale Uniunii Europene, publicaţii cu sursă deschisă în domeniul 

apărării, schimburi de informaţii şi site-uri privind regimurile de control al exporturilor, precum şi rapoartele 

comitetelor relevante ale Consiliului de Securitate, în special ale Comitetului Consiliului de Securitate 

stabilit ca urmare a rezoluţiei 1540 (2004); informaţii suplimentare pot fi obţinute, după caz, din partea 

misiunilor diplomatice ale statelor membre, precum şi a altor instituţii guvernamentale cum ar fi autorităţile 

vamale, poliţieneşti şi alte servicii de aplicare a legii, serviciile care furnizează date ale serviciilor de 

informaţii, precum şi prin schimburi de opinii între statele membre privind exporturile către ţara în cauză.

Anexa I la prezenta secţiune cuprinde o listă neexhaustivă a site-urilor internet relevante.

Elemente de luat în considerare în luarea unei hotărâri
3

3.7.3 Concepte-cheie. Criteriul şapte face referire la un domeniu vast de chestiuni de cea mai mare 

importanţă, care ar trebui luate în considerare în orice evaluare. Ar trebui avut în vedere că deturnarea poate 

fi iniţiată la diferite niveluri, poate să aibă loc în interiorul unei ţări sau poate implica deturnare sau re-

transfer către o ţară terţă „neautorizată“. Deturnarea poate să se refere la posesie (utilizatorul final) şi/sau la 

funcţie (utilizare finală).
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Criteriul şapte prevede:

"….
La evaluarea impactului tehnologiei sau echipamentului militar care urmează să fie exportat asupra ţării 

destinatare şi a riscului ca astfel de tehnologie sau echipament să fie deviate către un utilizator final 

indezirabil, se au în vedere următoarele:

(a) interesele legitime de apărare şi de siguranţă naţională ale ţării de destinaţie, inclusiv orice 

participare la activităţi ale Organizaţiei Naţiunilor Unite sau alte activităţi de menţinere a 

păcii;

(b) capacitatea tehnică a ţării de destinaţie de a utiliza astfel de tehnologie sau echipament;

(c) capacitatea ţării de destinaţie de a efectua controale eficiente ale exporturilor;

(d) riscul ca astfel de tehnologie sau echipament să fie reexportat către destinaţii indezirabile şi 

istoricul ţării de destinaţie cu privire la respectarea oricăror prevederi referitoare la 

reexporturi sau la aprobarea reexporturilor pe care statul membru consideră necesar să le 

impună;

(e) riscul ca astfel de tehnologie sau echipament să fie deviat către organizaţii teroriste sau către 

terorişti individuali;

(f) riscul de inginerie inversă sau de transfer neintenţionat de tehnologie.”

Ad (a): Interesele legitime de apărare şi de securitate internă ale ţării destinatare, incluzând orice 

implicare în activităţi ale Organizaţiei Naţiunilor Unite sau în alte activităţi de menţinere a păcii.

Toate naţiunile au dreptul de a se autoapăra conform Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite. Cu toate acestea, 

ar trebui făcută o evaluare pentru a stabili dacă importul este un răspuns adecvat şi proporţionat la nevoile de 

apărare ale ţării destinatare, de asigurare a securităţii interne, sau de sprijin pentru activităţile Organizaţiei 

Naţiunilor Unite sau alte activităţi de menţinere a păcii. Întrebările următoare ar putea fi adresate:

· Există o ameninţare plauzibilă pentru securitate, la care ar putea răspunde importul de tehnologii sau 

echipamente militare planificat?

· Sunt forţele armate echipate să facă faţă unei asemenea ameninţări?

· Care va fi destinaţia echipamentelor importate după încheierea participării la activităţi ale Organizaţiei 

Naţiunilor Unite sau alte activităţi de menţinere a păcii?

Ad (b): Capacitatea tehnică a ţării destinatare de a folosi tehnologiile sau echipamentele militare.

„Capacitatea tehnică a ţării de destinaţie de a utiliza astfel de echipament” poate fi un indicator cheie al 

„existenţei unui risc” de deturnare. Un export propus care pare a depăşi din punct de vedere tehnic ceea ce 

este în mod normal de aşteptat să fie utilizat de către statul destinatar poate să indice că o terţă ţară utilizator 

final este de fapt destinaţia finală intenţionată. Acest concept este aplicabil atât produselor şi sistemelor 

complete, cât şi componentelor şi pieselor de schimb. Exportul de componente şi piese de schimb, atunci 

când nu există probe că ţara destinatară foloseşte sistemele complete, ar putea fi un indiciu evident al altei 

intenţii.
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Unele întrebări care ar putea fi adresate sunt:

· Exportul vizează echipamente cu tehnologie avansată?

· Daca răspunsul este afirmativ, are destinatarul acces la asistenţa tehnică adecvată sau investeşte în 

aceasta pentru a sprijini vânzarea?

· Corespunde exportul propus profilului de apărare al statului destinatar?

· Dacă sunt solicitate componente sau piese de schimb, este statul destinatar cunoscut ca utilizator al 

sistemului relevant care încorporează aceste componente sau piese de schimb?

Ad (c): Capacitatea ţării destinatare de a efectua controale eficiente ale exporturilor.

Aderarea statului destinatar la normele internaţionale de control al exporturilor poate fi un indiciu pozitiv că 

nu se va produce vreo deturnare, intenţionată sau neintenţionată. Unele întrebări care ar putea fi adresate 

sunt:

· Este ţara destinatară semnatară sau membră a tratatelor, aranjamentelor sau regimurilor internaţionale 

importante privind controlul exporturilor (de exemplu aranjamentul de la Wassenaar)?

· Raportează ţara destinatară Registrului Organizaţiei Naţiunilor Unite privind armele convenţionale?

Dacă nu, din ce motiv?

· Ţara destinatară s-a aliniat la principiile Poziţiei comune 2008/944/PESC a Consiliului sau ale altor 

acorduri regionale similare?

· Aplică ţara destinatară controale eficiente privind exporturile şi transferurile, incluzând o legislaţie 

specializată privind controlul şi aranjamente de acordare a licenţelor în conformitate cu normele 

internaţionale?

· Sunt gestiunea şi securitatea stocurilor de un standard de calitate suficient?

· Sunt implementate instrumente legale şi măsuri administrative eficiente pentru prevenirea şi 

combaterea corupţiei?

· Se află statul destinatar în proximitatea unor zone de conflict sau se confruntă cu tensiuni în 

desfăşurare sau alţi factori în cadrul acestuia care ar putea afecta negativ aplicarea credibilă a 

dispoziţiilor privind controlul exporturilor?

· Este cunoscută ţara de utilizare finală declarată pentru vreun antecedent de deturnare de armament, 

inclusiv pentru re-exportul surplusului de echipamente către ţări care suscită preocupări?
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Ad (d) - riscul ca astfel de tehnologie sau echipament să fie reexportat către destinaţii indezirabile şi istoricul 

ţării de destinaţie cu privire la respectarea oricăror prevederi referitoare la reexporturi sau la aprobarea 

reexporturilor pe care statul membru consideră necesar să le impună.

Autoritatea competentă ar trebui să evalueze credibilitatea destinatarului respectiv:

· Sunt echipamentele destinate guvernului sau unei companii private?

Dacă importatorul este guvernul:

· Este guvernul/organismul guvernamental respectiv de încredere în această privinţă?

· Şi-a onorat guvernul/organismul guvernamental respectiv certificatele precedente de utilizator final?

· Există vreun motiv pentru a bănui că guvernul/organismul guvernamental respectiv nu este de 

încredere?

Dacă importatorul este o companie:

· Este această companie cunoscută?

· Este compania autorizată de către guvern în statul destinatar?

· A fost compania implicată anterior în tranzacţii indezirabile?

· Ţara destinatară are capacitatea tehnică de a utiliza echipamentul?

Capacitatea tehnică se referă la abilitatea ţării destinatare de a utiliza în mod eficient echipamentele în 

cauză, atât în termeni materiali cât şi umani. De asemenea, se referă la nivelul tehnologic al ţării destinatare 

şi la capacitatea sa operaţională, şi în general la standardul de performanţă al echipamentelor de care dispune.

Prin urmare, pentru analizarea compatibilităţii unui export de tehnologii sau echipamente militare cu 

capacitatea tehnică ar trebui să se examineze dacă este oportun să se furnizeze destinatarului echipamente 

mai sensibile sau mai sofisticate decât mijloacele tehnologice şi necesităţile operaţionale ale ţării destinatare.
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Ad (e) Riscul ca astfel de tehnologii şi echipamente să fie deturnate către organizaţii teroriste sau terorişti 

care acţionează pe cont propriu (în acest context, echipamentele anti-teroriste necesită o atenţie deosebită).

În evaluarea riscului potenţial în statul destinatar, autoritatea competentă ar putea adresa următoarele 

întrebări:

· Are statul destinatar antecedente privind activităţi teroriste trecute sau prezente?

· Există legături cunoscute sau presupuse cu organizaţii teroriste (sau chiar terorişti individuali) sau 

vreun alt motiv pentru a bănui că entităţi din interiorul statului destinatar participă la finanţarea 

terorismului?

· Există vreun motiv pentru a bănui că echipamentele ar putea fi re-exportate sau deturnate către 

organizaţii teroriste?

În cazul unui răspuns afirmativ la una sau mai multe din întrebările adresate, este necesară o examinare mai 

aprofundată. Autoritatea competentă ar trebui să consulte surse deschise şi alte surse de informaţii în 

continuarea evaluării riscului.

Ad (f)Riscul de inginerie inversă sau de transfer neintenţionat de tehnologie.

Atunci când statele membre decid cu privire la o cerere de licenţă de export, trebuie luate în considerare 

capacitatea destinatarului, stat sau privat, de a analiza şi de a deturna tehnologia conţinută în echipamentele 

militare care se achiziţionează. Statele membre vor putea schimba informaţii relevante pentru a determina 

capacităţile cumpărătorului potenţial al echipamentelor militare europene.

În acest context, şi în special pentru echipamentele care folosesc tehnologii sensibile, următorii factori 

trebuie luaţi în considerare:

– Sensibilitatea şi nivelul protecţiei tehnologiilor incluse în sistem în ceea ce priveşte nivelul estimat de 

expertiză al destinatarului şi voinţa evidentă a destinatarului de a achiziţiona unele dintre aceste 

tehnologii;

– Facilitatea cu care aceste tehnologii ar putea fi analizate şi deturnate, fie pentru a dezvolta 

echipamente similare, fie pentru îmbunătăţirea altor sisteme utilizând tehnologiile achiziţionate;

– Cantităţile care urmează să fie exportate: achiziţionarea unui număr de subsisteme sau articole de 

echipamente care pare să fie subestimat (sau supraestimat) este un indicator al unui demers pentru 

achiziţionarea de tehnologii;

– Comportamentul trecut al destinatarului, atunci când acel destinatar a achiziţionat anterior sisteme pe 

care le-a putut examina pentru a obţine informaţii privind tehnologiile folosite în aceste sisteme. În 

acest context, statele membre pot să se informeze reciproc despre cazurile de furt de tehnologie cu care 

s-au confruntat.
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Pentru a determina compatibilitatea, statele membre trebuie să găsească răspuns la următoarele întrebări:

· Are ţara destinatară infrastructura militară necesară pentru a folosi eficient aceste echipamente?

· Nivelul tehnologic al echipamentelor solicitate este proporţional cu necesităţile formulate de către 

ţara destinatară şi cu capacitatea sa operaţională?

· Sunt bine întreţinute echipamentele similare aflate deja în funcţiune?

· Există suficient personal calificat pentru a utiliza şi întreţine echipamentele? 7

3.7.4 Luarea unei hotărâri. În funcţie de informaţii şi de evaluarea riscurilor sugerate în paragrafele de mai 

sus, statele membre vor hotărî dacă ar trebui să refuze exportul propus în temeiul criteriului şapte.

  
7 De exemplu, lucrează deja o proporţie ridicată din inginerii şi tehnicienii ţării în sectorul militar? Există o 

penurie de ingineri şi tehnicieni în sectorul civil, penurie care ar putea fi agravată prin recrutări de personal 
suplimentar în sectorul militar?
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ANEXA I (la capitolul 3 secţiunea 7)

SITE-URILE INTERNET CU SURSE DE INFORMAŢII RELEVANTE INCLUD:

Organizaţia Naţiunilor Unite/armament convenţional

(http://disarmament.un.org/cab/register.html)

Comitetul de Sancţiuni al Consiliului de Securitate

(http://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm)

Comitetul împotriva Terorismului al Consiliului de Securitate

(http://www.un.org/sc/ctc/)

Comitetul 1540 (http://disarmament2.un.org/Committee1540)

Programul Global împotriva Corupţiei, Oficiul ONU pentru Combaterea Traficului de Droguri şi Prevenirea 

Criminalităţii

(http://www.unodc.org/unodc/corruption.html)

Institutul ONU pentru Cercetări privind Dezarmarea/UNIDIR

(www.unidir.org)

OSCE/controlul armamentului (http://www.osce.org/activities/13014.html)

Uniunea Europeană (www.consilium.europa.eu)

Aranjamentul de la Wassenaar (www.wassenaar.org)

Grupul furnizorilor nucleari (www.nuclearsuppliersgroup.org)

Grupului Australia (www.australiagroup.net)

Comitetul Zangger (www.zanggercommittee.org)

MCTR (http://www.mtcr.info)

Codul de conduită de la Haga împotriva proliferării rachetelor balistice

http://www.bmeia.gv.at/en/foreign-ministry/foreign-policy/disarmament/weapons-of-mass-
destruction/hcoc.html

Jane’s foreign report (www.foreignreport.com)

Jane’s Defence (jdw.janes.com)

Studiu privind Armele de Calibru Mic (www.smallarmssurvey.org)

Raportul Consiliului de Securitate (www.securitycouncilreport.org)

Acţiunea Internaţională referitoare la Armele de Calibru Mic (http://www.iansa.org)

SIPRI (www.sipri.org)
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Secţiunea 8: Cele mai bune practici pentru interpretarea criteriului opt

Modul de aplicare a criteriului opt

3.8.1 Poziţia comună 2008/944/PESC se aplică tuturor exporturilor statelor membre de tehnologii sau 

echipamente militare incluse în Lista comună a UE cuprinzând produsele militare, precum şi articolelor cu 

dublă utilizare menţionate la articolul 6 din poziţia comună. Astfel, a priori, criteriul opt se aplică 

exporturilor tuturor ţărilor destinatare, fără excepţie . Cu toate acestea, întrucât criteriul opt stabileşte o 

legătură cu dezvoltarea durabilă8 a ţării destinatare, o atenţie deosebită ar trebui acordată exporturilor de 

arme către ţările în curs de dezvoltare. Ar fi de aşteptat ca acesta să fie aplicabil numai când se precizează că 

utilizatorul final este un guvern sau altă entitate a sectorului public, deoarece numai în cazul acestor 

utilizatori finali este posibilă deturnarea resurselor rare de la sfera socială şi pot interveni alte cheltuieli. 

Anexa A prezintă un sistem „filtru“ în două stadii pentru a sprijini statele membre să identifice cererile de 

licenţă de export care ar putea fi susceptibile de evaluare pe baza criteriului opt. Stadiul 1 identifică 

preocupările referitoare la evoluţiile la nivel naţional, în timp ce stadiul 2 vizează să stabilească dacă 

valoarea financiară a cererii de licenţă este semnificativă pentru ţara destinatară.

3.8.2 Surse de informaţii. Dacă sistemul de filtrare indicat la punctul 3.8.1 indică necesitatea unor analize 

suplimentare, Anexa B enumără o serie de indicatori economici şi sociali pe care statele membre trebui să îi 

ia în considerare. Aceasta precede o sursă de informaţii pentru fiecare indicator. Performanţele ţării 

destinatare referitoare la unul sau mai mulţi dintre aceşti indicatori nu ar trebui să determine în sine rezultatul 

deciziilor statelor membre referitoare la acordare a licenţelor. Acestea ar trebui mai degrabă să servească 

constituirii unei baze de informaţii care vor contribui la procesul de adoptare a deciziilor. Aliniatele 3.8.3 

până la 3.8.10 evidenţiază elementele criteriului 8 referitor la care urmează să se ia hotărâri adiţionale. 

Elemente de luat în considerare în luarea unei hotărâri

3.8.3 Criteriului opt se referă la aspecte largi şi foarte importante, care trebuie luate în considerare în orice 

evaluare şi care sunt prezentate în textul următor. 

Compatibilitatea exporturilor de tehnologie sau echipament militar cu capacitatea tehnică şi economică a 

ţării de destinaţie, ţinând seama că este de dorit ca ţările să răspundă nevoilor legitime de securitate şi 

apărare cu o cât mai mică deviere de resurse economice şi umane pentru armament. 

  
8 Obiectivele de dezvoltare ale mileniului înglobează dezvoltarea durabilă şi prevăd progrese pentru obiectivele 
referitoare la sărăcie, educaţie, egalitatea dintre bărbaţi şi femei, mortalitatea infantilă, sănătatea maternă, HIV/SIDA şi 
alte boli, mediul înconjurător, precum şi la un parteneriat pentru dezvoltarea globală. 
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În perspectiva informaţiilor provenite din surse relevante, cum ar fi rapoartele întocmite de Programul 

Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, de Banca Mondială, de Fondul Monetar Internaţional şi de 

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, statele membre au în vedere faptul că exportul 

preconizat ar putea împiedica dezvoltarea durabilă a ţării de destinaţie. În acest context, acestea au în 

vedere nivelul relativ al cheltuielilor sociale şi militare ale ţării de destinaţie, luând în considerare de 

asemenea orice ajutor al UE sau bilateral.

Capacitatea tehnică şi economică

3.8.4a Capacitatea economică se referă la impactul importului de tehnologii sau echipamente militare 

asupra disponibilităţii pentru alte scopuri a resurselor economice şi financiare ale ţării destinatare, pe termen 

scurt, mediu şi lung. În acest sens, statele membre ar putea să ia în considerare:

· Atât costul de capital al tehnologiilor sau echipamentelor militare cumpărate, cât şi costurile 

ulterioare previzibile pe parcursul ciclului vieţii acestora, costuri referitoare la operaţiunea aferentă 

(de exemplu, sisteme şi echipamente secundare), formare şi întreţinere;

· Dacă armamentele respective sunt adiţionale la capacităţi existente sau dacă le înlocuiesc pe acestea 

şi - acolo unde este cazul - economiile probabile privind costurile de funcţionare ale vechilor 

sisteme; 

· Modul de finanţare a importului de către ţara destinatară9 şi impactul pe care acesta l-ar putea avea 

asupra datoriei externe şi a situaţiei balanţei de plăţi.

3.8.4b Capacitatea tehnică se referă la abilitatea ţării destinatare de a utiliza în mod eficient echipamentele 

în cauză, atât în termeni materiali cât şi umani. În acest sens, statele membre ar trebui să ia în considerare 

următoarele întrebări:

· Are ţara destinatară infrastructura militară necesară pentru a folosi eficient aceste echipamente?

· Sunt bine întreţinute echipamentele similare aflate deja în funcţiune?

· Există suficient personal calificat pentru a utiliza şi întreţine echipamentele? 10

  
9 Aceasta trebuie luată în considerare deoarece metodele de plată pot să aibă efecte nefavorabile din punct de vedere 
macroeconomic şi al dezvoltării durabile. De exemplu, dacă cumpărarea se face cu plata în numerar rezervele valutare 
pot fi serios diminuate, împiedicând o eventuală plasă de siguranţă pentru gestiunea cursului valutar, şi având astfel 
efecte negative pe termen scurt asupra balanţei de plăţi. Dacă plata se face prin credit (sau orice altă formă), aceasta se 
va adăuga la cheltuielile de îndatorare totale ale ţării destinatare - iar acestea ar putea să atingă deja un nivel care nu este 
sustenabil.
10 De exemplu, lucrează deja o proporţie ridicată din inginerii şi tehnicienii ţării în sectorul militar? Există o penurie de 
ingineri şi tehnicieni în sectorul civil, penurie care ar putea fi agravată prin recrutări de personal suplimentar în sectorul 
militar?
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Nevoi legitime de securitate şi apărare

3.8.5 Toate naţiunile au dreptul de a se autoapăra conform Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite. Cu toate 

acestea, ar trebui făcută o evaluare pentru a stabili dacă importul este un răspuns adecvat şi proporţionat la 

nevoile de autoapărare ale ţării destinatare, de asigurare a securităţii interne, şi de sprijin pentru operaţiunile 

internaţionale de menţinere a păcii şi umanitare. Întrebările următoare ar putea fi luate în considerare:

· Există o ameninţare plauzibilă pentru securitate, la care ar putea răspunde importul de tehnologii sau 

echipamente militare planificat?

· Sunt forţele armate echipate să facă faţă unei asemenea ameninţări?

· Este importul planificat o prioritate plauzibilă având în vedere ameninţarea globală?

Deturnare minimă de resurse umane şi economice în favoarea achiziţionării de armamente

3.8.6 Semnificaţia expresiei „cât mai mică deviere” depinde de un raţionament luând în considerare toţi 

factorii relevanţi. Statele membre trebuie să ia în considerare inter alia următoarele întrebări:

· Este cheltuiala în conformitate cu Strategia de reducere a sărăciei a ţării destinatare sau cu 

programele sprijinite de instituţiile financiare internaţionale?

· Care sunt nivelurile de cheltuieli militare în ţara destinatară? Sunt acestea în creştere în ultimii cinci 

ani?

· Cât de transparente sunt cheltuielile şi achiziţiile militare de stat? Care sunt posibilităţile pentru 

implicarea publică sau democratică în procesul bugetar de stat?

· Există o abordare clară şi consecventă a bugetării militare? Există o politică de apărare bine definită 

şi o articulare evidentă a nevoilor de securitate legitime ţării?

· Sunt disponibile sisteme militare mai eficiente din punctul de vedere al costului?
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Nivelurile relativ al cheltuielilor militare şi sociale

3.8.7 Statele membre ar trebui să ia în considerare următoarele întrebări pentru a evalua dacă achiziţia 

distorsionează semnificativ nivelul cheltuielilor militare comparativ cu cheltuielile sociale:

· Care este nivelul cheltuielilor militare ale ţării destinatare comparativ cu cheltuielile acesteia pentru 

sănătate şi educaţie? 

· Care este nivelul cheltuielilor militare ale ţării destinatare ca procentaj din produsul intern brut 

(PIB)?

· Există, pentru ultimii cinci ani, un trend ascendent al raportului dintre cheltuielile militare şi cele 

pentru sănătate şi educaţie sau dintre cheltuielile militare şi PIB?

· Dacă ţara are niveluri ridicate ale cheltuielilor militare, „ascunde“ o parte a acestora cheltuieli 

sociale? (de exemplu, în societăţile puternic militarizate armata furnizează spitale, ajutor social etc.)

· Are ţara un nivel semnificativ de cheltuieli militare „în afara bugetului“ (de exemplu, se află o parte 

semnificativă a cheltuielilor militare în afara procesului normal al contabilităţii şi controlului 

bugetar)?

Fluxurile de ajutoare

3.8.8 Statele membre ar trebui să ia în considerare nivelul fluxurilor de ajutoare către ţara importatoare şi 

fungibilitatea potenţială a acestora11. 

· Este ţara respectivă foarte dependentă de ajutoarele multilaterale, ale Uniunii Europene sau 

bilaterale?

· Care este dependenţa ţării faţă de ajutoare, exprimată ca proporţie din produsul naţional brut?

  
11 Fungibilitatea se referă la deturnarea potenţială a fluxurilor de ajutoare către cheltuieli militare neautorizate.



9241/09 dm/AV/an 98
DGE WMD RO

Impactul cumulativ

3.8.9 O evaluare a impactului cumulativ al importurilor de armament asupra economiei ţării destinatare 

poate fi efectuată numai făcând referire la exporturile provenind din toate sursele, dar cifre precise nu sunt de 

regulă disponibile. Fiecare stat membru poate dori să ia în considerare impactul cumulativ al propriilor sale 

exporturi de armamente către o ţară destinatară, inclusiv cererile de licenţe recente şi prognozate. Acesta 

poate dori de asemenea să ia în considerare informaţiile disponibile privind exporturile actuale şi planificate 

din partea altor state membre, precum şi din partea altor state furnizoare. Surse potenţiale de informaţii sunt, 

inter alia, Raportul anual al Uniunii Europene, rapoartele anuale ale statelor membre, Aranjamentului de la 

Wassenaar, Registrului Organizaţiei Naţiunilor Unite privind armamentul, precum şi rapoartele anuale ale 

Institutului Internaţional pentru Cercetări în Domeniul Păcii de la Stocholm.

3.8.10 Informaţii privind exporturile cumulative de armament pot fi folosite pentru o evaluare mai precisă a:

· tendinţelor istorice, prezente şi prognozate privind cheltuielile militare ale ţării destinatare şi modul 

în care acestea pot afecta exportul propus.

· tendinţelor cheltuielilor militare exprimate ca procentaj din venitul ţării destinatare sau ca procentaj 

din cheltuielile sociale ale acesteia.

3.8.11Luarea unei hotărâri: Pe baza datelor şi evaluării elementelor critice sugerate conform punctelor 

3.8.3 până la 3.8.10 anterioare, statele membre vor hotărî dacă exportul propus afectează serios dezvoltarea 

durabilă a ţării destinatare. 
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ANEXA A (la capitolul 3 secţiunea 8)

Pentru a lua o decizie iniţială stabilind dacă cererea de licenţă de export merită sau nu să fie luată în 

considerare conform criteriului 8, statele membre trebuie să ţină cont de nivelul de dezvoltare al ţării 

destinatare şi de valoarea financiară a exportului propus. Graficul următor este destinat sprijinirii statelor 

membre în procesul lor de luare a deciziilor:

DA DA

DA DA

NO YES NO

NU

DA NU

DA NU

FILTRUL 1
Nivelul de 
dezvoltare

Ţara are probleme 
majore de dezvoltare?

Ţara are unele probleme 
de dezvoltare? 

FILTRUL 2

Valoarea 
financiară

Transferul este 
substanţial din punct de 

vedere financiar?

Transferul este suficient de 
mare pentru a avea un impact 

asupra dezvoltării?

Transferul face parte 
dintr-o tranzacţie mai 

mare? 

Transferul face 
parte dintr-o 

tranzacţie mai 
mare?

SFÂRŞIT

SFÂRŞIT

SUNT NECESARE ANALIZE SUPLIMENTARE
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ANEXA B (la capitolul 3 secţiunea 8)

Statele membre ar putea dori să ia în considerare un număr de indicatori economici şi sociali referitori la ţara 

destinatară şi evoluţia acestora în ultimii ani, aşa cum se menţionează în cele ce urmează, împreună cu 

sursele de informaţii.

Indicator Sursa de informaţii

Nivelul cheltuielilor militare comparativ cu 
cheltuielile publice pentru sănătate şi

IISS Military Balance; SIPRI; Rapoarte de 
ţară BM/FMI; WDI

Cheltuielile militare ca procentaj din 
produsul intern brut (PIB)

IISS Military Balance; SIPRI; Rapoarte de 
ţară BM/FMI; WDI.

Dependenţa faţă de ajutoare, exprimată ca 
proporţie din PNB

WDI

Viabilitatea fiscală WDI, WDR, Rapoarte de ţară ale IFI

Viabilitatea datoriei BM/FMI, inclusiv rapoarte de ţară

Performanţa faţă de obiectivele dezvoltare ale 
mileniului (post-2005)

PNUD, Raportul de Dezvoltare Umană

LISTA DE ABREVIERI

IFI : Instituţii financiare internaţionale
IISS : Institutul internaţional pentru studii strategice
FMI : Fondul Monetar Internaţional
SIPRI: Institutului Internaţional pentru Cercetări în Domeniul Păcii de la Stockholm
PNUD: Programului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
BM : Banca Mondială
WDI : Indicatori de dezvoltare mondială
WDR : Rapoarte de dezvoltare mondială

LISTA SURSELOR (SITE-URI INTERNET)

IFI : http://www.ifiwatchnet.org
IISS : http://www.iiss.org
FMI : http://www.imf.org
SIPRI: http://www.sipri.org
PNUD: http://www.undp.org.in
BM : http://www.worldbank.org
WDI : http://www.publications.worldbank.org/WDI
WDR : http://econ.worldbank.org/wdr

________
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Capitolul 4 - TRANSPARENŢĂ

Secţiunea 1: Cerinţele privind transmiterea informaţiilor pentru Raportul anual al Uniunii Europene

4.1.1 Articolul 8 din poziţia comună prevede:

“1. Fiecare stat membru transmite tuturor celorlalte state membre, în condiţii de confidenţialitate, un raport 

anual cu privire la exporturile sale de echipament militar şi la punerea în aplicare a prezentei poziţii 

comune.

2. Un raport anual al Uniunii Europene, întocmit pe baza contribuţiilor tuturor statelor membre, se 

înaintează Consiliului şi se publică în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene. 

3. În plus, fiecare stat membru care exportă tehnologie sau echipament de pe Lista comună a UE cuprinzând 

produsele militare publică un raport naţional privind exporturile sale de tehnologie şi echipament militar, 

conţinutul acestuia fiind în conformitate cu legislaţia internă şi, după caz, va furniza informaţii pentru 

raportul anual al UE privind punerea în aplicare a prezentei poziţii comune, astfel cum este prevăzut în 

ghidul de utilizare.

4.1.2 Fiecare stat membru va furniza în fiecare an Secretariatului Consiliului următoarele informaţii.

Informaţiile marcate cu * nu vor fi publicate direct în Raportul anual al Uniunii Europene, ci vor fi agregate 

într-un mod convenit de către statele membre:

(a) Numărul licenţelor de export acordate pentru fiecare destinaţie, detaliate conform categoriilor din 

Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare (dacă există);

(b) Valoarea licenţelor de export acordate pentru fiecare destinaţie, detaliate conform categoriilor din 

Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare (dacă există);

(c) Valoarea exporturilor reale pentru fiecare destinaţie, detaliate conform categoriilor din Lista comună 

a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare (dacă există);

(d) Numărul refuzurilor exprimate pentru fiecare destinaţie, detaliate conform categoriilor din Lista 

comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare*;
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(e) De câte ori fiecare criteriu din poziţia comună este folosit pentru fiecare destinaţie, detaliate conform 

categoriilor din Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare*; 

(f) Numărul de consultări iniţiate;

(g) Numărul de consultări primite;

(h) Numărul de licenţe acordate în ciuda unui refuz anterior*;

(i) Adresa site-ului Internet naţional al raportului anual privind exporturile de armament.

4.1.3 Atunci când statele membre recurg la licenţe deschise, acestea trebuie să furnizeze cât mai multe 

informaţiile menţionate anterior pe cât este posibil.
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Secţiunea 2: Modelul comun pentru includerea informaţiilor în rapoartele naţionale

„[Statul membru] produce, de asemenea, date statistice care urmează să fie incluse în Raportul anual al UE cu privire la exporturile de arme în conformitate cu 

articolul 8 din Poziţia comună 2008/944/PESC. Statele membre au stabilit ca prioritate pentru viitorul apropiat continua armonizare a rapoartelor naţionale, inclusiv 

a informaţiilor statistice, îndreptate spre promovarea unor informaţii cât mai omogene destinate includerii în Raportul anual al UE. Pentru facilitarea acestui proces 

[Statul membru] include tabelul următor care evidenţiază informaţiile pe care toate statele membre vor încerca să le furnizeze pentru Raportul anual al Uniunii 

Europene1.

EXPORTURILE DE ARMAMENTE ALE UNIUNII EUROPENE PER DESTINAŢIE

Ţara de 

destinaţi

e (A)

M
L 
1

M
L 
2

M
L 
3

M
L 
4

M
L 
5

M
L 
6

M
L 
7

M
L 
8

M
L 
9

M
L 
10

M
L 
11

M
L 
12

M
L 
13

M
L 
14

M
L 
15

M
L 
16

M
L 
17

M
L 
18

M
L 
19

M
L 
20

M
L 
21

M
L 
22

TOTAL 
per 
destinaţie

a

b

c

1 Cu respectarea defalcării cifrelor pentru fiecare categorie din Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare şi referitor la cifrele pentru 
exporturile reale (linia c), pentru statele membre care pot furniza astfel de informaţii.
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Ţara de 
destinaţie

M
L 
1

M
L 
2

M
L 
3

M
L 
4

M
L 
5

M
L 
6

M
L
7

M
L 
8

M
L 
9

M
L 
10

M
L 
11

M
L 
12

M
L 
13

M
L 
14

M
L 
15

M
L 
16

M
L 
17

M
L 
18

M
L 
19

M
L 
20

M
L 
21

M
L 
22

TOTAL 
per 
destinaţie

a

b

c

Ţara de 
destinaţie 
(C)

M
L 
1

M
L 
2

M
L 
3

M
L 
4

M
L 
5

M
L 
6

M
L 
7

M
L 
8

M
L 
9

M
L 
10

M
L 
11

M
L 
12

M
L 
13

M
L 
14

M
L 
15

M
L 
16

M
L 
17

M
L 
18

M
L 
19

M
L 
20

M
L 
21

M
L 
22

TOTAL 
per 
destinaţie

a

b

c

etc. ...

Cheie: (a) = numărul de licenţe emise, (b) = valoarea licenţelor emise în euro, (c) = valoarea exporturilor de armament în euro.
ML = categoria din Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare (cf. JO C65 din 19 februarie 2009, referitor la varianta completă a 
Listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare.”
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Secţiunea 3: Adrese de Internet pentru rapoartele naţionale privind exporturile de armament

Adresele de Internet pentru site-urile naţionale ale statelor membre privind controlul exporturilor de 

armament sunt indicate mai jos:

Austria: http://www.bmeia.gv.at

Belgia: (Flandra) www.vlaanderen.be/wapenhandel
(Regiunea Valonă şi regiunea Bruxelles-capitală, în construcţie)

Bulgaria: http://www.mee.government.bg/ind/lic/arms.html

Republica Cehă: http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/default.asp?ido=15135&idj=2&amb
=1&ikony=True&trid=1&prsl=True&pocc1=8

(www.mzv.cz/kontrolaexportu)

Danemarca: « Udførsel af vaben og produkter med dobbelt anvendelse fra Danmark »
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Nedrus
tningIkkespr edningOgEksportkontrol/Eksportkontrol/Udfoerselsrapporter/

Estonia: http://www.vm.ee/eng/kat_153

Finlanda: www.defmin.fi/index.phtml/page_id/75/topmenu_id/5/menu_id/75/
this_topmenu/65/lang/3/fs/12 

Franţa:
http://www.defense.gouv.fr/sites/defense/decouverte/activites_des_forces/rapports_dact

ivite/

Germania: http://www.bmwi.de/Navigation/Service/bestellservice,did=72610.html (raport naţional 
privind exporturile de armament ale Germaniei) şi: 
http://www.bafa.de/1/en/tasks/01_control.htm (informaţii generale privind sistemul de 
control al exporturilor din Germania).

Ungaria: http://www.mkeh.hu

Irlanda: http://www.entemp.ie/trade/export/military.htm

Italia: http://www.camera.it
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Letonia: http://www.mfa.gov.lv

Lituania: http://www.urm.lt/index.php?1703452064

Luxemburg: www.mae.lu

Malta: www.mcmp.gov.mt/commerce_trade04.asp

Ţările de Jos: http://www.exportcontrole.ez.nl

Polonia: http://dke.mg.gov.pl
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Portugalia:
http://www.mdn.gov.pt/mdn/pt/mdn/organograma/dgaed/ciaarmamento/DGAED_Comercio_Industria_Arma
mento_relatorios_anuais.htm

România: www.ancex.ro, www.export-control.ro

Slovacia: www.economy.gov.sk

Slovenia: www.mors.si

Spania: http://www.revistasice.com/Estudios/Documen/bice/2827/BICE28270101.PDF
(www.mcx.es/sgcomex/mddu)

Suedia: http://www.sweden.gov.se

Regatul Unit: http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=
OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1007029390554
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CAPITOLUL 5 - STATELE CARE ADERĂ LA POZIŢIA COMUNĂ

Secţiunea 1: Lista aderenţilor, a punctelor de contact şi informaţii suplimentare privind aderarea 

acestora

5.1.1 Norvegia:

Persoana de contact/Instituţia:

Numele: Ministerul Afacerilor Externe
Departamentul pentru politica de securitate şi relaţii bilaterale
Unitatea pentru controlul exporturilor

Persoana de contact: Anne Kari Lunde

Adresa: 7 juni pl./Victoria Terrace
N-0032 Oslo

Telefon: 47 22 24 35 96
Fax: 47 22 24 34 19

E-mail: s-ekso@mfa.no
anne.kari.lunde@mfa.no

Site-ul Internet pentru Raportul anual: http://www.eksportkontroll.mfa.no

Context

- Aliniat la poziţia comună în martie 2009

- Respectă embargourile instituite de Uniunea Europeană asupra vânzărilor de armament

Acorduri internaţionale relevante

- Criteriile OSCE privind exporturile de armament convenţional.

- Aranjamentul de la Wassenaar pentru controlul exporturilor de arme convenţionale, produse şi 
tehnologii cu dublă utilizare.

- Convenţia privind interzicerea utilizării, stocării, producerii şi transferului de mine anti- personal şi 

distrugerea acestora.

Prevederi relevante ale legislaţiei naţionale şi alte prevederi

- Legea nr. 93 din 18 decembrie 1987 privind controlul asupra bunurilor, serviciilor şi tehnologiilor 
strategice;

- Decretul Ministerului afacerilor externe din 10 ianuarie 1989 pentru punerea în aplicare a 
regulamentelor privind bunurile, serviciile şi tehnologiilor strategice.
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CAPITOLUL 6 - LISTA COMUNĂ A UNIUNII EUROPENE CUPRINZÂND PRODUSELE 

MILITARE

6.1.1 Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare are statut de angajament politic în 

cadrul Politicii Externe de Securitate Comună. Cea mai recentă versiune a listei comune a UE a fost 

publicată în Jurnalul Oficial C 65 din 19 martie 2009, paginile 1-34. Aceasta ia în considerare schimbările 

asupra cărora s-a convenit în cadrul Aranjamentului de la Wassenaar de la data publicării listei anterioare în 

martie 2008.

6.1.2 Lista trebuie actualizată pentru a reflecta modificările în listele internaţionale relevante şi pentru a 

încorpora orice altă modificare convenită de către statele membre.

6.1.3 Cea mai recentă versiune a Listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare este 

disponibilă la următoarele adrese Internet: http://www.consilium.europa.eu/export-controls (de exemplu 

paginile Internet privind controlul exporturilor legate de securitate din secţiunea Politicii Externe de 

Securitate Comună a site-ului internet al Consiliului).
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ANEXĂ

FORMULAR 1 - Notificare de refuz în temeiul Poziţiei comune 2008/944/PESC a Consiliului,

(* marchează o rubrică obligatorie)

1. Identificare

1.1 Număr de identificare*:

1.2 Guvernul care notifică*

1.3 Ţara de destinaţie finală* :

1.4 Data notificării*:

1.5 Detalii cu privire la persoana care poate fi contactată pentru informaţii suplimentare :

2. Bunuri

2.1 Scurtă descriere a bunurilor*

2.2 Referinţa în cadrul listei de control*:
(cu sub-categorii acolo unde este cazul)

2.3 Cantitatea:

2.4 Valoarea (facultativ):

2.5 Producătorul (facultativ):

3. Utilizarea finală declarată*:

4. Destinatar

4.1 Nume*:

4.2 Adresa:

4.3 Ţara*:

4.4 Număr(numere) de telefon:

4.5 Număr(numere) de fax:

4.6 Adresa/adresele de e-mail:
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Utilizatorul final (dacă este diferit)

5.1 Nume*:

5.2 Adresa:

5.3 Ţara*:

5.4 Număr(numere) de telefon:

5.5 Număr(numere) de fax:

5.6 Adresa/adresele de e-mail:

6 Motivele refuzului (Criterii)*:

7. Remarci suplimentare (facultativ):

8. Numai pentru notificările de refuz referitoare la intermedieri

8.1 Ţara de origine a bunurilor:

8.2 Numele intermediarului

8.3 Adresa/adresele profesionale

8.4 Număr(numere) de telefon:

8.5 Număr(numere) de fax:

8.6 Adresa/adresele de e-mail:
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FORMULAR 2 - Amendament sau revocare a unei notificări de refuz în temeiul Poziţiei comune 
2008/944/PESC a Consiliului,
(* marchează o rubrică obligatorie)

Identificare

1.1 Număr de identificare*:

1.2 Eliberat de*:

1.3 Ţara de destinaţie*:

1.4 Data efectivă a modificării sau a revocării*:

1.5 Detalii cu privire la persoana care poate fi contactată pentru informaţii suplimentare*:

Numai pentru modificări

2.1 Element(e) informativ(e) de modificat*:

2.2 Noi elemente informative :

2.3 Motivele modificării:

Numai pentru revocări

3.1 Motivele revocării*: 
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FORMULARUL 3 - Notificare de refuz privind înregistrarea unui intermediar de arme conform 

Poziţiei comune 2003/468/PESC a Consiliului privind controlul intermedierii de arme

(* marchează o rubrică obligatorie)

1. Identificarea:

1.1 Număr de identificare*:

1.2 Guvernul care notifică*

1.3 Intermediarul refuzat*:

1.4 Regiunile sau ţările de destinaţie finală (dacă sunt cunoscute):

1.4 Data notificării*:

1.5 Detalii cu privire la persoana care poate fi contactată pentru informaţii suplimentare*:

2. Intermediar(i):

2.1 Intermediarul refuzat:*

2.2 Alte companii implicate*:

2.3 Numele şi funcţiile persoanelor implicate*:

2.4 Adresa/adresele profesionale*:

2.5 Număr(numere) de telefon:

2.6 Număr(numere) de fax:

2.7 Adresa/adresele de e-mail:

3. Bunuri (dacă sunt cunoscute):

3.1 Scurtă descriere a bunurilor*:

3.2 Referinţa în cadrul listei de control (cu sub-categorii acolo unde este cazul): 

3.3 Ţara de origine a bunurilor:

3.4 Cantitatea:

3.5 Valoarea:

3.6 Producătorul:

4. Motivele refuzului *:

5. Remarci suplimentare:


