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COMUNICARE 

 

privind sancţiunile impuse de UE având în vedere acţiunile Rusiei de 

destabilizare a situaţiei în Ucraina şi impactul interdicţiilor impuse de 

Federaţia Rusă asupra importurilor sale de produse agro – alimentare  

 

 

În urma evenimentelor din Ucraina de la începutul acestui an, Uniunea 

Europeană alături de cele 28 de state membre ale sale a decis instituirea unor 

măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea 

teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. România, ca stat membru al 

Uniunii Europene pune în aplicare tot ceea ce se decide la nivelul acesteia.  

La data de 31 iulie 2014, UE a adoptat aplicarea de măsuri restrictive având în 

vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a situaţiei în Ucraina prin intermediul 

DECIZIEI 2014/512/PESC A CONSILIULUI din 31 iulie 2014 şi REGULAMENTUL (UE) 

NR. 833/2014 AL CONSILIULUI din 31 iulie 2014, care au în vedere următoarele:  

În legătură cu interdicţiile UE privind domeniul tehnologiilor sensibile, la data 

de 8 septembrie 2014, UE a adoptat un nou set de măsuri restrictive privind 

Federaţia Rusă.  

Astfel, Uniunea Europeană a avut în vedere amendarea actelor legislative 
pentru extinderea regimului de sancţiuni sectorial în raport cu acţiunile care 
subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa 
Ucrainei, prin DECIZIA 2014/659/PESC A CONSILIULUI din 8 septembrie 2014 şi 
REGULAMENTUL (UE) NR. 960/2014 AL CONSILIULUI din 8 septembrie 2014. 

Noile măsuri sancţionatorii prevăd:  

 Extinderea listei de persoane supusă regimului de sancţiuni vizând 
intrarea pe teritoriul SMUE sau tranzitarea acestuia, precum şi 
îngheţarea fondurilor sau a resurselor economice deţinute, păstrate 
sau controlate de acestea. Lista actuală conţine în final 24 de nume.  

 De asemenea, ca element de noutate, sancţiunile vizează persoanele 
fizice sau juridice, entităţile sau organismele care desfăşoară 
tranzacţii cu grupările separatiste din regiunea Donbass a Ucrainei, 
conform solicitării CE din 30 august 2014. 

 Consolidarea regimului de sancţiuni impus Moscovei în cele patru 
sectoare vizate de noile măsuri UE: restricţii pe piaţa de capital, 
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apărare, produse cu dublă utilizare şi tehnologii sensibile.  Noul 
pachet de măsuri restrictive împotriva Rusiei reprezintă un 
instrument pentru eficientizarea regimului sancţionator aflat în 
vigoare şi o garanţie a aplicării principiului referitor la faptul că 
sancţiunile UE au rolul de a schimba cursul acţiunilor Rusiei în 
Ucraina.  

 

Astfel, din punct de vedere economic, s-a adoptat extinderea restricţiilor 

deja existente pentru domeniul tehnologiilor sensibile, prin adăugarea 

interdicţiilor de furnizare a serviciilor asociate acestora, atunci când acestea sunt 

destinate explorării şi extracţiei petrolului în ape adânci, explorării petrolului 

arctic sau proiecte privind petrolul de şist. Serviciile asociate vizate sunt: foraj, 

testarea puţurilor, servicii de exploatare forestieră, furnizarea de vase 

plutitoare. 

 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să ne informaţi prin 

intermediul Consiliului de Export asupra problemelor/barierelor întâlnite în 

activitatea dumneavoastră economică, în legătură cu sancţiunile impuse de UE 

privind Rusia, precum şi asupra restricţiilor impuse de Rusia la importurile sale din 

SUA, UE, Canada, Australia şi Norvegia. 

 

 


