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AVIZ CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE
RETRAGEREA REGATULUI UNIT ȘI NORMELE UE ÎN DOMENIUL
SĂNĂTĂȚII PLANTELOR

La 1 februarie 2020, Regatul Unit s-a retras din Uniunea Europeană și a devenit o țară
terță1. Acordul de retragere2 prevede o perioadă de tranziție, care se încheie la
31 decembrie 20203. Până la această dată, dreptul UE se va aplica integral Regatului Unit
și pe teritoriul acestuia4.
În perioada de tranziție, UE și Regatul Unit vor negocia un acord privind un nou
parteneriat, care să prevadă în special o zonă de liber schimb. Cu toate acestea, nu este
sigur că un astfel de acord va fi încheiat și va intra în vigoare la încheierea perioadei de
tranziție. În orice caz, un astfel de acord ar crea o relație care, în ceea ce privește
condițiile de acces pe piață, va fi foarte diferită de participarea Regatului Unit la piața
internă, la uniunea vamală a UE5, precum și la domeniul TVA și al accizelor.
Prin urmare, tuturor părților interesate, în special operatorilor economici, li se amintește
situația juridică ulterioară încheierii perioadei de tranziție (Partea A de mai jos). Prin
prezentul aviz se explică, de asemenea, anumite dispoziții relevante privind separarea ale
Acordului de retragere (Partea B de mai jos), precum și normele aplicabile pe teritoriul
Irlandei de Nord după încheierea perioadei de tranziție (Partea C de mai jos).

1

O țară terță este o țară care nu este membră a UE.

2

Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană
și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, JO L 29, 31.1.2020, p. 7 („Acordul de retragere”).
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Perioada de tranziție poate fi prelungită, înainte de 1 iulie 2020 și o singură dată, cu până la unul sau
doi ani [articolul 132 alineatul (1) din Acordul de retragere]. Până în prezent, guvernul Regatului Unit
a exclus o astfel de prelungire.

4

Cu anumite excepții, prevăzute la articolul 127 din Acordul de retragere, niciuna dintre acestea nefiind
relevantă în contextul prezentului aviz.
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În particular, un acord de liber schimb nu include concepte ținând de piața internă (în domeniul
bunurilor și serviciilor) cum ar fi recunoașterea reciprocă, principiul țării de origine și armonizarea. De
asemenea, un acord de liber schimb nu elimină formalitățile și controalele vamale, precum cele privind
originea mărfurilor și a materialelor care intră în componența acestora, și nici interdicțiile și restricțiile
referitoare la importuri și exporturi.

Recomandări pentru părțile interesate:
Pentru a face față consecințelor descrise în prezentul anunț, părților interesate li se
recomandă în special:
− să asigure tratarea materialelor de ambalaj din lemn (cum ar fi paleții) utilizate în
schimburile comerciale dintre UE și Regatul Unit și
− să adapteze canalele de distribuție, în special în cazul în care importurile de plante
sunt interzise sau fac obiectul unor restricții specifice.
A. SITUAȚIA JURIDICĂ ULTERIOARĂ ÎNCHEIERII PERIOADEI DE TRANZIȚIE
După încheierea perioadei de tranziție, normele UE în domeniul sănătății plantelor nu se
vor mai aplica Regatului Unit6. Acest lucru are în special următoarele consecințe:
1. INTRODUCEREA
UE

PLANTELOR, A PRODUSELOR VEGETALE SAU A ALTOR OBIECTE ÎN

În conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (UE) 2016/20317, se interzice
introducerea în Uniune a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte. Lista
plantelor, produselor vegetale și celorlalte obiecte interzise este prevăzută în anexa
VI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/20728.
În conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (UE) 2016/2031, anumite plante,
produse vegetale și alte obiecte enumerate în anexa VII la Regulamentul de punere
în aplicare (UE) 2019/2072 pot fi introduse în Uniune numai dacă îndeplinesc
cerințele speciale prevăzute în partea din anexa menționată mai sus. Aceste cerințe
pot consta într-o serie de opțiuni, cum ar fi originea din țări indemne de dăunători,
originea din zone indemne de dăunători sau supunerea la un sistem de certificare a
inspecțiilor, a eșantionării, a testării, a tratamentelor sau alte măsuri, garantând
astfel absența organismului dăunător în cauză.
De exemplu:


se interzice importul de tuberculi din specia Solanum L. (inclusiv cartofii
alimentari) și al hibrizilor acestora9;
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În ceea ce privește aplicabilitatea legislației UE privind sănătatea plantelor în Irlanda de Nord, a se
vedea partea C din prezentul aviz.

7

Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016
privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, JO L 317, 23.11.2016, p. 4.
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Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a
unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului
European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare
plantelor, JO L 319, 10.12.2019, p. 1.
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Punctele 15-17 din anexa VI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072, în care se prevăd,
de asemenea, excepțiile aferente.
2



Importurile de fructe de Citrus, Malus și Pyrus care pot proveni din alte țări terțe
și care au fost reexportate din Regatul Unit către Uniune trebuie să fie însoțite de
un certificat fitosanitar și face obiectul unor cerințe specifice în ceea ce privește
originea fructelor respective din țări, zone sau locuri de producție indemne de
anumiți dăunători, informații privind trasabilitatea sau inspecții oficiale și
anchete privind prezența dăunătorilor respectivi10;



Materialul de ambalaj din lemn, indiferent dacă este sau nu în uz efectiv în
transportul de obiecte de orice fel, nu poate fi introdus în Uniune decât dacă este
conform cu tratamentul și cu marca specificate în Standardul internațional al
FAO pentru măsuri fitosanitare nr. 15 („ISPM 15”)11.

2. CONTROALE OFICIALE LA IMPORT
În conformitate cu articolul 72 din Regulamentul (UE) 2016/2031, în cazul
introducerii în Uniune de plante, produse vegetale și alte obiecte enumerate în
partea A din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 este
necesar un certificat fitosanitar, iar în cazul importurilor, în respectivele zone
protejate, de plante, produse vegetale și alte obiecte enumerate în anexa XII la
regulamentul menționat sunt necesare garanții fitosanitare suplimentare. Această
dispoziție se aplică, de exemplu, importurilor din sau prin Regatul Unit de tomate,
rodii, scoarță izolată provenită de la conifere sau lemn din mai multe specii, precum
Platanus L., Populus L. sau conifere.
Aceste produse fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră
în temeiul articolelor 47-64 din Regulamentul (UE) 2017/62512. Această dispoziție
se aplică, de exemplu, importurilor din sau prin Regatul Unit de pepeni galbeni,
smochine, bace de cafea, frunze de ceai, nuci de Brazilia, sparanghel, castraveți,
varză sau ceapă. Pentru anumite categorii de plante, se pot aplica frecvențe reduse
ale controalelor de identitate și fizice în cazul importurilor din Regatul Unit, în
condițiile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1756/2004 al Comisiei13.
În conformitate cu articolul 73 din Regulamentul (UE) 2016/2031, pentru
introducerea în Uniune a tuturor celorlalte plante enumerate în partea B din anexa
XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072, și anume plantele
precum fructele, legumele sau florile tăiate care nu fac obiectul unor cerințe
specifice de import, este necesar, de asemenea, un certificat fitosanitar. Aceste
plante fac obiectul dispozițiilor de la articolele 44-46 din Regulamentul
(UE) 2017/625, care stabilesc controale minime la import bazate pe riscuri.
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Punctele 61, 64, 65 și 66 din anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072.
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Articolul 43 din Regulamentul (UE) 2016/2031.
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Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind
controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind
alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și
produsele de protecție a plantelor, JO L 095, 7.4.2017, p. 1.

13

Regulamentul (CE) nr. 1756/2004 al Comisiei din 11 octombrie 2004 de stabilire a condițiilor
specifice privind mijloacele de probă solicitate și criteriile referitoare la tipul și nivelul de reducere a
controalelor fitosanitare ale anumitor plante, produse vegetale sau alte obiecte enumerate la anexa V
partea B la Directiva 2000/29/CE a Consiliului, JO L 313, 12.10.2004, p. 6.
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B. DISPOZIȚII RELEVANTE PRIVIND SEPARAREA ALE ACORDULUI DE
RETRAGERE
Articolul 41 alineatul (1) din Acordul de retragere prevede că mărfurile existente și
identificabile în mod individual care au fost introduse legal pe piață în UE sau în Regatul
Unit înainte de încheierea perioadei de tranziție pot fi puse la dispoziție în continuare pe
piața UE sau a Regatului Unit și pot circula între aceste două piețe până când ajung la
utilizatorul final.
Operatorului economic care se prevalează de această dispoziție îi revine sarcina de a
demonstra, pe baza unor documente relevante, că mărfurile respective au fost introduse
pe piață în UE sau în Regatul Unit înainte de încheierea perioadei de tranziție14.
În sensul acestei dispoziții, „introducere pe piață” înseamnă furnizarea inițială a unei
mărfi pentru distribuție, consum sau utilizare pe piață în cursul unei activități comerciale,
fie în schimbul unei plăți, fie gratuit15. „Furnizarea unei mărfi pentru distribuție, consum
sau utilizare” înseamnă că „o marfă existentă și identificabilă în mod individual, după
etapa de fabricație, face obiectul unui acord scris sau verbal încheiat între două sau mai
multe persoane juridice sau fizice pentru transferul dreptului de proprietate, al oricărui alt
drept real sau al posesiei cu privire la marfa în cauză sau aceasta face obiectul unei oferte
adresate unei/unor persoane juridice sau fizice pentru încheierea unui astfel de acord”16.
Exemplu: un transport de tuberculi din specia Solanum L. vândut de un producător cu
sediul în Regatul Unit unui distribuitor angro din Regatul Unit înainte de încheierea
perioadei de tranziție poate fi încă importat în UE,
fără a se aduce atingere controalelor fitosanitare aplicabile importurilor până la
încheierea perioadei de tranziție.
C. NORMELE

APLICABILE ÎN

IRLANDA

DE

NORD

DUPĂ ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE

TRANZIȚIE

După încheierea perioadei de tranziție se aplică Protocolul privind Irlanda/Irlanda de
Nord („Protocolul I/IN”)17. Protocolul I/IN face obiectul consimțământului periodic
exprimat de Organul Executiv al Irlandei de Nord și de Adunarea Irlandei de Nord,
perioada inițială de aplicare prelungindu-se până la patru ani după încheierea perioadei
de tranziție18.
Protocolul I/IN face ca anumite dispoziții ale dreptului UE să fie aplicabile inclusiv în
Regatul Unit și pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord. În cadrul
Protocolului I/IN, UE și Regatul Unit au convenit, în plus, că în măsura în care normele

14

Articolul 42 din Acordul de retragere.

15

Articolul 40 literele (a) și (b) din Acordul de retragere.

16

Articolul 40 litera (c) din Acordul de retragere.

17

Articolul 185 din Acordul de retragere.

18

Articolul 18 din Protocolul I/IN.
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UE se aplică Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord,
aceasta din urmă este tratată ca și cum ar fi un stat membru19.
Protocolul I/IN prevede că legislația UE privind sănătatea plantelor se aplică Regatului
Unit și pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord20.
Aceasta înseamnă că trimiterile la UE din părțile A și B ale prezentului aviz trebuie
înțelese ca incluzând Irlanda de Nord, în timp ce trimiterile la Regatul Unit trebuie
înțelese ca referindu-se numai la Marea Britanie.
Mai precis, aceasta înseamnă, printre altele, că:


transporturile de plante și produse vegetale dinspre Irlanda de Nord înspre UE nu
constituie o introducere/o operațiune de import (a se vedea secțiunea A de mai
sus);



transporturile de plante și produse vegetale dinspre Marea Britanie înspre Irlanda
de Nord constituie o introducere/o operațiune de import (a se vedea secțiunea A
de mai sus);



instituirea de măsuri de gestionare a riscurilor, cum ar fi zonele protejate, în
Irlanda de Nord are drept bază legislația UE privind sănătatea plantelor.

Cu toate acestea, Protocolul I/IN exclude ca Regatul Unit, în ceea ce privește Irlanda de
Nord, să poată:


participa la luarea și elaborarea deciziilor Uniunii21;



iniția proceduri de opoziție, de salvgardare sau de arbitraj, în măsura în care
acestea se referă la reglementări, standarde, evaluări, înregistrări, certificate,
aprobări și autorizații emise sau efectuate de statele membre ale UE22.

Site-ul web al Comisiei privind normele UE în materie de sănătate a plantelor
(https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals_en) oferă informații generale referitoare
la legislația UE aplicabilă plantelor. Aceste pagini vor fi actualizate cu noi informații,
dacă va fi necesar.

Comisia Europeană
Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară
19

Articolul 7 alineatul (1) din Acordul de retragere, coroborat cu articolul 13 alineatul (1) din
Protocolul I/IN.

20

Articolul 5 alineatul (4) din Protocolul I/IN și secțiunea 41 din anexa 2 la respectivul protocol.
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În cazul în care sunt necesare schimburi de informații sau consultări reciproce, acestea vor avea loc în
cadrul grupului de lucru consultativ mixt instituit prin articolul 15 din Protocolul I/IN.

22

Articolul 7 alineatul (3) al cincilea paragraf din Protocolul I/IN.
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