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Bruxelles, 8 aprilie 2020
REV1 – înlocuiește avizul din data
de 16 ianuarie 2018

AVIZ CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE
RETRAGEREA REGATULUI UNIT ȘI NORMELE UE ÎN DOMENIUL AMELIORĂRII
ANIMALELOR („ZOOTEHNIEI”)

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 va crea o relație care, în ceea ce privește
condițiile de acces pe piață, va fi foarte diferită de participarea Regatului Unit la piața
internă5, la uniunea vamală a UE, precum și la domeniul TVA și al accizelor.
Prin urmare, tuturor părților interesate, în special operatorilor economici, li se amintește
situația juridică după încheierea perioadei de tranziție (Partea A de mai jos). Prin
prezentul aviz se explică, de asemenea, normele aplicabile pe teritoriul Irlandei de Nord
după încheierea perioadei de tranziție (Partea B 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”).

3

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 nu este
însă relevantă în contextul prezentului aviz.

5

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:
Crescătorii care și-au înscris animalele de reproducție în registre genealogice înființate de
societăți de ameliorare sau le-au înregistrat în registre zootehnice înființate de exploatații
de ameliorare recunoscute în Regatul Unit ar putea lua în considerare înscrierea sau
înregistrarea animalelor respective, înainte de încheierea perioadei de tranziție, (și) în
registrele genealogice sau zootehnice corespunzătoare înființate pentru aceeași rasă sau
același hibrid în UE.
A. SITUAȚIA JURIDICĂ DUPĂ ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE TRANZIȚIE
După încheierea perioadei de tranziție, normele UE în domeniul ameliorării animalelor,
în special Regulamentul (UE) 2016/10126, nu se vor mai aplica Regatului Unit7. Acest
lucru are în special următoarele consecințe:
ANIMALELOR
DE
REPRODUCȚIE
GENEALOGICE/ZOOTEHNICE ÎNFIINȚATE ÎN UE

1. ÎNSCRIEREA

ÎN

REGISTRE

După încheierea perioadei de tranziție, societățile de ameliorare și exploatațiile de
ameliorare din Regatul Unit nu vor mai figura pe lista întocmită în conformitate cu
articolul 7 din Regulamentul (UE) 2016/1012. Acest lucru înseamnă că:


Animalele de reproducție de rasă pură și porcii de reproducție hibrizi sau
descendenții produși din materialul germinativ provenit de la animalele de
reproducție de rasă pură și de la porcii de reproducție hibrizi care se află în
UE la încheierea perioadei de tranziție și care sunt înscriși într-un registru
genealogic sau înregistrați într-un registru zootehnic doar în Regatul Unit pot
fi înscriși într-un registru genealogic sau înregistrați într-un registru zootehnic
din UE numai în condițiile prevăzute la articolul 36 din Regulamentul (UE)
nr. 2016/1012.



Animalele de reproducție de rasă pură și porcii de reproducție hibrizi sau
descendenții produși din materialul germinativ provenit de la animalele de
reproducție de rasă pură și de la porcii de reproducție hibrizi care intră în UE
după încheierea perioadei de tranziție pot fi înscriși în într-un registru
genealogic sau înregistrați într-un registru zootehnic din UE numai în
condițiile prevăzute la articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012.

Printre acestea se numără cerința ca animalul de reproducție sau donatorii de material
germinativ să fie înscriși într-un registru genealogic sau înregistrați într-un registru
6

Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind
condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură, a
porcilor de reproducție hibrizi și a materialului germinativ provenit de la acestea, comerțului cu
acestea și introducerii lor în Uniune și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 și a
Directivelor 89/608/CEE și 90/425/CEE ale Consiliului, precum și de abrogare a anumitor acte în
sectorul ameliorării animalelor („Regulamentul privind ameliorarea animalelor”) (JO L 171,
29.6.2016, p. 66).
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În ceea ce privește aplicabilitatea unor părți din Regulamentul (UE) 2016/1012 Irlandei de Nord, a se
vedea partea B din prezentul aviz.
2

zootehnic al unui organism de ameliorare din Regatul Unit care trebuie să figureze pe
listă în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (UE) 2016/1012.
2. INTRAREA ANIMALELOR DE REPRODUCȚIE ÎN UE
În ceea ce privește intrarea în UE a animalelor vii, inclusiv a animalelor de
reproducție, părțile interesate sunt invitate să consulte „Aviz către părțile interesate
– Retragerea Regatului Unit și normele UE de sănătate animală și de bunăstare a
animalelor în ceea ce privește circulația animalelor vii”8.
În plus, se reamintește faptul că, după încheierea perioadei de tranziție:


animalele de reproducție sau materialul germinativ provenit de la acestea
trebuie să fie însoțite de un certificat zootehnic în conformitate cu
articolele 30 și 33 din Regulamentul (UE) 2016/1012 și cu Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2017/717 al Comisiei9;



ecvideele importate din Regatul Unit în UE trebuie să fie identificate în
conformitate cu articolele 14 și 15 din Regulamentul (UE) 2015/26210.

VAMALE PENTRU ANIMALELE DE REPRODUCȚIE DE RASĂ PURĂ
CERTIFICAT ZOOTEHNIC

3. TARIFE

–

Pentru ca la importul în UE să se aplice nivelul tarifar pentru animalele de
reproducție de rasă pură, animalele respective trebuie să fie însoțite de un certificat
zootehnic și de documentul menționat la articolul 37 din Regulamentul
(UE) 2016/1012.
Această cerință se aplică, după încheierea perioadei de tranziție, importurilor de
animale de reproducție de rasă pură din Regatul Unit în UE.
B. NORMELE

APLICABILE ÎN

IRLANDA

DE

NORD

DUPĂ ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE

TRANZIȚIE

Din momentul încheierii perioadei de tranziție se aplică Protocolul privind
Irlanda/Irlanda de Nord („Protocolul I/IN”)11. Protocolul I/IN face obiectul
consimțământului periodic exprimat de Organul Executiv al Irlandei de Nord și de

8

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/getting-ready-end-transition-period_ro

9

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/717 al Comisiei din 10 aprilie 2017 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului
privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducție și materialul germinativ
provenit de la acestea, JO L 109, 26.4.2017, p. 9.

10

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262 al Comisiei din 17 februarie 2015 de stabilire, în
temeiul Directivelor 90/427/CEE și 2009/156/CE ale Consiliului, a unor norme privind metodele de
identificare a ecvideelor (Regulamentul privind pașapoartele ecvideelor) (JO L 59, 3.3.2015, p. 1).

11

Articolul 185 din Acordul de retragere.
3

Adunarea Irlandei de Nord, perioada inițială de aplicare prelungindu-se până la patru ani
după încheierea perioadei de tranziție12.
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, UE și Regatul Unit au convenit, în plus, că, în măsura în care normele UE
se aplică în Regatul Unit și pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord,
aceasta din urmă este tratată ca și cum ar fi un stat membru13.
Protocolul I/IN prevede că articolul 37 și articolul 64 alineatul (3) din
Regulamentul (UE) 2016/1012 se aplică Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în ceea ce
privește Irlanda de Nord14.
Aceasta înseamnă că trimiterile la UE din partea A.3 a 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:


în vederea aplicării tarifului vamal pentru animalele de reproducție de rasă pură,
animalele expediate în Irlanda de Nord din Regatul Unit trebuie să fie însoțite de un
certificat zootehnic și de documentul menționat la articolul 37 din Regulamentul
(UE) 2016/1012.

Site-ul
web
al
Comisiei
privind
zootehnia
(https://ec.europa.eu/food/animals/zootechnics/legislation_en) oferă informații generale
privind ameliorarea animalelor și informații specifice privind societățile de ameliorare și
exploatațiile de ameliorare recunoscute care desfășoară programe de ameliorare aprobate
pentru diferite rase, precum și liste cu organismele de ameliorare din țări terțe.
Site-ul
web
al
Comisiei
privind
identificarea
ecvideelor
(https://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine_en) oferă informații generale în
legătură cu identificarea ecvideelor și informații specifice referitoare la organismele
emitente pentru documentele de identificare privind ecvideele.
Aceste pagini vor fi actualizate cu noi informații, dacă va fi necesar.
Comisia Europeană
Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară
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Articolul 18 din Protocolul I/IN.

13

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

14

Articolul 5 alineatul (4) din Protocolul I/IN și secțiunea 39 din anexa 2 la respectivul protocol.
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