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AVIZ CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE
RETRAGEREA REGATULUI UNIT ȘI NORMELE UE ÎN DOMENIUL HRANEI PENTRU
ANIMALE

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, 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”).

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
Pentru a face față consecințelor explicate în prezentul aviz, operatorilor din sectorul
hranei pentru animale li se recomandă în special:
− să se asigure că dețin un sediu în UE și să menționeze acest lucru pe etichetele
corespunzătoare și
− să își adapteze lanțurile de distribuție pentru a ține seama de cerințele în materie de
import.
A. SITUAȚIA JURIDICĂ DUPĂ ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE TRANZIȚIE
După încheierea perioadei de tranziție, normele UE în domeniul hranei pentru
animale nu se vor mai aplica Regatului Unit 6. Repercusiunile în diferitele domenii
ale legislației UE privind hrana pentru animale sunt în special următoarele:
1.

IMPORTURILE ÎN UE
În ceea ce privește importurile de hrană pentru animale în UE, în conformitate
cu articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 183/20057, se aplică condițiile
prevăzute la articolul 6 din Directiva 98/51/CE a Comisiei8, care prevăd că: 9


unitățile din țări terțe trebuie să aibă un reprezentant stabilit în UE;



reprezentantul trebuie să se asigure că unitățile respectă cerințe privind
igiena hranei pentru animale cel puțin echivalente cu cele stabilite în UE;



reprezentantul trebuie să țină un registru al produselor introduse pe piața
UE provenind de la unitățile pe care le reprezintă.

După încheierea perioadei de tranziție, aceste norme se aplică importurilor de
hrană pentru animale din Regatul Unit în UE.

6

În ceea ce privește aplicabilitatea legislației UE în materie de hrană pentru animale în Irlanda de Nord,
a se vedea partea C din prezentul aviz.

7

Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de
stabilire a cerințelor privind igiena furajelor, JO L 35, 8.2.2005, p. 1.

8

Directiva 98/51/CE a Comisiei din 9 iulie 1998 de stabilire a anumitor măsuri de punere în aplicare a
Directivei 95/69/CE a Consiliului de stabilire a condițiilor și procedurilor de autorizare și înregistrare a
anumitor unități și intermediari din sectorul hranei pentru animale, JO L 208, 24.7.1998, p. 43.

9

Lista țărilor terțe din care se poate importa hrană pentru animale în UE, menționată la articolul 23 din
Regulamentul (CE) nr. 183/2005, nu a fost încă întocmită.
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2.

ETICHETAREA
În conformitate cu articolul 15 litera (b) din Regulamentul (CE)
nr. 767/200910, pe eticheta hranei pentru animale trebuie să apară numele și
adresa operatorului din sectorul hranei pentru animale care răspunde de
etichetare. Această persoană trebuie să fie stabilită pe teritoriul UE11.
În conformitate cu articolul 16 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE)
nr. 1831/200312, pe eticheta aditivilor destinați hranei pentru animale și a
preamestecurilor de aditivi trebuie să apară numele și adresa operatorului din
sectorul hranei pentru animale care răspunde de etichetare. Această persoană
trebuie să fie stabilită pe teritoriul UE13.
După încheierea perioadei de tranziție, specificațiile de etichetare nu mai pot
include o trimitere la o persoană responsabilă de etichetare stabilită în Regatul
Unit.

3.

PENTRU ADITIVI DESTINAȚI
ASOCIATE UNUI TITULAR DE AUTORIZAȚIE

AUTORIZAȚII

HRANEI

PENTRU

ANIMALE

În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE)
nr. 1831/2003, în ceea ce privește anumiți aditivi14, nicio altă persoană în afară
de titularul autorizației, succesorul (succesorii) legal(i) al/ai acestuia sau o
persoană care acționează cu acordul scris al acestuia nu poate introduce
produsul pe piață pentru prima dată. Numele titularului autorizației este inclus
în regulamentul care acordă autorizația pentru aditivii respectivi15.
3.1.

Cereri de autorizare în curs

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE)
nr. 1831/2003, solicitantul unei autorizații sau reprezentantul său trebuie să fie
stabilit în UE.
Prin urmare, în cazul în care solicitantul unei autorizații sau reprezentantul
său este stabilit în prezent în Regatul Unit, solicitantul trebuie să fie stabilit în
10

Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind
introducerea pe piață și utilizarea furajelor, JO L 229, 1.9.2009, p. 1.

11

Acest lucru este necesar pentru ca statele membre să poată aplica sancțiuni, după caz, pentru încălcarea
Regulamentului (CE) nr. 767/2009 în cadrul jurisdicției lor, în temeiul articolului 31 din acest
regulament.

12

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003
privind aditivii din hrana animalelor, JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

13

Articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

14

Aditivii asociați unui titular de autorizație sunt cei care conțin organisme modificate genetic, sunt
compuși din astfel de organisme sau sunt fabricați din acestea și aditivi care aparțin următoarelor
categorii: aditivi zootehnici, coccidiostatice și histomonostatice.

15

Articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.
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UE după încheierea perioadei de tranziție sau trebuie să desemneze un
reprezentant stabilit în UE după încheierea perioadei de tranziție. Noile date
de contact relevante trebuie comunicate Comisiei.
Același lucru este valabil și în cazul cererilor de modificare a unei autorizații
în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, precum
și în cel al cererilor de reînnoire a unei autorizații în conformitate cu articolul
14 din respectivul regulament.
3.2.

Aditivi destinați hranei pentru animale autorizați

Titularul unei autorizații, al cărui nume este menționat în regulamentul de
autorizare în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul (CE)
nr. 1831/2003, sau reprezentantul său trebuie să fie stabilit în UE.
Prin urmare, în cazul în care titularul unei autorizații sau reprezentantul său
este stabilit în prezent în Regatul Unit, titularul trebuie să fie stabilit în UE
după încheierea perioadei de tranziție sau trebuie să desemneze un
reprezentant stabilit în UE după încheierea perioadei de tranziție.
Comisia a modificat autorizațiile existente în acest scop prin adoptarea
următoarelor măsuri de punere în aplicare:

4.



Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/138 al Comisiei16;



Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/146 al Comisiei17;



Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/221 al Comisiei18;

AUTORIZAREA ADITIVILOR GENERICI DESTINAȚI HRANEI PENTRU ANIMALE
În cazul aditivilor destinați hranei pentru animale care nu sunt asociați unui
titular de autorizație specific (și anume alți aditivi destinați hranei pentru

16

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/138 al Comisiei din 29 ianuarie 2019 de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 1356/2004, (CE) nr. 1464/2004, (CE) nr. 786/2007, (CE) nr. 971/2008, (UE)
nr. 1118/2010, (UE) nr. 169/2011 și a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 888/2011 și (UE)
nr. 667/2013 în ceea ce privește numele titularului autorizației pentru anumiți aditivi destinați hranei
pentru animale, JO L 26, 30.1.2019, p.1.

17

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/146 al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/502, privind autorizarea preparatului de
Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 ca aditiv pentru hrana vacilor de lapte, JO L 27, 31.1.2019,
p. 12.

18

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/221 al Comisiei din 6 februarie 2019 de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 785/2007, (CE) nr. 379/2009, (CE) nr. 1087/2009, (UE) nr. 9/2010, (UE)
nr. 337/2011 și a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 389/2011, (UE) nr. 528/2011, (UE)
nr. 840/2012, (UE) nr. 1021/2012, (UE) 2016/899, (UE) 2016/997, (UE) 2017/440 și (UE) 2017/896 în
ceea ce privește numele titularului autorizației și reprezentantul titularului autorizației pentru anumiți
aditivi pentru hrana animalelor, JO L 35, 7.2.2019, p. 28.

4

animale decât cei menționați în secțiunea 3) („aditivi generici destinați hranei
pentru animale”)19, se aplică următoarele:

5.



în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE)
nr. 1831/2003, solicitantul unei autorizații sau reprezentantul său trebuie să
fie stabilit în UE. În cazul în care autorizația nu a fost încă acordată,
solicitantul stabilit în Regatul Unit trebuie să se stabilească în UE sau trebuie
să desemneze un reprezentant stabilit în UE și să comunice Comisiei datele
de contact relevante;



același lucru este valabil și în cazul cererilor de reînnoire a unei autorizații în
conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003;



în cazul în care aditivul generic destinat hranei pentru animale a fost deja
autorizat, solicitantul (anterior) nu trebuie să fie stabilit în UE sau să
desemneze un reprezentant în UE.
LISTA

UTILIZĂRILOR PRECONIZATE ALE HRANEI PENTRU
DESTINATE UNOR SCOPURI NUTRIȚIONALE SPECIALE (PARNUTS)

ANIMALE

Cererile privind PARNUTS sunt reglementate de articolele 9 și 10 din
Regulamentul (CE) nr. 767/2009. În conformitate cu articolul 10 alineatul (2)
din Regulamentul (CE) nr. 767/2009, solicitantul unei actualizări a listei
utilizărilor preconizate trebuie să fie stabilit în UE.
În cazul în care autorizația nu a fost încă acordată, solicitantul trebuie să fie
stabilit în UE la sfârșitul perioadei de tranziție.
În cazul în care PARNUT a fost deja autorizat, solicitantul (anterior) nu trebuie
să fie stabilit în UE.
B. DISPOZIȚII RELEVANTE PRIVIND SEPARAREA ALE ACORDULUI DE RETRAGERE20
1.

HRANĂ PENTRU ANIMALE DE ORIGINE NONANIMALĂ
Articolul 41 alineatul (1) din Acordul de retragere prevede că mărfurile
existente și identificabile în mod individual (astfel cum sunt prevăzute la
respectivul alineat) 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

19

Aditivi tehnologici, aditivi senzoriali și aditivi nutriționali. A se vedea anexa I la Regulamentul (CE)
nr. 1831/2003.

20

În cazul în care un aliment destinat hranei animalelor a fost stocat în UE înainte de încheierea
perioadei de tranziție în scopul vânzării, inclusiv al oferirii spre vânzare sau al oricărei alte forme de
transfer, gratuite sau nu, acest „stoc” de hrană pentru animale poate fi vândut, distribuit sau transferat
în UE după încheierea perioadei de tranziție [a se vedea definiția de la articolul 3 alineatul (8) din
Regulamentul (CE) nr. 178/2002: „introducerea pe piață” înseamnă deținerea produselor alimentare
sau a hranei pentru animale în scopul vânzării, inclusiv oferirea pentru vânzare sau orice altă formă de
transfer, indiferent dacă este gratuită sau nu, și însăși vânzarea, distribuția și alte forme de transfer”].

5

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 tranziție21.
În sensul acestei dispoziții, „introducere pe piață” înseamnă furnizarea inițială
a unei mărfi pentru distribuție, consum sau utilizare pe piață în UE sau în
Regatul Unit în cursul unei activități comerciale, fie în schimbul unei plăți, fie
gratuit22. „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”23.
Exemplu: Un produs individual destinat hranei animalelor care este vândut de
un producător cu sediul în Regatul Unit unui angrosist cu sediul în Regatul
Unit înainte de încheierea perioadei de tranziție și a cărui etichetată
menționează un operator din sectorul hranei pentru animale responsabil stabilit
în Regatul Unit poate fi importat în continuare în UE fără a fi necesară
reetichetarea acestuia.
Acest lucru nu aduce atingere controalelor sanitare sau fitosanitare care se pot
aplica importurilor după încheierea perioadei de tranziție.
2.

HRANĂ PENTRU ANIMALE DE ORIGINE ANIMALĂ
Normele stabilite în secțiunea B.1 din prezentul aviz nu se aplică hranei pentru
animale de origine animală24.
Aceste produse trebuie să respecte normele UE privind hrana pentru animale
prevăzute în secțiunea A din prezentul aviz după încheierea perioadei de
tranziție, chiar dacă produsul a fost introdus pe piața Regatului Unit înainte de
încheierea perioadei de tranziție.

21

Articolul 42 din Acordul de retragere.

22

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

23

Articolul 40 litera (c) din Acordul de retragere.

24

Articolul 41 alineatul (3) litera (b) din Acordul de retragere.
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C. NORMELE

APLICABILE HRANEI PENTRU ANIMALE ÎN
ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE TRANZIȚIE

IRLANDA

DE

NORD

DUPĂ

Din momentul încheierii perioadei de tranziție se aplică Protocolul privind
Irlanda/Irlanda de Nord („Protocolul I/IN”)25. 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 tranziție26.
Protocolul I/IN face ca anumite dispoziții ale dreptului UE să fie aplicabile inclusiv
Regatului 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 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 membru27.
Protocolul I/IN prevede că legislația UE privind hrana pentru animale se aplică
Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord28.
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:


hrana pentru animale introdusă pe piață în Irlanda de Nord trebuie să respecte
legislația UE privind hrana pentru animale în ceea ce privește cerințele de
autorizare, etichetarea etc.;



hrana pentru animale expediată în UE din Irlanda de Nord nu este considerată
drept hrană pentru animale importată (a se vedea secțiunea A.1 din prezentul
aviz);



hrana pentru animale expediată în Irlanda de Nord din Regatul Unit este
considerată drept hrană pentru animale importată (a se vedea secțiunea A.1 din
prezentul aviz);



titularul/solicitantul autorizației poate fi stabilit în Irlanda de Nord (a se vedea
secțiunile A.3 și A.4 din prezentul aviz).

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


să participe la procesul de luare și de elaborare a deciziilor Uniunii29;

25

Articolul 185 din Acordul de retragere.

26

Articolul 18 din Protocolul I/IN.

27

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

28

Articolul 5 alineatul (4) din Protocolul I/IN și secțiunea 34 din anexa 2 la respectivul protocol.
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să inițieze proceduri de opoziție, de salvgardare sau de arbitraj în măsura în care
acestea se referă la reglementări tehnice, standarde, evaluări, înregistrări,
certificate, aprobări și autorizații emise sau efectuate de statele membre ale UE30;



să acționeze ca autoritate principală pentru evaluări, examinări și autorizații31.

Mai precis, aceasta înseamnă, printre altele, că:


Regatul Unit nu poate iniția, în ceea ce privește Irlanda de Nord, procedura de
actualizare a listei PARNUTS.

Site-ul
web
al
Comisiei
privind
hrana
pentru
animale
(https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed_en) oferă informații generale privind hrana
pentru animale, precum și o serie de „Întrebări și răspunsuri” în ceea ce privește nutriția
animală. Aceste pagini vor fi actualizate cu noi informații, dacă va fi necesar.
Comisia Europeană
Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară

29

În cazul în care este necesar un schimb de informații sau o consultare reciprocă, acestea vor avea loc în
cadrul grupului de lucru consultativ mixt instituit prin articolul 15 din Protocolul I/IN.

30

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

31

Articolul 13 alineatul (6) din Protocolul I/IN.
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