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AVIZ CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE
RETRAGEREA REGATULUI UNIT ȘI LEGISLAȚIA UE ÎN DOMENIUL ALIMENTAR ȘI
1
NORMELE UE PRIVIND SISTEMELE DE CALITATE

La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat intenția sa de a se retrage din Uniune în
temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Acest lucru înseamnă că,
de la data de 30 martie 2019, ora 00:00 (CET) (denumită în continuare „data retragerii”)2,
Regatul Unit va fi o „țară terță”3.
Pregătirea pentru retragere este o chestiune care prezintă interes nu numai pentru UE și
autoritățile naționale, ci și pentru entitățile din sectorul privat.
Având în vedere incertitudinile legate de ratificarea Acordului de retragere, tuturor
părților interesate și, în special, operatorilor economici li se amintesc consecințele
juridice care trebuie luate în considerare atunci când Regatul Unit devine o țară terță.
Sub rezerva perioadei de tranziție prevăzute în Acordul de retragere4, Regatului Unit nu i
se mai aplică, de la data retragerii, legislația UE în domeniul alimentar5 și normele UE
privind sistemele de calitate. Acest lucru are, în special, următoarele consecințe6:
1

Inclusiv denumirile de origine protejate (DOP), indicațiile geografice protejate (IGP), indicațiile
geografice ale băuturilor spirtoase și vinurilor aromatizate (IG) și specialitățile tradiționale garantate
(STG).

2

În conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul
European, de comun acord cu Regatul Unit, poate decide în unanimitate că tratatele încetează să se
aplice de la o dată ulterioară.

3

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

4

A se vedea partea a patra din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de
Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (JO C 66 I, 19.2.2019,
p. 1).

5

A se vedea articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și
al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației
alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a
procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1). Prezentul aviz se
referă, de asemenea, la normele UE privind producția ecologică. Prezentul aviz nu se referă la
introducerea în Uniune a transporturilor personale de produse de origine animală de natură
necomercială care fac parte din bagajele călătorilor sau sunt expediate ca mici transporturi către
persoane private sau sunt comandate de la distanță (de exemplu, prin poștă, prin telefon sau prin

1.

PRODUSELOR ALIMENTARE ȘI INFORMAȚIILE PRIVIND PRODUSELE
ALIMENTARE ȘI MĂRCILE DE SALUBRITATE ȘI DE IDENTIFICARE

ETICHETAREA

Legislația UE în domeniul alimentar armonizează etichetarea produselor alimentare
plasate pe piața UE. Normele aplicabile sunt incluse în special în următoarele acte
legislative ale UE:


Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului
din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele
alimentare7;



Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului
din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe
produsele alimentare8;



Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din
12 iunie 2013 privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică,
alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete
totale pentru controlul greutății9;



Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate
genetic10,
precum
și
Regulamentul
(CE)
nr. 1830/2003
al
Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind
trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic și trasabilitatea
produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme
modificate genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE11;



Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a
piețelor produselor agricole12;



Legislația sectorială a UE în domeniul alimentar referitoare la etichetarea
produselor alimentare și la informațiile privind produsele alimentare, cum ar fi

internet) și livrate consumatorului [a se vedea Regulamentul (CE) nr. 206/2009 al Comisiei din
5 martie 2009 privind introducerea în Comunitate a transporturilor personale cu produse de origine
animală și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 136/2004, JO L 77, 24.3.2009, p. 1]. Pentru
această din urmă chestiune, vă rugăm să consultați „Aviz privind călătoriile între UE și Regatul Unit în
urma
retragerii
Regatului
Unit
din
UE”
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/travelling_ro.pdf).
6

Prezentul aviz este relevant și pentru produsele alimentare care provin din Insulele Anglo-Normande și
din Insula Man [Regulamentul (CEE) nr. 706/73 al Consiliului din 12 martie 1973 privind regimurile
comunitare aplicabile Insulelor anglo-normande și Insulei Man pentru comerțul produselor agricole,
JO L 68, 15.3.1973, p. 1].

7

JO L 304, 22.11.2011, p. 18.

8

JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

9

JO L 181, 29.6.2013, p. 35.

10

JO L 268, 18.10.2003, p. 1.

11

JO L 268, 18.10.2003, p. 24.

12

JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
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legislația privind băuturile spirtoase13, mierea14, extractele de cafea și de
cicoare15, produsele din cacao și din ciocolată destinate consumului uman16,
anumite tipuri de zahăr17, fructele și legumele și fructele și legumele
prelucrate18, sucurile de fructe19, gemurile, jeleurile și marmeladele de fructe20 și
anumite produse lactate21;


Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind
producția ecologică și etichetarea produselor ecologice22.

Normele UE privind etichetarea produselor alimentare se aplică tuturor produselor
alimentare plasate pe piața UE, independent de locul de producție al acestora.
Începând cu data retragerii, produsele alimentare plasate pe piața UE-2723 vor trebui
să respecte aceste norme în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE)
nr. 178/2002.
În consecință, în anumite cazuri, legislația UE în domeniul alimentar poate impune
anumite modificări ale etichetării produselor alimentare plasate pe piața UE-27
începând cu data retragerii, ca urmare a faptului că Regatul Unit va fi o țară terță
începând cu data retragerii. Iată câteva exemple:
13

Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008
privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor
spirtoase (JO L 39, 13.2.2008, p. 16).

14

Directiva 2001/110/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind mierea (JO L 10, 12.1.2002,
p. 47).

15

Directiva 1999/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 februarie 1999 privind
extractele de cafea și de cicoare (JO L 66, 13.3.1999, p. 26).

16

Directiva 2000/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iunie 2000 privind produsele
din cacao și din ciocolată destinate consumului uman (JO L 197, 3.8.2000, p. 19).

17

Directiva 2001/111/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind anumite tipuri de zahăr destinate
consumului uman (JO L 10, 12.1.2002, p. 53).

18

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul
fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (JO L 157, 15.6.2011, p. 1).

19

Directiva 2001/112/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind sucurile de fructe și anumite
produse similare destinate consumului uman (JO L 10, 12.1.2002, p. 58).

20

Directiva 2001/113/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind gemurile, jeleurile și marmeladele
de fructe, precum și piureul de castane îndulcit destinate alimentației umane (JO L 10, 12.1.2002,
p. 67).

21

Directiva 2001/114/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind anumite tipuri de lapte conservat,
parțial sau integral deshidratat și destinat consumului uman (JO L 15, 17.1.2002, p. 19).

22

JO L 189, 20.7.2007, p. 1.

23

Noțiunea de „plasare pe piață” este definită la articolul 3 punctul 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.

3



Indicarea obligatorie a originii unui produs alimentar, dacă este cazul24;



Indicarea obligatorie a numelui sau a denumirii comerciale și a adresei
importatorului din UE-27 de produse alimentare din Regatul Unit25;



Mărcile de salubritate sau de identificare obligatorii în conformitate cu
articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004. Începând cu data retragerii,
marca de salubritate26 sau marca de identificare27 nu mai include abrevierea
„CE”28 29, care este rezervată unităților situate în UE, ci numele țării (în
întregime sau sub forma codului ISO de două litere) în care se află unitatea și
numărul aprobării unității respective30.

Operatorii economici din sectorul alimentar sunt sfătuiți să evalueze necesitatea
unor eventuale modificări ale etichetării produselor alimentare plasate pe piața
UE-27 începând cu data retragerii.
Vă rugăm să rețineți că:
Dacă un produs alimentar a fost plasat pe piața UE-27 înainte de data retragerii, și
anume dacă:
-

a fost deținut în UE-27 în scopul vânzării, inclusiv al oferirii spre vânzare sau al
oricărei alte forme de transfer, indiferent dacă este gratuită sau nu, sau
a fost vândut, distribuit ori transferat sub alte forme către UE-2731,

„stocul” din acest produs alimentar poate fi în continuare vândut, distribuit sau
transferat în UE-27 începând cu data retragerii, fără a fi necesare modificări ale
etichetării32.
24

A se vedea, de exemplu, etichetarea „Agricultură UE” și „Agricultură non-UE” în conformitate cu
articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului sau etichetarea mierii ca „amestec de
miere provenită din UE” sau „amestec de miere provenită din afara UE” [articolul 2 alineatul (4)
litera (a) din Directiva 2001/110/CE a Consiliului].

25

Articolul 8 alineatul (1) și articolul 9 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al
Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu
privire la produsele alimentare (JO L 304, 22.11.2011, p. 18).

26

Secțiunea I capitolul III din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004.

27

Secțiunea I din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

28

Secțiunea I capitolul III punctul 3 litera (c) din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004.

29

Secțiunea I partea B punctul 8 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

30

Este posibil ca produsele de origine animală să fie marcate (cu o marcă de salubritate sau de
identificare) în conformitate cu legislația UE și, în plus, în conformitate cu cerințele unei țări terțe. Cu
toate acestea, legislația UE nu permite ca produsul să poarte două marcaje, indicând că unitatea are
sediul în UE și în țara terță.

31

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.»

4

Acest aspect trebuie evaluat pentru fiecare produs în parte, întrucât nu este valabil,
de exemplu, pentru un tip de produse.
2.

ALIMENTARE, COMPOZIȚIA ALIMENTELOR, CONTAMINANȚI ȘI
LIMITE ALE REZIDUURILOR; MATERIALE CARE VIN ÎN CONTACT CU PRODUSELE
ALIMENTARE

INGREDIENTE

În conformitate cu dreptul UE în domeniul alimentar, anumite produse alimentare
nu trebuie plasate pe piață decât dacă au fost aprobate de Comisie (de exemplu,
aditivii alimentari33, aromele alimentare34, aromele de fum35, vitaminele și
mineralele utilizate în produsele alimentare36, inclusiv în suplimentele alimentare37,
și orice produs alimentar nou38) sau dacă un solicitant individual a obținut o
autorizație din partea Comisiei (de exemplu, pentru produsele alimentare modificate
genetic39).
Anumite produse alimentare sunt supuse unor cerințe specifice privind compoziția40,
iar legislația UE în domeniul alimentar stabilește limite pentru contaminanți41 42 și
niveluri maxime ale reziduurilor de substanțe active43.

32

De exemplu, pentru asigurarea conformității în ceea ce privește originea UE a produsului sau punctul
de contact din UE al producătorului.

33

Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008
privind aditivii alimentari (JO L 354, 31.12.2008, p. 16).

34

Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008
privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în sau
pe produsele alimentare (JO L 354, 31.12.2008, p. 34).

35

Regulamentul (CE) nr. 2065/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 noiembrie 2003
privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare (JO L 309,
26.11.2003, p. 1).

36

Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006
privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele
alimentare (JO L 404, 30.12.2006, p. 26).

37

Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 referitoare la
apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare (JO L 183, 12.7.2002, p. 51).

38

Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015
privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European
și al Consiliului (JO L 327, 11.12.2015, p. 1).

39

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003
privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO L 268, 18.10.2003, p. 1).

40

Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind
alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale
speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății (JO L 181, 29.6.2013, p. 35).

41

Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor
comunitare privind contaminanții din alimente (JO L 37, 13.2.1993, p. 1).
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Materialele care vin în contact cu produsele alimentare plasate pe piața UE sunt
supuse normelor UE44, iar anumite materiale care vin în contact cu produsele
alimentare sunt supuse unor măsuri specifice suplimentare.
Legislația UE privind ingredientele alimentare și compoziția alimentelor, precum și
legislația UE care stabilește limite pentru contaminanții și reziduurile din alimente
se aplică tuturor produselor alimentare plasate pe piața UE, independent de locul de
producție al alimentelor. Același lucru este valabil și pentru materialele care vin în
contact cu produsele alimentare. 45
3.

CERINȚA

PENTRU OPERATORII ECONOMICI DIN SECTORUL ALIMENTAR ȘI
TITULARII DE AUTORIZAȚII SAU REPREZENTANȚII ACESTORA DE A AVEA SEDIUL ÎN
UE; DEPUNEREA CERERILOR DE ACORDARE A AUTORIZAȚIILOR UE PRIN
INTERMEDIUL UNUI STAT MEMBRU AL UE

În conformitate cu legislația UE în domeniul alimentar, în unele cazuri, operatorii
economici din sectorul alimentar și titularii de autorizații sau reprezentanții acestora
trebuie să aibă sediul în UE. Iată câteva exemple:


articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 privind produsele
alimentare și furajele modificate genetic impune ca solicitantul unei autorizații
UE sau reprezentantul acestuia să aibă sediul în UE;



articolul 15 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 privind
materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare
impune, în cazul materialelor și al obiectelor care nu au intrat încă în contact cu

42

Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea
și comercializarea apelor minerale naturale (JO L 164, 26.6.2009, p. 45).

43

Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005
privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și
hrana de origine vegetală și animală pentru animale (JO L 70, 16.3.2005, p. 1); Regulamentul (CE)
nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor
comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din
alimentele de origine animală (JO L 152, 16.6.2009, p. 11).

44

Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004
privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare (JO L 338,
13.11.2004, p. 4).

45

În plus, legislația UE stabilește, pentru anumite produse agricole care provin din țările terțe, nivelurile
maxime admise de radiocesiu, care sunt verificate la importul în UE. A se vedea Regulamentul (CE)
nr. 733/2008 al Consiliului din 15 iulie 2008 privind condițiile de import al produselor agricole
originare din țările terțe în urma accidentului produs la centrala nucleară de la Cernobâl (JO L 201,
30.7.2008, p. 1); Regulamentul (CE) nr. 1609/2000 al Comisiei din 24 iulie 2000 de stabilire a unei
liste de produse excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (CEE) nr. 737/90 al Consiliului
privind condițiile de import pentru produsele agricole originare din țările terțe în urma accidentului
produs la centrala nucleară de la Cernobîl (JO L 185, 25.7.2000, p. 27) și Regulamentul (CE)
nr. 1635/2006 al Comisiei din 6 noiembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
(CEE) nr. 737/90 al Consiliului privind condițiile de import al produselor agricole originare din țările
terțe în urma accidentului produs la centrala nucleară de la Cernobâl (JO L 306, 7.11.2006, p. 3).

6

produsele alimentare, ca producătorul, procesatorul sau vânzătorul responsabil
cu plasarea pe piață să aibă sediul în UE46.
Începând cu data retragerii, operatorii cu sediul în Regatul Unit nu mai satisfac
aceste cerințe.
Conform legislației UE în domeniul alimentar, în unele cazuri, pentru obținerea unei
autorizații UE este necesară depunerea unui dosar de autorizare prin intermediul
autorității competente a unui stat membru al UE. Iată câteva exemple:


articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 privind
materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare impune ca
cererile de autorizare a substanțelor să fie înaintate prin intermediul unei
autorități competente a unui stat membru al UE.



articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 privind produsele alimentare și
furajele modificate genetic impune ca cererile de acordare a autorizațiilor să fie
transmise Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) prin
intermediul autorității competente a unui stat membru.

Începând cu data retragerii, cererile prin intermediul autorității competente din
Regatul Unit nu mai sunt posibile.
4.

NORME PRIVIND PRODUCȚIA ALIMENTARĂ / NORME PRIVIND IGIENA ALIMENTARĂ,
IRADIEREA ALIMENTELOR, PRODUCȚIA ECOLOGICĂ ȘI MATERIALELE CARE VIN ÎN
CONTACT CU PRODUSELE ALIMENTARE

Legislația UE în domeniul alimentar stabilește norme pentru producția alimentară în
UE și în țările terțe, în cazul în care produsele alimentare respective sunt plasate pe
piața UE. Legislația UE în domeniul alimentar prevede, de asemenea, controale
specifice la intrarea produselor alimentare în UE.
4.1.

Alimente de origine animală47

Începând cu data retragerii, importul de produse alimentare de origine animală din
Regatul Unit în UE-27 este interzis, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite
anumite cerințe, și anume:

46

Legislația sectorială privind materialele care vin în contact cu produsele alimentare stabilește aceleași
cerințe sau cerințe similare. A se vedea, în ceea ce privește materialele ceramice care vin în contact cu
produsele alimentare, articolul 2a alineatul (1) din Directiva 84/500/CEE a Consiliului din
15 octombrie 1984 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind obiectele din ceramică ce vin în
contact cu produsele alimentare (JO L 277, 20.10.1984, p. 12).

47

În ceea ce privește „produsele compuse” (și anume, produsele alimentare destinate consumului uman
care conțin atât produse prelucrate de origine animală, cât și produse de origine vegetală),
Decizia 2007/275/CE a Comisiei din 17 aprilie 2007 privind listele de animale și produse care urmează
să fie supuse controalelor la punctele de control la frontieră în conformitate cu Directivele 91/496/CEE
și 97/78/CE ale Consiliului (JO L 116, 4.5.2007, p. 9) și Regulamentul (UE) nr. 28/2012 al Comisiei
din 11 ianuarie 2012 de stabilire a cerințelor de certificare pentru importul și tranzitul anumitor
produse compuse pe teritoriul Uniunii și de modificare a Deciziei 2007/275/CE și a
Regulamentului (CE) nr. 1162/2009 (JO L 12, 14.1.2012, p. 1) stabilesc norme specifice.
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Regatul Unit este „înscris pe listă” de către Comisie în scopuri de sănătate
publică48 și sănătate a animalelor49. În ceea ce privește „înscrierea pe listă” a unei
țări terțe, se aplică articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE)
nr. 853/200450, articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 854/2004 și articolul 8 din
Directiva 2002/99/CE a Consiliului.



Unitatea din Regatul Unit de la care produsul alimentar este expediat sau în care
produsul alimentar este obținut sau preparat este „înscrisă pe listă” de către
Comisie în scopuri de sănătate publică. În ceea ce privește „înscrierea pe listă” a
unităților, se aplică articolul 6 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din Regulamentul
(CE) nr. 853/2004 și articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 854/2004.



Regatul Unit este „înscris pe listă” de către Comisie ca țară terță având un plan de
control al reziduurilor aprobat în conformitate cu Directiva 96/23/CE51 pentru
animalele și produsele de origine animală specificate în acesta. Se aplică, în ceea
ce privește „înscrierea pe listă” a unei țări terțe, capitolul VI din Directiva
96/23/CE.



Produsele alimentare importate îndeplinesc toate cerințele de igienă a produselor
alimentare stabilite la articolele 4-6 din Regulamentul (CE) nr. 852/200452 și la
articolele 3, 4, 5, 7 și 8 din Regulamentul (CE) nr. 853/200453. Posibilitatea ca
măsurile naționale să atingă standardele UE de igienă a produselor alimentare
(„dispozițiile privind flexibilitatea”), în conformitate cu articolul 13 alineatul (3)
din Regulamentul (CE) nr. 852/2004, cu articolul 10 alineatul (3) din
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și cu articolul 17 alineatul (5) din
Regulamentul (CE) nr. 854/2004, nu se mai aplică Regatului Unit.
Operatorii economici din sectorul alimentar care importă produse de origine animală
se asigură că importul are loc numai dacă sunt respectate condițiile menționate
anterior54.

48

Articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din
29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele
de origine animală destinate consumului uman (JO L 139, 30.4.2004, p. 206).

49

Articolul 8 din Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de
sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de
origine animală destinate consumului uman (JO L 18, 23.1.2003, p. 11).

50

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de
stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139,
30.4.2004, p. 55).

51

Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de monitorizare a anumitor
substanțe și a reziduurilor acestora în animalele vii și în produsele de origine animală (JO L 125,
23.5.1996, p. 10).

52

Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1).

53

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de
stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139,
30.4.2004, p. 55).

54

Articolul 6 alineatele (1)-(4) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004.
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Începând cu data retragerii, la intrarea în UE-27 se verifică dacă sunt îndeplinite
aceste cerințe substanțiale, prin aplicarea controalelor obligatorii la frontieră, la
primul punct de intrare pe teritoriul Uniunii:


Aceste produse alimentare pot intra în UE-27 numai prin „puncte de control la
frontieră” aprobate55;



Fiecare transport este supus controalelor privind documentele și identitatea,
precum și unor controale fizice cu o frecvență adecvată56;



Fiecare transport trebuie să fie însoțit de un certificat care respectă legislația UE
în domeniul alimentar57 58.

În ceea ce privește tranzitul produselor de origine animală dintr-un stat membru al
UE-27, printr-o țară terță, către alt stat membru al UE-27, se aplică următoarele:


Aceste produse pot intra din nou în UE-27 numai printr-un punct de control la
frontieră aprobat;



Fiecare transport este supus unui control simplu al documentelor, pentru a
verifica dacă produsele sunt efectiv originare din UE-2759;



Aceste dispoziții se aplică indiferent de condițiile pe care le-ar putea impune
Regatul Unit pentru tranzitul pe teritoriul său.

4.2.

Produse alimentare de origine neanimală

Spre deosebire de produsele alimentare de origine animală, importul de produse
alimentare de origine neanimală nu este supus cerințelor de înscriere pe listă a
țărilor terțe și a unităților60.

55

Decizia 2009/821/CE a Comisiei din 28 septembrie 2009 de stabilire a unei liste de puncte de control
la frontieră, de fixare a anumitor reguli privind controalele efectuate de către experții veterinari ai
Comisiei și de determinare a unităților veterinare în cadrul sistemului TRACES (JO L 296,
12.11.2009, p. 1).

56

În funcție de produsele alimentare în cauză, a se vedea Decizia 94/360/CE a Comisiei din 20 mai 1994
privind frecvența redusă a controalelor fizice care se aplică anumitor loturi de produse importate și
care provin din țări terțe (JO L 158, 25.6.1994, p. 41).

57

Articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 854/2004.

58

Articolul 9 din Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de
sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de
origine animală destinate consumului uman (JO L 18, 23.1.2003, p. 11).

59

Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind
controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne
(JO L 395, 30.12.1989, p. 13) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 90/425/CEE a Consiliului din
26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile din cadrul Uniunii
cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (JO L 224 18.8.1990, p. 29).

60

Cu excepția germenilor, în cazul cărora se aplică un regim specific [a se vedea
Regulamentul (UE) 210/2013 din 11 martie 2013 privind aprobarea unităților care produc germeni în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, JO L 68,
12.3.2013, p. 24].
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Statele membre ale UE efectuează controale oficiale regulate asupra produselor
alimentare de origine neanimală importate. Aceste controale se efectuează pe baza
planului național de control multianual și în funcție de riscurile potențiale.
Controalele acoperă toate aspectele legislației din domeniul alimentar. În cazul unui
risc cunoscut sau nou, se pot aplica normele UE care prevăd controale oficiale
consolidate la punctele de intrare în Uniune desemnate61.
În plus, pentru a asigura protecția fitosanitară a statelor membre ale UE-27, se aplică
următoarele norme fitosanitare ale UE:

4.3.



Importul de tuberculi din specia Solanum L. (cartofi de consum) și al hibrizilor
acesteia este interzis62. Pentru excepții, se aplică partea A punctul 12 din
anexa III la Directiva 2000/29/CE a Consiliului.



Importul de anumite fructe și legume este supus unor cerințe specifice63;



Pentru importul produselor alimentare indicate în anexa V la
Directiva 2000/29/CE (unele dintre acestea fiind supuse cerințelor de import
menționate la punctul anterior) este necesar un certificat fitosanitar. Produsele
alimentare respective sunt supuse controalelor complete privind documentele la
punctul de intrare. Acestea sunt, de asemenea, supuse controalelor privind
identitatea și controalelor fizice, care se efectuează însă la frecvențele minime
specificate în funcție de riscul prezentat64.
Produse alimentare iradiate
Produsele alimentare tratate cu radiații ionizante sunt reglementate de legislația
UE65. Începând cu data retragerii, importul de produse alimentare iradiate din
Regatul Unit în UE-27 este interzis, cu excepția cazului în care instalațiile de
iradiere din Regatul Unit sunt „înscrise pe listă” de către Comisie. În ceea ce
privește „înscrierea pe listă” a unei țări terțe, se aplică articolul 9 alineatul (2) din
Directiva 1999/2/CE.

61

Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale
consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de
origine neanimală și de modificare a Deciziei 2006/504/CE (JO L 194, 25.7.2009, p. 11).

62

Partea A punctul 12 din anexa III la Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind
măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau
produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (JO L 169, 10.7.2000, p. 1).

63

Partea A din anexa IV la Directiva 2000/29/CE.

64

Articolul 13a din Directiva 2000/29/CE.

65

Directiva 1999/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 februarie 1999 de apropiere a
legislațiilor statelor membre privind produsele și ingredientele alimentare tratate cu radiații ionizante
(JO L 66, 13.3.1999, p. 16).
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Materiale și obiecte din plastic reciclat destinate să vină în contact cu
produsele alimentare

4.4.

În conformitate cu legislația UE, titularii de autorizații notifică Comisiei locurile
de fabricare sau de reciclare din țările terțe, în care are loc procesul de reciclare a
materialelor și obiectelor din plastic, autorizat în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 282/200866.
Produse care poartă termeni referitori la metoda de producție ecologică
(„produse ecologice”); Certificate pentru producția ecologică

4.5.

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/200767, numai produsele care
îndeplinesc cerințele regulamentului respectiv pot purta termeni referitori la
metoda de producție ecologică (de exemplu, ecologic, bio, eco etc.) sau sigla
ecologică a UE. În conformitate cu articolul 29, articolul 27 alineatul (4) și
articolul 2 litera (n) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, autoritățile și
organismele de control din statele membre ale UE sunt responsabile cu eliberarea
de documente justificative (certificate) către operatori, care sunt necesare pentru
plasarea acestor produse pe piața UE.


Pentru un produs ecologic dintr-un stat membru al UE-27 plasat pe piața UE-27
începând cu data retragerii, certificatele eliberate de autoritățile și organismele
de control, în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007,
în Regatul Unit nu mai sunt valabile.



Pentru un produs ecologic din Regatul Unit importat pe piața din UE-27
începând cu data retragerii, se aplică normele stabilite în titlul VI din
Regulamentul (CE) nr. 834/2007. În acest sens, este necesar ca produsul care
urmează să fie importat în UE ca produs ecologic să fie însoțit de un certificat
eliberat de un organism recunoscut în conformitate cu articolul 32 alineatul (2)
(pentru importul de produse conforme) sau cu articolul 33 alineatul (3) (pentru
importul de produse echivalente) din Regulamentul (CE) nr. 834/200768. În lipsa
unui astfel de certificat, produsele din Regatul Unit nu pot fi importate pe piața
UE-27 ca produse ecologice.

Vă rugăm să rețineți că:
Dacă un produs ecologic a fost deja plasat pe piața UE-27 înainte de data retragerii,
și anume dacă:
66

Articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 282/2008 al Comisiei din 27 martie 2008 privind
materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare
(JO L 86, 28.3.2008, p. 9).

67

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și
etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91
(JO L 189, 20.7.2007, p. 1).

68

„Înscrierea pe listă” a Regatului Unit în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 nu mai este posibilă [articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări
terțe, JO L 334, 12.12.2008, p. 25].
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-

a fost deținut în UE-27 în scopul vânzării, inclusiv al oferirii spre vânzare sau al
oricărei alte forme de transfer, indiferent dacă este gratuită sau nu, sau
a fost vândut, distribuit ori transferat sub alte forme către UE-2769,

„stocul” din acest produs poate fi în continuare vândut, distribuit sau transferat în
UE-27 începând cu data retragerii, în baza unui certificat eliberat de autoritățile și
organismele de control, în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul (CE)
nr. 834/2007, în Regatul Unit.
Acest aspect trebuie evaluat pentru fiecare produs în parte, întrucât nu este valabil,
de exemplu, pentru un tip de produse.


5.

Produsele ecologice dintr-o țară terță, alta decât Regatul Unit, pot fi plasate în
continuare pe piața UE-27 începând cu data retragerii, ca produse ecologice, în
baza certificatelor eliberate de organismele recunoscute în prezent în
conformitate cu articolul 33 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007
pentru țara terță în cauză, inclusiv atunci când organismul recunoscut are sediul
în Regatul Unit70.

NORMELE UE PRIVIND SISTEMELE DE CALITATE
Sistemele de calitate ale UE protejează denumirile produselor specifice, pentru a
promova caracteristicile lor unice, legate de originea lor geografică, precum și de
know-how-ul tradițional. Se poate acorda o „indicație geografică” (IG) pentru
denumirile produselor, dacă acestea au o legătură specifică cu locul unde sunt
fabricate. Normele aplicabile sunt incluse, în special, în următoarele acte legislative
ale UE:


Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității
produselor agricole și alimentare71 (în ceea ce privește denumirile de origine
protejate, indicațiile geografice protejate și specialitățile tradiționale
garantate);



Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a
piețelor produselor agricole72 (în ceea ce privește denumirile de origine
protejate și indicațiile geografice protejate).

69

A se vedea articolul 2 litera (j) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și 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.»

70

În prezent, acest lucru este valabil în cazul unui singur organism cu sediul în Regatul Unit; a se vedea
anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008.

71

JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

72

JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
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Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea
și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase73 și Regulamentul
(UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din
26 februarie 2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și
protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate74 (în
ceea ce privește indicațiile geografice).

Începând cu data retragerii, legislația UE care protejează denumirile de origine
protejate
înregistrate,
indicațiile
geografice
protejate
înregistrate,
indicațiile geografice înregistrate și specialitățile tradiționale garantate înregistrate
nu va mai produce efecte în Regatul Unit. Drepturile acordate în conformitate cu
legislația sus-menționată a Uniunii pentru a proteja denumirile de origine protejate,
indicațiile geografice protejate, indicațiile geografice și specialitățile tradiționale
garantate, la data retragerii sau după această dată, se vor aplica numai în statele
membre ale UE-27.
Ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune, este posibil ca denumirile de
origine protejate, indicațiile geografice protejate, indicațiile geografice și
specialitățile tradiționale garantate, înregistrate și protejate în conformitate cu
legislația sus-menționată a Uniunii, să nu fie protejate în Regatul Unit fără
întrerupere. În consecință, titularii de drepturi interesați ar trebui să analizeze dacă
este cazul să caute mijloace alternative pentru a asigura protecția denumirilor
geografice relevante în Regatul Unit, în conformitate cu legislația Regatului Unit.

Site-urile web ale Comisiei privind importurile de produse alimentare
(https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports_en),
agricultura
ecologică (https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en) și sistemele de calitate
(https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-andquality/certification/quality-labels_en) furnizează informații generale despre legislația
UE privind produsele alimentare importate și agricultura ecologică. Aceste pagini vor fi
actualizate cu noi informații, dacă va fi necesar.
Comisia Europeană
Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară
Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală

73

JO L 39, 13.2.2008, p. 16.

74

JO L 84, 20.3.2014, p. 14.
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