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AVIZ CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE
RETRAGEREA REGATULUI UNIT ȘI NORMELE UE ÎN MATERIE DE HRANĂ PENTRU
ANIMALE

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. Prin urmare, cu excepția
cazului în care se stabilește o altă dată printr-un acord de retragere ratificat1, întreaga
legislație primară și secundară a Uniunii va înceta să se aplice Regatului Unit începând
cu data de 30 martie 2019, ora 00:00 (CET) (denumită în continuare „data retragerii”)2.
Regatul Unit va deveni în acel moment o „țară terță”3.
Pregătirea pentru retragere este o chestiune de interes nu doar pentru UE și pentru
autoritățile naționale, ci și pentru entitățile din sectorul privat.
Având în vedere gradul considerabil de incertitudine, în special în ceea ce privește
conținutul unui eventual acord de retragere, operatorilor implicați în activități care se
încadrează în domeniul de aplicare al hranei animalelor, cum ar fi solicitanții și titularii
de autorizații pentru aditivi furajeri, solicitanții care cer o actualizare a listei privind
hrana pentru animale destinată unor scopuri nutriționale speciale („PARNUTS”) și
operatorii din sectorul hranei pentru animale (feed business operators – FBOs) care
intenționează să exporte către UE, li se amintesc consecințele juridice care vor trebui
luate în considerare când Regatul Unit va deveni o țară terță.
Sub rezerva dispozițiilor tranzitorii care ar putea fi prevăzute într-un eventual acord de
retragere, Regatului Unit nu i se mai aplică, de la data retragerii, normele UE în materie
de hrană pentru animale. Repercusiunile în diferitele domenii ale legislației UE privind
hrana pentru animale sunt în special următoarele:


solicitanții (persoane fizice sau juridice) de autorizații pentru aditivi furajeri
trebuie să fie stabiliți pe teritoriul UE sau al Spațiului Economic European (SEE)
sau să desemneze un reprezentant stabilit pe teritoriul UE și să comunice
Comisiei Europene datele lor de contact relevante, în conformitate cu articolul 4

1

Sunt în curs de desfășurare negocieri cu Regatul Unit în vederea ajungerii la un acord de retragere.

2

În plus, 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.











alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 privind aditivii din hrana
animalelor;
titularii de autorizații pentru aditivi furajeri a căror introducere pe piață
depinde de un titular de autorizație4 trebuie să desemneze un reprezentant stabilit
pe teritoriul UE sau al SEE. Datele de contact relevante ale reprezentatului trebuie
să fie comunicate Comisiei Europene;
solicitanții de autorizații pentru aditivi furajeri pentru care autorizația nu a
fost încă acordată printr-un regulament de punere în aplicare deoarece aceasta
este în proces de evaluare sau de autorizare trebuie să desemneze un reprezentant
stabilit pe teritoriul UE sau al SEE. Datele de contact relevante ale reprezentatului
trebuie să fie comunicate Comisiei Europene;
solicitanții de autorizații generice5 privind aditivi furajeri pentru care autorizația
nu a fost încă acordată printr-un regulament de punere în aplicare deoarece
aceasta este în proces de evaluare sau de autorizare trebuie să desemneze un
reprezentant stabilit pe teritoriul UE sau al SEE. Datele de contact relevante ale
reprezentatului trebuie să fie comunicate Comisiei Europene;
solicitanții (persoane fizice sau juridice) care cer o actualizare a listei
PARNUTS pentru care autorizația nu a fost încă acordată deoarece este în proces
de evaluare sau de autorizare trebuie să desemneze un reprezentant stabilit pe
teritoriul UE sau al SEE și să comunice Comisiei Europene datele de contact ale
acestuia. În plus față de cererile introduse de persoane fizice sau juridice, statele
membre pot depune o cerere pentru actualizarea listei PARNUTS;
FBOs care intenționează să exporte către UE trebuie să desemneze un
reprezentant în cadrul UE sau al SEE pentru unitățile implicate în această
activitate. În conformitate cu legislația UE privind controalele oficiale și igiena
hranei pentru animale, statele membre sunt responsabile cu autorizarea unor astfel
de importuri din țări terțe. Reprezentanții au anumite obligații care ar trebui luate
în considerare de către FBOs atunci când exportă către UE.

Solicitanții, titularii autorizațiilor și FBOs vor trebui să acționeze cu suficient timp
înainte pentru a evita orice impact asupra furnizării continue a hranei pentru animale în
Uniunea Europeană. Informațiile necesare trebuie să fie prezentate în timp util, luând în
considerare termenele procedurale prevăzute de cadrul de reglementare.
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.
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Aditivi care conțin, constau sau sunt produși din organisme modificate genetic, aditivi zootehnici,
coccidiostatice și histomonostatice.

5

Aditivi tehnologici, aditivi senzoriali și aditivi nutriționali.
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