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Bruxelles, 27 februarie 2018

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

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 comerțul cu animale
vii4 li se amintesc consecințele juridice care vor trebui luate în considerare la momentul
în care Regatul Unit va deveni o țară terță5 6.
Sub rezerva oricăror dispoziții tranzitorii care pot fi prevăzute într-un eventual acord de
retragere, Regatului Unit nu i se mai aplică, de la data retragerii, normele UE de sănătate
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.

4

Prezentul aviz nu abordează circulația necomercială a animalelor de companie [Regulamentul (UE)
nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind circulația
necomercială a animalelor de companie, JO L 178, 28.6.2013, p. 1].

5

În ceea ce privește circulația animalelor vii în curs la data retragerii, UE încearcă să convină asupra
unor soluții împreună cu Regatul Unit în cadrul acordului de retragere. Principiile esențiale ale poziției
UE privind mărfurile introduse pe piață, inclusiv animalele vii a căror circulație a început înainte de
data retragerii, pot fi consultate la următoarea adresă:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-lawwithdrawal-date_ro.

6

Dat fiind că acquis-ul UE în sectorul sanitar-veterinar este foarte detaliat, prezentul aviz nu poate
expune decât normele esențiale. Site-ul web al Comisiei privind importurile de animale vii
(https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals_en) oferă informații generale referitoare la legislația
UE în materie de sănătate animală, în ceea ce privește importurile de animale vii.

publică și de sănătate animală din domeniul comerțului cu animale vii în interiorul
Uniunii7 8 9 10 11, al introducerii pe piață a animalelor de acvacultură12, al controalelor
efectuate asupra acestor schimburi13 și nici legislația UE privind transportul animalelor14.
Prezentul aviz este valabil, de asemenea, pentru circulația animalelor vii și a ouălor
pentru incubație dinspre și către Insulele Anglo-Normande și Insula Man15.
1.

INTRAREA ANIMALELOR VII ÎN UE

Sănătatea publică și sănătatea animalelor:
Începând cu data retragerii, intrarea în UE a animalelor vii16 17 care provin din
Regatul Unit este interzisă din motive de sănătate animală și de sănătate publică, cu
excepția cazului în care:

7

Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecție veterinară care
afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine (JO 121, 29.7.1964, p. 1977).

8

Directiva 91/68/CEE a Consiliului din 28 ianuarie 1991 privind condițiile de sănătate animală care
reglementează schimburile intracomunitare de ovine și caprine (JO L 46, 19.2.1991, p. 19).

9

Directiva 2009/156/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condițiile de sănătate animală care
reglementează circulația și importul de ecvidee provenind din țări terțe (JO L 192, 23.7.2010, p. 1).

10

Directiva 2009/158/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condițiile de sănătate animală care
reglementează comerțul intracomunitar și importurile din țări terțe de păsări de curte și de ouă pentru
incubație (JO L 343, 22.12.2009, p. 74).

11

Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care
reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și
embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor
comunitare speciale prevăzute la secțiunea I din anexa A la Directiva 90/425/CEE (JO L 268,
14.9.1992, p. 54).

12

Directiva 2006/88/CE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerințele de sănătate animală pentru
animale și produse de acvacultură și privind prevenirea și controlul anumitor boli la animalele de
acvacultură (JO L 328, 24.11.2006, p. 14).

13

Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice
aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței
interne (JO L 224, 18.8.1990, p. 29).

14

Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în
timpul transportului și al operațiunilor conexe (JO L 3, 5.1.2005, p. 1).

15

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).

16

Bovinele, porcinele, ovinele și caprinele, ecvideele, păsările de curte și ouăle pentru incubație,
animalele de acvacultură, albinele și bondarii, alte „ungulate” enumerate în Directiva 2004/68/CE.
Câinii, pisicile și dihorii domestici aflați în circulație comercială.

17

Pentru alte animale în afara celor menționate la nota de subsol nr. 16, inclusiv anumite animale
expediate către și dinspre organisme, institute sau centre autorizate în conformitate cu anexa C la
Directiva 92/65/CEE, condițiile naționale privind sănătatea animală se pot aplica intrării animalelor
2



Regatul Unit este înscris pe listele Comisiei ca țară terță în scopuri legate de
sănătatea animală18. Pentru „înscrierea pe liste”, se aplică Directiva 2004/68/CE și
legislația specifică;



sunt îndeplinite cerințele specifice de sănătate animală și condițiile specifice de
certificare sanitar-veterinară prevăzute odată cu „înscrierea pe liste” pentru speciile
sau categoriile de animale din Regatul Unit;



Regatul Unit este „înscris pe liste” de către Comisie ca țară terță care dispune de un
plan de control al reziduurilor aprobat în conformitate cu Directiva 96/23/CE19
pentru animalele și produsele de origine animală specificate în directiva menționată
mai sus. Pentru „înscrierea pe listă”, se aplică capitolul VI din Directiva 96/23/CE.

„Acordul tripartit” încheiat în conformitate cu articolul 6 din Directiva 2009/156/CE între
Franța, Irlanda și Regatul Unit nu se mai aplică Regatului Unit începând cu data
retragerii.
Începând cu data retragerii, aceste cerințe de fond sunt controlate la intrarea în UE-27
prin aplicarea controalelor obligatorii la frontieră, inclusiv a controalelor
sanitar-veterinare, la primul punct de intrare pe teritoriul Uniunii:


Animalele vii pot intra în UE-27 prin „posturi de inspecție la frontieră”20 aprobate
pentru speciile și categoriile de animale vizate;



Fiecare lot trebuie să fie însoțit de un certificat de sănătate completat în mod
corespunzător în conformitate cu legislația UE în materie de sănătate animală
aplicabilă importurilor21;



Fiecare lot face obiectul controalelor documentelor și identității și al controalelor
fizice22;



Intrarea în UE-27 a animalelor vii este autorizată numai prin prezentarea
documentului oficial (documentul sanitar-veterinar comun de intrare) care atestă
efectuarea într-un mod satisfăcător a controalelor la frontieră în conformitate cu
normele aplicabile privind sănătatea animală și sănătatea publică.
care provin din țări terțe [articolul 18 alineatul (2) din Directiva 92/65/CEE]. Cu toate acestea, se
aplică normele UE privind controalele la frontieră.

18

Directiva 2004/68/CE a Consiliului din 26 aprilie 2004 de stabilire a normelor de sănătate animală
privind importul și tranzitul, în Comunitate, al anumitor ungulate vii (JO L 139, 30.4.2004, p. 321).
Pentru ecvidee, păsări de curte, animale de acvacultură și alte animale, a se vedea notele de subsol de
mai sus.

19

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

20

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).

21

Articolul 4 din Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind
organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în
Comunitate (JO L 268, 24.9.1991, p. 56).

22

Articolul 4 din Directiva 91/496/CEE a Consiliului.
3

Aceste condiții se aplică, de asemenea, intrării în UE-27, începând cu data retragerii, a
animalelor vii din Regatul Unit în scopul tranzitului dinspre Regatul Unit către o altă
țară terță sau către un alt teritoriu care face parte din Regatul Unit23. În plus, lotul
trebuie să treacă prin posturile de inspecție la frontieră atât la intrarea, cât și la ieșirea din
Uniune și să facă inclusiv obiectul notificărilor corespunzătoare în Sistemul UE de
control al comerțului și de expertiză (TRACES)24 25.
În caz de tranzit dinspre UE-27 prin Regatul Unit către UE-27, animalele vii trebuie
să fie însoțite de un certificat de comercializare în interiorul Uniunii și să treacă printr-un
post de inspecție la frontieră la intrarea în UE-27, făcând inclusiv obiectul notificărilor
corespunzătoare în TRACES26 27.
Bunăstarea animalelor:
Animalele vii autorizate să intre în UE-27 vor trebui să fie transportate în conformitate cu
toate normele privind bunăstarea animalelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1/2005
al Consiliului28 și vor fi supuse controalelor efectuate de autoritățile competente la
posturile de inspecție la frontieră, astfel cum se prevede la articolul 21 din acest
regulament29.
2.

IEȘIREA ANIMALELOR VII DIN UE

Sănătatea publică și sănătatea animalelor:
Începând cu data retragerii, ieșirea animalelor vii30 dintr-un stat membru către
Regatul Unit cu tranzitarea teritoriului unui alt stat membru va avea loc sub rezerva
îndeplinirii următoarelor condiții:

23

Pentru ecvidee sunt prevăzute norme de tranzit specifice în Decizia 2010/57/UE din 3 februarie 2010 a
Comisiei de stabilire a unor garanții sanitare pentru transportul ecvideelor aflate în tranzit pe teritoriile
enumerate în anexa I la Directiva 97/78/CE a Consiliului (JO L 32, 4.2.2010, p. 9).

24

Decizia 2003/623/CE a Comisiei din 19 august 2003 privind dezvoltarea unui sistem informatic
veterinar integrat numit TRACES (JO L 216, 28.8.2003, p. 58).

25

Articolul 9 din Directiva 91/496/CEE .

26

În plus, în ceea ce privește tranzitul anumitor ungulate, se aplică articolul 12 din Regulamentul (CE)
nr. 206/2010 al Comisiei.

27

În plus, se aplică normele privind ieșirea animalelor vii, a se vedea secțiunea 2 din prezentul aviz.

28

Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în
timpul transportului și al operațiunilor conexe (JO L 3, 5.1.2005, p. 1).

29

A se vedea, de asemenea, Aviz către părțile interesate - Retragerea Regatului Unit și normele UE
privind autorizațiile și certificatele pentru transportatorii de animale vii, șoferi și însoțitori
(https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/practice/transport_en).

30

Bovinele, porcinele, ovinele, caprinele, ecvideele, păsările de curte și ouăle pentru incubație, câinii,
pisicile și dihorii domestici, albinele și bondarii și animalele de acvacultură.
4



în cadrul operațiunii de transport, trebuie să se asigure faptul că, în conformitate cu
Decizia 93/444/CEE31, lotul rămâne sub control vamal până la punctul de ieșire32 de
pe teritoriul Uniunii;



fiecare lot de animale este însoțit de documentele sau certificatele sanitar-veterinare
relevante care îndeplinesc cerințele sanitar-veterinare relevante din Regatul Unit și
de certificatele de sănătate pentru comerțul în interiorul Uniunii, care conțin, dacă
este necesar și după caz, garanțiile suplimentare prevăzute de legislația Uniunii în
ceea ce privește animalele destinate sacrificării;



în TRACES este adresat un mesaj locului de destinație, care este postul de inspecție
la frontiera de ieșire sau autoritatea locală din locul în care se află punctul de ieșire,
și autorităților centrale din locul de destinație și ale statului (statelor) membru
(membre) de tranzit.

Bunăstarea animalelor:
Transportul animalelor vii care părăsesc UE spre Regatul Unit va trebui să respecte
Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului până la locul final de destinație și vor fi
supuse verificărilor la punctul de ieșire de către autoritățile competente, astfel cum se
prevede la articolul 21 din respectivul regulament.
Entitățile din sectorul privat sunt înștiințate că condițiile specifice privind circulația și
importul de animale vii sunt actualizate cu regularitate. Site-ul web al Comisiei privind
importurile de animale vii (https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals_en) oferă
informații generale referitoare la legislația UE în materie de sănătate animală, în ceea ce
privește importurile de animale vii. Aceste pagini vor fi actualizate cu noi informații,
dacă va fi necesar.
Comisia Europeană
Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară

31

Decizia 93/444/CEE a Comisiei din 2 iulie 1993 privind normele detaliate care se aplică schimburilor
intracomunitare de anumite animale vii și produse destinate exportului către țările terțe (JO L 208,
19.8.1993, p. 34). În cazul ieșirii animalelor vii către o țară terță fără tranzitarea unui alt stat membru
nu se aplică niciuna dintre normele specifice ale dreptului Uniunii.

32

În conformitate cu articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Decizia 93/444/CEE „punct de ieșire”
înseamnă orice loc situat în imediata vecinătate a frontierei externe a unuia dintre teritoriile menționate
în anexa I la Directiva 90/675/CEE a Consiliului și dotat cu o structură de control vamal.
5

