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AVIZ CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE
RETRAGEREA REGATULUI UNIT ȘI NORMELE UE PRIVIND COMERȚUL CU SPECII
SĂLBATICE PROTEJATE DE FAUNĂ ȘI FLORĂ

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 care prezintă 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, părților interesate li se amintesc consecințele
juridice care vor trebui luate în considerare când Regatul Unit va deveni o țară terță4.
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, Regulamentul (CE)
nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei
sălbatice prin controlul comerțului cu acestea5.
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Sunt în curs de desfășurare negocieri cu Regatul Unit în vederea ajungerii la un acord de retragere.
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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.
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O țară terță este o țară care nu este membră a UE.
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Pentru o deplasare de mărfuri care a început înainte de data retragerii și se termină la acea dată sau
ulterior, UE se angajează să convină asupra unor soluții împreună cu Regatul Unit în cadrul acordului
de retragere, pe baza poziției UE cu privire la chestiunile legate de domeniul vamal necesare pentru o
retragere
ordonată
a
Regatului
Unit
din
Uniune
(https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderlywithdrawal-uk-union_en ).
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Acest lucru are în special consecințe de mai jos6.
În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul nr. 338/97 al Consiliului, introducerea în
UE a exemplarelor din speciile incluse în anexele A și B la regulamentul menționat
(denumite în continuare „specii protejate”) este condiționată de prezentarea în prealabil,
la biroul vamal de intrare, a unui permis de import eliberat de o autoritate de
management din statul membru de destinație. Articolul 4 din Regulamentul 338/97 al
Consiliului prevede, de asemenea, condițiile care trebuie îndeplinite pentru acordarea
acestui permis de import.
În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul 338/97 al Consiliului, exportul sau
reexportul din UE către o țară terță al exemplarelor din speciile protejate este condiționat
de prezentarea în prealabil, la biroul vamal unde sunt îndeplinite formalitățile de export, a
unui permis de export sau a unui certificat de reexport eliberat de o autoritate de
management din statul membru în care se găsesc exemplarele. Articolul 5 din
Regulamentul 338/97 al Consiliului prevede, de asemenea, condițiile care trebuie
îndeplinite pentru acordarea acestor permise de export sau certificate de reexport.
De la data retragerii, articolele 4 și 5 din Regulamentul nr. 338/97 al Consiliului se aplică
în cazul introducerii și (re)exportului unor exemplare din specii protejate între Regatul
Unit și UE-27. Pentru circulația transfrontalieră a speciilor protejate în scopuri
necomerciale, există derogări specifice de la aceste norme, în special pentru efectele
personale și domestice și pentru instituțiile științifice, astfel cum sunt prevăzute la
articolul 7 alineatele (3) și (4) din Regulamentul nr. 338/97 al Consiliului.

Site-ul internet al Comisiei privind cadrul de reglementare al UE privind comerțul cu
specii
sălbatice
(http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm)
oferă
informații generale cu privire la aceste aspecte. Aceste pagini vor fi actualizate cu noi
informații, dacă va fi necesar.
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În ceea ce privește notificările de importuri, a se vedea, de asemenea, „Avizul către părțile interesate Retragerea Regatului Unit și normele UE în domeniul licențelor de import/export pentru anumite
mărfuri” (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_ro).
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