
 

 

 

COMISIA EUROPEANĂ 
DIRECȚIA GENERALĂ MEDIU  
 

Bruxelles, 14 iulie 2020 

REV1 – înlocuiește avizul din data 

de 7 martie 2018 

AVIZ CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE  

  

RETRAGEREA REGATULUI UNIT ȘI NORMELE UE ÎN DOMENIUL SISTEMULUI 

COMUNITAR DE MANAGEMENT DE MEDIU ȘI AUDIT (EMAS)  

La 1 februarie 2020, Regatul Unit s-a retras din Uniunea Europeană și a devenit o țară 

terță
1
. Acordul de retragere

2
 prevede o perioadă de tranziție, care se încheie la 

31 decembrie 2020. Până la această dată, dreptul UE se va aplica integral în Regatul Unit 

și pe teritoriul acestuia
3
.  

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 ar crea o relație care, în ceea ce privește 

condițiile de acces pe piață, va fi foarte diferită de participarea Regatului Unit la piața 

internă
4
, la uniunea vamală a UE, precum și la domeniul TVA și al accizelor.  

Prin urmare, tuturor părților interesate și în special operatorilor economici li se amintește 

situația juridică aplicabilă după încheierea perioadei de tranziție. 

Recomandări pentru părțile interesate 

Pentru a face față consecințelor explicate în prezentul aviz, organizațiilor înregistrate în 

EMAS de către organismul competent desemnat de către Regatul Unit li se recomandă în 

special: 

− să solicite o nouă înregistrare globală în EMAS la un organism competent EMAS din 

UE sau  

                                                 
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
 Cu anumite excepții, prevăzute la articolul 127 din Acordul de retragere, niciuna dintre acestea nefiind 

relevante în contextul prezentului aviz. 

4
 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. 
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− să organizeze un transfer – pe baza unui acord contractual între organizația 

înregistrată în EMAS, organismul competent EMAS din Regatul Unit și unul dintre 

organismele competente EMAS din UE – al înregistrării de la organismul competent 

EMAS din Regatul Unit la un organism competent EMAS din UE. 

După încheierea perioadei de tranziție, Regatului Unit nu i se mai aplică Regulamentul 

(CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar 

de management de mediu și audit („Regulamentul EMAS”)
5
. Acest lucru are în special 

următoarele consecințe: 

1. ÎNREGISTRĂRILE ÎN EMAS  

 Din momentul încheierii perioadei de tranziție, organismul competent EMAS 

desemnat de Regatul Unit în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul 

EMAS își va pierde statutul. Acesta nu va mai fi în măsură să efectueze sarcinile 

descrise în Regulamentul EMAS. Prin urmare, va fi eliminat de pe lista 

organismelor competente EMAS prevăzută pe site-ul EMAS la nivelul UE și 

dreptul său de acces la baza de date a registrului EMAS va fi anulat. 

 Înregistrările în EMAS acordate de organismul competent EMAS desemnat de 

Regatul Unit nu vor mai fi valabile și sigla EMAS nu va mai putea fi folosită de 

organizații din momentul încheierii perioadei de tranziție
6
.  

 Articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul EMAS prevede posibilitatea 

înregistrării organizațiilor din afara Uniunii Europene (înregistrarea globală în 

EMAS)
7
. După încheierea perioadei de tranziție, organizațiile care au sediul în 

Regatul Unit pot solicita o nouă înregistrare globală în EMAS la un organism 

competent EMAS sau – pe baza unui acord contractual între organizația 

înregistrată în EMAS, organismul competent EMAS din Regatul Unit și unul 

dintre organismele competente EMAS din UE – pot să organizeze un transfer al 

înregistrării de la organismul competent EMAS din Regatul Unit la un organism 

competent EMAS din UE.  

În plus, articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul EMAS prevede posibilitatea ca 

organizațiile stabilite în UE să includă amplasamentele situate în țări terțe într-o 

înregistrare colectivă unică
8
. 

                                                 
5
 JO L 342, 22.12.2009, p. 1. 

6
 Articolul 10 și articolul 35 alineatul (2) din Regulamentul EMAS. 

7
 O cerere poate fi depusă numai la un organism competent EMAS din UE-27 care este desemnat de 

statul membru să prevadă și să fie responsabil pentru înregistrarea organizațiilor situate în afara 

Comunității [articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul EMAS]. În prezent, următoarele state membre 

prevăd înregistrarea globală în EMAS: Finlanda, Germania, Spania, Italia, Danemarca, Austria, Belgia 

și Portugalia. În plus, verificatorul de mediu care va efectua verificarea și valida sistemul de 

management de mediu al organizației trebuie să fie acreditat sau autorizat în statul membru în care 

organizația în cauză solicită înregistrarea. [Articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul EMAS]. 

8
 În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din regulamentul EMAS, acest lucru necesită ca (i) sediul 

central al organizației sau centrul său de management desemnate în sensul înregistrării colective să fie 

situate într-un stat membru din UE-27 și (ii) cererea de înregistrare colectivă să fie depusă la 

organismul competent din statul membru respectiv.  
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2. VERIFICATORII DE MEDIU DIN CADRUL EMAS  

 Din momentul încheierii perioadei de tranziție, organismul de acreditare EMAS 

desemnat de Regatul Unit în conformitate cu articolul 28 din Regulamentul 

EMAS își va pierde statutul. Acesta nu va mai fi în măsură să efectueze sarcinile 

descrise în Regulamentul EMAS. Prin urmare, va fi eliminat de pe lista 

organismelor de acreditare și de autorizare EMAS prevăzută pe site-ul EMAS la 

nivelul UE.  

 Începând cu data retragerii, verificatorii de mediu din cadrul EMAS acreditați de 

către organismul de acreditare din Regatul Unit în conformitate cu articolele 20 și 

21 din Regulamentul EMAS își vor pierde statutul și nu vor mai fi în măsură să 

efectueze sarcinile descrise în regulamentul EMAS.  

 

Site-ul web al Comisiei cu privire la EMAS (ec.europa.eu/environment/emas) oferă 

informații generale privind procesul de înregistrare în EMAS și organismele competente 

EMAS. Aceste pagini vor fi actualizate cu noi informații dacă va fi necesar.  
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