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AVIZ CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE
RETRAGEREA REGATULUI UNIT ȘI NORMELE UE ÎN DOMENIUL EXPORTULUI ȘI
IMPORTULUI DE PRODUSE CHIMICE CARE PREZINTĂ RISC („PROCEDURĂ DE
CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ”)

La 1 februarie 2020, Regatul Unit s-a retras din Uniunea Europeană și a devenit o țară
terță1. Acordul de retragere2 prevede o perioadă de tranziție, care se încheie la
31 decembrie 2020. Până la această dată, dreptul UE se va aplica integral Regatului Unit
și pe teritoriul acestuia3.
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, ar fi foarte diferită de participarea Regatului Unit la piața
internă, la uniunea vamală a UE4, precum și la domeniul TVA și al accizelor.
Prin urmare, tuturor părților interesate, în special operatorilor economici, li se amintește
situația juridică aplicabilă după încheierea perioadei de tranziție (Partea A de mai jos).
Prin prezentul aviz se explică, de asemenea, anumite dispoziții relevante privind
separarea ale Acordului de retragere (Partea B de mai jos), precum și normele aplicabile
pe teritoriul Irlandei de Nord după încheierea perioadei de tranziție (Partea C de mai jos).

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”).
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Cu anumite excepții, prevăzute la articolul 127 din Acordul de retragere, niciuna dintre acestea nefiind
relevantă în contextul prezentului aviz.
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În particular, un acord de liber schimb nu include concepte care țin 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.

Recomandări pentru părțile interesate
Pentru a face față consecințelor explicate în prezentul aviz, părților interesate li se
recomandă în special să aibă în vedere exportul și importul de produse chimice care
prezintă risc5 către și dinspre Regatul Unit și să își adapteze practicile ținând seama de
prezentul aviz.

Nota bene!
Prezentul aviz nu se referă la:
-

reglementările UE privind produsele chimice, de exemplu REACH;

-

procedurile vamale ale UE privind importul sau exportul.

În ceea ce privește aceste aspecte, sunt în curs de elaborare sau au fost publicate alte
avize6.
În plus, se atrage atenția asupra avizului cu caracter mai general referitor la interdicții și
restricții, inclusiv la licențele de import/export.
A. SITUAȚIA JURIDICĂ DUPĂ ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE TRANZIȚIE
După încheierea perioadei de tranziție, legislația UE privind exportul și importul de
produse chimice care prezintă risc nu se va mai aplica Regatului Unit 7. Circulația
produselor chimice din UE către Regatul Unit va fi considerată drept export din UE, iar
circulația produselor chimice din Regatul Unit către UE va fi considerată drept import în
UE. Acest lucru are în special consecințele expuse mai jos.


După încheierea perioadei de tranziție, pentru exportul din UE către Regatul Unit
al produselor chimice enumerate în partea 1 a anexei I la Regulamentul (UE)
nr. 649/2012t este necesară notificarea, cel târziu cu 35 de zile înainte de data
prevăzută a exportului, a autorității naționale desemnate8.



După încheierea perioadei de tranziție, pentru exportul produselor chimice
enumerate în partea 2 a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 din UE către
Regatul Unit este necesar consimțământul explicit al Regatului Unit înainte ca
exportul să poată avea loc, cu excepția cazului în care autoritatea națională
desemnată a statului membru al exportatorului, la cererea exportatorului și în
consultare cu Comisia, a decis că nu este necesar un astfel de consimțământ

5

Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind
exportul și importul de produse chimice care prezintă risc, JO L 201, 27.7.2012, p. 60.
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https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/gettingready-end-transition-period_ro

7

În ceea ce privește aplicabilitatea Regulamentului (UE) nr. 649/2012 în Irlanda de Nord, a se vedea
partea C din prezentul aviz.

8

Articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 649/2012.
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explicit, deoarece produsul chimic este certificat, înregistrat sau autorizat în
Regatul Unit9.


După încheierea perioadei de tranziție, pentru exportul din UE către Regatul Unit
al produselor chimice enumerate în partea 3 a anexei I la Regulamentul (UE)
nr. 649/2012 este necesar consimțământul explicit al Regatului Unit, fie printr-un
răspuns de import în temeiul Convenției de la Rotterdam privind procedura de
consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse
chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional
(„convenția”), fie printr-un răspuns la o cerere de consimțământ explicit10.



După încheierea perioadei de tranziție, pentru exportul produselor chimice
enumerate în anexa III la convenție din Regatul Unit către UE este necesară o
decizie de import a UE11.



După încheierea perioadei de tranziție, toate exporturile de produse chimice
enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 din UE către Regatul
Unit și toate importurile de astfel de produse chimice din Regatul Unit în UE intră
sub incidența cerințelor în materie de informare stabilite la articolul 10 din
Regulamentul (UE) nr. 649/2012.



După încheierea perioadei de tranziție, UE nu va mai notifica țărilor terțe
exporturile provenite din Regatul Unit. La sfârșitul perioadei de tranziție, toate
procedurile de notificare în curs în care sunt implicați exportatori din Regatul
Unit vor fi întrerupte de către ECHA.



După încheierea perioadei de tranziție, răspunsurile de import ale UE în cazul
produselor chimice enumerate în anexa III la convenție12 nu se vor mai aplica
Regatului Unit.



Produsele chimice exportate din UE către Regatul Unit după încheierea perioadei
de tranziție trebuie să respecte normele UE privind ambalarea și etichetarea
produselor chimice, cu excepția cazului în care dispozițiile respective ar intra în
conflict cu vreo cerință specifică a părților importatoare sau a altor țări
importatoare13.



După încheierea perioadei de tranziție, notificările de export primite din partea
Regatului Unit în conformitate cu articolul 12 din convenție vor fi puse la
dispoziție de către ECHA prin intermediul ePIC14.

9

Articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 649/2012.

10

Articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 649/2012.

11

Articolul 11 din convenție.

12

Articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 649/2012.

13

Articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 649/2012.

14

Articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 649/2012.
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B. DISPOZIȚII RELEVANTE PRIVIND SEPARAREA ALE ACORDULUI DE RETRAGERE
Articolul 41 alineatul (1) din Acordul de retragere prevede că mărfurile existente și
identificabile în mod individual care au fost introduse legal pe piață în UE sau în Regatul
Unit înainte de încheierea perioadei de tranziție pot fi puse la dispoziție în continuare pe
piața UE sau a Regatului Unit și pot circula între aceste două piețe până când ajung la
utilizatorul final.
Exemplu: Regulamentul (UE) nr. 649/2012 nu se aplică unui anumit lot de produse
chimice care prezintă risc și a căror circulație este în curs între UE și Regatul Unit la
încheierea perioadei de tranziție.
C. NORMELE

APLICABILE ÎN

IRLANDA

DE

NORD

DUPĂ ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE

TRANZIȚIE

Din momentul încheierii perioadei de tranziție se aplică Protocolul privind
Irlanda/Irlanda de Nord („Protocolul I/IN”)15. Protocolul I/IN face obiectul
consimțământului periodic exprimat de Adunarea Irlandei de Nord, perioada inițială de
aplicare prelungindu-se până la patru ani după încheierea perioadei de tranziție16.
Protocolul I/IN face ca anumite dispoziții ale dreptului UE să fie aplicabile inclusiv
Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord. În cadrul
Protocolului I/IN, UE și Regatul Unit au convenit, în plus, că în măsura în care normele
UE se aplică în Regatul Unit și pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord,
aceasta din urmă este tratată ca și cum ar fi un stat membru17.
Protocolul I/IN prevede că Regulamentul (UE) nr. 649/2012 se aplică Regatului Unit și
pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord18.
Aceasta înseamnă că trimiterile la UE din părțile A și B ale prezentului aviz trebuie
înțelese ca incluzând Irlanda de Nord, în timp ce trimiterile la Regatul Unit trebuie
înțelese ca referindu-se numai la Marea Britanie.
Mai precis, aceasta înseamnă, printre altele, următoarele:


transporturile de produse chimice între Irlanda de Nord și UE nu sunt considerate
importuri sau exporturi și, prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 649/2012 nu se
aplică acestor transporturi;



exportul din Irlanda de Nord către o țară terță al unui produs chimic inclus pe lista
din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 trebuie să respecte dispozițiile
regulamentului respectiv, inclusiv trimiterea notificărilor de export prin
intermediul ePIC și, în cazul produselor chimice enumerate în partea 2 sau 3 din

15

Articolul 185 din Acordul de retragere.

16

Articolul 18 din Protocolul I/IN.

17

Articolul 7 alineatul (1) din Acordul de retragere, coroborat cu articolul 13 alineatul (1) din
Protocolul I/IN.

18

Articolul 5 alineatul (4) din Protocolul I/IN și secțiunea 23 din anexa 2 la respectivul protocol.
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anexa I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012, cerința de a obține consimțământul
explicit al țării importatoare;


după încheierea perioadei de tranziție, răspunsurile de import ale UE în cazul
produselor chimice enumerate în anexa III la convenție continuă să se aplice
importurilor din țări terțe în Irlanda de Nord19.



UE este responsabilă de emiterea răspunsurilor la cererile de consimțământ
explicit pentru exporturile de produse chimice din Marea Britanie sau din țări
terțe către Irlanda de Nord;



cerințele în materie de informare prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (UE)
nr. 649/2012 se aplică exportatorilor și importatorilor din Irlanda de Nord care
exportă către Marea Britanie sau către o țară terță și care importă din Marea
Britanie sau dintr-o țară terță.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din protocolul I/IN, dispozițiile din dreptul
Uniunii puse în aplicare prin protocol care interzic sau restricționează exportul de mărfuri
nu se aplică decât comerțului dintre Irlanda de Nord și alte părți ale Regatului Unit și
numai în măsura strict impusă de eventualele obligații internaționale ale Uniunii.
Mai precis, aceasta înseamnă, printre altele, următoarele:


exportul din Irlanda de Nord în Marea Britanie al produselor chimice enumerate
în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 trebuie să respecte numai normele
din respectivul regulament care pun în aplicare convenția. De exemplu, exportul
din Irlanda de Nord către Marea Britanie al unui produs chimic enumerat în
partea 2 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 trebuie să fie notificat de
către exportator, dar nu există nicio cerință de a obține consimțământul explicit al
Regatului Unit în ceea ce privește Marea Britanie;



normele privind ambalarea și etichetarea produselor chimice20 se aplică numai
exporturilor de produse chimice din Irlanda de Nord către Marea Britanie, în
măsura în care acest lucru este necesar pentru respectarea articolului 13 din
convenție.

Protocolul I/IN exclude posibilitatea participării Regatului Unit la procesul de luare a
deciziilor și de elaborare a deciziilor Uniunii21 în ceea ce privește Irlanda de Nord.
Sunt disponibile informații suplimentare pe site-ul web special dedicat Brexit al ECHA
(https://echa.europa.eu/uk-withdrawal-from-the-eu), precum și pe site-ul web al Comisiei
privind normele UE referitoare la exportul și importul de produse chimice care prezintă
risc
(https://ec.europa.eu/environment/chemicals/trade_dangerous/regulation/index_en.htm). .
Aceste pagini vor fi actualizate cu noi informații dacă va fi necesar.
19

Articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 649/2012.

20

Articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 649/2012.

21

În cazul în care este necesară realizarea unui schimb de informații sau a unei consultări reciproce, acest
lucru se va realiza în cadrul grupului de lucru consultativ mixt instituit prin articolul 15 din
Protocolul I/IN.
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