Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Autoritatea Națională Fitosanitară

Cerințe fitosanitare specifice importurilor și exporturilor de produse vegetale
și alte obiecte în relația cu Regatul Unit

Urmare negocierilor bilaterale dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit, în
perioada 01.02 – 31.12.2020 (perioadă de tranziție) se va aplica întregul acquis
european și, implicit, cele 4 libertăți (libertatea de deplasare a cetățenilor,
capitalului, serviciilor și bunurilor), cu asigurarea tuturor cerințelor pieței interne
în materie de comerț intracomunitar.
După data de 1 ianuarie 2021, Regatul Unit va deveni țară terță în raport cu
Uniunea Europeană, context în care se vor aplica reglementările și cerințele
comerciale specifice, similare cu cele convenite în cadrul Acordurilor de Liber
Schimb dintre Uniunea Europeană și țările terțe (cazul încheierii Parteneriatului
economic dintre UE și UK).
Pentru informații punctuale cu privire la reglementarea etapizată de către
autoritățile britanice a controalelor la frontieră în cazul cerințelor fitosanitare, vă
recomandăm să consultați Ghidul UK privind importul și exportul de bunuri: The
border with the European Union: importing and exporting goods, octombrie
2020 (https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model).
Importul plantelor și a produselor vegetale
Importul se va realiza cu respectarea legislației Uniunii Europene, respectiv:
1.Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului
din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor
dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr.
652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de
abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE,
2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32016R2031&from=RO
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2.Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din
15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru
a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind
sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a
plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE)
nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE)
2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a
Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de
abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului
European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE,
90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei
92/438/CEE a Consiliu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
3.Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei din 28
noiembrie 2019 de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea
ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei
https://eur-lex.europa.eu/legal
-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2072&qid=1606383474461

și

a

standardelor internaționale IPPC (http://www.ippc.int/en), unde sunt trasate
liniile directoare (condițiile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească
produselor originare din UK)
În cazul importului plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte așa cum sunt
listate în Anexa XI PARTEA A și B pe teritoriul Uniunii fiecare transport va fi
însoțit

de un certificat fitosanitar eliberat care garantează că sunt îndeplinite

cerințele prevăzute în ANEXA VII a Regulamentului UE 2019/2072
Exportul se va desfășura în conformitate cu standardele internaționale IPPC
(http://www.ippc.int/en) și a cerințelor fitosanitare impuse de Regatul Unit.În
cazul exporturilui de plante, produse vegetale sau de alte obiecte este necesar
eliberarea unui certificat fitosanitar de export

la solicitarea operatorului

economic cu îndeplinirea condițiilor stipulate la art. 100 alin. (1), lit. (a) – (c) din
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Regulamentul (UE) 2016/2031 Certificatul fitosanitar de export respectă descrierea
și formatul prevăzut în Anexa VIII_Partea A din Reg. (UE) nr. 2031/2016.
Comerțul cu produse de protecție a plantelor dintre România și UK se va realiza
în aceleași condiții ca și cu celelalte țări terțe respectiv în baza certificatului de
abilitare import emis de reprezentantii ANF.
În ceea ce privește legislația, procedurile și informațiile generale cu privire la
realizarea exporturilor de produse agroalimentare de origine vegetală în Regatul
Unit, vă recomandăm să accesați pagina de internet dedicată domeniului
fitosanitar,

respectiv:

https://www.madr.ro/fitosanitar/protectia-plantelor-si-

carantina-fitosanitara/export-tari-terte.html și de a contacta Autoritatea Națională
Fitosanitară pentru informare și clarificări punctuale pentru buna derulare a
operațiunilor comerciale pe relația Regatul Unit, inclusiv Inspectoratele de
carantină

fitosanitară

vamale

din

cadrul

Oficiilor

fitosanitare

(https://www.anfdf.ro/teritoriu/adrese_oficii.html).

Autoritatea Națională Fitosanitară
Adresă: Blvd.Voluntari 11, 077190, VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
Tel/Fax: 021 / 2703254; 021 / 2 703256; 021 / 2703260; 021 / 2705796
Fax: 031 / 8145965
E-mail: anf@anfdf.ro, fitosanitar@anfdf.ro
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