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GHID GENERAL PENTRU PUNCTELE DE INTRARE CITES ŞI POSTURILE DE
INSPECȚIE LA FRONTIERA UNIUNII EUROPENE PRIVIND PROCEDURILE ŞI
LEGISLAȚIA CE SE APLICĂ LA IMPORTUL ŞI TRANZITUL ÎN/PRIN COMUNITATE A
ANIMALELOR VII ŞI PRODUSELOR ACESTORA
INTRODUCERE
Acest document furnizează liniile generale referitoare la procedurile care se aplică la importul şi
tranzitul în/prin Comunitate a animalelor vii şi produselor de origine animală în conformitate cu
legislația europeană privind sănătatea publică şi a animalelor, precum şi comerțul cu speciile protejate.
Aceste proceduri sunt aplicate într‐o manieră complementară şi cer o cooperare între serviciile
competente de enforcement ale statelor membre.
(1) PROCEDURILE EUROPENE PRIVIND SĂNĂTATEA PUBLICĂ ŞI ANIMALĂ PENTRU
IMPORTUL/TRANZITUL ÎN/PRIN UE AL ANIMALELOR VII ŞI PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ
Principala legislație europeană privind controlul importului la frontieră referitoare la sănătatea publică şi
animală este specificată de Directiva Consiliului 91/496/EEC, 97/78 şi Regulamentul (EC) nr. 854/2004.
Această legislație stabileşte cerințele legislative veterinare pentru importul/tranzitul în/prin
Comunitatea Europeană a transporturilor de animale vii şi produse de origine animală. Există o serie de
prevederi detaliate, dar principalele cerințe sunt următoarele:
• Toate animalele vii şi produsele de origine animală (aşa după cum sunt definite de
Anexa Deciziei Comisiei 2007/275) trebuie să fie prezentate la un Post de Inspecție la
Frontieră Comunitar aprobat şi special destinat acestor mărfuri pentru a fi supuse
controalelor veterinare specifice la import, anterior intrării sau tranzitării Uniunii
Europene. Cea mai recentă listă a PIF‐urilor este stabilită de Decizia Comisiei
2008/807/EC şi 2009/38/EC. De asemenea, această listă poate fi văzută pe website‐ul
Comisiei at: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/index.en.htm
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie.
Directiva Consiliului 91/496/EEC din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitarveterinare ale animalelor provenite din şi introduse în Comunitate din ţari terţe şi de modificare a Directivelor 89/662/EC,
90/425/EC şi 90/675/EC, OJ L 268, 24.9.1991,p. 56.
Directiva Consiliului 97/78 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare asupra produselor care
provin din ţări terţe şi introduse în Comunitate, OJ L 30.01.1998, p.9.
Regulamentul (EC) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a regurilor
specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman , OJ L
139,30.4.2004,p 206 – amendată şi corectată de OJ L 226,25.6.2004,p 83.
Decizia Comisiei 2007/275/EC din 17 aprilie privind listele de animale şi produse care sunt supuse controalelor la
punctele de control la frontieră în conformitate cu Directivele Consiliului 91/496/EEC şi 97/78/EC, OJ L 116, 4.5.2007, p.
9.

Prenotificarea sosirii produselor în PIF trebuie să fie făcută în conformitate cu regulile naționale ale
statelor membre unde este situat PIF‐ul, iar a animalelor în conformitate cu regulile Art. 3 (1) al
Directivei 91/496/EEC.
• Transporturile trebuie să fie prezentate la PIF însoțite de toate certificatele de sănătate
relevante cerute de legislația veterinară europeană.
• Vor fi acceptate numai transporturile cu animale şi produse derivate de la acestea care
provin din țări aprobate, regiuni şi unități corespunzătoare şi dacă există un plan al
reziduurilor aprobat, în conformitate cu legislația veterinară europeană pentru grupul
de produse specific ce vor fi exportate.
• În anumite cazuri se pot aplica măsuri de supraveghere ce introduc condiții
suplimentare la import sau restricții.
• Toate transporturile trebuie supuse controalelor documentare şi de identitate înainte
de a fi considerate corespunzătoare din punct de vedere al sănătații umane şi animale.
Toate transporturile trebuie să fie însoțite de un Document Comun Veterinar de
Intrare (CVED) corect completat. Acolo unde şi atunci când este corespunzător
frecvența controalelor fizice poate fi redusă.

În conformitate cu legislația privind sănătatea publică şi a animalelor, transporturilor care nu respectă
procedurile anterior menționate nu li se permite intrarea în Uniunea Europeană. Mai multe detalii (linii
directoare) privind cerințele la import pot fi văzute pe website‐ul SANCO, la adresa anterior menționată.
(2) PROCEDURILE DE IMPORT ŞI TRANZIT – CONTROLUL EXEMPLARELOR CITES LA FRONTIERĂ
Legislația primară care reglementează controlul la frontieră al importului şi tranzitului referitor la
comerțul cu speciile protejate, este reprezentată de Regulamentul Consiliului (EC) nr. 338/97. Acesta
este suplimentat de implementarea Regulamentului Comisiei (EC) nr. 865/2006 ce stabileşte regulile
detaliate precum şi Regulamentul Comisiei ce suspendă anumite importuri în Comunitate. Toate aceste
documente stabilesc procedurile specifice ce trebuie să fie urmate pentru importul în Uniunea
Europeană a specimenelor de faună şi flora sălbatică listate în anexele Regulamentului (EC) nr. 338/97
(inclusiv animalele vii ale acestor specii şi produsele lor), dacă scopul importului este comercial sau nu.
Scopul acestei legislații este să se asigure că acest comerț nu va avea un impact negativ asupra
conservării acestor specii. Autoritățile vamale sunt responsabile pentru a controla dacă această legislație
este respectată în conformitate cu Regulamentul Consililului (EEC) nr. 2913/92 ce stabileşte Codul Vamal
Comunitar (în special articolele 13 si 58).
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Dupa cum este prevazut de Regulamentul Comisiei (EC) nr. 136/2004 din 22 ianuarie 2004 ce stabileste procedurilor
pentru ontroalelor veterinare la punctele de control la frontieră ale Comunităţii la importul produselor din ţări terţe, OJ L
21, 28.1.2004, p.11 şi Regulamentul Comisiei (EC) nr. 282/2004 din 18 februarie 2004 de intocmire a unui document
pentru declararea şi controlul sanitar - veterinar al animalelor provenite din ţări terţe şi introduse în Comunitate, OJ L 49,
19.2.2004, p.11.
Implementarea Convenţiei CITES în Uniunea Europeană
http://eur-lex.europa.eu/LexUriAServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R1332:EN:NOT

9.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LKexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R2913:20070101:EN:PDF

Principalele cerințe ale legislației sunt următoarele:
•

Importul animalelor şi produselor de origine animală ale speciilor listate in anexele
Regulamentului (EC) nr. 338/97, se pot derula numai prin punctele de intrare ale Statelor
Membre desemnate în acest scop. O listă a acestor locuri (puncte) de intrare este disponibilă pe
website‐ul Comisiei la: http://ec.europe.eu/environment/cites/pdf/list/pointsofentry.pdf

•

Introducerea în Comunitate a acestor animale şi a produselor se face cu condiția prezentării la
biroul vamal de frontieră de la punctul de intrare, a permisului de import emis de către
autoritatea de management CITES a statului membru sau a notificării de import.

•

Mărfurile pot fi puse în liberă circulație numai după ce biroul vamal a verificat validitatea
permisului de import şi a aprobat documentul. Biroul vamal trebuie să înainteze documentele
relevante autorității de management a statului membru.

•

Transporturile trebuie să fie supuse controalelor fizice corespunzătoare, bazate inter alia pe
evaluarea riscului (în cazul animalelor vii trebuie să fie verificate condițiile de transport inclusiv
liniile directoare IATA ).

•

Animalele şi produsele ce sosesc la punctele de intrare fără permisul de import sau
documentația relevantă nu pot fi puse în liberă circulatie. În astfel de cazuri, sunt prevăzute
sancțiuni, inclusiv punerea sub sechestru şi confiscare.

•

Suspendare importurilor poate fi stabilită de comisie pentru anumite specii din anumite țări. În
asemenea cazuri nu poate fi emis nici un permis de import de către Autoritățile de Management
ale Statelor Membre.

•

Sunt prevăzute unele derogări de la cerințele anterior menționate pentru efectele personale şi
cele de casă (obiecte/souvenir‐uri); cu toate astea în cele mai multe cazuri documentele de
export din țara de origine ar trebui totuşi să fie cerute. Aceste derogări nu sunt aplicabile
pentru speciile vii cum ar fi pet‐urile. În plus nici un fel de documentație nu este cerută pentru o
cantitate mică de caviar (sub 125 gr), articole obținute din crocodil (până la 4 bucăți), cochilii de
melci de mare (până la 3 bucăți), căluți de mare uscați (până la 4 bucăți), scoici gigantice (până la
3 bucăți).

•

Regulile specifice aplicabile referitoare la controlul la frontieră a biroului vamal ale specimenelor
protejate, care sunt în tranzit prin Comunitate, sunt in conformitate cu art. 7 (2)al
Regulamentului Consiliului nr.338/1997.

•

9.

Un ghid mai amănunțit referitor la regulile detaliate pentru comerțul cu speciile protejate este
disponibil pe următorul website: http://ec.europe.eu/environment/cites/legis refguide.en.htm
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Acolo unde navele sunt expediate in acelasi fel cu acelaşi tip de transport către alt birou vamal , controalele pot fi efectuate
mai târziu.
10. În cazul tranzitului prin Comunitate astfel de documente de import nu sunt cerute dar pot fi solicitate (cerute) un documente
relevante de export.

