GHID
pentru Procedurile generale de îndrumare pentru controalele animalele vii şi
produsele de origine animală care sosesc la punctele de intrare ale UE care au
deja controalele veterinare efectuate şi decizia de punere pe piaţă.

SCOP
Noua Strategie a Comisiei privind Spaţiul de Transport Maritim Comunitar recomandă
necesitatea emiterii unui ghid specific cu privire la regulile UE referitoare la cerinţele pentru
controalele veterinare de intrare asupra animalelor vii şi produselor care sosesc în porturile UE de la
PIF unde aceste bunuri au primit deja decizia de punere pe piaţa UE.
Acest Indrumar a fost solicitat pentru asistenţa în facilitarea comerţului, pentru a evita
întârzierile controalelor asupra animalelor şi produselor acestora.
Acest subiect îşi are originile în Strategia Comisiei privind Spaţiul de Transport Maritim.
Oricum, acesta este oportun tuturor punctelor de intrare în raport cu cerinţele legale ale
Directivei Consiliului 89/662/CEE şi 90/425/CEE. Este mult mai oportun porturilor în care
mişcarea animalelor şi produselor puse în liberă circulaţie pe piaţa UE pot cu regularitate călători pe
vasele care circulă în interiorul UE.
Acest îndrumar are scopul de a elimina întârzierile nedorite şi permiterea transporturilor de
animale vii şi produse de origine animală originare din ţări terţe să se mişte în jurul pieţei UE, o
dată ce acestea au fost supuse controalelor veterinare obligatorii şi au fost puse în liberă circulaţie
pe piaţa UE în concordanţă cu legislaţia UE (Directivele Consiliului 91/496 – animale vii şi 98/78 –
produse de origine animală).
INTRODUCERE
Strategia Comisiei privind Spaţiul de Transport Maritim stabileşte următoarele:” Produsele
de origine animală şi animalele vii având origine comunitară sunt supuse controalelor documentare
atunci când acestea sunt descărcate în porturi şi aeroporturi în care este organizat un PIF şi când
sunt transportate de un serviciu maritim sau aerian care nu este regulat sau o linie directă între două
porturi comunitare.
Aceasta se adresează riscului pe care bunurile originare din ţări terţe prezentate accidental
sau fraudulos ca bunuri cu origine comunitară, expunând UE unor riscuri semnificative privind
sănătatea animală şi publică.
Prin ghiduri specifice, Comisia va încuraja mai eficient şi mai rapid vămuirea produselor
animale şi a celor din plante în transportul maritim intracomunitar aşa cum este descris în Directiva
Consiliului 89/662/CEE şi Directiva 90/425/CEE.
Oportunităţile ar putea fi găsite pentru sinergiile în controale, în special controale
documentare, solicitate înainte ca vămuirea să fie permisă la porturile Comunităţii pentru astfel de
bunuri. Multe părţi interesate au identificat suprapuneri în astfel de controale care conduc la
întârzieri şi costuri mai mari în vămuire.
Similar, sunt indicaţii că cele mai bune practici ale unor porturi oferă oportunităţi pentru
controale mult mai eficace, fără a compromite siguranţa. Aceste cele mai bune practici vor fi
introduse în Ghidurile privind procedurile de control a animalelor vii şi produselor lor efectuate de
către transportul maritim.
Ghidurile vor clarifica, printre altele, procedurile care se aplică animalelor vii şi produselor
de origine animală cu origine comunitară dacă vasele sosesc într-un port cu PIF şi procedurilor

pentru produsele de origine animală şi animale vii cu origine necomunitară. Acestea vor acoperi de
asemenea bunurile transportate sub o procedură de tranzit, bunurile transbordate sau bunurile care
sunt importate direct. Ghidurile vor promova o abordare comună, clarificând conceptul serviciilor
regulate şi va încuraja utilizarea transmiterii electronice de date şi o coordonare mai eficace cu
vama.
LEGISLAŢIE
Art. 6 din Directiva Consiliului 89/662/CEE stabileşte că “Statele Membre se asigură că, pe
parcursul controalelor veterinare efectuate la locurile unde animalele vii şi produsele de origine
animală din ţări terţe pot fi aduse în teritoriile definite de Anexa 1 din Directiva Consiliului
90/675/CEE, cum ar porturile, aeroporturile şi PIF-urile cu ţări terţe, vor fi luate următoarele
măsuri:
a) controlul documentar al produselor de origine animală
b) produsele cu origine comunitară sunt supuse regulilor controalelor prevăzute în art. 5
c) produsele din ţări terţe sunt supuse regulilor specificate în Directiva 90/675/CEE.
Art. 7 al Directivei Consiliului 90/425 stabileşte cerinţe similare pentru animalele vii şi
produse.
GHID PENTRU IMPLEMENTAREA PREVEDERILOR LEGISLATIVE
Tuturor transporturilor de animale vii şi produse de origine animală originare din ţări terţe
dar care au fost supuse controalelor veterinare complete (verificate prin emiterea DVCI) pentru
punerea pe piaţa unică UE la un PIF aprobat UE şi apoi transportate de la PIF-ul de intrare către un
alt port din UE nu li se solicită controale veterinare sistematice când intră în al doilea port din UE.
Toate vasele care sosesc dintr-un PIF aprobat UE cu o încărcătură constând din animale vii
şi/sau produse de origine animală care sunt parţial vămuite pentru piaţa unică UE şi parţial care
solicită vămuirea la PIF-ul de sosire, se vor supune controalelor manifestului pentru verificarea
celor care necesită un control veterinar obligatoriu. Aceste controale documentare ar trebui să fie
efectuate pe cât posibil prin mijloace electronice în cadrul unei « ferestre unice » de utilizare , aşa
cum se menţionează în Decizia 70/2008/CE. Această procedură poate implica întârzieri minore
încărcăturii deja vămuite
CEA MAI BUNĂ PROCEDURĂ
Nu sunt cerute controale veterinare obligatorii asupra animalelor vii şi produselor de origine
animală cu origine comunitară şi acelea cu origine din ţări terţe care au controale veterinare
complete pentru piaţa UE primite într-un PIF şi care sunt transportate către punctele de intrare
secundare UE.
Transporturilor de animale vii şi produse de origine animală care au controale veterinare
complete pentru piaţa UE care sosesc la puncte de intrare secundare în UE nu li se solicită de către
PIF notificarea de import în primul punct de intrare.
Autorităţilor competente care monitorizează importul transporturilor nu li se solicită să
trimită autorităţii veterinare transporturile de animale vii şi produse de origine animală care sosesc la
puncte de intrare secundare care au fost deja supuse controalelor veterinare complete pentru piaţa
UE de la un PIF, doar dacă suspectează un risc pentru sănătatea animală sau publică.

