INFORMARE

lmport produse din tdri terte (non - UE)

Stimate operator,

in conformitate cu Regulamentul de punere in aplicare (uE 2o16ljg42 al Comisiei din
)
14 octombrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 123512008 in ceea ce
privegte certificatul de inspecfie electronic pentru produsele ecologice importate 9i
anumite alte elemente, precum 9i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 in
ceea ce privegte cerin[ele referitoare la produsele ecologice conservate sau prelucrate gi
la transmiterea informafiilor, trgbuie sd ne asigurdm cd toti cei implicati au cunostinte
despre aceasta obligatie dupd data de 19 aprilie 2017, data aplicarii acestui regulament.
in temeiul Regulamentului (CE) nr. B34|2OO7, produsele imporlate dintr-o lara te(a potfi
introduse pe piala Uniunii ca produse ecologice dacd ele fac obiectul unui ceftificat de
inspeclie eliberat de autoritdlile competente, autoritdlile de control sau organismele de
control ale unei ldri te(e recunoscute, de o autoritate de control recunoscutd, sau de un
organism de control recunoscut.
Pentru a se asigura integritatea produselor ecologice importate in Uniune, este necesar
sd se precizeze c5, de reguld, organismul sau autoritatea de control care elibereazd
certificatul de inspeclie este organismul sau autoritatea de control care certificd
producdtorul sau procesatorul produsului, in cazul in care operatorul care desfdgoard
ultima operaliune in scopul pregdtirii, astfel cum este definitd la articolul 2 litera (i) din
Regulamentul (CE) nr. 83412007, este diferit de producdtorul sau procesatorul inilial al
produsului, certificatul de inspecfie trebuie eliberat de organismul sau autoritatea de
control care a verificat ultima operafiune.
in cazul produselor agricole procesate, organismele de control trebuie sd verifice dacd
toate ingredientele au fdcut obiectul unui sistem de control.

Definitii:

"lmportator" este persoana fizicit sau juridicd din cadrul Comunitdlii care prezintd un lot
pentru punerea in liberd circulatie in Comunitate, fie in persoand, fie printr-un represent
ant.

"Primul destinatar" este persoana fizicd sau juridicd cdruia ii este livrat lotul importat gi
care il va primi in vederea pregdtirii suplimentare sau comercializdrii ulterioare.
"Verificarea lotului" inseamnd verificarea efectuatd de autoritatea competentd relevantd,
prin verificdri sistematice ale documentelor, prin controale aleatorii ale identitdtii 9i, dupd
caz,In functie de propria evaluare a riscurilor, prin controale fizice, inaintea punerii lotului
in liberd circulafie in Uniune
"Autoritatea competenti relevanti a statului membru" inseamnd autoritatea vamald,
autoritatea pentru siguranla alimentard sau celelalte autoritdli desemnate de statele
membre in temeiul articolului 27 blineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 83412007,
responsabile cu verificarea loturilor si cu vizarea certificatelor de inspeclie.

"Punct de intrare" inseamnd punctul de punere in liberd circulalie.
,,Neprelucrat" inseamnd neprelucrat in sensul definifiei produselor neprelucrate de

adicolul 2 alineatul (1) litera (n) din Regulamentul (CE) nr.85212004 al Parlamentului
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European 9i al Consiliului, indiferent de operafiunile de ambalare sau etichetare (produs
alimentar care nu a fost prelucrat 9i include produsele care au fost divizate, separate,
trangate, decupate, dezosate, tocate, jupuite, mdcinate, tdiate, curdlate, decodicate,
mdcinate, rdcite, inghetate, congelate sau decongelate);
"Prelucrat" inseamnd prelucrat in sensul definiliei produselor prelucrate de la articolul 2
alineatul (1) litera (o) din Regulamentul (CE) nr. 85212004, indiferent de operaliunile de
ambalare sau etichetare (produs alimentar care rezultd prin prelucrarea produselor
neprelucrate. Aceste produse pot sd contind ingrediente necesare fabricdrii lor sau chre le
conferd ca racteristici specifice);
Punerea in liberd circulalie in Uniune a unui lot de produse mentionate la articolul 1
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.83412007 9i importate in conformitate cu articolul
33 din acelagi regulament este condilionatd de:
(a) depunerea unui certificat de inspeclie original la autoritatea competentd relevantd a
statului membru;
(b) verificarea lotului si vizarea certificatului de inspeclie de cdtre autoritatea competentd
relevantd a statului membru; 9i
(c) indicarea numdrului certificatului de inspeclie in declaralia vamald pentru punerea in
liberd circulalie menlionatd la articolul 158 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr.
95212013 al Parlamentului European gi'al Consiliului.
Verificarea lotului 9i vizarea certificatului de inspeclie se efectueazd de cdtre autoritatea
competentd relevanti a statului membru, in statul membru in care lotul este pus in liberd
circulalie in Uniune. Statele membre desemneazd punctele de intrare pe teritoriile lor gi
informeazd Comisia in privinta punctelor de intrare desemnate.

Certificatul de inspectie se elibereazd de cdtre autoritatea sau organismul de control
relevant, se vizeazd de cdtre autoritatea competentd relevantd a statului membru si se
completeazd de cdtre primul destinatar, pe baza modelului 9i a notelor prezentate in
a.nexa V gi utilizdnd Sistemul de control al come(ului si de expertiza (TRACES), mai exact
sistemul electronic instituit prin Decizia 20031241CE a Comisiei.
Certificatul de inspeclie original este un exemplar tipdrit 9i semnat de mdnd al certificatului
electronic completat _in TRACES sau, ca alternativd, un certificat de inspec{ie semnat in
TRACES cu o semndturd electronici avansatd in sensul articolului 3 alineatul (11) din
Regulamentul (UE) nr. 91012014 al Parlamentului European 9i al Consiliului sau cu o
semndturd electronicd ce prezintd garanlii echivalente in privinfa funcliilor atribuite unei
semndturi prin aplicarea aceloragi norme 9i condilii ca cele confinute in dispoziliile
Comisiei privind documentele electrohice gi digitalizate, prevdzute in anexa la Decizia
200415631CE, Euratom a Comisiei.

Cdnd certificatul de inspeclie original este un exemplar tipdrit gi semnat de m6nd al
certificatului electronic completat in TRACES, autoritdlile de control, organismele de
control, autoritdfile competente relevante ale statului membru si primul destinatar verificd
in fiecare
etapd de eliberare, de vizare si de primire a certificatului de inspeclie,
exemplar corespunde cu ihformaliile indicate in TRACES.
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Pentru a fi acceptat pentru vizare, certificatul de inspec(ie trebuie sd fi fost eliberat de
autoritatea sau organismul de control al producdtorului sau prelucritorului produsului in
cauzd sau, in cazul in care operatorul care desfdgoard ultima operaliune in scopul
pregdtirii este diferit de producdtorul sau prelucrdtorul produsului, de autoritatea sau
organismul de control al operatorului care desfdgoard ultima operaliune in scopul
pregdtirii, astfel cum este definitd la articolul 2 litera (i) din Regulamentul (CE) nr,
834t2007.
Respectiva autoritate de control sau respectivul organism de control este:
(a) o autoritate sau un organism de control care figureazd in anexa lll la prezentul
regulament pentru produsele irl cauzd 9i pentru lara te(a din care provin acestea sau,
dupd caz, pentru lara te(d in care s-a desf5gurat ultima operaliune in scopul pregatirii;
sau

(b) o autoritate sau un organism de control care figureazd in anexa lV la prezentul
regulament pentru produsele in cauzd 9i pentru lara te(a din care provin acestea sau
pentru lara te(d in care s-a desfdgurat ultima operaliune in scopul pregdtirii.
Autoritatea sau organismul de control care elibereazd ceftificatul de inspeclie trebuie sd
elibereze cerlificatul de inspeclie 9i sd semneze declarafia in cdsula 18 a certificatului
doar dupd ce a efectuat o verificare a,documentelor pe baza tuturor documentelor de
inspecfie relevante, inclusiv 9i mai ales pe baza planului de produclie aferent produsului in
cantzd, a documentelor de transport 9i a documentelor comerciale 9i, dupd caz, in funclie
de propria evaluare a riscurilor, dupd ce a efectuat un control fizical lotului.
Certificatul de inspeclie este redactat intr-un singur exemplar original. Primul destinatar
sau, dupd caz, importatorul poate face o copie a certificatului de inspecfie in scopul
informdrii autoritdfilor sau organismelor de control in conformitate cu adicolul 83 din
Regulamentul (CE) nr. 889/2008. Orice astfel de copie poadd men{inea (COPIE) tipdritd
sau gtampilatd pe aceasta.

Cdnd verificd un lot, autoritatea competentd relevantd

a statului membru vizeazd

ceftificatul de inspeclie original in cdsufa 20 gi il returneazd persoanei care l-a depus.

La primirea lotului, primul destinatar completeazd cdsufa 21 a cerlificatului de inspecfie,
pentru a certifica primirea lotului in condifiile prevdzute la articolul 34 din Regulamentul
(CE) nr. 889/2008. L 282124 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 19.10.2016 Primul
destinatar trimite apoi certificatul original importatorului menlionat in cdsula 11 a
certificatului in scopurile arlicolului 33 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul
(CE) nr. 83412007.
lmportatorul indicd numdrul certificatului de inspeclie in declaralia vamald pentru punerea
in liberd circulalie menlionatd la articolul 158 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr.
952t2013.
Comisia este responsabild cu acordarea gi actualizarea drepturilor de acces la TRACES
ale autoritdfilor competente definite la afticolul 2 litera (n) din Regulamentul (CE) nr.
83412007, ale autoritdtilor ldrilor terte recunoscute in conformitate cu articolul 33 alineatul
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(2) din regulamentul menlionat 9i ale autoritdlilor gi organismelor de control enumerate in
anexa lll sau lV la prezentul regulament.
inainte de a acorda drepturi de acces la TRACES, Comisia verificd identitatea autoritafil-or
competente, a autoritdlilor de control 9i a organismelor de control In cauzd. Autoritdlile
competente definite la articolul 2 litera (n) din Regulamentul (CE) nr. 83412007 sunt
responsabile cu acordarea gi actualizarea drepturilor de acces la TRACES ale
operatorilor, ale autoritSlilor de control 9i ale organismelor de control din Uniune. inainte
de a acorda drepturi de acces la TRACES, autoritdlile competente verificd identit'atea
operatorilor, a autoritdfilor de control 9i a organismelor de control in cauza. Statele
membre desemneazd o singurd autoritate responsabild cu coordonarea cooperdrii .si a
contactelor cu Gomisia in acest domeniu. Autoritdlile competente comunicd Comisiei
drepturile de acces acordate. Comisia activeazd respectivele drepturi de acces in
TRACES.
lmportatorul, primul destinatar sau autoritatea sau organismul de control aferent trimite
informaliile referitoare la incdlcdri gi nereguli legate de produsele importate autoritSlilor
competente ale statelor membre in cauzd prin intermediul sistemului electronic mentionat
la articolul 94 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, prin TRACES.

DG AGRI- Comisia Europeand a agreat un Ghid Suplimentar de control al produselor
importate din Ucraina, Kazakhstan gi Federatia Rusd. Produsele provenite din aceste [dr'
necesitd controale suplimentare privind reziduurile de substante neautorizate in produsele
ecologice. De asemenea, s-a stabilit este necesard verificarea sistematicd a documentelor
care insofesc loturile gi prelevarea unei probe din fiecare lot importat pentru analizarea
reziduurilor de substante neautorizate in produsele ecologice gi a OMG dupd caz.

Alte detalii sunt descrise in Regulamentul de punere in aplicar" (Uf) 201611g42 al
Comisiei din 14 octombrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 123512008in
ceea ce privegte certificatul de inspeclie electronic pentru produsele ecologice importate si
anumite alte elemente, precum 9i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 in
ceea ce privegte cerinlele referitoare la produsele ecologice conseryate sau prelucrate si
la transmiterea informa(iilor.
Cu stimd,
ECOINSPECT S.R.L
ch\
\-'lVr1
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