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INFORMARE
Import produse din ţări terţe (non - UE)

Definiţii:
“Importator” este persoana fizică sau juridică din cadrul Comunităţii care prezintă un lot pentru punerea
în liberă circulaţie în Comunitate, fie în persoană, fie printr-un reprezentant.
“Primul destinatar” este persoana fizică sau juridică căruia îi este livrat lotul importat şi care îl va primi
în vederea pregătirii suplimentare sau comercializării ulterioare.
“Verificarea lotului” înseamnă verificarea efectuată de autoritatea competentă relevantă, prin verificări
sistematice ale documentelor, prin controale aleatorii ale identităţii şi, după caz, în funcţie de propria
evaluare a riscurilor, prin controale fizice, înaintea punerii lotului în liberă circulaţie în Uniune.
“Autoritatea competentă relevantă a statului membru” înseamnă autoritatea vamală, autoritatea
pentru siguranța alimentară sau celelalte autorități desemnate de statele membre în temeiul articolului 27
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, responsabile cu verificarea loturilor și cu vizarea
certificatelor de inspecție.
“Punct de intrare” înseamnă punctul de punere în liberă circulație.
„Neprelucrat” înseamnă neprelucrat în sensul definiției produselor neprelucrate de la articolul 2 alineatul
(1) litera (n) din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului
“Prelucrat” înseamnă prelucrat în sensul definiției produselor prelucrate de la articolul 2 alineatul (1)
litera (o) din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului, indiferent de operaţiunile de ambalare sau
de etichetare.
Un produs importat dintr-o ţară terţă poate fi introdus pe piaţa comunitară dacă: produsul a fost realizat în
conformitate cu normele privind producţia ecologică, operatorii au făcut obiectul unor măsuri de control
echivalente ca eficienţă în toate etapele de producţie, preparare şi distribuţie din ţara terţă, activităţile
operatorilor s-au supus unui sistem de control recunoscut, conformitatea produsului este dovedită printrun certificat de conformitate emis de către autorităţile competente sau organismele de control din ţara
terţă, recunoscute şi care confirmă produsul ca fiind în conformitate cu reglementările în vigoare privind
producţia ecologică.
Organismul de control va verifica documentele justificative ale operatorilor, eliberate de către organismele
de control ale furnizorilor direcţi, emise în baza Regulamentului (CE) nr. 834/ 2007.
În Regulamentul (CE) nr. 889/ 2008, capitolul 5, sunt descrise Cerinţele de control privind importurile de
produse ecologice provenite din ţări terţe. De asemenea, în conformitate cu art. 84, al Regulamentului
specificat mai sus, importatorul trebuie să informeze in timp util organismul de control cu privire la fiecare lot
care trebuie importat in Comunitate.

În cazul importurilor, se impune actualizarea descrierii activităţilor, indicând punctele de intrare ale
produselor în Comunitate şi orice alte instalaţii pe care importatorul intenţionează să le utilizeze pentru
depozitarea produselor importate până la livrarea lor către primul destinatar. De asemenea, declaraţia
prevăzuta la art. 63, alineatul (2), trebuie sa includă un angajament al importatorului care garantează
faptul că orice instalaţii pe care le va folosi pentru depozitarea produselor sunt supuse controlului. În plus,
importatorul şi primul destinatar trebuie să păstreze o contabilitate materială şi financiară separată, cu
excepţia cazului în care aceştia activează în cadrul aceleiaşi unităţi. Toate informaţiile privind modalităţile
de transport între exportatorul din ţara terţă şi primul destinatar şi între locaţiile sau instalaţiile de
depozitare ale primului destinatar şi destinatarii din cadrul Comunităţii sunt furnizate la cererea
organismului de control.
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Importatorul trebuie să informeze în timp util organismul de control cu privire la fiecare lot care trebuie
importat în Comunitate, oferind numele şi adresa primului destinatar, orice detalii pertinente pe care le-ar
putea cere organismul de control.
Importatorul transmite toate informaţiile către Comisie, utilizând Sistemul de control al comerţului şi de
expertiză, TRACES, în conformitate cu cerinţele REGULAMENTULUI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE)
2016/1842 AL COMISIEI din 14 octombrie 2016.
În temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007, produsele importate dintr-o țară terță pot fi introduse pe
piața Uniunii ca produse ecologice dacă ele fac obiectul unui certificat de inspecție eliberat de autoritățile
competente, autoritățile de control sau organismele de control ale unei țări terțe recunoscute, de o
autoritate de control recunoscută, sau de un organism de control recunoscut.
Pentru a se asigura integritatea produselor ecologice importate în Uniune, este necesar să se precizeze
că, de regulă, organismul sau autoritatea de control care eliberează certificatul de inspecție este
organismul sau autoritatea de control care certifică producătorul sau procesatorul produsului. În cazul în
care operatorul care desfășoară ultima operațiune în scopul pregătirii, astfel cum este definită la articolul
2 litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, este diferit de producătorul sau procesatorul inițial al
produsului, certificatul de inspecție trebuie eliberat de organismul sau autoritatea de control care a
verificat ultima operațiune.
În cazul produselor agricole procesate, organismele de control trebuie să verifice dacă toate ingredientele
au făcut obiectul unui sistem de control.
Punerea în liberă circulație în Uniune a unui lot de produse menționate la articolul 1 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și importate în conformitate cu articolul 33 din același regulament este
condiționată de:
(a) depunerea unui certificat de inspecție original la autoritatea competentă relevantă a statului membru;
(b) verificarea lotului și vizarea certificatului de inspecție de către autoritatea competentă relevantă a
statului membru; și
(c) indicarea numărului certificatului de inspecție în declarația vamală pentru punerea în liberă circulație
menționată la articolul 158 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și
al Consiliului.
Verificarea lotului și vizarea certificatului de inspecție se efectuează de către autoritatea competentă
relevantă a statului membru, în statul membru în care lotul este pus în liberă circulație în Uniune. Statele
membre desemnează punctele de intrare pe teritoriile lor și informează Comisia în privința punctelor de
intrare desemnate.
Certificatul de inspecție se eliberează de către autoritatea sau organismul de control relevant, se vizează
de către autoritatea competentă relevantă a statului membru și se completează de către primul
destinatar, pe baza modelului și a notelor prezentate în anexa V și utilizând Sistemul de control al
comerțului și de expertiză (TRACES), mai exact sistemul electronic instituit prin Decizia 2003/24/CE a
Comisiei.
Certificatul de inspecție original este un exemplar tipărit și semnat de mână al certificatului electronic
completat în TRACES sau, ca alternativă, un certificat de inspecție semnat în TRACES cu o semnătură
electronică avansată în sensul articolului 3 alineatul (11) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al
Parlamentului European și al Consiliului sau cu o semnătură electronică ce prezintă garanții echivalente
în privința funcțiilor atribuite unei semnături prin aplicarea acelorași norme și condiții ca cele conținute în
dispozițiile Comisiei privind documentele electronice și digitalizate, prevăzute în anexa la Decizia
2004/563/CE, Euratom a Comisiei.
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Când certificatul de inspecție original este un exemplar tipărit și semnat de mână al certificatului
electronic completat în TRACES, autoritățile de control, organismele de control, autoritățile competente
relevante ale statului membru și primul destinatar verifică în fiecare etapă de eliberare, de vizare și de
primire a certificatului de inspecție, că respectivul exemplar corespunde cu informațiile indicate în
TRACES.
Pentru a fi acceptat pentru vizare, certificatul de inspecție trebuie să fi fost eliberat de autoritatea sau
organismul de control al producătorului sau prelucrătorului produsului în cauză sau, în cazul în care
operatorul care desfășoară ultima operațiune în scopul pregătirii este diferit de producătorul sau
prelucrătorul produsului, de autoritatea sau organismul de control al operatorului care desfășoară ultima
operațiune în scopul pregătirii, astfel cum este definită la articolul 2 litera (i) din Regulamentul (CE) nr.
834/2007.
Respectiva autoritate de control sau respectivul organism de control este:
(a) o autoritate sau un organism de control care figurează în anexa III la prezentul regulament pentru
produsele în cauză și pentru țara terță din care provin acestea sau, după caz, pentru țara terță în care s-a
desfășurat ultima operațiune în scopul pregătirii; sau
(b) o autoritate sau un organism de control care figurează în anexa IV la prezentul regulament pentru
produsele în cauză și pentru țara terță din care provin acestea sau pentru țara terță în care s-a desfășurat
ultima operațiune în scopul pregătirii.
Autoritatea sau organismul de control care eliberează certificatul de inspecție trebuie să elibereze
certificatul de inspecție și să semneze declarația în căsuța 18 a certificatului doar după ce a efectuat o
verificare a documentelor pe baza tuturor documentelor de inspecție relevante, inclusiv și mai ales pe
baza planului de producție aferent produsului în cauză, a documentelor de transport și a documentelor
comerciale și, după caz, în funcție de propria evaluare a riscurilor, după ce a efectuat un control fizic al
lotului.
Certificatul de inspecție este redactat într-un singur exemplar original. Primul destinatar sau, după caz,
importatorul poate face o copie a certificatului de inspecție în scopul informării autorităților sau
organismelor de control în conformitate cu articolul 83 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008. Orice astfel
de copie poartă menținea «COPIE» tipărită sau ștampilată pe aceasta.
Când verifică un lot, autoritatea competentă relevantă a statului membru vizează certificatul de inspecție
original în căsuța 20 și îl returnează persoanei care l-a depus.
La primirea lotului, primul destinatar completează căsuța 21 a certificatului de inspecție, pentru a certifica
primirea lotului în condițiile prevăzute la articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008. L 282/24 RO
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 19.10.2016 Primul destinatar trimite apoi certificatul original
importatorului menționat în căsuța 11 a certificatului în scopurile articolului 33 alineatul (1) al doilea
paragraf din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.
Importatorul indică numărul certificatului de inspecție în declarația vamală pentru punerea în liberă
circulație menționată la articolul 158 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.
Comisia este responsabilă cu acordarea și actualizarea drepturilor de acces la TRACES ale autorităților
competente definite la articolul 2 litera (n) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, ale autorităților țărilor terțe
recunoscute în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din regulamentul menționat și ale autorităților și
organismelor de control enumerate în anexa III sau IV la prezentul regulament.
Înainte de a acorda drepturi de acces la TRACES, Comisia verifică identitatea autorităților competente, a
autorităților de control și a organismelor de control în cauză. Autoritățile competente definite la articolul 2
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litera (n) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sunt responsabile cu acordarea și actualizarea drepturilor
de acces la TRACES ale operatorilor, ale autorităților de control și ale organismelor de control din
Uniune. Înainte de a acorda drepturi de acces la TRACES, autoritățile competente verifică identitatea
operatorilor, a autorităților de control și a organismelor de control în cauză. Statele membre desemnează
o singură autoritate responsabilă cu coordonarea cooperării și a contactelor cu Comisia în acest
domeniu. Autoritățile competente comunică Comisiei drepturile de acces acordate. Comisia activează
respectivele drepturi de acces în TRACES.
Importatorul, primul destinatar sau autoritatea sau organismul de control aferent trimite informațiile
referitoare la încălcări și nereguli legate de produsele importate autorităților competente ale statelor
membre în cauză prin intermediul sistemului electronic menționat la articolul 94 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 889/2008, prin TRACES.
DG AGRI- Comisia Europeană a agreat un Ghid Suplimentar de control al produselor importate din
Ucraina, Kazakhstan şi Federaţia Rusă. Produsele provenite din aceste ţări necesită controale
suplimentare privind reziduurile de substanţe neautorizate în produsele ecologice. De asemenea, s-a
stabilit este necesară verificarea sistematică a documentelor care însoţesc loturile şi prelevarea unei
probe din fiecare lot importat pentru analizarea reziduurilor de substanţe neautorizate în produsele
ecologice şi a OMG după caz.
Alte detalii sunt descrise în Regulamentul de punere în alicare (UE) 2016/1842 al Comisiei din 14
octombrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 în ceea ce privește certificatul de
inspecție electronic pentru produsele ecologice importate și anumite alte elemente, precum și de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 în ceea ce privește cerințele referitoare la produsele
ecologice conservate sau prelucrate și la transmiterea informațiilor.
Cu stimă,
ECOINSPECT S.R.L
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