Informatii specifice industriei – importuri ecologice
Temei juridic general:
In cadrul UE se aplica principiul liberei circulatii a marfurilor. In conformitate cu acest principiu,
achizitionarea bunurilor dintr-un alt stat membru nu este considerata ca fiind import. Oricum,
Regulamentul CE Nr. 834/2007, actualizat, reglementeaza importul produselor agricole si/sau
procesate din tari terte (ex. tari din afara UE) prin Articolul 33 respectiv prin regulile de
implementare corespunzatoare (Reg. (CE) No. 1235/2008). Incepand cu 2008, au fost emise
in mod continuu modificari si reglementari complementare Anexelor III si IV care trebuie
respectate. (a se vedea pagina de pe care se poate descarca Regulamentul (CE) Nr.
1235/2008.
Cerinte privind importul din tari terte:


Importuri in conformitate cu Regulamentul (EC) No. 834/2007, Articolul 33 (2):
Pentru unele tari terte, au fost deja furnizate dovezi ca exista un sistem adecvat de
inspectie (in conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 834/2007) iar produsele agricole si
procesate din agricultura ecologica sunt echivalente celor din statele membre UE.
Aceste tari sunt listate pe asa-zisa lista pozitiva a statelor terte in Regulamentul (CE) nr.
1235/2008, Anexa III. In aceasta lista se pot gasi categoriile de produse aprobate pentru
import, precum si organismele de inspectie autorizate si autoritatile competente.
Pentru varianta actualizata a Anexei III - a se vedea Regulamentul consolidat al (CE) Nr.
1235/2008 si modificarile regulamentului. Pentru a descarca regulamentul accesati pagina
Regulamentul (CE) Nr. 1235/2008.



Importuri in conformitate cu Regulamentul (EC) 834/2007, Articolul 33 (3):
Se refera la tarile neincluse in lista Anexei III (vedeti mai sus). Lista corespunzatoare
continand organismele de inspectie aprobate in aceste terte tari (Reg. (CE) 1235/2008,
Anexa IV) a fost publicata pentru prima data pe 12 Decembrie 2011 (Reg. (UE)
1267/2011) si de atunci a fost actualizata. Pentru fiecare organism de control listat in
Anexa IV, sunt numite atat tarile cat si categoriile de produs pentru care este autorizat
organismul de control.
Pentru Anexa IV actualizata – a se vedea Regulamentul consolidat al (CE) Nr. 1235/2008
si regulamentele de modificare. Pentru a descarca regulamentul accesati pagina
Regulamentul (CE) Nr. 1235/2008:

Notificare import catre organismul de inspectie:
Fiecare import trebuie raportat in avans catre organismul de inspectie (prin e-mail incluzand
o copie prealabila a certificatului de control – a se vedea mai jos).
Importul si preluarea bunurilor in UE:
Pentru fiecare transport trebuie emis de catre organismul de control/autoritatea relevanta din
tara terta un certificat de control (Certificat de Control) care insoteste bunurile in original la
momentul vamuirii.
Forma acestor certificate de control este specificata in Regulamentul (CE) Nr. 1235/2008,
Anexa V (un model al certificatului de control pentru importul de produse ecologice in Uniunea
Europeana in conformitate cu Articolul 13 poate fi gasit in Regulamentul
(CE) Nr. 1235/2008, Anexa V. Pentru a descarca regulamentul accesati pagina Regulamentul
(CE) Nr. 1235/2008.
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Incepand cu 19 Octombrie 2017, toate certificatele de control trebuie emise electronic in
TRACES (Trade Control and Expert System) (Art. 13 (2)). Pentru aceasta, toti cei implicati in
procesul de import trebuie sa fie inregistrati in TRACES (organismul de inspectie,
exportatorul din tara terta, importatorul si primul destinatar din UE). In cazul in care unul
dintre participanti nu este inregistrat sau activat in TRACES, eliberarea certificatului de
control nu poate fi facuta – de aceea importul nu poate avea loc!
In cazul in care compania Dvs. detine un certificat ecologic valid in calitate de importator,
urmatorul link va da accesul la TRACES: https://webgate.ec.europa.eu/cas/login.
Vama confirma la momentul vamuirii, pe baza documentelor valabile (certificatul de control in
original = tiparit din TRACES si semnat manual), legalitatea importului in conformitate cu
Regulamentul 1235/2008 prin stampila; iar primul destinatar al bunurilor confirma aceasta prin
semnatura sa.
In cazul in care primul destinatar nu este acelasi cu importatorul bunurilor, primul destinatar
trebuie sa transmita certificatul in original, stampilat si semnat catre importator care are
obligatia de a-l pastra minimum 2 ani.
(Prevederi referitoare la “Proceduri Speciale al Vamii” precum impartirea lotului inainte de
vamuire, daca este necesar, pot fi gasite in Reg. 1235/2008, Art. 14)
Etichetarea bunurilor importate din tari terte:
A se vedea cerintele generale ale etichetarii pe link-ul Fișă informativă – Elemente generale
pentru etichetarea și informații obligatorii.

Sumarul documentelor necesare la importuri1):

Tip de import / Tara de origine
Import in conformitate cu Art 33 (2)
1) Tari din lista pozitiva (Anexa III):
Argentina, Australia, Chile,
Costa Rica, India, Israel, Japan,
New Zealand, Canada, Republic
of Korea, Switzerland, Tunisia,
USA
Import in conformitate cu Art. 33 (3)
2) Toate tarile nelistate in Anexa III

Documente necesare

-

-

-
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Certificat de control eliberat de
organismul/autoritatea de control
mentionat/a in lista pozitiva of inspection
Documente de insotire (aviz de insotire,
factura, documente de transport), care
confirma statusul ecologic al produsului
agricol si tara sa de origine
Certificat de control eliberat de un organism
de control listat in Anexa IV. In plus,
organismul de control trebuie sa fie aprobat
pentru tara respectiva si pentru categoria de
produs.
Documente de insotire (aviz de insotire,
factura, documente de transport) care
confirma statusul ecologic al produsului
agricol si tara sa de origine.
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Achizitiile de produse din alte state membre UE nu sunt considerate importuri. Pentru acestea,
sunt suficiente certificatul furnizorului si documentele de insotire (avizul de insotire, factura,
documentele de transport), care confirma statusul ecologic al produselor agricole si tara lor de
origine.
Va rugam sa notati ca:
Toate importurile trebuie raportate deasemenea catre organismul de inspectie al companiei
Dvs. in avans (via e-mail incluzand o copie a Certificatului de Control).
In cazul in care aveti intrebari referitoare la activitatea de import a companiei Dvs., va stam la
dispozitie.
Partenerul Dvs. de contact.:
George Raducan
Austria Bio Garantie
Technical Director
Tel.: 0040-(0)21/2102124
Mobile.: 0040-(0)725 521235
E-mail: g.raducan@abg.at
URL: www.abg.at
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