CONTROALE SANITARE ȘI
FITOSANITARE
LA BUNURILE IMPORTATE DIN
REGATUL UNIT ÎN UNIUNEA
EUROPEANĂ CU INTRARE PRIN
FRANȚA

Importatori de bunuri britanice cu
intrare prin Franța
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PREGĂTIRILE
PENTRU
IMPORT
Contactați exportatorul britanic și transmiteți-i
informațiile conținute în acest document înainte de
organizare transportului bunurilor

!

Veți Evita astfel respingerea /distrugerea
bunurilor ca urmare a nerespectării unor reguli,
fără posibilitate de regularizare:
◼ introducerea

unor bunuri interzise;

◼ introducerea

printr-un punct de intrare care nu a fost
aprobat pentru bunurile respective;
unui certificat fitosanitar emis de autoritățile
britanice, sau certificat necorespunzător, însoțind bunurile;
◼ absența

◼ expediere

in condiții de igienă nesatisfăcătoare.
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Importatori de
bunuri britanice

2

Exportatori
britanici

DE VERIFICAT
ÎNAINTE DE
EXPEDIEREA
BUNURILOR
Bunurile trebuie să facă obiectul unor controale
sanitare și fitosanitare?

!

Se aplică la animale vii, produse de origine animală,
hrană pentru animale, și plante.

 Vezi detalii (1)
Exemple de produse interzise:
Cartofi
Lăstari de citrice
Viță de vie

Entitatea are autorizație pentru exportul de
produse animale în Uniunea Europeană?
 Vezi lista (2)
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Importatori de bunuri
britanice
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Exportatori
britanici

ALEGEREA
PUNCTULUI DE
INTRARE ÎN
FRANȚA
Verificați că punctul de intrare propus este
realmente aprobat pentru bunurile respective
(nu toate punctele de intrare sunt aprobate
pentru toate categoriile de bunuri).
! Vă rugăm să notați că niciun port francez nu este
aprobat pentru primirea de vite, oi, capre și proci.
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!

Toate aceste puncte de intrare “Brexit” sunt aprobate
pentru verificarea de produse animale, hrană pentru
animale, și plante.
Boulogne este un caz specific – este aprobat exclusiv
pentru produse pescărești și moluște bivalvă.

ALEGEREA PUNCTULUI DE
INTRARE ÎN FRANȚA
 Găsește informații online (3)

Animale vii:

a
➋➋➍➏➐➑
Carnivore domestice: ➋➏➐➑
Porumbei, pește, lagomorfe: ➏➐➑
Alte animale, cu excepția copitatelor: ➏➑

Cai :

b

b

Produse de origine animală:

➊➋➍➎➏➐➑➒
Hrană pentru animale:

➊➋➌➍➎➏➐➑➒

Calais
a/tunnel b/port

Lăstari de plante:

➊➋➍➎➏➐➑➒

a

Dunkirk

b

Boulogne

Dieppe

Cherbourg
Le Havre

Roscoff
Saint
Malo

Caen
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4

Exportatori
britanici

CERTIFICARE
(FITO)SANITARĂ
DE CĂTRE
AUTORITĂȚILE
BRITANICE
➔ Obțineți un certificat (fito)sanitar semnat de
autoritatea britanică competentă (veterinar
oficial, etc.) conținând următoarele:
◼ bunurile descrise în detaliu;
◼ punctele de intrare prevăzute de reglementările UE;
◼ dacă este cazul, numărul de sigilii de siguranță plasate
pe expediție.

➔ Acest document trebuie să însoțească

bunurile până la postul de control de la
frontiera franceză unde se realizează
verificările sanitare și fitosanitare (SFS).
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Importatori sau intermediari
aleși de aceștia

ÎNCEPEȚI FORMALITĂȚILE
VAMALE ȘI SFS ÎNAINTE DE
EXPEDIEREA BUNURILOR
Introduceți declarația de bunuri în sistemul vamal
Delt@ sau declarația de tranzit în sistemul specific
NSTI.
Prenotificați informațiile privind bunurile în sistemul
European TRACES și anexați o copie scanată a
certificatului (fito)sanitar britanic la această prenotiﬁcare.
!

Veți avea nevoie de un acces la TRACES și de înregistrare
ca operator în TRACES pentru punctul de intrare relevant.

 Link-ul către pagina TRACES (4)

!

Pentru acest demers și cele ulterioare puteți apela la serviciile
unui intermediar: o persoană responsabilă pentru încărcătura
transportată, un representant vamal acreditat (Franceză: RDE).

!

Pentru anumite tipuri de bunuri, prenotificarea trebuie făcută
cu 24 de ore înainte ca bunurile să ajungă la postul de control
la frontieră.
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Șoferi de
TIR

VERIFICĂRI LA ÎMBARCARE
ÎN MAREA BRITANIE
➔Verificați că toată documentația comercială și
certificatul (fito)sanitar britanic însoțesc bunurile.

➔Dacă este cazul, verificați că sigiliul de
siguranță de pe încărcătură corespunde cu
sigiliul menționat pe certificatul (fito)sanitar.

➔La îmbarcare, indicați în sistemul vamal
inteligent de la frontieră:
◼ că produsele fac obiectul unor controale SFS;
◼ Notă importantă: la îmbarcare la Dover sau Folkestone
pentru Calais, în cazul unor încărcături conținând numai
produse pescărești, indicați “produse din pește”.
Încărcăturile mixte vor fi verificate mai întâi la Calais și după
aceea la Boulogne.
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Șoferi de
TIR

PAȘII DE URMAT LA
DEBARCARE ÎN FRANȚA
➔La intrarea pe teritoriul francez, urmați
culoarul portocaliu SIVEP (inspecția
veterinară și fitosanitară) pentru a ajunge la
postul de control la trecerea frontierei
DOUANE
CUSTOMS
ZOLL
100M

➔ Pentru încărcături ce conțin numai produse
pescărești și ajung la Portul sau Tunelul
Calais, urmați culoarul verde în direcția postului
de control vamal de la Boulogne-sur-Mer.

Produsele pescărești trebuie să fie transportate la Boulogne-sur-Mer
ccu o declarație de tranzit: fie declarația tip T1 emisă în Marea Britanie în
cadrul acordului Comun de Tranzit, fie declarația tip T1 a Uniunii
Europene, cu plecare de la Calais, depusă cu cel puțin 72 ore înainte de
prezentarea bunurilor.
În ambele cazuri, camioanele vor fi direcționate către culoarul verde,
spre deosebire de celelalte bunuri SFS.
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Intermediari (persoana responsabilă
pentru încărcătură, reprezentantul
vamal înregistrat (Franceză: RDE))

CONTROALELE
SANITARE ȘI
FITOSANITARE LA
POSTURILE
FRANCEZE DE
TRECEREA
FRONTIEREI
➔ Prezentarea la inspecția sanitară și
fitosanitară:
◼ documentația comercială și originalul certificatului
(fito)sanitar eliberat de autoritățile britanice trebuie
prezentate inspectorului;
◼ la cererea inspectorului șoferul trebuie să parcheze
camionul în zona de inspectare și sa-l deschidă.
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Intermediari (persoana responsabilă
pentru încărcătură, reprezentantul
vamal înregistrat (Franceză: RDE))

CONTROALELE
SANITARE ȘI
FITOSANITARE LA
POSTURILE
FRANCEZE DE
TRECEREA
FRONTIEREI
➔Dacă se detectează nereguli: bunurile vor
fi confiscate.

➔ În caz de nereguli majore care nu pot
face obiectul unei regularizări, de
exemplu:
◼ introducerea de bunuri interzise;
◼ introducerea de bunuri printr-un punct de
intrare care nu e aprobat pentru aceste bunuri;
◼ bunuri însoțite de un certificat incorrect
semnat de autoritațile britanice sau certificat
inexistent;
◼ condiții nesatisfăcătoare de igienă a
încărcăturii.

!

Bunurile vor fi respinse sau distruse.
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Intermediari (persoana responsabilă
pentru încărcătură, reprezentantul
vamal înregistrat (Franceză: RDE))

LA ÎNCHEIEREA INSPECȚIEI
SANITARE ȘI FITOSANITARE

➔ Dacă rezultatul este satisfăcător: eliberarea unui

document de sănătate comun pentru intrare (CHED)
care trebuie să însoțească bunurile.

➔Finalizarea formalităților vamale:
◼ prezentați CHED autorităților vamale, însoțit de:
1) Pentru declarații de import: validați declarația vamală avansată și actualizați
statutul bunurilor în urma inspecției SIVEP: numărul de referință al CHED
trebuie introdus în DELTA pentru a obține autorizația de intrare (Franceză:
BAE);
2) Când bunurile se află în tranzit (cu excepția produselor pescărești):
notificare prin mesaj electronic către vamă privind eliberarea unui CHED și
numărul declarației de transit relevante (MRN) pentru a obține nota de
orientare pentru tranzit (acordul comun de tranzit) sau autorizația de intrare
(BAE) (tranzit în Uniune);
3) Când produse pescărești se află în tranzit (numai prin Calais):
transmitere către vamă a unei notificări de sosire la biroul vamal de la
Boulogne (FR000630).

➔Plata taxei vamale sanitare sau fitosanitare de
import.

◼ Anumite tipuri de produse marine trebuie să fie însoțite
de un certicat de capturare.



Mai multe informații (5)
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PENTRU MAI
MULTE
INFORMAȚII
https://agriculture.gouv.fr/brexit-andsanitary-and-phytosanitary-controls

https://agriculture.gouv.fr/importation-animalproducts-live-animals-animal-feed-and-plants

Indexul linkurilor Internet incluse în acest document:
(1) https://agriculture.gouv.fr/do-sps-border-inspections-apply-me
(2) https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_en.htm
(3) https://agriculture.gouv.fr/where-are-sps-border-inspections-carried-out
(4) https://agriculture.gouv.fr/how-should-you-carry-out-your-sps-border-inspectionprocedures-information-systems
(5) https://agriculture.gouv.fr/brexit
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