Australia
Prima parte:
Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit)
SECȚIUNEA I

Animale și produse ale regnului animal

Capitolul 1

Animale vii

Poziţie
01.01-01.06

Cod S.H.

01.06

0106.19

01.06

0106.90

Carne și produse comestibile

Capitolul 2
Poziție
02.01-02.10

Cod S.H.

Cod S.H.

Cod S.H.

05.06-05.11
05.11

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.1, note generale.
Alte produse de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 5
Poziție
05.01-05.11
05.02

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.1. , note generale.
Pești (toate formele de viață din fauna marină, cu excepția balenelor), proaspeți
afumați, ambalați în recipienți ermetici sau congelați.
Vezi a doua parte, capitolul 3.
Lapte și produse lactate, ouă de păsări, miere naturală, produse comestibile
de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 4
Poziție
04.01-04.10

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.1 , Note generale.
Pești (toate formele de viață din fauna marină, cu excepția balenelor), proaspeți
afumați, ambalați în recipienți ermetici sau congelați.
Vezi a doua parte, capitolul 3.
Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Capitolul 3
Poziție
03.01-03.07

■ Obiecte admise condiționat
Vezi partea a doua, p.2.1, note generale.
■ Obiecte interzise
Câini din rasele următoare: Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Japanese tosa,
American pit bull terrier sau pit bull terrier.
■ Obiecte admise condiționat
Albine, lipitori, viermi de mătase. Vezi a doua parte, 2.1.

Cod S.H

0511.99

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.1, note generale.
Perii confecționate din/sau conținînd păr de animale. Vezi a doua parte
capitolul 5;
Oase și alte țesuturi umane. Vezi a doua parte, 2.1, cap.5.
Germeni (infecțioși), microbi și agenți patogeni, și orice viruși, culturi, substanțe
sau obiecte susceptibile de a conține elemente infecțioase, germeni, microbi sau
agenți patogeni. Substanțe biologice, bacteriologice și patologice, substanțe
biologice perisabile, infecțioase sau nu. Specii diverse de reptile veninoase.
Vezi a doua parte, cap.5.
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SECȚIUNEA II

Produse ale regnului vegetal

Capitolul 6

Plante vii și produse de floricultură

Poziție
06.01-06.04

Cod S.H

Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari

Capitolul 7
Poziție
07.01-07.04

■ Obiecte interzise
Pământ, chiar și în cantități mici, care înconjoară vegetalele sau materialele
vegetale. Organisme care pot cauza boli la plante.
■ Obiecte admise condiţionat
Vezi a doua parte, 2, note generale.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Organisme care pot cauza îmbolnăvirea plantelor.
■ Obiecte admise condiţionat
Vezi a doua parte, 2.2, note generale.

Capitolul 8
Poziție
08.01-08.14

Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene
Cod S.H

Cafea, ceai, mate și mirodenii

Capitolul 9
Poziție
09.01
09.01-09.10

Cod S.H

Capitolul 10
Poziție
10.01-10.08

Capitolul 12
Poziție
12.13
12.01-12.14

■ Obiecte admise condiționat
Cafea. Vezi a doua parte, capitolul 9
Vezi a doua parte, 2.2 , note generale.
Cereale

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.2, note generale.
Produse ale industriei morăritului; malț, amidon și fecula, inulina, gluten de
grâu

Capitolul 11

Poziție
11.01-11.09

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.2., note generale.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.2, note generale.
Semințe și fructe oleaginoase , semințe și fructe diverse, plante industriale
sau medicinale, paie și furaje

Cod S.H ■ Obiecte interzise
1213.00 Paie și alte materiale din plante nu pot fi folosite ca ambalaj.
Circulara UPU 139/28.09.2020
Departamentul Australian pentru Agricultură, Apă și Mediu informează, că orice
articol care conține semințe- inclusiv semințe de flori sau cereale – trebuie să
respecte condițiile de import sau să fie însoțite de un permis de import valabil,
înainte de a ajunge în Australia.
Articolele care nu vor fi însoțite de astfel de permise, sunt interzise și vor fi tratate
în conformitate cu reglementările UPU și Legea australiană.
Informații suplimentare despre condițiile de import pot fi găsite accesând :
www.agriculture.gov.au/import/online-services/bicon.
De asemenea, pentru mai multe informații, vezi partea a doua, capitolul 12.
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Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale

Capitolul 13
Poziție
13.01-13.02

Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.2, note generale.
Materii pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite și
necuprinse în altă parte

Capitolul 14
Poziție

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Circulara UPU 111/30.06.2014.
Este interzisă trimiterea unui număr foarte mare de produse alimentare, vegetale
și de origine animală destinate pentru Australia, inclusiv utilizarea acestor produse
(precum paie și alte materiale vegetale) în scopul ambalării produselor expediate.
■ Obiecte admise condiţionat
Vezi a doua parte, 2.2.

14.01-14.04
SECȚIUNEA III

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și produse ale disocierii lor,
grăsimi alimentare prelucrate, ceara de origine animală sau vegetală

Capitolul 15

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și produse ale disocierii lor,
grăsimi alimentare prelucrate, ceara de origine animală sau vegetală

Poziție
15.01-15.22

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.3, capitolul 15.
■ Obiecte interzise
Circulara UPU 111/30.06.2014.
Este interzisă trimiterea unui număr foarte mare de produse alimentare, vegetale
și de origine animală destinate pentru Australia, inclusiv utilizarea acestor produse
(precum paie și alte materiale vegetale) în scopul ambalării produselor expediate.

SECȚIUNEA IV

Produse ale industriei alimentare, băuturi alcoolice și oțet, tutun și
înlocuitori de tutun prelucrat

Capitolul 16

Preparate din carne, pește, crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice

Poziție
16.01-16.05

Cod S.H

Zahăr și produse zaharoase

Capitolul 17
Poziție
17.01-17.04
17.04

Cod S.H
1704.90

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.4, note generale.
Produsele de cofetărie care conțin mai mult de 1.15% din volum alcool.
Vezi a doua parte 2.4, cap.17.
Cacao și produse preparate din cacao

Capitolul 18
Poziție
18.01-.18.06

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.4, note generale.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.4, note generale.
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Preparate pe bază de cereale, făinuri, amidon, fecule sau produse de patiserie

Capitolul 19
Poziție
19.01-.19.05

Cod S.H

Preparate din legume, fructe sau alte părți din plante

Capitolul 20
Poziție
20.01-.20.09

Cod S.H

Capitolul 21
Poziție
21.01-.21.06

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.4, note generale
Pentru băuturi alcoolice și spirtoase. Vezi a doua parte, p.22
Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare; nutrețuri pentru animale

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.4, note generale.
Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Capitolul 24
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.4, note generale
Băuturi alcoolice și oțeturi

Capitolul 23
Poziție
23.01-23.09

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.4, note generale
Preparate alimentare diverse

Capitolul 22
Poziție
22.01-22.09
22.03-22.08

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.4, note generale

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Circulara UPU 101/17.06.2019
Toate articolele de tutungerie, incluzând țigarete și țigări de foi, vor fi
considerate ”obiecte interzise”, conform art. 19.1.3 al Convenției UPU.
Acestă interdicție se va răsfrînge asupra tuturor produselor din tutun, exceptând
tutunul de mestecat sau mirosit, în cantități de pînă la 1.5 kg și trabucuri.
Tutunul trimis fără permisiune va fi administrat conform legislației naționale
Forțele de Frontieră Australiene furnizează informații suplimentare asupra
interzicerii tutunului la adresa www.abf.gov.au/tobacco.

SECȚIUNEA V

Produse minerale

Capitolul 25

Sare, sulf, pământuri și pietre; var și ciment

Poziție

Cod S.H

Minereuri, zgură și cenușă

Capitolul 26
Poziție
26.01.-26.21

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi partea a doua, 2.5, cap.26.
Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea
acestora, materii bituminoase, ceară minerală

Capitolul 27
Poziție
27.01.-27.15

Nu există informații.

Cod S.H

SECȚIUNEA VI

■ Obiecte interzise
Importul prin poștă a oricăror substanțe de acest tip este interzis.
Produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe
4

Australia
Produse chimice anorganice ; compuși organici și anorganici ai metalelor
prețioase ai metalelor din pământuri rare și ai elementelor radioactive sau
izotopilor

Capitolul 28

Poziție

Cod S.H

28.44

2844.10
2844.50

Capitolul 29
Poziție
29.31

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Medicamente, droguri și substanțe terapeutice. Vezi a doua parte, 2.6, capitolul 30
Îngrășăminte minerale

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.6, cap.31
Extracte tanante sau colorante: tanini și derivații lor pigmenți și alte materii
colorante, culori și vopsele, chit și masticuri, cerneluri

Capitolul 32
Poziție
32.08-32.10

■ Obiecte admise condiționat
Produse chimice organice pe bază de clor. Vezi a doua parte, 2.6, cap.29
Produse farmaceutice

Capitolul 31
Poziție
31.01-31.05

Materiale radioactive : orice obiect sau substanță avînd o activitate specifică mai
mare de 70 kBq/kg (0.002 microcurie per gram).
Produse chimice organice

Capitolul 30
Poziție
30.01-30.06

■ Obiecte interzise

32.01-32.15

■ Obiecte interzise
Vopsele, lacuri sau diluanți imflamabili sau corozivi.
■ Obiecte admise condiționat
Substanțele derivate din materiale organice. Vezi a doua parte, 2.6, cap.32

Capitolul 33

Uleiuri esențiale și rezinoide: produse de parfumerie sau cosmetice

Poziție
33.01.-33-07

Cod S.H

Cod S.H

Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceară preparată,
produse de întreținere și curățenie, lumânări și articole similare, paste de
modelat, ceară dentară și preparate dentare pe bază de ipsos

Capitolul 34

Poziție
34.02

Cod S.H
3402.20
3402.90

Capitolul 36

■ Obiecte interzise
Detergenți lichizi corozivi, ambalați pentru vînzare.
Substanțe albuminoide, produse pe bază de amidon sau de fecule modificate,
cleiuri, enzime

Capitolul 35
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Produse cosmetice conținînd mai mult de 250 mg/kg de plumb sau compuși din
plumb. Vezi a doua parte, 2.6, cap.33.

Cod S.H

Nu există informații.
Pulbere și explozibili, substanțe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje
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pirofolice
Poziție
36.01 -36.06

Cod S.H ■ Obiecte interzise
Explozibili, inclusiv focuri de artificii, capsule detonatoare, focoase, amorse
pentru arme de foc sau pistoale (pentru start).
Lichide inflamabile (inclusiv benzina, alcool, solvenți și compuși ai detergenților
inflamabili, vopsele inflamabile, produse care servesc la diluarea lacurilor
inflamabile, lichide piroforice).
Solide inflamabile, incluzînd și substanțe susceptibile de a se aprinde spontan și
substanțe care în contact cu apa emit gaze inflamabile.
Diverse gaze, inclusiv aerosoli, butan și gaze comprimate.
Materiale oxidante.
Chibrituri, chibrituri de ceară care conțin fosfor alb sau fosfor galben.

Capitolul 37
Poziție
37.01-37.07

Produse fotografice sau cinematografice
Cod S.H

Capitolul 38
Poziție
38.01-38.23

38.28

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.6, cap.37
Diverse produse ale industriei chimice

Cod S.H ■ Obiecte interzise
Materiale corozive, detergenți lichizi corozivi, substanțe corozive pentru
îndepărtat rugina, substanțe pentru îndepărtat lacuri, vopsele, corozive, lichid de
baterie, acid nitric, compuși din mercur și mercur conținut în obiecte
manufacturate.
■ Obiecte admise condiționat
Policlorobifenili, terfenili . Vezi a doua parte, 2,6, cap.38.

SECȚIUNEA VII

Mase plastice și cauciuc ; produse obținute prin prelucrarea lor

Capitolul 39

Mase plastice și articole din mase plastice

Poziție

Cod S.H

Cauciuc și articole din cauciuc

Capitolul 40
Poziție
40.16

Nu există informații.

Cod S.H
4016.92

■ Obiecte admise condiționat
Radiere. Vezi a doua parte, 2.7, cap.40.

SECȚIUNEA VIII

Piei brute și piei tăbăcite, blănuri și produse din acestea. Articole de curelărie
și șelărie, articole din voiaj, sacoșe și obiecte similare, produse din intestine
animale.

Capitolul 41

Piei brute și piei tăbăcite

Poziție
41.01-41.11

Cod S.H

Obiecte din piele, articole de curelărie și șelărie, articole de voiaj, sacoșe și
produse similare, produse din intestine de animale

Capitolul 42
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Piei brute netratate și neprelucrate. Vezi a doua parte, 2.8, note generale.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
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42.01

42.01

4201.00

Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale

Capitolul 43
Poziție
43.01-43.04

Zgărzi pentru câini prevăzute cu aparate care produc șocuri electrice sau cu
cu protuberante ce pot cauza leziuni pielii animalului. Vezi a doua parte, pct.
2.8, cap.42
■ Obiecte admise condiționat
Articole care au fost folosite pe animale. Vezi a doua parte, 2.8, cap.42

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Articole neprelucrate sau netratate. Vezi a doua parte, 2.8, note generale.

SECȚIUNEA IX

Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn; plută și articole din plută;
articole din fibre vegetale sau coșuri împletite

Capitolul 44

Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn

Poziție
44.01-44.21

Cod S.H

Plută și lucrări din plută

Capitolul 45
Poziție
45.01-45.04

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.9, Note generale
Obiecte împletite din fibre vegetale

Capitolul 46
Poziție
46.01-46.02

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.9, Note generale.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.9, Note generale

SECȚIUNEA X

Pastă din lemn sau alte materiale fibroase celulozice, deșeuri de hârtie sau
carton; hârtie și carton, și articole din acestea

Capitolul 47

Pastă din lemn sau alte materiale fibroase celulozice; deșeuri și rebuturi din
hârtie sau carton

Poziție

Cod S.H

Hârtie și carton, articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton

Capitolul 48
Poziție

Cod S.H

48.19

4819.10
4819.20
4819.60

49.01-49.11

■ Obiecte interzise

Carton folosit la ambalarea fructelor, ouălor sau cărnii de toate sortimentele
nou sau uzat.
Produse tipografice, de presă și alte produse ale industriei de imprimare;
manuscrise texte dactilografiate și planuri

Capitolul 49
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Material publicitar cu privire la articole interzise.
■ Obiecte admise condiționat
Produsele de acest tip sunt supuse respectării legii copyright-ului.
Material publicitar utilizat în scopuri terapeutice și care conțin afirmații false,
amăgitoare sau extravagante. Vezi a doua parte, 2.10, cap.49
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SECȚIUNEA XI

Materiale textile și articole din acestea

Capitolul 50

Mătase

Poziție
50.01-50.07

Cod S.H

Lână, păr fin sau grosier de animale; fire și țesături din păr de cal

Capitolul 51
Poziție
51.01-51.13

Cod S.H

Capitolul 52
Poziție
52.01-52.12

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Obiecte neprelucrate sau nemanufacturate. Vezi a doua parte, 2.11, note generale
Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile

Cod S.H

Capitolul 58
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Obiecte neprelucrate sau nemanufacturate. Vezi a doua parte, 2.11, note generale
Vată, pâslă și articole nețesute; fire speciale, sfori, funii, frânghii și articole
din acestea

Capitolul 57
Poziție
57.01-57.05

■ Obiecte admise condiționat
Obiecte neprelucrate sau nemanufacturate. Vezi a doua parte, 2.11, note generale
Filamente sintetice sau artificiale discontinue

Capitolul 56
Poziție
56.01-56.09

■ Obiecte admise condiționat
Obiecte neprelucrate sau nemanufacturate. Vezi a doua parte, 2.11, note generale
Filamente sintetice sau naturale

Capitolul 55
Poziție
55.01-55.16

■ Obiecte admise condiționat
Obiecte neprelucrate sau nemanufacturate. Vezi a doua parte, 2.11, note generale
Alte fibre textile vegetale , fibre de bumbac și țesături din acestea

Capitolul 54
Poziție
54.01-54.08

■ Obiecte admise condiționat
Obiecte neprelucrate sau nemanufacturate. Vezi a doua parte, 2.11, note generale.
Bumbac

Capitolul 53
Poziție
53.01-53.11

■ Obiecte admise condiționat
Obiecte neprelucrate sau nemanufacturate. Vezi a doua parte, 2.11, note generale

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Covoare secon-hand. Vezi a doua parte cap.57.
Țesături speciale, țesături buclate, dantele, tapiserie, pasmanterie,
broderii
■ Obiecte admise condiționat

58.01-58.11

Obiecte neprelucrate sau nemanufacturate. Vezi a doua parte, 2.11, note generale

Capitolul 59

Țesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafață sau stratificate;
articole tehnice din materiale textile

Poziție
59.01-59.11
Capitolul 60

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Obiecte neprelucrate sau nemanufacturate. Vezi a doua parte, 2.11, note generale.
Materiale tricotate sau croșetate
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Poziție

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat

60.01-60.02

Obiecte neprelucrate sau nemanufacturate. Vezi a doua parte, 2.11, note generale.

Capitolul 61

Articole și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate

Poziție

Cod S.H

Articole și accesorii de îmbrăcăminte , altele decât cele tricotate sau croșetate

Capitolul 62
Poziție
62.01-62.17

Cod S.H

62.07-62.09

6207.21
6208.21
6209.20

63.09

■ Obiecte admise condiționat
Îmbrăcăminte din fibre textile țesute care conțin: fosfat de 2,3 dibromopropil.
Vezi a doua parte, cap.62
Pijamale pentru copii care conțin fibre inflamabile. Vezi a doua parte, cap.62.
Alte articole textile confecționate, seturi, îmbrăcăminte purtată, zdrențe

Capitolul 63
Poziție
63.05

Nu există informații.

Cod S.H
6305.10
6305.90
6309.00

■ Obiecte admise condiționat
Baloți din lână. Vezi a doua parte, 2.11, cap.63.
Îmbrăcăminte second-hand. Vezi a doua parte, 2.11, cap.63.

SECȚIUNEA XII

Încălțăminte, obiecte de acoperit capul, umbrele, umbrele de soare, bastoane,
brice, cravașe și părți din acestea; pene și puf, preparate și articole din
acestea , flori artificiale, articole din păr uman.

Capitolul 64

Încălțăminte, ghete și articole similare; părți din ele

Poziție
64.01-64.06

Cod S.H

Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora

Capitolul 65
Poziție
65.01-65.07

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Obiecte ascuțite. Vezi a doua parte, 2.12, cap.66.
Obiecte sare au fost în contact cu animalele. Vezi a doua parte, 2.12, cap.66.
Pene și puf preparate și articole din acestea; flori artificiale, articole din păr
uman

Capitolul 67
Poziție
67.01-67.04

■ Obiecte admise condiționat
Obiecte uzate pentru acoperit capul. Vezi a doua parte, 2.12, cap.65.
Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravașe și părți ale
acestora

Capitolul 66
Poziție
66.01-66.02
66.02-66.03

■ Obiecte admise condiționat
Saboți din lemn sau încălțăminte folosită de orice tip. Vezi a doua parte, 2.12,
cap.64.

Cod S.H

SECȚIUNEA XIII

■ Obiecte admise condiționat
Obiecte brute, neprelucrate sau nemanufacturate. Vezi a doua parte, 2.12, cap.67.
Articole din piatră, ipsos, ciment, amiant, azbest, mica sau alte materiale
9

Australia
similare; produse ceramice; sticlă și articole dn sticlă
Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mica și alte materiale similare

Capitolul 68
Poziție

Cod S.H

Capitolul 69
Poziție
69.09-69.12

Produse ceramice
Cod S.H

■ Obiecte interzise
Anumite tipuri de obiecte din ceramică smălțuită. Vezi a doua parte, 2.13, cap.69.
Sticlă și articole din sticlă

Capitolul 70
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA IV

Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale
prețioase, metale placate cu metale prețioase și obiecte din acestea, bijuterii
de fantezie, monezi

Capitolul 71

Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale
prețioase, metale placate cu metale prețioase și obiecte din acestea,
bijuterii de fantezie, monezi

Poziție
71.18

Cod S.H
7118.10
7118.90

■ Obiecte admise condiționat
Monede falsificate și anumite obiecte acoperite cu plumb. Vezi a doua parte,
2.14, cap.71.

SECȚIUNEA V

Metale comune și obiecte din acestea

Capitolul 72

Fontă, fier și oțel

Poziție

Cod S.H

Produse din fontă, fier și oțel

Capitolul 73
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Nu există informații.
Aluminium și articole din aluminium

Capitolul 76
Poziție

Nu există informații.
Nichel și articole din nichel

Capitolul 75
Poziție

Nu există informații.
Cupru și articole din cupru

Capitolul 74
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

Capitolul 77

Rezervat

Capitolul 78

Plumb și articole din plumb

Poziție
78.01-78.06

Cod S.H

Zinc și articole din zinc

Capitolul 79
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Compuși organici ce conțin plumb. Vezi a doua parte, 2.15, cap.78

Cod S.H

Nu există informații.
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Conserve și articole din acestea

Capitolul 80
Poziție

Cod S.H

Capitolul 81
Poziție

Alte materiale comune, metalo-ceramice, articole din acestea
Cod S.H

Cod S.H
8210.00

Capitolul 83
Poziție
83.03

Nu există informații.
Unelte și scule, tacâmuri (cuțite, linguri, furculițe) din materiale comune;
părți ale acestora

Capitolul 82
Poziție
82.10

Nu există informații.

■ Obiecte admise condiționat
Recipienți metalici pentru băuturi. Vezi a doua parte, 2.15, cap.82
Articole diverse din metale comune

Cod S.H
8303.00

■ Obiecte admise condiționat
Pușculițe acoperite cu un material care conține mai mult de 250 mg/kg plumb
sau compuși ai acestuia. Vezi a doua parte, 2.15, cap.82

SECȚIUNEA XVI

Mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora; Aparate de
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus
reprodus imagini și sunete de televiziune, părți și accesorii ale acestora

Capitolul 84

Reactori nucleari, încălzitoare de apă, aparate și dispozitive mecanice, părți
ale acestora

Poziție
84.01

Cod S.H
8401.10
8401.40

Mașini, aparate și echipamente electrice, și părți ale acestora. Aparate de
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus
imagini și sunete de televiziune, părți și accesorii ale acestora.

Capitolul 85

Poziție
85.17-85.27

■ Obiecte interzise
Substanțe radioactive

Cod S.H

85.44

■ Obiecte admise condiționat
Echipament radiotelefonic, radiouri CB, telefoane fără fir și telefoane celulare
Vezi a doua parte, 2.16, cap.85
Conductori electrici izolați flexibili sau sub formă de cablu. Vezi a doua parte,
cap.85

SECȚIUNEA XVII

Materiale și echipamente de transport

Capitolul 86

Vehicule și echipamente pentru căile ferate sau similare și părți ale acestora;
aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic

Poziție

Cod S.H

Automobile, tractoare și alte vehicule terestre, părți și accesorii ale acestora

Capitolul 87
Poziție
87.08

Nu există informații.

Cod S.H
8708.99

■ Obiecte admise condiționat
Parbrize, ferestre, geam despărțitor de interior. Vezi a doua parte, 2.17, cap.8
Căști de protecție pentru conductori de vehicule cu motor. Vezi a doua parte 2.17,
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cap.87.
Navigație aeriană sau spațială

Capitolul 88
Poziție

Cod S.H

Navigație maritimă sau fluvială

Capitolul 89
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA XVIII

Instrumente și aparate optice , fotografice sau cinematografice de măsură,
control sau precizie, instrumente și aparate medico- chirurgicale,
instrumente muzicale, părți și accesorii ale acestora

Capitolul 90

Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură,
control sau precizie , instrumente muzicale, părți și accesorii ale acestora

Poziție
90.25

Cod S.H
9025.11

90.31

9031.80

Ceasornicărie

Capitolul 91
Poziție

Cod S.H

Nu există informații.
Instrumente muzicale, părți și accesorii pentru acestea

Capitolul 92
Poziție

■ Obiecte interzise
Termometre cu mercur
■ Obiecte admise condiționat
Instrumente de măsurare a gravitației, în concordanță cu scala lui Beaum.
Vezi partea a doua, 2.18, cap.90

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA XIX

Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora

Capitolul 93

Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora

Poziție
93.01-93.07

Cod S.H

SECȚIUNEA XX

■ Obiecte interzise
Arme de foc, muniții și părțile lor cu excepția obiectelor specificate. Vezi a doua
parte, 2.19, cap.93.
Circulara UPU 52/23.02.2009
Următoarele obiecte sunt interzise, iar în cazul detectării, acestea vor fi distruse
de către Poșta Australiei sau agentul autorizat:
- provizii militare sau părțile acestora;
- provizii militare inerte sau părțile acestora;
- replici ale articolelor de proveniență armată și părțile acestora;
- dispozitive explozive improvizate sau false;
- articole suspecte verificate pentru explozivi, dar dovedite a fi inerte;
- articole realizate pentru a semăna cu grenade de mînă;
- veste în stil militar cu loc pentru explozibili;
- articole similare articolelor menționate mai sus, care sunt utilizate în
spectacolele teatrale.
Mărfuri și produse diverse
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Capitolul 94

Poziție
94.04

Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat, aparate de iluminat
nedefinite până acum; reclame publicitare luminoase și similare, construcții
prefabricate
Cod S.H

Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport, părți și accesorii ale
acestora

Capitolul 95
Poziție
95.01-95.08

■ Obiecte admise condiționat
Lenjerii de pat second-hand, plapumă și articole care conțin fulgi. Vezi a doua
parte, 2.20, cap.94

Cod S.H

Capitolul 96

■ Obiecte admise condiționat
Jucării și jocuri căptușite cu anumite metale. Vezi a doua parte, 2.20, cap.95
Diferite articole

Poziție
96.01-96.18

Cod S.H

96.09

9609.10
9609.90

96.01-96.18

■ Obiecte interzise
Mărfuri care au inscripționat cuvîntul ”Anzac” și cele a căror descriere include
cuvântul ”Anzac”;
■ Obiecte admise condiționat
Creioane sau perii pentru vopsea acoperite cu un material al cărui conținut
nevolatil al anumitor metale este mai mare decît limitele specificate. Vezi a doua
parte, 20, cap.96
Mărfuri pe care se găsește o reprezentare sau imitare a emblemei drapelului
armatei, sigiliului Commonwealth din Australia, sau a Armatei Regale.
Articole care au atașate semințe de plante al căror import este supus restricțiilor
Vezi a doua parte, 2.20, cap.96.

SECȚIUNEA XXI

Obiecte de artă, colecție sau antichități

Capitolul 97

Obiecte de artă, colecție sau antichități

Poziție
97.01-97.06

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Obiecte exportate ilegal dintr-o altă țară. Vezi a doua parte, 2.21, cap.97
Obiecte din patrimoniul cultural național al țării Papua Noua Guinee.
Vezi a doua parte, 2.21, cap.97.
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Partea a doua:
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit
Interdicțiile, restricțiile și condițiile generale de import a mărfurilor în Australia sunt supuse unei
schimbări rapide. Pentru a cunoaște reglementările în vigoare expeditorii sunt sfătuiți să contacteze
reprezentanții misiunii diplomatice a Australiei din țara lor de origine sau autoritățile menționate la
secțiunea 4, partea a III-A.
Datorită faptului că Australia este un continent insular, relativ izolat de restul lumii, este ferit de
diverse boli. În scopul protejării acestui mediu unic, există reguli de carantină stricte.
1. Animale și produse de origine animală.
Notă generală:
Circulara UPU 111/30.06.2014.
Este interzisă trimiterea unui număr foarte mare de produse alimentare, vegetale și de origine animală
destinate pentru Australia, inclusiv utilizarea acestor produse (precum paie și alte materiale vegetale) în
scopul amabalarii produselor expediate.
Este permis importul de anumite animale și produse de origine animală în baza unei aprobări
prealabile din partea Serviciului de Carantină și Inspecție din Australia (AQIS): Vezi partea a III-a,
punctul 3.4.2.
Importul de animale, păsări sau insecte, brînză, ouă sau lapte (sau produse care conțin aceste
ingrediente), carne, produse din carne și pasăre (ambalată sau nu), spermă, vaccinuri sau culturi, miere,
tobe din piele neprelucrată, trofee sau alte părți animale, poate fi efectuat doar în baza unei aprobări
prealabile obținute din partea AQIS.
Importul anumitor animale, ale unor părți ale acestora și a produselor de origine animală este permis
numai dacă se repetă legislația în materie de carantină și în baza prezentării unor declarații, certificate și
ate documente specifice. La sosirea în Australia, animalele și produsele de origine animală vor fi supuse
regimului carantinei, dacă este cazul.
Capitolul 1: Animale vii
Importul albinelor, lipitorilor și viermilor de mătase este supus regulilor carantinei și condițiilor de
ambalaj (paragraful 3.4.2 și 3.4.6 din parte a III-a).
Capitolul 3: Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice
Importul de pește proaspăt (toate formele de faună marină în afara balenelor), afumat sau conservat în vid
sau congelați, este interzis, cu excepția cazului în care importatorul prezintă autorităților vamale o
autorizație scrisă, emisă de autoritățile competente (paragraful 3.4.2 din partea a III-a).
Aceleași condiții se aplică la importul peștilor, crustaceelor și moluștelor sau altor produse care conțin
pești, crustacee și moluște ce au un conținut mediu de mercur (calculat ca metal) mai mare de 0.5 mg/kg
(paragraful 3.4.1 și 3.4.2 din partea a III-a).
Capitolul 5: Alte produse d eorigine animală, nedenumite și necuprinse în alte părți
Următoarele produse pot fi importate în condițiile specificate de AQIS:
- oase și țesuturi umane, sub rezerva prezentării unei autorizații scrise eliberată de Directorul AQIS
(paragraful 3.4.2 din partea a III-a);
- germeni (infecțioși), microbi și agenți patogeni și orice viruși, culturi sau substanțe, articole care
conțin sau sunt susceptibile de a conține germeni, boli, microbi sau agenți patogeni, sub rezerva
acordului Serviciilor de Sănătate sau a Directorului AQIS (3.4.2 și 3.4.3 din partea a III-a).
- Substanțe bacteriologice și patologice și substanțe biologice perisabile, infecțioase sau nu, cu condiția
ca ele să fie ambalate și transportate în condițiile prescrise (3.4.2 și 3.4.6 din partea a III-a).
- Pămătufuri pentru bărbierit și periuțe de dinți confecționate din păr de animale și fabricate din Asia
sau Asia de Sud-Esr, cu excepția țărilor din Noua Zeelandă și Japonia(3.4.2 din partea a III-a).
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periile (altele decît cele menționate mai sus) și articolele de toaletă confecționate din păr de animale
fabricate în Asia sau Asia de Sud –Est, cu excepția țărilor: Noua Zeelandă și Japonia, cu condiția ca
acestea să fie însoțite de un certificat oficial emis de către un funcționar al Ministerului Sănătății din
țara unde mărfurile au fost fabricate, indicînd modul în care perii utilizați în fabricarea articolelor au
fost curățați și dezinfectați în timpul sau înaintea procesului de fabricație și cu condiția ca metoda
folosită să fie aprobată de Directorul AQIS și considerată ca o metodă satisfăcătoare de curățare și
dezinfectare (3.4.2 din partea a III-a).
Reptile veninoase care nu au glandele veninoase extirpate, părți de reptile veninoase (care nu sunt
menționate pe Lista 1 sau 2 a Actului din 1982 cu privire la Protecția Animalelor Sălbatice din
Australia. Vezi partea a III-a, p.3.4.2).

2. Vegetale și produse vegetale
Capitolul 9: Cafea, ceai, mate și mirodenii
Cafeaua poate fi importată respectînd condițiile autorităților competente (partea a III-a, 3.4.2);
Capitolul 12: Semințe și fructe oleaginoase; semințe și fructe diverse; plante industriale sau medicinale;
paie și furaje
Note generale:
Produsele enumerate mai jos sunt interzise spre expediere în Australia – orez, fasole etc., cu unele
excluderi enunțate.

Dacă asemenea articole vor fi depistate în trimiterile poștale în Australia, acestea vor fi oprite și distruse.
Australia Post nu va oferi despăgubiri pentru trimiterile poștale care sunt distruse din cauza conținutului
interzis.
Vă rugăm să consultați site-ul oficial pentru mai multe detalii și o listă completă a produselor interzise.
https://www.agriculture.gov.au/pests-diseases-weeds/plant/khapra-beetle/urgent-actions
https://www.agriculture.gov.au/pests-diseases-weeds/plant/khapra-beetle/urgent-actions#highriskplant-products
 Orez (Oryza sativa)
 Năut (Cicer arietinum)
 Semințe de cucurbită (Cucurbita, Cucumis, Citrullus spp.)
 Semințe de chimen (Cuminum cyminum)
 Semințe de șofrănel (Carthamus tinctorius)
 Semințe de fasole (Phaseolus spp.)
 Soia (Glycine max)
 Fasole Mung (Vigna spp)
 Lintea (Lens culinaris)
 Grâu (Triticum aestivum)
 Semințe de coriandru (Coriandrum sativum)
 Semințe de țelină (Apium graveolens)
 Arahide (Arachis hypogaea)
 Ardei iute (Capsicum spp)
 Bob (Vicia faba)
 Mazăre porumbel (Cajanus Cajan)
 Semințe de mazăre (Pisum Sativum)
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Semințe de fenicul (Foeniculum spp).

Se aplică următoarele excluderi:
- Mărfuri prelucrate termic, fabricate și ambalate comercial, cum ar fi mărfuri prăjite, retortate
(încălzite într-un obiect de sticlă pentru a separa sau purifica), fierte, fierte parțial, malțificate sau
pasteurizate;
- Mărfuri care sunt prelucrate termic sau conservate, cum ar fi cu un agent de fixare a acidului
propionic formalin, Formalin Acetic acid, Carnoy’s fixativ sau etanol;
- Legume proaspete;
- Alimente congelate sau evaporate în vid (numai produse alimentare perisabile);
- Mostre de plante congelate pentru cercetarea plantelor (inclusiv prin utilizarea azotului lichid sau
evaporarea în vid);
- Uleiuri derivate din legume sau semințe;
- Conservate sau murate (cum ar fi în oțet sau alcool);
- Produse care au fost extrase sau rafinate pentru a obține componente specifice din materii prime de
origine vegetală. Exemplele includ amidon, lecitină, proteine, celuloză, zaharuri și pigmenți.
3. Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale; produsele lor de disociere, grăsimi alimentare prelucrate;
ceara de origine animală sau vegetală.
Capitolul 15- Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale; produsele lor de disociere, grăsimi alimentare
prelucrate; ceara de origine animală sau vegetală
Aceste produse pot fi admise sub rezerva unei aprobări prealabile din partea AQIS (partea a III-a. p.
3.4.2).
4. Produse ale industriei alimentare: băuturi, alcool și oțet; tutun și înlocuitorii săi
Note generale:
Se pot procura informații privind importul acestor produse de la AQIS (partea a III-a, 3.4.2).
Capitolul 17: Zahăr și dulciuri
Pentru importul produselor zaharoase ce conțin alcool mai mult de 1,15% din volumul lor este necesară o
autorizație eliberată de instituțiile competente (3.4.3 din partea a treia).
Capitolul 22: Băuturi, băuturi alcoolice și oțet
Pentru a importa băuturi alcoolice sau spirtoase, trebuie să se solicite, în prealabil, avizul autorităților
vamale (partea a III-a, 3.4.1).
Capitolul 24: Tutun și înlocuitorii săi
Pentru a importa țigări și alte produse din tutun trebuie să se solicite avizul autorităților vamale (partea a
III-a, 3.4.1).
5. Produse minerale
Capitolul 26: Minerale, zgura și cenușa
Importul acestor articole sunt supuse emiterii unei autorizații de către autoritățile vamale (parte a III-a,
3.4.1).
6. Produse ale industriei chimice și industriei conexe
Capitolul 29: Produse chimice
Autorizația instituțiilor competente este necesară pentru importul clorurilor organice-aldrin (HHDN),
hexaclorida de benzen (BHC), (HCH), lindan (g-BHC), (g-HCH), dieldrin (HEOD), clordan, DDT (ppDDT), hexaclorura de benzen (HCB), heptaclor, metoxiclor și octaclor de metilen (partea a III-a, 3.4.2).
Capitolul 30: Produse farmaceutice
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Importul medicamentelor, drogurilor și substanțelor terapeutice este condiționat (vezi partea a III-a, 3.4.3).
Substanțele incluse în aceste categorii sunt: substanțe androgene și anabolizante sau hormoni de creștere,
afrodiziace, aminofenazona (aminopirina); bitinol, 5-bromo-4 clorsalicilanilida, biodil sodiu (bunamiodil),
concofen metil ester (metilo 2 fenil cinconina), fenticlor, alimente, băuturi sau medicamente administrate
pe cale orală și care conțin glicol (sau un derivat din glicol, altul decît propilen glicol) sau calamus ori ulei
de calamus; (2-isopropil-4-pentenol), uree; ulei din viermi de lemn; laetrile; soluții catalogate ca remedii
pentru mahmureală, dependență alcoolică sau de droguri; talidomid; triparanol; xilitol; truse de prim ajutor
de tratare a mușcaturilor de șarpe care includ instrucțiuni ce recomandă tratarea acestor leziuni cu ajutorul
unor incizii în zona afectată sau utilizarea de garouri arteriale.
Capitolul 31: Îngrășăminte
Importul îngrășămintelor este condiționat de obținerea unei autorizații emisă de AQIS (partea a III-a,
3.4.2).
Capitolul 32:Extracte tanante și tincturi; tanini și derivații lor; pigmenți și alte materii colorante;
vopseluri și lacuri; masticuri și cerneluri
Pentru importul substanțelor derivate din materiile organice este necesară autorizație de la AQIS (partea a
III-a, punctul 3.4.2).
Capitolul 33: Uleiuri esențiale și rășinoase; produse de parfumerie sau de toaletă și produse cosmetice
Este necesară o autorizație scrisă din partea autorităților competente pentru importul produselor cosmetice
care conțin mai mult de 250 mg/kg de plumb sau compuși de plumb, cu excepția produselor care conțin
mai mult de 250 mg/kg de acetat de plumb destinate tratamentului capilar (partea a III-a, 3.4.1).
Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice
Importul acestor produse este condiționat de reglementările vamale referitoare la conținutul acestor
produse-Cinematograph Films Regulations (3.4.1, partea a III-a).
Capitolul 38: Diverse produse ale industriei chimice
Policlorofenili, trifenili, etc. Sunt admiși pe baza unei autorizații de import (3.4.2, partea a III-a).
7. Materii plastice și lucrări din acestea, cauciuc și lucrări din cauciuc
Capitolul 40: Cauciuc și lucrări din cauciuc
Radiere în formă de bebeluși, ale căror dimensiuni sunt mai mici decît standardul specificat de Australua
și radiere care miros sau seamănă cu alimente, încălcînd astfel standardele australiene (3.4.1 partea a III-a)
8. Piei, blănuri; articole de selărie; obiecte de voiaj, poșete și obiecte similare și lucrări din intestine
Note generale:
Articolele din această categorie, netratate sau neprelucrate trebuie să fie aprobate de AQIS (partea a III-a,
3.4.2).
Capitolul 42: Obiecte din piele, articole de selărie; obiecte de voiaj, poșete și obiecte similare și lucrări
din intestine
Importul obiectelor care au venit în contact cu animalele sunt supuse aprobării AQIS (partea a III-a,
3.4.2).
9. Lemn, cărbune de lemn și lucrări în lemn; plută și lucrări din plută; împletituri din fibre
vegetale.
Note generale:
Obiectele din această categorie tebuie să fie aprobate de AQIS (partea a III-A, 3.4.2).
10. Pasta de lemn sau alte materiale fibroase celulozice; deșeuri și resturi de hîrtie sau carton;
hîrtie.
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Capitolul 49: Produse de editură, de presă sau ale altor industrii grafice; texte manuscrise sau
dactilografice și planuri
Importul materialelor publicitare care conțin afirmații înșelătoare, false sau exagerate cu privire la
produsele ce pot fi folosite în scopuri terapeutice este condiționat de obținerea unei aprobări eliberată de
autoritățile competente (partea a III-a, 3.4.3).
11. Materiale textile și lucrări din acestea
Note generale:
Articolele din această categorie, netratate și neprelucrate, trebuie admise de AQIS (partea a III-a, 3.4.2).
Capitolul 57: Covoare și alte articole asemănătoare din materiale textile
Covoarele second-hand importate și alte obiecte asemănătoare trebuie dezinfectate în conformitate cu o
metodă admisă (partea a III-a, 3..4.2).
Capitolul 62:Îmbrăcăminte și accesorii, altele decît tricotajele
Importul pijamalelor de copii, țesături inflamabile (partea a III-a, 3.4.3) și hainele din țesăturile din fibre
textile manufacturate care conțin fosfat (2,3-dibomopropilina) și fire făcute din alte materiale de acest tip,
este supus autorizației scrise a autorităților competente (partea a III-a, 3.4.1).
Capitolul 63: Alte articole textile; haine uzate și resturi textile
Baloții de lînă, clusiv cei ce conțin o cantitate mare de polietilenă; de iută sau de fibre de nylon, sunt
admiși sub rezerva unei autorizații scrise de autoritățile competente (partea a III-a, 3.4.2).
O autorizație scrisă a autorităților competente este necesară pentru importul hainelor second-hand (altele
decît cele importate pentru uz personal-partea a III-a, 3.4.2).
12. Pantofi, pălării, umbrele, bastoane, bice, cravașe și părțile lor
Capitolul 64: Pantofi, ghete și articole similare; părți ale acestora
Saboți sau orice tip de pantof uzat trebuie trebuie să fie aprobați de AQIS (partea a III-a, 3.4.2).
Capitolul 65: Pălării și părți ale acestora
Pălăriile uzate trebuie aprobate de AQIS (partea a III-a, 3.4.2).
Capitolul 66: Umbrele, bastoane, bice, cravașe și părțile lor
Obiecte cu margini tăioase și ascuțite trebuie ambalate conform regulilor stabilite de Administrația Poștală
(partea a III-a, 3.4.6). Importul obiectelor care au venit în contact cu animalele ete supus aprobării AQIS
(partea a III-a, 3.4.2).
Capitolul 67: Pene și puf și articole din acestea; flori artificiale și lucrări din păăr
Importul articolelor neprelucrate sau netratate, este supus aprobării AQIS (3.4.2, partea a III-a).
13. Lucrări din piatră, ipsos, ciment, mica sau materiale similare; produse ceramice, sticlă și lucrări
din sticlă
Capitolul 69: Produse ceramice
Obiectele de ceramică emailată sunt interzise la import dacă, în cazul utilizării pentru depozitarea
alimentelor transmit concentrații de plumb sau cadmiu peste limitele admise (partea a III-a, 3.4.1).
14. Perle fine de cultură, petre prețioase su similare; metale prețioase placate sau dublate cu
materiale prețioase și lucrări din aceste metale; gablonzuri; monezi
Capitolul 71: Perle fine de cultură, pietre prețioase sau similare; metode placate sau dublate cu
materiale prețioase și lucrări din aceste metale; gablonzuri; monezi
Importul monedelor contrafăcute sau al obiectelor acoperite cu plumb este supus prezentării unei
autorizații (partea a III-a, 3.4.1).
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15. Metale comune și obiecte din acestea
Capitolul 78: Plumb și articole din plumb
Importul compușilor organici ai plumbului pentru motoare cu combustie internă este supus condițiilor
precise de AQIS (parte a III-a, 3.4.1).
Capitolul 82:Unelte și utilaje, cuțite, tacîmuri din metale comune și părți ale acestora.
Importul dozatoarelor de băuturi, sau a recipienților metalici, care pot contamina lichidul pe care îl conțin
din cauza conținutului lor excesiv de metal, este supus unei autorizații scrise de autoritățile competente
(partea a III-a, 3.4.2).
Capitolul 83: Articole diverse din metale comune
Importul pușculițelor acoperite de materiale ce conțin mai mult de 250 mg/kg d eplumb sau componente
ale plumbului, calculate ca plumb. Este supus unei autorizații scrise eliberate de autoritățile competente
(parte a iii-a, 3.4.1).
16. Mașini ș aparate; materiale electrice și părți ale acestora, aparate de înregistrare sau de
reproducere a sunetului, aparate de înregistrare sau de reproducere a imaginii și sunetului în
televiziune; părți și accesorii ale acestor aparate
Capitolul 85: Mașini ș aparate; materiale electrice și părți ale acestora, aparate de înregistrare sau
de reproducere a sunetului, aparate de înregistrare sau de reproducere a imaginii și sunetului în
televiziune; părți și accesorii ale acestor aparate
Pentru importul de echipamente de radiotelefonie și aparate emițătoare-receptoare CB, telefoane fără fir și
telefoane celulare este necesară obținerea unei aprobări prealabile (partea a III-a, 3.4.5).
Condițiile particulare se aplică și pentru importul de conductori electrici izolați, sub forma cablurilor
pentru curent de 250 sau de 660 volți a căror secțiune are, are cel mult 6,45 cm (partea a III-a, 3.4.1 .)
17. Vehicule terestre, aeriene și acvatice și alte echipamente de transport
Capitolul 87: Automobile, tractoare, biciclete și alte vehicule terestre, părțile și accesoriile lor
O autorizație scrisă de la utoritățile competente este necesară pentru importul de parbrize, ferestre sau
ferestre despărțitoare de interior și pentru căștile de protecție ale conducătorilor de vehicule cu motor,c are
nu sunt în conformitate cu standardele specifice (partea a III-a, 3.4.1).
18. Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, control sau precizie;
instrumente și aparate medico-chirurgicale; ceasornicărie; instrumente de muzică; muzică și
accesorii ale acestora
Capitolul 90: Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, control sau
precizie; instrumente și aparate medico-chirurgicale; ceasornicărie; instrumente de muzică; muzică și
accesorii ale acestora
Instrumentele utilizate pentru indicarea scalei Beaume trebuie să aibă menționată temperatura și modul de
standardizare și trebuie să aibă o exactitate de o zecime de gradație.
19. Arme, muniții, părțile și accesorii ale acestora
Capitolul 93: Arme, muniții, părțile și accesoriile lor
Importul următoarelor articole este supus obținerii unei autorizații scrise eliberată de autoritățile
competente:
- dispozitive sau echipamente adaptate pentru război;
- pumnale, dispozitive manuale cu baterii destinate să provoace șocuri electrice la contact sau șocuri
acustice de frecvență înaltă, sau care descarcă gaz sau lichid;
- sarbacane;
- cuțite cu arc;
- boxuri;
- mănuși sau produse similare cu țepi;
- obiecte care ascund un cuțit sau o lamă;
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- praștii, catapulte;
- cuțite de metal în formă de stea;
- veste anti-glonț;
- amortizatoare pentru armele de foc;
- încărcătoare detașabile pentru anumite arme de foc.
Următoarele articole sunt interzise la import sau în tranzit pe teritoriul Australiei:
1. articole care conțin sau sunt suspecte că ar conține, arme de foc, arme sau armament inclusiv
grenadele, gloanțe cu mortar sau încărcătoare, părți ale acestora;
2. articole care se aseamănă sau pot fi luate ca, unul dintre articolele mai sus menționate, incluzînd
replici și cele care sunt suport pentru stagiu militar:
3. și orice articol, chiar dacă este dăunător sau nu, care poate fi considerat in potențial risc de securitate
pentru proprietăți sau persoane.
Poșta australiană va aprecia cooperarea administrațiilor partenere în informarea expeditorilor despre
articolele menționate mai sus că nu sunt acceptate în fluxul poștal internațional sau de tranzit pe teritoriul
Australiei. Dacă astfel de articole vor fi introduse sau vor fi expediate din neatenție, solicităm să nu le
transmiteți către Australia.
20. Mărfuri și produse diverse
Capitolul 94: Mobilier, lenjerii de pat, saltele, suporturi de saltele, perne și alte accesorii similare de
mobilier, aparate de iluminat nespecificate și neincluse pînă acum; semne luminoase, reclame publicitare
luminoase și articole similare; construcții prefabricate.
Importul articolelor de lenjerie de pat, uzate sau second-hand, și a lenjeriei de pat cu fulgi (alții decît cei
confecționați din deșeuri de bumbac, lînă sau iută) este aprobat numai pe baza unei autorizații obținute de
la utoritățile competente (parte a III-a, 3.4.2).
Capitolul 95: Jucării, joocuri, artcole sportive; părțile și accesoriile lor
Este necesară autorizație scrisă de la utoritățile competente (partea a III-a, 3.4.1) pentru importul jucăriilor
și jocurilor acoperite cu material al căror componente nevolatile conțin mai mult de :
- 250 mg/kg de plumb sau compuși ai plumbului;
- 100 mg/kg de arsenic sau compuși ai arsenicului
- 100 mg/kg de antimoniu sau compuși ai antimoniului;
- 100 mg/kg de cadmiu sau compuși ai cadmiului;
- 10 mg/kg de mercur sau compuși ai mercurului;
- 100 mg/kg de crom sau compuși ai cromului;
- 50 mg/kg de compuși solubili de barium; măsurați ca barium;
Capitolul 96: Diverse articole
Este necesară o autorizație scrisă din partea autorităților competente (partea a III-a, 3.4.1) pentru importul
de :
- creioane sau pensule acoperite cu materiale ale căror componente nevolatile conțin metle ce depășesc
limita superioară unităților specificate în capitolul 95;
- zgărzi pentru câini cu dispozitive ce pot cauza șocur electrice sau sunt prevăzute cu protuberante ce
pot răni pielea animalelor;
- mărfurile care prezintă insemne ale forțelor armate, steagul sau sigiliul Australiei sau al unui stat sau
teritoriu ce aparține Commonnwealth;
- mărfurile care reprezintă imitații ale însemnelor Armatei Regale.
Este necesară obținerea unui permis de import pentru bunurile care conțin semințe de plante al căror
import face subiectul unor restricții (partea a II-a, note generale, 2.2, partea a III-a, 3.4.2).
21. Obiecte de artă, de colecție sau antichități
Capitolul 97: Obiecte de artă, piese de colecție sau antichități
Autoritățile australiene pot reține orice obiect din această categorie exportat dintr-o altă țară ca import
ilegal (parte a III-a, 3.4.4). Este obligatoriu să se obțină o autorizație scrisă eliberată de Muzeul Public de
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Artă din Papua Noua Guinee și de la ”Art Gallery” pentru a fi prezentată autorităților vamale în vederea
autorizării importului obiectelor ce fac parte din patrimoniul cultural național din Papua Noua Guinee.
Pentru mai multe informații referitor la obiectele interzise și admise condiționat, expeditorii pot accesa
link-ul:
https://auspost.com.au/content/dam/auspost_corp/media/documents/dangerous-and-prohibited-goodsguide.pdf
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Partea a treia:
Dispoziţii speciale, vamale şi altele
1. Întocmirea declarațiilor vamale.
Nu există dispoziții speciale.
2. Necesitatea inserării facturilor.
Nu există dispoziții speciale referitoare la expedierea facturilor, dar la eliberarea vamală a bunurilor, se
vor prezenta documentele comerciale care descriu conținutul și indică valoarea acestora.
3. Necesitatea atestării originii bunurilor.
Nu există dispoziții speciale.
4. Dispoziții vamale diverse
4.1 Expeditorii trebuie să se informeze asupra reglementărilor în vigoare, adresîndu-se reprezentanților
misiunii diplomatice a Australiei, din țara expeditoare, sau autorităților vamale australiene dincapitala
sttaului/teritoriul australian:
New South Wales
The Collector of Customs
GPO Box 8
SYDNEY NSW 2001
AUSTRALIA
Tel.: (+612) 2132000
Fax: (+612) 213 4000

Victoria
The Collector of Customs
GPO Box 2809 AA
Melbourne VIC 3001
AUSTRALIA
Tel: (+613) 244 8000
Tel: (+613) 244 8200

Queensland
The Collector of Customs
GPO Box 1464
BRISBANE QLD 4001
AUSTRALIA
Tel.: (+617) 835 3444
Fax: (+617) 835 3499

South Australia
The Collector of Customs
GPO Box 50
PORT ADELAIDE SA 5015
AUSTRALIA
Tel: (+618) 47 9211
Tel: (+618) 47 9206

Western Australia
The Collector of Customs
GPO Box 396
Fremantle WA 6160
AUSTRALIA
Tel.: (+619) 430 1444
Fax: (+619) 477 8851

Tasmania
The Collector of Customs
GPO Box 148 B
Hobart TAS 7001
AUSTRALIA
Tel: (+6102) 30 1201
Tel: (+6102) 30 1264

Northern Territory
The Collector of Customs
GPO Box 210
Darwin NT 0801
AUSTRALIA
Tel.: (+6189) 46 9999
Fax: (+6189) 46 9988

Australian Capital
Territory
Sub-Collector of Customs
Australian Capital Territory, P.O. Box 148
FYSHWICK ACT 2609, AUSTRALIA
Tel: (+616) 275 5041
Tel: (+616) 280 7128

4.2 Substanțele biologice - Expeditorii trebuie să se informeze asupra reglementărilor în vigoare,
adresîndu-se reprezentanților misiunii diplomatice a Australiei, din țara expeditoare sau autorităților
vamale australiene din capitala statului/teritoriului australian:
Australian Quarantine and Inspection Service
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Department of Primary Industries and Energy
GPO Box 858
CANBERRA ACT 260
AUSTRALIA
Tel.: (+616) 272 3933
Fax: (+616) 272 4873
4.3 Medicamente și bunuri utilizate în scopuri terapeutice - Informații cu privire la importul
medicamentelor, drogurilor și bunurilor cu scopuri terapeutice pot fi obținute de la :
Department of Health
GPO Box 9848
CANBERRA ACT 2601
AUSTRALIA
Tel.: (+616) 289 1555
Fax: (+616) 281 6946

Terapeutic Goods Administration
PO Box 100
WODEN ACT 2606
AUSTRALIA
Tel.: (+616) 289 1555 sau
(+616) 239 8444

4.4. Obiecte de patrimoniu - Informaţii cu privire la importul obiectelor din aceasta categorie pot fi obţinute
de la:
Cultural Heritage Unit
Department of Administrative Services
GPO Box 1920
CANBERRA ACT 2601
AUSTRALIA
Tel.: (+616) 275 3000
Fax: (+616) 275 3832
4.5. Echipamente pentru comunicaţii - Informaţii cu privire la importul echipamentelor radiotelefonice,
radiourilor CB, telefoane fara fir şi telefoane celulare pot fi obţinute de la:
Reclamaţii referitoare la echipamente, altele decât telefoanele celulare:
Department of Communications
GPO Box 2154
CANBERRA ACT 2601
AUSTRALIA
Tel.: (+616) 274 8080
Reclamaţii referitoare numai la telefoanele celulare:
Australian Telecommunciations Authority (AUSTEL)
PO Box 7443
St Kilda Road
MELBOURNE VIC 3004
AUSTRALIA
Tel.: (+613) 828 7313
Fax: (+613) 828 7438

4.6.Informaţii cu privire la normele de ambalare şi condiţiile de transport ale articolelor periculoase pot fi
obţinute de la:
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Operations Group
Auatralia Post HQ
GPO Box 1777Q
MELBOURNE VIC 3001
AUSTRALIA
Tel.: (+613) 204 7591
Fax: (+613) 204 7461
4.7. Informaţii generale cu privire la serviciile internaţionale ale administraţiei poştale din Australia pot fi
obţinute de la:
Internaţional Poştal Affairs
Australia Post HQ GPO
Box 1777Q
MELBOURNE VIC 3001
AUSTRALIA
Tel.: (+613) 9/204 7131
Fax: (+613) 9/204 7560
5. Dispoziţii de carantina pentru trimiterile internaționale sosite în Australia
Aceste dispoziţii stricte de carantină se referă la următoarele produse:
- animale şi produse de origine animală;
- plante şi produse de origine vegetală, inclusiv seminţe;
- produse care conţin micro-organisme;
- pământ sau nisip, produse care conţin sau au fost contaminate cu pământ şi nisip;
Expeditorii care doresc să trimită în Australia unul din produsele menţionate mai jos, trebuie să se informeze
în tarile lor cu privire la condiţiile de import în vigoare ale Australiei, contactând Serviciului Australian de
Carantina şi Inspecţie (AQIS). Informaţiile pot fi obţinute astfel:
- de pe website-ul AQIS: www.aqis.gov.au/icon
- prin curier electronic: international.mail@aqis.gov.au
- prin telefon: (+612) 6272 3933
- pe fax: (+612) 6272 3468
Informaţii importante:
- formularele de declaraţii vamale ataşate pachetelor mici sau coletelor trebuie să conţină detalii despre
animalele, vegetalele, alimentele, pământul sau produsele micro-biologice incluse în trimiteri ;
- produsele uzate de încălţăminte, sport şi echipamentul de camping trebuie să fie curăţate de pământ sau
seminţe ;
- paiele sau alte materiale vegetale nu trebuie să fie utilizate ca ambalaje ;
- cutiile de carton pentru fructe, vegetale, oua şi carne nu trebuie să fie utilizate ca ambalaje ;
- toate trimiterile poştale care sosesc în Australia fac obiectul unei inspecţii de către AQIS care va utiliza
pentru control o combinaţie de tehnologie avansata cu raze X şi caini dresati special ;
- persoanele care nu respecta legea din Australia în materie de carantina vor fi amendate cu 66 000 AUD
(45000 USD), sau pot fi condamnate pana la 10 ani de închisoare.
Articolele de carantina care vor fi înlăturate din trimiterile expediate către Australia
Următoarea lista mai jos menţionată furnizează exemple de produse care vor fi înlăturate de către AQIS la
sosirea acestora pe teritoriul Australiei. Aceste trimiteri pot fi ulterior distruse.
Vă rugăm să luaţi la cunoştintă faptul că aceasta nu este o lista completa. Alte produse pot fi deasemenea
înlăturate din trimiterile sosite în Australia.
Animale vii şi insecte:
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- toate animalele vii inclusiv reptile (ex: şerpi, sopârle, broaşte ţestoase) şi pasări (inclusiv oua);
- peşti vii şi amfibieni (broaşte), inclusiv oua (icre);
- insecte vii şi păianjeni, în toate stagiile de evoluţie (ex: oua, larve, coconi şi adulţi);
- viermi vii şi melci, inclusiv oua.
Carne şi produse din carne:
- carne - proaspăta, uscată, congelată, gătită, afumată sau carne conservată, inclusiv salam şi cârnaţi.
Conservele de carne pot fi admise (se aplica unele condiţiile speciale aprobate de AQIS);
- alimente ambalate (inclusiv tăiţeii) care conţin carne;
- produse de patiserie cu carne (inclusiv cu carne de pui);
- medicamente care conţin materii de origine animală;
- hrana pentru animale (inclusiv conserve, hrana uscata sau suplimente nutritive), jucării pentru animale care
conţin produse de origine animală (ex: piele).
Produse lactate, oua şi produse din oua:
- brânza, lapte, unt şi alte produse lactate (unele dintre acestea pot avea condiţii speciale de import, a se
consulta dispoziţiile AQIS);
- alimente ambalate şi alte alimente care conţin mai mult de 10% lactate şi oua (întregi, uscate sau pudra);
- maioneza;
- produse de patiserie care conţin ouă.
Obiecte de artizanat:
- suveniruri, artefacte şi bunuri realizate din produse de origine animală neprocesate cum ar fi cele din piele,
pene, dinţi, oase şi alte parti de animale;
- aranjamente de flori uscate;
- obiecte de artizanat realizate din seminţe, conuri de pin, scoarţă de copac (inclusiv obiecte pentru
decoraţiuni de Crăciun), piele şi muşchi.
Fructe şi vegetale:
- fructe proaspete şi vegetale;
- fructe uscate şi vegetale care conţin seminţe sau coji de fructe;
- banane uscate (inclusiv felii de banane).
Plante, seminţe şi pământ:
- plante, rădăcini, bulbi şi plante tăiate;
- seminţe (inclusiv seminţe ambalate pentru comercializare) (unele dintre acestea au condiţii speciale de
import, a se consulta dispoziţiile AQIS);
- pământ (inclusiv sub formă de mici suveniruri) şi nisip (inclusiv nisip colorat);
- articole de încălţăminte sau echipamente sportive contaminate cu pământ sau plante (ex: încălţăminte
sportivă sau de alpinism murdară);
- cadouri şi jucării cu seminţe, pământ, nisip sau coji.
Produse din plante uscate:
- ceai din seminţe sau coji de fructe (ex: portocale, lămâi sau coaja de măr);
- medicamente şi tratamente ce conţin iarba, seminţe, scoarţa de copac, ciuperci şi plante uscate;
- coji de nuci;
- porumb pentru floricele;
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Materiale pentru laborator:
- eşantioane medicale sau animale;
- micro-organisme şi seturi pentru diagnosticare (unele dintre acestea au condiţii speciale de import, a se
consulta dispoziţiile AQIS).
6. Dispoziţii contencioase
Conform legislaţiei vamale, articolele care au făcut obiectul unei inscripţionări, sau declaraţii false pot fi
confiscate.
Daca bunurile din coletele poştale sunt suspecte de a conţine explozivi sau alte materiale periculoase,
dăunătoare, interzise, coletele pot fi deschise pentru a fi inspectate, în orice moment pe parcursul îndrumării
poştale a acestora.
Legislaţia poştală (‘AUSTRALIAN POSTAL CORPORATION REGULATION‘), autorizează administraţia
poştală din Australia să distrugă obiectele care sunt interzise sau care sunt din punct de vedere fizic ofensive.
7. Restricţii la import
Începând cu 01/10/1996, nu sunt acceptate trimiterile recomandate sosite care conţin articole de valoare cum
ar fi bijuterii, metalele preţioase, pietre preţioase sau semipreţioase, titluri bancare, instrumente financiare sau
de investiţii (unele negociabile, altele nu) utilizabile pe pieţele financiare; monedele şi documentele financiare
în formă negociabilă nu mai sunt acceptate. Aceasta măsură vizează atât trimiterile în tranzit deschis cat şi
trimiterile adresate Australiei.
Trimiterile poştei de scrisori şi coletele poştale cu valoare declarata nu sunt admise decât dacă se utilizează
serviciul de declarare a valorii pentru trimiterile care conţin obiecte de valoare al căror import este autorizat în
Australia.
Nu sunt admise trimiteri poştale (inclusiv trimiterile recomandate, cu valoare declarată şi EMS) care conţin
lingouri de metale preţioase sau bilete de banca.
Ca urmare a epidemiei de febră aftoasă din Europa din 2001, toate mărfurile importate în Australia care
conţin materii biologice sau mărfuri alimentare pot fi supuse unor controale distincte de scanare.
Ca o regula generală, următoarele bunuri pot fi expediate în Australia numai după ce a fost obţinută
permisiunea de import din partea AQIS:
- alimentele ambalate care conţin oua, produse lactate sau din carne;
- fructe şi legume proaspete;
- lapte şi produse lactate, unt, brânza şi maioneza;
- seminţe, pământ, plante;
- somon sau păstrăv proaspăt sau uscat;
- fasole, proaspăta sau uscată;
- fructe uscate sau nuci ambalate în pachete non-comerciale;
- articole ambalate în cartoane destinate transportului fructelor şi legumelor;
Clienţii care doresc să obţină un permis de import sau să afle informaţii suplimentare cu privire la condiţiile
de import pot contacta Serviciul Australian de Inspecţie şi Carantina la următoarele puncte de contact:
- internet: www.aqis.gov.au
- e-mail: mail.couriers@aqis.gov.au
- fax: (+612) 6272 5888
Ambalaje
- cartoane (noi sau refolosite) utilizate (iniţial) pentru ambalarea legumelor, ouălor sau a cărnii nu trebuie să
fie utilizate pentru ambalarea trimiterilor poştale;
- nici paiele sau alte materiale vegetale nu trebuie utilizate ca material de ambalaj.
Această restricţie se aplică atât trimiterilor care se distribuie în Australia cît şi celor care tranzitează această
țară.
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