Filipine
Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit)
Circulara UPU 163/ 11.12.2017
Operatorul desemnat PHLPost, informează despre documentele necesare a fi prezentate pentru trimiterile
care conțin resturi umane:
 certificat de cremare;
 informații despre permisul de transport;
 certificatul de deces/cauza decesului;
 certificat de carantină/permis.
Documentele enumerate mai sus trebuie introduse într-un plic transparent din plastic și fixat pe porțiunea
exterioară a cutiei/pachetului cu ”rămășițe umane cremate”, pentru a identifica cu ușurință astfel de trimiteri
poștale.

Circulara UPU 155/05.11.2018
Operatorul desemnat din Filipine, informează că, în conformitate cu art. 19 al Convenției UPU,
comercializarea de plante și obiecte similare, în special prin cumpărături online, necesită documentație
adecvată înainte ca aceste articole să poată intra în Filipine, datorită riscului de biosecuritate.
Acest lucru este în conformitate cu mandatul Biroului de Industrie a Plantelor din Filipine pentru a preveni
intrarea și răspândirea dăunătorilor de plante străine sau exotice care pot prezenta riscuri pentru sectorul
agricol al țării.
Exportatorii/importatorii de asemenea trimiteri trebuie să anexeze documentele necesare:
- de exemplu: autorizații de import sanitare și fitosanitare și certificate fitosanitare de la Biroul
Industriei Plantelor (Organizația Națională pentru Protecția Plantelor) – inainte ca articolele să poate fi
importate/exportate.
Trimiterile poștale care conțin astfel de articole fără documentație corespunzătoare vor fi eliminate sau
distruse în conformitate cu legislația națională.
Circulara UPU 31/05.03.2018
Este interzis de a trimite către Filipine orice tip de trimitere poștală care conține frunze de khat.
Deși frunzele de khat nu sunt incluse în lista de medicamente și/sau percursori controlați și substanțe
chimice esențiale în temeiul Actului Republican 9165, cunoscut și ca Actul Medicamentelor Periculoase din
2002, nici în lista de substanțe controlate a Comisiei ONU privind medicamentele narcotice, Agenția
filipineză anti-droguri atrage atenția că ele constituie elemente reglementate, deoarece conțin cationină și
catină, care sunt substanțe periculoase.
Ca urmare, orice trimitere poștală ce conține frunze de khat, trimisă către Filipine, va fi eliminată sau
distrusă în concordanță cu Actele UPU (art. 19.8.1 din Convenția UPU).
Pentru mai multe informații referitor la articolele interzise pentru expediere în Filipine, vă rugăm să
consultați site-ul oficial: https://www.phlpost.gov.ph/
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