Nauru
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
01.06

Cod S.H.
0105.11
0105.99

01.06

0106.00

01.06

0106.00

Carne și produse comestibile

Capitolul 2
Poziție
02.01-02.10

Cod S.H.

Cod S.H.

Cod S.H.

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

Capitolul 5
Poziție
05.01-05.11
05.06-05.11
05.11

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct. 2.1.
Pești (toate formele de viețuitoare acvatice, altele decât balenele), proaspeți,
afumați, păstrați în vid sau congelați (Vezi a doua parte, cap.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, pct. 2.1.
Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Capitolul 3
Poziție
03.01-03.07

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct. 2.1.1.
Alte animale vii.
■ Obiecte interzise
Câinii aparținând următoarelor rase : Dog Argentinian, Fila Brasileiro, Tosa,
Pitbull Terrier American sau Pitbull Terrier.
Organisme purtătoare de boli care afectează plantele.
■ Obiecte admise condiționat
Albine, lipitori și viermi de mătase. (Vezi a doua parte, cap.1).

05.02-05.03
05.11

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct. 2.1.
Oase și țesuturi umane (Vezi a doua parte, cap.5).
Germeni (boli), microbi și agenți patogeni, toate culturile, viruși, substanțe sau
articole care conțin germeni, microbi, boli și agenți (Vezi a doua parte, cap.5).
Specimene biologice, substanțe bacteriologice sau patogene și alte substanțe
perisabile, infecțioase sau nu (Vezi a doua parte, cap.5).
Perii din păr de animale. (Vezi a doua parte, cap.5).
Specimene sau părți de specimene din reptile veninoase (Vezi a doua parte, cap.5).

SECȚIUNEA II

Produse ale regnului vegetal

Capitolul 6

Plante vii și produse de floricultură

Cod S.H

05.11

Poziție

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
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06.01-06.04

Sol (pământ) chiar și în cantități mici, în jurul plantelor sau a materialelor pentru
plante.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct. 2.2.

Capitolul 7

Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari

06.01-06.04

Poziție
07.01-07.04

Cod S.H

Capitolul 8
Poziție
08.01-08.14

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

Cod S.H

Capitolul 10
Poziție
10.01-10.08

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H ■ Obiecte interzise
Vezi a doua parte, pct. 2.2.
Semințe pentru plante din oricare din speciile Strychnos nux-vomica, Abrus
precatorius sau Ricinus comunis, sau al oricărui alt produs făcut în întregime sau
parțial cu semințe din aceste specii (Vezi a doua parte, cap.12).
Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale
Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.2.2.
Materii pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite și
necuprinse în altă parte

Capitolul 14
Poziție
14.01-14.04

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

Capitolul 13
Poziție
13.01-13.02

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

Capitolul 12

Poziție
12.01-12.14
12.07

■ Obiecte admise condiționat
Cafea (Vezi a doua parte, cap.9).
Vezi a doua parte, pct. 2.2.
Cereale

Capitolul 11
Poziție
11.01-11.09

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct. 2.2.
Cafea, ceai, mate și mirodenii

Capitolul 9
Poziție
09.01
09.01-09.10

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct. 2.2.

Cod S.H

SECȚIUNEA III

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.2.2.
Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și produse ale disocierii lor,
grăsimi alimentare prelucrate, ceară de origine animală sau vegetală
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Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și produse ale disocierii lor,
grăsimi alimentare prelucrate, ceară de origine animală sau vegetală

Capitolul 15
Poziție
15.01-15.22

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct. 2.3., cap.15.

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

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 21
Poziție
21.01-21.06

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct. 2.4.
Băuturi alcoolice și oțeturi

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct. 2.4.
Pentru băuturile alcoolice și spirtoase, vezi a doua parte, cap.22.
Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare ; nutrețuri pentru animale

Capitolul 23
Poziție
23.01-23.09

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct. 2.4.
Preparate alimentare diverse

Capitolul 22
Poziție
22.01-22.09
22.03-22.08

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct. 2.4.
Preparate din legume, fructe sau alte părți din plante

Capitolul 20
Poziție
20.01-20.09

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

Capitolul 19
Poziție
19.01-19.05

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct. 2.4.
Dulciuri care conțin mai mult de 1.15% vol. de alcool (Vezi a doua parte, cap.17).
Cacao și produse preparate din cacao

Capitolul 18
Poziție
18.01-18.06

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct. 2.4.

Cod S.H

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

Capitolul 24
Poziție
24.01-24.03

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct. 2.4.
Pentru țigări și produse din tutun, vezi a doua parte, cap.24.

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 a doua parte, 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

■ Obiecte interzise
Toate aceste substanțe sunt interzise în expedițiile poștale.

SECȚIUNEA VI

Produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe

Capitolul 28

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

Poziție
28.44

Cod S.H
2844.10
2844.50

Capitolul 29
Poziție
29.31

Produse chimice organice
Cod S.H

Capitolul 30
Poziție
30.01-30.06

Cod S.H

32.01-32.15

■ Obiecte admise condiționat
Medicamente, substanțe terapeutice și medicamentoase (Vezi a doua parte, cap.30)
Îngrășăminte minerale

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 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

■ Obiecte admise condiționat
Clorurile organice chimice (Vezi a doua parte, cap.29).
Produse farmaceutice

Capitolul 31
Poziție
31.01-31.05

■ Obiecte admise condiționat
Materialele radioactive : orice articol sau substanță cu o activitate mai mare de 70
kBq/kg (0.002 mercur pe gram).

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Substanțe derivate din materiale organice (Vezi a doua parte, cap.32)
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■ Obiecte interzise
32.08-32.10

Vopsele inflamabile sau corozive, lacuri și dizolvanți.

Capitolul 33

Uleiuri esențiale și rezinoide : produse de parfumerie sau cosmetice

Poziție
33.01-33.07

Cod S.H

Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificială, 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

Cod S.H

Cod S.H ■ Obiecte interzise
Explozibili, inclusiv artificii, capse, fitile, rachete (semnalizatoare), capse pentru
pistoale de jucărie sau arme de start pentru competițiile sportive.
Lichide inflambile (inclusiv benzina, alcool, solvenți sau produse de curățat,
vopseluri, lacuri și dizolvanți, lichide piroforice).
Solide inflamabile, inclusiv substanțe cu combustie spontană și substanțe care la
contactul cu apa emit gaze inflamabile.
Gaze, inclusiv produse cu aerosoli, butan sau gaze comprimate.
Chibrituri și veste care conțin fosfor alb sau galben.
Materiale oxidante.

Capitolul 37
Poziție
37.01-37.07

Produse fotografice sau cinematografice
Cod S.H

Capitolul 38
Poziție
38.01-38.23

37.01-37.07

Nu există informații.
Pulbere și explozibili, substanțe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje
pirofolice

Capitolul 36
Poziție
36.01-36.06

■ Obiecte admise condiționat
Lichde corozive de curățare.
Substanțe albuminoide, produse pe bază de amidon sau de fecule modificate,
cleiuri, enzime

Capitolul 35
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Produse cosmetice care conțin mai mult de 205 mg/kg de plumb sau compuși din
plumb, calculat ca și plumb. (Vezi a doua parte, cap.33).

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

Cod S.H ■ Obiecte interzise
Materiale corozive, inclusiv lichide corozive, soluții corozive de curățat rugina,
vopseluri corozive sau soluții lichide de îndepărtat lacuri, acid nitric, lichid de
baterie, compuși de mercur sau articole care conțin mercur.
■ Obiecte admise condiționat
Bifenil policlorinat, terfenil, etc. (Vezi a doua parte, cap.38).

SECȚIUNEA VII

Mase plastice și cauciuc ; produse obținute prin prelucrarea lor
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Mase plastice și articole din mase plastice

Capitolul 39
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
Gume de șters. (Vezi a doua parte, 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
42.01-42.06
42.01

Cod S.H
4201.00

■ Obiecte admise condiționat
Articole netratate sau neprelucrate (Vezi a doua parte, pct. 2.8.)
Articole care au fost folosite la animale (Vezi a doua parte, cap.42)
Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale

Capitolul 43
Poziție
43.01-43.04

■ Obiecte admise condiționat
Piei brute și piei tăbăcite, blănuri netratate sau neprelucrate. (Vezi a doua parte,
pct. 2.8.).

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Articole netratate sau neprelucrate (Vezi a doua parte, pct. 2.8.)

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 conidționat
Vezi a doua parte, pct. 2.9.
Obiecte împletite din fibre vegetale

Capitolul 46
Poziție
46.01-46.02

■ Obiecte admise conidționat
Vezi a doua parte, pct. 2.9.

Cod S.H

■ Obiecte admise conidționat
Vezi a doua parte, pct. 2.9.

SECȚIUNEA X

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

Capitolul 47

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

Cod S.H

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

Capitolul 48
Poziție
48.19

Cod S.H
4819.10
4819.20
4819.60

■ Obiecte interzise
Cutii din carton pentru fructe de orice fel, noi sau uzate.

Produse tipografice, de presă și alte produse ale industriei de imprimare;
manuscrise texte dactilografiate și planuri

Capitolul 49
Poziție
49.01-49.11

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Materiale publicitare privind bunurile interzise.
Materiale publicitare privind bunurile care susțin că sunt de uz terapeutic și conțin
declarații sau pretenții înșelătoare, false sau exagerate. (Vezi a doua parte, cap.49).

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

■ Obiecte admise condiționat
Articole netratate sau neprelucrate (vezi a doua parte, pct. 2.11)
Filamente sintetice sau artificiale discontinue

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Articole netratate sau neprelucrate (vezi a doua parte, pct. 2.11)
Vată, pâslă și articole nețesute; fire speciale, sfori, funii, frânghii și articole
din acestea

Capitolul 56
Poziție
56.01-56.09

■ Obiecte admise condiționat
Articole netratate sau neprelucrate (vezi a doua parte, pct. 2.11)
Filamente sintetice sau naturale

Capitolul 55
Poziție
55.01-55.16

■ Obiecte admise condiționat
Articole netratate sau neprelucrate (vezi a doua parte, pct. 2.11).
Alte fibre textile vegetale , fibre de bumbac și țesături din acestea

Capitolul 54
Poziție
54.01-54.08

■ Obiecte admise condiționat
Articole netratate sau neprelucrate (vezi a doua parte, pct. 2.11).
Bumbac

Capitolul 53
Poziție
53.01-53.11

■ Obiecte admise condiționat
Articole netratate sau neprelucrate (vezi a doua parte, pct. 2.11).

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Articole netratate sau neprelucrate (vezi a doua parte, pct. 2.11)
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Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile

Capitolul 57
Poziție
57.01-57.05

Cod S.H

Țesături speciale, țesături buclate, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii

Capitolul 58
Poziție
58.01-58.11

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Poziție
62.01-62.17

Cod S.H

62.07-62.09

6207.20
6208.20
6209.10
6209.90

■ Obiecte admise condiționat
Accesorii din fibre textile lucrate manual, țesături care conțin hidroximetili
(2,3 - dibromopropyl) fosfați (vezi a doua parte, cap.63).
Pijamale de copii din materiale iknflamabile (vezi a doua parte, cap.62).

Alte articole textile confecționate, seturi, îmbrăcăminte purtată, zdrențe

Capitolul 63

63.09

Nu există informații.
Articole și accesorii de îmbrăcăminte , altele decât cele tricotate sau croșetate

Capitolul 62

Poziție
63.05

■ Obiecte admise condiționat
Articole netratate sau neprelucrate (Vezi a doua parte, pct.2.11).
Articole și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate

Capitolul 61
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Articole netratate sau neprelucrate (Vezi a doua parte, pct.2.11).
Materiale tricotate sau croșetate

Capitolul 60
Poziție
60.01-60.02

■ Obiecte admise condiționat
Articole netratate sau neprelucrate (vezi a doua parte, pct. 2.11)
Țesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafață sau stratificate;
articole tehnice din materiale textile

Capitolul 59
Poziție
59.01-59.11

■ Obiecte admise condiționat
Covoare uzate (vezi a doua parte, cap.57).

Cod S.H
6305.10
6305.90
6309.00

■ Obiecte admise condiționat
Lână pregătită pentru transport (împachetată), vezi a doua parte, cap.63.
Haine uzate (vezi a doua parte, 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
Capitolul 65

Cod S.H
6406.91

■ Obiecte admise condiționat
Încălțăminte uzată sau din lemn (vezi a doua parte, cap.64).
Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora
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Poziție
65.01-65.07

Cod S.H

Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravașe și părți ale
acestora

Capitolul 66
Poziție
66.01-66.02
66.02-66.03

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Obiecte ascuțite și tăioase (vezi a doua parte, cap.66).
Articole care au fost folosite pentru animale (vezi a doua parte, 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
Articole uzate. (vezi a doua parte, cap.65).

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Articole netratate, neprelucrate, brute (vezi a doua parte, cap.67)

SECȚIUNEA XIII

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

Capitolul 68

Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mica și alte materiale similare

Poziție

Cod S.H

Capitolul 69
Poziție
69.09-69.12

Produse ceramice
Cod S.H

■ Obiecte interzise
Anumite tipuri de vase emailate (vezi a doua parte, 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
Monezi contrafăcute și numite articole îmbrăcate în plumb (vezi a doua parte,
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
Capitolul 74

Nu există informații

Cod S.H

Nu există informații
Cupru și articole din cupru
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Poziție

Cod S.H

Nichel și articole din nichel

Capitolul 75
Poziție

Cod S.H

Nu există informații.
Aluminium și articole din aluminium

Capitolul 76
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

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 81
Poziție

Cod S.H

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

Cod S.H
8210.00

Capitolul 83
Poziție
83.03

Nu există informații.
Alte materiale comune, metalo-ceramice, articole din acestea

Capitolul 82
Poziție
82.10

Nu există informații.
Conserve și articole din acestea

Capitolul 80
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Compuși organici de plumb (vezi a doua parte, cap.78).

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

Cod S.H
8303.00

■ Obiecte admise condiționat
Seifuri care sunt învelite în plumb sau compuși de plumb care conțin mai mult
decât 250 mg/kg, calculat ca plumb (vezi a doua parte, cap.83).

SECȚIUNEA XVI

Mașini și aparate, 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 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

■ Obiecte interzise
Substanțe radioactive.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
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85.17-85.25

Echipamente radiotelefonice, CB radio, telefoane fără fir și celulare (vezi a doua
parte, cap.85).

85.27
85.44

Conductori electrici izolați în formă de cabluri flexibile (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

Cod S.H
8708.99

Cod S.H

Nu există informații.
Navigație maritimă sau fluvială

Capitolul 89
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Parbrize pentru vehicule cu motor, articole de interior sau geamuri (vezi a doua
parte, cap.87).
Căști de protecție pentru utilizatorii de vehicule cu motor. (vezi a doua parte,
cap.87).
Navigație aeriană sau spațială

Capitolul 88
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
9025.19

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 care conțin mercur.
■ Obiecte admise condiționat
Instrumente care indică gravitația în concordanță cu scara lui Beaume. Vezi a doua
parte, 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

Cod S.H

■ Obiecte interzise
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Arme de foc, muniție și părțile acestora, cu excepția unor articole.
■ Obiecte admise condiționat
Dispozitive sau echipamente de luptă; pumnale; dispozitive cu baterii care
administrează electroşocuri la contact, emit şocuri acustice de frecvență înaltă sau
emană gaze sau lichide; săgeţi de sarbacană îmbibate cu otravă; bricege de orice
fel; boxuri; mănuşi sau alte produse similare de acoperire a mâinii, cu protuberante
menite să lezeze pielea; produse care au încorporate cuţite sau lame; banduliere,
catapulte şi prăştii, shirikene şi alte dispozitive similare; jachete şi veste de
protecţie, armuri şi alte articole proiectate să reziste la focurile de armă;
armotizoare pentru arme de foc, încărcătoare detaşabile pentru anumite arme de
foc.

93.01-93.07

SECȚIUNEA XX
Capitolul 94

Poziție
94.04

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

■ Obiecte admise condiționat
Așterunuturi uzate, și alte articole similare care conțin pene. Vezi a doua parte,
cap. 94.
Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport, părți și accesorii ale
acestora

Capitolul 95
Poziție
95.01-95.08

Mărfuri și produse diverse

Cod S.H

Capitolul 96

■ Obiecte interzise
Jucării și articole pentru jocuri căptușite cu anumite metale. Vezi a doua parte,
cap. 95.
Diferite articole

Poziție

Cod S.H

96.03-96.09

9603.30
9603.40
9609.10
9609.90

■ Obiecte interzise
Articole care au inscripționată mențiunea ANZAC și alte articole care în
descrierea lor includ această mențiune.
■ Obiecte admise condiționat
Creioane sau pensule de pictură învelite în materiale ale cărui conținut nevolatil
este mai mare decât limitele specificate pentru metale. Vezi a doua parte, cap.96
Zgărzi de câini care au incorporate aparate menite să cauzeze șocuri electrice sau
leziuni la contactul cu pielea animalului.
Bunuri la care sunt ataște semințe din orice specie de plante al căror import este
interzis. Vezi a doua parte,c ap.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 care sunt ilegal exportate din altă țară. Vezi a doua parte, cap.97. Bunuri
care sunt proprietatea culturală a Noii Guinee. Vezi a doua parte, cap.97.
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Partea a doua:
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit
Interdicţiile, restricţiile şi condiţiile generale privind importul de bunuri în Nauru se pot modifica într-un
termen scurt. Pentru a se asigura, expeditorii sunt sfătuiţi să contacteze reprezentanţii diplomatici ai Naurului
din ţara de expediţie sau autorităţile din Nauru.
Fiind un continent insular care este relativ izolat de restul lumii, în Nauru nu se regăsesc multe dintre
bolile umane şi de animale întâlnite în alte părți. Astfel, pentru a-şi proteja acest mediu unic, Nauru are legi
stricte de carantină.
2.1.Secțiunea I:
Animale şi produse animaliere
Anumite animale şi produse de origine animală sunt permise la import dacă au primit mai întâi o aprobare
din partea Serviciului de Inspecţie şi Carantină al Naurului. (NQIS).
Animalele, păsările, insectele, brânza, ouăle, laptele (sau produse care conţin astfel de ingrediente),
carnea, produsele din carne şi sau din carne de pasăre (conserve sau ambalate altfel), spermă, vaccinurile sau
culturile, mierea, pieile brute, trofeele sau orice alte părți din produsele de origine animală pot fi expediate în
Nauru dacă în baza unui permis emis de NQIS.
Importul unor animale, părți ale acestora şi produse de origine animală pot fi efectuate dacă se respectă
regulile de carantină; în majoritatea cazurilor, trebuie să fie însoțite de o declaraţie de acest fel, certificate sau
alte documente care sunt specificate. La intrarea în Nauru, aceste animale vor face obiectul procedurilor
prescrise corespunzătoare.
Capitolul 1:
Animale vii
Albine, lipitori şi viermi de mătase pot fi importaţi dacă se respectă carantina şi modul de ambalare. (vezi
partea a treia, 3.4.2. şi 3.4.6).
Capitolul:3
Importul de peşte (toate formele de viață marină cu excepţia balenelor) proaspăt, afumat, în vid sau
congelat este interzis dacă importatorul nu poate prezenta la Vamă o aprobare scrisă emisă de autorităţile
competente. (Vezi partea a treia, 3.4.2)
Aceste condiţii se aplică şi importului de peşte, crustacee şi moluşte sau produselor care le conţin şi care
au un conţinut de mercur (calculat ca metal) mai mare de 0.5mg/kg (Vezi partea a treia, pct 3.4.1.şi 3.4.2.).
Capitolul 5:
Următoarele articole pot fi importate dacă se respectă condiţiile impuse de autorităţile competente:
- Oase umane şi alte ţesuturi umane, dacă se prezintă o aprobare în scris la Vamă din partea directorului
Serviciului de Carantină şi Inspecţie din Nauru (Vezi partea a treia, 3.4.2).
- Germeni (boli), microbi şi agenţi patogeni, toate culturile, viruşi, substanţe sau orice alte articole care
conţin sau pot conţine boli. Germeni, microbi, agenţi patogeni, trebuiesc aprobate la import de autorităţile
sanitare sau de directorulServiciului de Carantina şi
Inspecţie din Nauru (vezi partea a treia, 3.4.2 şi 3.4.3 );
- Sunt admise probele biologice, bacteriologice, substanţele patogene şi substanţele biologice, infecţioase
sau nu, dacă sunt ambalate conform reglementărilor (vezi partea a treia, 3.4.2.şi 3.4.6);
- Periile de bărbierit şi de dinţi din păr de animale şi produse în ţări din Asia, Asia de Sud- Est, mai puţin
Japonia şi Noua Zeelandă (Vezi partea a treia, 3.4.2);
- Perii (altele decât cele de bărbierit şi pentru dinţi) alte articole sanitare care conţin păr de animale şi sunt
produse în ţări din Asia, Asia de Sud-Est, mai puţin Japonia şi Noua
Zeelandă, cu condiţia să fie însoțite de un certificat eliberat din partea unei autorităţi sanitare din ţara de
origine a produselor prin care se declară metoda de curăţare şi dezinfectare a părului utilizat, înainte sau în
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timpul producţiei, iar această metodă să fie aprobată de Ofiţerul de carantină ca fiind una satisfăcătoare. (Vezi
partea a treia, 3.4.2.);
- Probe sau părți din reptile veninoase, care nu au fost listate în Programul 1 sau 2 al Protecţiei Animalelor
şi Plantelor Sălbatice din 1982, care nu au glandele veninoase, tubul digestiv sau dinţii (cu venin) scoase
(Vezi partea a treia , 3.4.2).
2.2. Secţiunea II:
Plante şi produse vegetale:
Toate plantele verzi, inclusiv seminţele, fructele, arbuşti, bulbi, plante şi tuberculi necesită o aprobare din
partea Serviciului de Carantină şi Inspecţie din Nauru în prealabil de efectuarea importului. Toate articolele
din produse vegetale, inclusiv lemnul şi articolele din lemn şi bambus sunt supuse carantinei şi al inspecţiei
oficialilor NQIS. În cazul în care se descoperă boli sau infestări cu insecte, articolele pot fi tratate, distruse
sau returnate pe cheltuiala expeditorului (Vezi partea a treia, 3.4.2).
Capitolul 9:
Cafeaua poate fi importată dacă se respecta condiţiile impuse de autorităţile competente. (Vezi partea a
treia, 3.4.2).
Capitolul 12:
Pentru importul de seminţe de plante din speciile Strychnos nux-vomica, Abrus precatorius Ricinus
Communis, sau al oricăror bunuri obţinute în totalitate sau parţial din acestea sau conţinând seminţele din
aceste specii de plante este necesar un permis scris din partea autorităţilor competente. (Vezi partea a treia,
3.4.2).
2.3. Secţiunea III:
Capitolul 15:
Aceste produse sunt permise la import dacă se obţine o aprobare din partea Serviciului de Carantină şi
Inspecţie al Naurului (Vezi partea a treia, 3.4.2).
2.4.Sectiunea IV:
Note generale:
Informaţii privind importul acestor produse cuprinse în această secţiune pot fi obţinute de la NQIS. (Vezi
partea a treia, 3.4.2).
Capitolul 17:
Pentru importul de articole de cofetărie cu un conţinut mai mare de 1.15% vol de alcool este necesară
permisiunea autorităţilor competente (Vezi partea a treia, 3.4.3).
Capitolul 22:
Aprobarea autorităţilor vamale trebuie obţinută pentru importul de băuturi alcoolice şi spirtoase pentru
cantităţi mai mari.
Capitolul 24:
Tutun şi manufacturarea substituţilor. Informările autorităţii vamale trebuiesc cercetate înainte de a
importa o cantitate de ţigarete sau alte produse de tutun.
2.5.Sectiunea V:
Capitolul 26:
Aprobarea autorităţilor vamale trebuie obţinută pentru import (Vezi partea a treia, 3.4.1.).
2.6 Secţiunea VI:
Produse ale industriei chimice sau asemănătoare ei.
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Capitolul 29: Produse chimice organice.
Autorizaţia instituţiilor competente este necesară pentru importul clorurilor organice – aldrin (HHDN),
hexaclorida de benzen (BHC) (HCH), lindan (g-BHC), (g-HCH), dieldrin (HEOD), clordan, DDT (pp'-DDT),
hexaclorura de benzen (HCB), heptaclor, metoxiclor şi octaclor de metilen (a treia parte, 3.4.2).
Capitolul 30: Produse farmaceutice.
Importul medicamentelor, drogurilor şi substanţelor terapeutice este condiţionat ( vezi partea a III a).
Capitolul 31: Fertilizatorii
Pot fi importaţi în baza avizului din partea Serviciului de Inspecţie şi Carantină Nauru.
( Vezi partea a III-a , 3.4.2) Substanţele al căror import este de asemenea reglementat sunt:
- substanţele care provoacă avortul ;
- hormoni androgini, substanţe anabolizante sau hormonii de creştere naturali sau sintetici ;
- substanţe afrodisiace, aminofenozone, bitenol, bromura-clorura salicilică, sodiul de butadienă (cauciuc
sintetic), feniclor, esteri de metil cincofen ;
- medicamente cu administrare pe cale orală care conţin glicol sau derivaţi ai acestuia alţii decât glicol
propilen ;
- calamus sau ulei de calamus ;
- uree, absint, lactrile, preparate împotriva alcoolismului sau toxicomaniei ;
- talidomida; treparanol, xilitol ;
- truse de prim ajutor contra muşcăturilor de şerpi care recomandă în instrucţiuni tratarea muşcăturii de
şarpe prin tăierea sau înlăturarea zonei afectate sau folosirea unui garou.
Capitolul 32: Extract de tanin sau coloranţi; tanini şi derivaţii lor; coloranţi, pigmenţi şi alte materii
de colorat; lacuri şi vopsele; chit şi alte masticuri¸cerneluri.
Pentru importul substanţelor derivate din materiile organice este necesară autorizaţie de la Serviciul de
Inspecţie şi Carantină Nauru. (Vezi partea a III a, 3.4.2).
Capitolul 33: Uleiuri de bază şi răşini; preparate cosmetice, de parfumerie sau de toaletă.
Este necesară o autorizaţie scrisa din partea autorităţilor competente pentru importul produselor cosmetice
care conţin mai mult de 250 mg/kg de plumb sau compuşi de plumb, cu excepţia produselor care conţin mai
mult 250 mg/kg de acetat de plumb destinate tratamentului capilar (Vezi partea a III-a 3.4.1).
Capitolul 37: Produse fotografice şi cinematografice.
Importul acestor produse este condiţionat de reglementările vamale referitoare la conţinutul acestor
produse - Cinematograph Films Regulations (Vezi partea a III-a 3.4.1).
Capitolul 38: Diferite produse chimicale.
Policlorofenili, trifenili, etc. sunt admişi pe baza unei autorizaţii de import (Vezi partea a III-a 3.4.2).
2.7 Secţiunea VII
Plastic şi articole ale acestuia; cauciuc şi articole ale acestuia.
Capitolul 40:Cauciuc şi articole din cauciuc
Radierele, în formă ce imită bebeluşii, ale căror dimensiuni sunt mai mici decât normele specificate de
către standardele Nauru. ( Vezi partea a III- a 3.4.2).
2.8 Secţiunea VII:
Piei brute şi piei tăbăcite, blănuri şi produse din acestea; articole de curelărie şi de șelarie, articole
de voiaj, sacoșe şi obiecte similare, produse din intestine animale
Note generale.
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Articolele netratate sau neprocesate incluse în această secţiune sunt supuse aprobării date de către
Serviciul de Inspecţie şi Carantină Nauru. ( Vezi partea a III a 3.4.2).
Capitolul 42:Obiecte din piele; articole de curelărie sau de șelarie; articole de voiaj, sacoșe şi
produse similare; produse din intestine de animale
Importul obiectelor care au venit în contact cu animalele sunt supuse aprobării Serviciului de Inspecţie şi
Carantină Nauru. ( Vezi partea a III a 3.4.2).
Secţiunea IX:
Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn; plută şi articole din plută; articole din fibre vegetale
sau coşuri împletite
Articolele care fac obiectul prezentei secţiuni necesită aprobarea Serviciului de Inspecţie şi Carantină
Nauru. (vezi partea a III a 3.4.2)
2.10 Secţiunea X:
Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri de hârtie sau de carton; hârtie şi
carton şi articole din acestea
Capitolul 49:Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei de imprimare; manuscrise,
texte dactilografiate şi planuri
Importul materialelor publicitare care conţin afirmaţii înşelătoare, false sau exagerate cu privire la
produsele ce pot fi folosite în scopuri terapeutice este condiţionat de obţinerea unei aprobări eliberată de
autorităţile competente (Vezi a III-a parte 3.4.3 ).
2.11 Secţiunea XI:
Textile şi articole textile
Note generale.
Articolele netratate sau neprelucrate care fac obiectul prezentei secţiuni sunt supuse aprobării de către
Serviciul de Inspecţie şi Carantină Nauru. ( Vezi partea a III a 3.4.2).
Capitolul 57:Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile
Importul de covoare la mâna a II- a( uzate, folosite) şi al articolelor similare este supus dezinfectării în
conformitate cu metoda admisă.
Capitolul 62: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate
Permisiune în scris de la autorităţile competente este necesară pentru importul scutecelor (pijamale pentru
copii) din materiale inflamabile ( Vezi partea a III a 3.4.3) şi îmbrăcăminte confecţionată din fibre textile
artificiale ce conţin tri (2,3-dibromopropyl) fosfaţi, şi fibre sau alt material confecţionat din aceste materiale.
Capitolul 63:
Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtată; zdrenţe
Baloţii de lână, inclusiv cei ce conţin o cantitate mare de polietilenă; de iută sau de fibre de nylon, sunt
admişi sub rezerva unei autorizaţii scrise de autorităţile competente ( Vezi partea a III- a 3.4.2).
Aceleaşi condiţii se impun şi la importul de haine la mâna a II- a( nu şi pentru hainele folosite importate
de către o persoană pentru uzul personal sau pentru uzul familiei sale) ( vezi partea a III-a 3.4.2).
2.12 Secţiunea XII:
Încalțăminte, obiecte de acoperit capul, umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cravaşe şi părți
din acestea; pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr uman
Capitolul 64:Încălţăminte, ghete şi articole similare; părți din ele.
Pantofii de lemn sau orice încălţăminte folosită trebuie aprobată de Serviciul de Inspecţie şi Carantină
Nauru. ( Vezi partea a III a 3.4.2).
Capitolul 65:Obiecte de acoperit capul şi părți ale acestora
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Obiectele de acoperit capul care sunt folosite trebuie să aibă avizul Serviciului de Inspecţie şi Carantină
Nauru. ( Vezi partea a III- a 3.4.2).
Capitolul 66:Umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cavase şi părti ale acestora
Obiectele tăiase, perforante, ascuţite trebuiesc ambalate în conformitate cu cerinţele stabilite de Serviciul
de Inspecţie şi Carantină Nauru. ( vezi partea a III a 3.4.6).
Importul obiectelor care au venit în contact cu animalele este supus aprobării Serviciului de Inspecţie şi
Carantină Nauru. ( vezi partea a III a 3.4.2)
Capitolul 67:Pene şi puf preparate şi articole din acestea; flori artificiale; articole din păr uman
Orice articol neprelucrat, netratat, neprocesat trebuie aprobat de către Serviciul de Inspecţie şi Carantină
Nauru. ( vezi partea a III a 3.4.2)
Secţiunea XIII:
Articole din piatră, ipsos, ciment, amiant, azbest, mica sau alte materiale similare; produse
ceramice; sticlă şi articole din sticlă
Capitolul 69:Produse de ceramică.
Obiectele de ceramică emailată sunt interzise la import dacă, în cazul utilizării pentru depozitarea
alimentelor transmit concentraţii de plumb sau cadmiu peste limitele admise.
2.14Secţiunea XIV:
Perle naturale sau de cultură, pietre preţioase sau semipreţioase, metale preţioase, metale placate cu
metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de fantezie, monede.
Capitolul 71 : Perle naturale sau de cultură, pietre preţioase sau semipreţioase, metale preţioase,
metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de fantezie, monede
Importul monezilor contrafăcute sau al obiectelor acoperite cu plumb este supus prezentării unei
autorizaţii (Vezi a treia parte, 3.4.1).
2.15 Secţiune XV
Metale comune şi obiecte din acestea
Capitolul 78 :Plumb şi articole din plumb
Importul compuşilor organici ai plumbului pentru motoare cu combustie internă este supus condiţiilor
precise de Serviciul de Inspecţie şi Carantină Nauru.
Capitolul 82:Unelte şi scule, tacâmuri din metal (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale comune;
părți ale acestora
Importul dozatoarelor de băuturi, sau a recipienţilor metalici, care pot contamina lichidul pe care îl conţin
din cauza conţinutului lor excesiv de metal, este supus unei autorizaţii scrise emisă de autorităţile competente.
Capitolul 83:
Articole diverse din metale comune
Importul puşculiţelor acoperite de materiale ce conţin mai mult de 250 mg/kg de plumb sau componente
ale plumbului, calculate ca plumb, este supus unei autorizaţii scrise eliberate de autorităţile competente (a
treia parte, 3.4.1).
2.16 Secţiunea XVI:
Maşini şi aparate, echipamente electrice şi părți ale acestora; aparate de înregistrat sau de reprodus
sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus imagini şi sunete de televiziune şi parti şi accesorii ale
acestora
Capitolul 85 :Maşini şi aparate, echipamente electrice şi părți ale acestora; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus imagini şi sunete de televiziune şi părti
şi accesorii ale acestora
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Este necesară aprobare pentru importul echipamentelor de radiotelefonie şi pentru aparate emiţătoarereceptoare CB, telefoane fără fir şi telefoane celulare.
Condiţiile particulare se aplică şi pentru importul de conductori electrici izolaţi, sub forma cablurilor
pentru curent de 250 sau 660 volţi a căror secţiune are, cel mult 6,45 cm2.
2.17 Secţiunea XVII:
Vehicule, avioane, ambarcaţiuni şi echipament de transport
Capitolul 87:Vehicule, altele decât cele pentru căile ferate ori tramvai şi părţi şi accesorii ale
acestora.
Este solicitată aprobarea în scris de la autorităţile competente pentru importul de motoare pentru
vehicule, parbrize, parbrize pentru compartimentarea interioară, şi căşti de protecţie, care nu sunt în
conformitate cu standardele specifice. ( vezi partea a III a 3.4.1)
2.18 Secţiunea XVIII:
Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de control sau de
precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; instrumente muzicale, părți şi accesorii ale
acestora
Capitolul 90: Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de control
sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; instrumente muzicale, părți şi accesorii ale
acestora
Instrumentele utilizate pentru indicarea scalei Beaume trebuie să aibă menţionată temperatura şi modul de
standardizare şi trebuie să aibă o exactitate de o zecime de gradaţie.
2.19 Secţiunea XIX:
Arme şi muniţii; părţi ale acestora.
Capitolul 93:
Importul următoarelor articole este supus obţinerii unei autorizaţii scrise eliberată de autorităţile
competente:
- dispozitive sau echipamente adaptate pentru război ;
- pumnale, dispozitive manuale cu baterii destinate să provoace şocuri electrice la contact sau şocuri
acustice de frecvenţă înaltă, sau care descarcă gaz sau lichid;
- ţeavă pentru suflat săgeţi otrăvite (sarbacana) ;
- cuţite cu arc ;
- box ;
- mănuşi sau produse similare cu ţepi ;
- obiecte care ascund un cuţit sau o lama ;
- praştii, catapulte ;
- cuţite de metal în formă de stea ;
- veste anti-glonţ ;
- amortizoare pentru armele de foc ;
- încărcătoare detaşabile pentru anumite arme de foc. ( vezi partea a III a 3.4.1)
2.20 Secţiunea XX: Mărfuri şi produse diverse
Capitolul 94:Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat nedefinite
până acum; reclame publicitare luminoase şi articole similare; construcţii prefabricate
Importul articolelor de lenjerie de pat, uzate sau second-hand, şi a lenjeriei de pat cu fulgi (alţii decât cei
confecţionaţi din deşeuri de bumbac, lână sau iută) este aprobat numai pe baza unei autorizaţii obţinute de la
autorităţile competente (a treia parte, 3.4.2).
Capitolul 95:Jucării, jocuri, articole pentru sport; parti şi accesorii ale acestora
Este necesară autorizaţie scrisa de la autorităţile competente (a treia parte, 3.4,1) pentru importul jucăriilor
şi jocurilor acoperite cu material al căror componente nevolatile conţin mai mult de:
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- 250 mg/kg de plumb sau compuşi ai plumbului, calculat ca şi plumb; sau
- 100 mg/kg de arsenic sau compuşi ai arsenicului, calculat ca şi arsenic; sau
- 100mg/kg de antimoniu sau compuşi ai antimoniuului, calculat ca şi antimoniu; sau
- 100 mg/kg de cadmiu sau compuşi ai cadmiului, calculat ca şi cadmiu; sau
- 100 mg/kg de seleniu sau compuşi ai seleniului, calculat ca şi seleniu;sau
- 10 mg/kg de mercur sau compuşi ai mercurului, calculat ca şi mercur; sau
- 100 mg/kg de crom sau compuşi ai cromului, calculat ca şi crom; sau
- 50 mg/kg de compuşi solubili de barium, măsuraţi ca barium.
Capitolul 96:Diferite produse de manufactură
Este necesară autorizaţie scrisă de la autorităţile competente (a treia parte, 3.4.1) pentru importul de:
- creioane sau pensule acoperite cu materiale ale căror componente nevolatile conţin metale ce depăşesc
limita superioară unităţilor specificate în capitolul 95 ;
- zgardă pentru câini cu dispozitive ce pot cauza şocuri electrice sau cu protuberante ce pot răni pielea
animalelor.
Este necesară obţinerea unui permis de import pentru bunurile care conţin seminţe de plante al căror
import face subiectul unor restricţii (partea a II-a , note generale, 2.2, partea a III-a, 3.4.2.).
2.21 Secţiunea XXI
Obiecte de artă, de colecţie sau antichităţi
Capitolul 97 :Obiecte de artă, de colecţie sau antichităţi
Autoritatea din Nauru poate reține orice obiect din această categorie exportat dintr-o altă ţară ca import
ilegal (Vezi a treia parte, 3.4.4). Este obligatoriu să se obţină o autorizaţie scrisă eliberată de Muzeul Public
de Artă din Papua Noua Guinee şi de la “Art Gallery” pentru a fi prezentată autorităţilor vamale în vederea
autorizării importului obiectelor ce fac parte din patrimoniul cultural naţional din Papua Noua Guinee.
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Partea a treia:
Dispoziţii speciale, vamale şi altele
3.1. Întocmirea declaraţiilor vamale.
Nu există dispoziţii speciale.
Necesitatea inserării facturilor
Nu există dispoziţii speciale referitoare la expedierea facturilor, dar la vămuirea bunurilor, se vor
prezenta documentele comerciale care descriu conţinutul şi indică valoarea acestora.
3.3 Necesitatea atestării originii bunurilor.
Nu există dispoziţii speciale.
3.4 Dispoziţii vamale diverse
3.4.1 Expeditorii trebuie să se informeze asupra reglementarilor în vigoare, adresându-se reprezentanţilor
misiunii diplomatice a Nauru, din ţara expeditoare, sau autorităţilor vamale din Nauru.
3.4.2 Substanţele biologice - Expeditorii trebuie să se informeze asupra reglementarilor în vigoare, adresânduse reprezentanţilor misiunii diplomatice a Nauru, din ţara expeditoare, sau autorităţilor vamale ale Nauru.
3.4.3 Medicamente şi bunuri utilizate în scopuri terapeutice - Informaţii cu privire la importul
medicamentelor, drogurilor şi bunurilor cu scopuri terapeutice pot fi obţinute de la autorităţile de resort.
3.4.4. Obiecte de patrimoniu - Informaţii cu privire la importul obiectelor din aceasta categorie pot fi obţinute
de la autorităţile de resort.
3.4.5 Echipamente pentru comunicaţii - Informaţii cu privire la importul echipamentelor radiotelefonice,
radiourilor CB, telefoane fără fir şi telefoane celulare pot fi obţinute de la autorităţile de resort.
3.4.6 Informaţii cu privire la normele de ambalare şi condiţiile de transport ale articolelor periculoase pot fi
obţinute de la Poşta Nauru.
3.4.7 Informaţii generale cu privire la serviciile internaţionale ale administraţiei poştale din Nauru pot fi
obţinute de la Poşta Nauru.
3.5 Dispoziţii contencioase
Conform legislaţiei vamale, articolele care au făcut obiectul unei inscripţionări, sau declaraţii false pot fi
confiscate.
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