Țările de Jos (Olanda)
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.

0106.00

Carne și produse comestibile

Capitolul 2
Poziție
02.01-02.10

■ Obiecte interzise
Toate animalele vii, cu excepția albinelor, lipitorilor și viermilor de mătase.
■ Obiecte admise condiţionat
Albinele, lipitorile și viermii de mătase. Vezi a doua parte, pct. 21.1.

Cod S.H.

■ Obiecte interzise
Anumite sortimente de carne și aleimente preparate din carne originare din țările
desemnate de Ministerul Agriculturii, Mediului și Pisciculturii, Ministerului
Sănătății și Culturii.
■ Obiecte admise condiţionat
Carne și măruntaie comestibile. Vezi a doua parte, pct. 2.1.2.
Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Capitolul 3
Poziție
03.01-03.06

Cod S.H.
0306.13
0306.16

Lapte și produse lactate, ouă de păsări, miere naturală, produse comestibile
de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 4
Poziție
04.07

Cod S.H.

■ Obiecte interzise
Ouă de păsări.
■ Obiecte admise condiţionat
Ouă clocite de păsări domestice. Vezi a doua parte, pct. 2.1.4.
Ouă clocite ”specific pathogene free”. Vezi a doua parte, pct. 2.1.4.
Alte produse de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 5
Poziție
05.04

■ Obiecte interzise
Toate speciile de pești vii.
Creveții care provin din țări ne-membre ale Uniunii Europene.
■ Obiecte admise condiţionat
Creveți. Vezi a doua parte, pct. 2.1.3.

05.05.-05.11

■ Obiecte admise condiționat
Intestine, vezicule și stomacuri de bovine, porcine, ovine sau cabaline. Vezi a
doua parte, pct. 2.1.2.
Vezi a doua parte, pct. 2.1.5.

SECȚIUNEA II

Produse ale regnului vegetal

Capitolul 6

Plante vii și produse de floricultură

Poziție
06.01-06.04

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Importul de plante și produse din plante originare din țări desemnate de Ministerul
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06.01
06.02
06.03
06.04

Agriculturii și Ministerul Mediului și Pisciculturii.
■ Obiecte admise condiţionat
Bulbi, tuberculi și rizomi în creștere sau în floare, plante și rădăcini de cicoare.
Alte plante, butași și altoi.
Flori tăiate, flori și boboci de flori confecționate de aranjamente florale sau decor.
Frunze, ramuri și alte părți de plante, cât și graminee, mușchi și licheni pentru
confecționarea de aranjamente florale sau decor.
Vezi a doua parte, pct. 2.2.1.

Capitolul 7

Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari

Poziție
07.01

Cod S.H

07.01
07.02-07.09

Capitolul 8
Poziție
08.05-08.10

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

Cod S.H

Capitolul 10
Poziție

Cod S.H

12.11

Cod S.H

Capitolul 14

Nu există informații.
Semințe și fructe oleaginoase , semințe și fructe diverse, plante industriale
sau medicinale, paie și furaje

Cod S.H
1209.11
1209.99
1211.90

■ Obiecte admise condiționat
Semințe pentru însămânțare. Vezi a doua parte, pct. 224.
Frunze de coca și canabis. Vezi a doua parte, pct. 232.(opium).
Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale

Capitolul 13
Poziție
13.01
13.02

Nu există informații.
Produse ale industriei morăritului; malț, amidon și fecula, inulina, gluten de
grâu

Capitolul 12
Poziție
12.09

Nu există informații.
Cereale

Capitolul 11
Poziție

■ Obiecte admise condiţionat
Citrice proaspete, struguri, pepeni, mere, père, gutui, caise, prune, căpșuni, zmeură
și alte fructe proaspete. Vezi a doua parte, pct. 223.
Cafea, ceai, mate și mirodenii

Capitolul 9
Poziție

■ Obiecte interzise
General : plante de cartofi noi și semințe de cartofi pentru consum uman sau altele.
■ Obiecte admise condiţionat
Cartofi și semințe de cartofi.
Tomate, praz, usturoi, varza albă, conopida, varza de Brusseles, lăptuci, andive,
cicoare și alte legume proaspete.
Vezi a doua parte, pct. 222.

Cod S.H
1301.90
1302.11

■ Obiecte admise condiţionat
Lac de cânepă.
Opiu. Vezi a doua parte, pct. 232.
Materii pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite și
necuprinse în altă parte
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Poziție
14.04

Cod S.H
1404.10

1404.10

■ Obiecte interzise
Coji de conifere din următoarele specii : conifere din țările ne-europene, castane
din orice țară, quercus (cu excepția quercus suber) din România, Fed. Rusă,
Canada, SUA și Mexic, populus din țările Americii Latine și Acer saccharum din
SUA.
■ Obiecte admise condiţionat
Coji. Vezi a doua parte, pct. 225.

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
animală sau vegetală

Poziție
15.01
15.02

Cod S.H
1501.00
1502.00

15.02

1502.00

■ Obiecte interzise
Untură ; grăsime de porc și de pasăre, topită, presată sau extrasă cu diluanți.
Grăsime de bovine, ovine, caprine, crudă sau topită, presată sau extrasă cu diluanți
■ Obiecte admise condiţionat
Grăsime animală. Vezi a doua parte, pct. 212.

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
16.01-16.02

16.05

Cod S.H
1601.00
1602.10
1602.90
1605.20

Cod S.H

Cod S.H

Poziție
19.02

Cod S.H
1902.00

19.02

1902.20

■ Obiecte interzise
Paste alimentare umplute (chiar gătite sau altfel preparate).
■ Obiecte admise condiţionat
Preparate care conțin carne, mezeluri sau măruntaie. Vezi a doua parte, pct.212
Preparate din legume, fructe sau alte părți din plante

Capitolul 20

Capitolul 21

Nu există informații.
Preparate pe bază de cereale, făinuri, amidon, fecule sau produse de patiserie

Capitolul 19

Poziție

Nu există informații.
Cacao și produse preparate din cacao

Capitolul 18
Poziție

Pentru creveți vezi adoua parte, pct. 213.
Zahăr și produse zaharoase

Capitolul 17
Poziție

■ Obiecte admise condiţionat
Pentru carne și produse din carne vezi a doua parte, pct. 212.

Cod S.H

Nu există informații.
Preparate alimentare diverse
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Poziție

Cod S.H

Băuturi alcoolice și oțeturi

Capitolul 22
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Nu există informații.
Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Capitolul 24
Poziție
24.01-24.03

Nu există informații.
Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare ; nutrețuri pentru
animale

Capitolul 23
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Țigări și alte produse pe bază de tutun. Vezi a treia parte.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte.

SECȚIUNEA V

Produse minerale

Capitolul 25

Sare, sulf, pământuri și pietre; var și ciment

Poziție
25.01.-25.30

Cod S.H

Minereuri, zgură și cenușă

Capitolul 26
Poziție

Cod S.H

Nu există informații
Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea
acestora, materii bituminoase , ceară minerală

Capitolul 27
Poziție
27.01-27.16

■ Obiecte interzise
Vezi a treia parte.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Vezi a treia parte.

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
28.44-28.45

Cod S.H
2844.10
2844.50
2845.10
2845.90

■ Obiecte interzise
Materiale și substanțe radioactive.

28.01-28.51

Vezi a treia parte.

Capitolul 29

Produse chimice organice

Poziție
29.39

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Clorofluorocarburi (CFC), și halogeni originari din țările neparicipante la
Protocolul de la Montreal.
■ Obiecte admise condiționat
Clorofluorocarburi (CFC) și halogeni, vezi a doua parte, pct. 231.
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29.39

2939.10

2939.10
29.01-29.42
Capitolul 30
Poziție
30.02

■ Obiecte interzise
Stupefinate cum ar fi : opium, morfina, cocaina, heroina, hașiș, substanțe
psihotrope cum ar fi: amphetamine, LSD, benzoamfetamine, etc.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct. 232.
■ Obiecte interzise
Vezi a treia parte.
Produse farmaceutice

Cod S.H
3002.10
3002.30

■ Obiecte interzise
Seruri și vaccinuri.

30.03-30.04

■ Obiecte admise condiționat
3002.10 Vezi a doua parte, pct. 233.
3002.30
■ Obiecte interzise
Produse farmaceutice neomologate.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct. 233.

Capitolul 31

Îngrășăminte minerale

30.03-30.04

Poziție

Cod S.H

Extracte tanante sau sau colorante : tanini și derivații lor pigmenți și alte
materii colorante, culori și vopsele, chit și masticuri, cerneluri

Capitolul 32
Poziție
32.03-32.09

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

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

Capitolul 36
Poziție
36.01

Nu există informații.
Substanțe albuminoide, produse pe bază de amidon sau de fecule modificate,
cleiuri, enzime

Capitolul 35
Poziție

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

Capitolul 34

Poziție

■ Obiecte interzise
Vopseluri, lacuri și materii brute pe bază de nitroceluloză, materiale explozibile
sau inflamabile cum ar fi lacurile. Vezi a treia parte.
Uleiuri esențiale și rezinoide : produse de parfumerie sau cosmetice

Capitolul 33
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Praf de pușcă.
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36.02
36.03
36.04
36.05
36.06

Preparate explozive.
Precutoare, capse detonante, detonatoare electrice, cartușe.
Explozibili de artificii, trasoare, rachete, rachete anti-grindină, petarde de
semnalizare, alte articole pirotehnice.
Chibrituri.
Alte obiecte sau substanțe inflamabile sau explozibile.

Capitolul 37

Produse fotografice sau cinematografice

Poziție
37.04-37.06

Cod S.H

Capitolul 38
Poziție
38.23

■ Obiecte interzise
Pelicule nitrocelulozice.
Diverse produse ale industriei chimice

Cod S.H
3823.19
3823.19

■ Obiecte interzise
Amestecuri ce conțin clorofluocarburi (CFC) și halogeni, din țările care nu fac
parte din Protocolul de la Montreal.
■ Obiecte admise condiționat
Clorofluocarburi (CFC) și halogeni. Vezi a doua parte, pct. 231.

SECȚIUNEA VII

Mase plastice și cauciuc ; produse obținute prin prelucrarea lor

Capitolul 39

Mase plastice și articole din mase plastice

Poziție
39.15
39.17
39.19

Cod S.H
3915.90
3917.29
3917.32
3919.10
3919.90

Plăci și foi, etc.
Toate produsele pe bază de nitroceluloză. Vezi a treia parte.
Cauciuc și articole din cauciuc

Capitolul 40
Poziție

■ Obiecte interzise
Deșeuri și resturi de pelicule.
Țevi și țevi.

Cod S.H

Nu există informații.

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
41.01-40.09

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
42.01-42.03
42.05

Cod S.H

■ Obiecte admise necondiționat
Vezi a doua parte, pct. 215.
Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale

Capitolul 43
Poziție
43.01-43.03

■ Obiecte admise necondiționat
Vezi a doua parte, pct. 215.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct. 215.
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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

Cod S.H

Plută și lucrări din plută

Capitolul 45
Poziție

Cod S.H

Capitolul 46
Poziție

Nu există informații.
Nu există informații.
Obiecte împletite din fibre vegetale

Cod S.H

Nu există informații.

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

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

Capitolul 49
Poziție
49.01-49.03
49.11
49.11

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Înscrisuri insultătoare., publicații imorale și cuc aracter nociv pentru copii,
materiale obscene sau imorale.
Documente cu privire la loterii, bilete sau materiale publicitare referitoare la
jocurile de noroc străine pentru care nu există autorizație (conform legii olandeze
referitoare la jocurile de noroc).

SECȚIUNEA XI

Materiale textile și articole din acestea

Capitolul 50

Mătase

Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 51
Poziție

Cod S.H

Capitolul 52
Poziție

Nu există informații.
Bumbac

Cod S.H

Nu există informații.
Alte fibre textile vegetale , fibre de bumbac și țesături din acestea

Capitolul 53
Poziție
53.02

Nu există informație.

Cod S.H
5302.10

■ Obiecte admise condiționat
Cânepa, vezi a doua parte, pct. 232 (opium).
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Capitolul 54
Poziție

Filamente sintetice sau naturale
Cod S.H

Capitolul 55
Poziție

Filamente sintetice sau artificiale discontinue
Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Nu există informații.
Alte articole textile confecționate, seturi, îmbrăcăminte purtată, zdrențe

Capitolul 63
Poziție

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

Capitolul 62
Poziție

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

Capitolul 61
Poziție

Nu există informații.
Materiale tricotate sau croșetate

Capitolul 60
Poziție

Nu există informații.
Țesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafață sau stratificate;
articole tehnice din materiale textile

Capitolul 59
Poziție

Nu există informații.
Țesături speciale, țesături buclate, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii

Capitolul 58
Poziție

Nu există informații.
Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile

Capitolul 57
Poziție

Nu există informații.
Vată, pâslă și articole nețesute; fire speciale, sfori, funii, frânghii și articole
din acestea

Capitolul 56
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

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
64.03

Cod S.H

Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora

Capitolul 65
Poziție

Cod S.H

Nu există informații.
Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravașe și părți ale
acestora

Capitolul 66
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct. 215.

Cod S.H

Nu există informații.
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Pene și puf preparate și articole din acestea ; flori artificiale, articole din păr
uman

Capitolul 67
Poziție

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA XIII

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

Capitolul 68

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

Poziție

Cod S.H

Capitolul 69
Poziție

Produse ceramice
Cod S.H

Nu există informații.
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

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Obiecte de aur sau argint, părți ale acestora din metale prețioase.
Obiecte destinate comerțului având marcajele: pentru platină 950/1000, pentru
aur: 916/1000, 585/1000, pentru argint: 925/1000, 840/1000. Vezi a doua parte
pct. 242.

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
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Poziție

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
8211.93
8211.94

Capitolul 83
Poziție

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

Capitolul 82
Poziție
82.11

Nu există informații
Conserve și articole din acestea

Capitolul 80
Poziție

Nu există informații

■ Obiecte interzise
Cuțite cu zimți, cuțite pentru vânătoare, briceaguri cu arc, cuțite pentru aruncat,
Cuțite similare.
■ Obiecte admise condiționate
Vezi a doua parte, pct. 251.
Articole diverse din metale comune

Cod S.H

Nu există informații.

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

Cod S.H

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

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

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

Cod S.H

Nu există informații
Navigație aeriană sau spațială

Capitolul 88
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații
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Navigație maritimă sau fluvială

Capitolul 89
Poziție

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

Cod S.H

Ceasornicărie

Capitolul 91
Poziție
91.13

Cod S.H
9113.90

■ Obiecte admise condiționat
Curele din piele pentru ceasuri. Vezi a doua parte, pct. 215.
Instrumente muzicale, părți și accesorii pentru acestea

Capitolul 92
Poziție

Nu există informații.

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
93.02
93.03-93.04
93.05

93.06

Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat
Arme militare.
Revolvere și pistoale.
Alte arme de foc: puști, carabine.
Piese detașate și accesorii ale acestora.
Vezi a doua parte, pct. 251.
■ Obiecte interzise
9306.00 Bombe, grenade, torpile, mine, ale muniții și proiectile. Vezi a doua parte, pct.251

SECȚIUNEA XX
Capitolul 94

Poziție

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

Cod S.H

Capitolul 96
Poziție

Nu există informații.
Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport, părți și accesorii ale
acestora

Capitolul 95
Poziție

Mărfuri și produse diverse

Nu există informații.
Diferite articole

Cod S.H

SECȚIUNEA XXI

Nu există informații.
Obiecte de artă, colecție sau antichități
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Obiecte de artă, colecție sau antichități

Capitolul 97
Poziție

Cod S.H

Nu există informații.

Pentru mai multe informații referitor la articolele interzise pentru expediere în Țările de Jos, vă rugăm să
consultați site-ul oficial: https://postnl.post/
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Partea a doua:
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit
21. Animale vii şi produse ale regnului animal
21.1 Albinele.
Este necesară o dispensă cu privire la interdicţia de import de albine. Dispensa este acordată de
“Rijksbijenteeltconsulent”, Bezuidenhoutseweg 73, P.O. Box 20401, 2500 EK The Hague, tel. (+ 31 70) 379
3437.
21.2 Carne şi organe comestibile
Regula generala:
Importul de carne şi produsele preparate pe bază de carne, fiind reglementat se realizează după
următoarele reguli:
- produsele trebuie să fie supuse unui control efectuat de un serviciu veterinar oficial al țării de origine
în ceea ce priveşte igiena, sănătatea publică şi bolile animalelor ;
- produsele trebuie să fie ambalate şi transportate conform regulilor de igienă ;
- este nevoie de un certificat emis de către serviciul veterinar oficial al țării de origine sau al țării de
provenienţă: pentru produsele care provin din ţările membre ale Uniunii Europene este necesar un
certificat sanitar, iar pentru produsele provenind dintr-o alta ţară este necesar un certificat al inspecţiei
sanitare
- carnea şi produsele preparate pe bază de carne trebuie să fie prezentate pentru control la “Serviciul
Naţional de Inspecţie a Vitelor şi Cărnii” – “Naţional Livestock and Meat Inspection Service”.
- Ministerul Agriculturii, al Mediului şi Pisciculturii” şi Ministerul Bunăstării, Sănătăţii şi Culturii pot
acorda o dispensă pentru importul de carne şi produsele preparate pe bază de carne, cu o destinaţie
specifică.
Excepţii:
Regulile de mai sus nu se aplică pentru trimiterile poştale adresate persoanelor fizice, dacă trimiterile
poştale provin din ţări membre ale Uniunii Europene iar conţinutul acestora nu depăşeşte 5 kg.
SUPLIMENT
Aceste reguli se aplică fără a fi afectate de măsurile care vor fi aprobate de către Ministerul Agriculturii,
al Mediului şi Pisciculturii în caz de epidemii de boli de animale în anumite ţări.
Grăsimi animale:
Importul grăsimilor animale destinate utilizării industriale este admis doar pentru societăţile autorizate;
importul grăsimilor animale destinate alimentaţiei umane este autorizat numai pentru ţările desemnate. Pentru
alte ţări se aplică regulile generale pentru importul de carne, menţionate mai sus.
Orice informaţie suplimentară se obţine de la:
Ministry of Agriculture, Nature and Fishery, RVV Directorate, P.O. Box 30724, 2500 GS, THE HAGUE,
tel.: (+31 70) 361 1811
sau de la:
Ministry of Welfare, Health and Culture, P.O. Box 5406, 2280 HK RIJSWIJK, tel.: (+31 70) 3406994
213 Creveţi
Importul creveţilor a căror ţară de origine sau de provenienţă nu este membră a Uniunii Europene este
autorizat numai dacă aceste produse au fost preparate şi ambalate de către o societate autorizată recunoscută
de Ministerul Agriculturii, al Mediului şi Pisciculturii şi Ministerul Bunăstării, Sănătăţii şi Culturii. Aceste
mărfuri trebuie să întrunească următoarele condiţii:
- mărfurile trebuie să fie însoțite de un certificat sanitar emis de o autoritate competentă a țării
expeditoare
- înainte de a fi acceptate la import Serviciul Regional de Control al Produselor Alimentare şi a altor
Produse din Olanda verifică dacă mărfurile corespund exigențelor oficiale.
13

Țările de Jos (Olanda)
Excepţii:
Acestă dispoziţie nu se aplică pentru creveţi care provin din ţări membre a Uniunii Europene.
Sunt de asemenea excluse:
- conservele de creveţi sau produsele conservate ce conţin creveţi
- produse care conţin mai puţin de 10% creveţi
- “kroepoek” (aliment prăjit, pe baza de făină de peşte)
214 Ouă de pasăre
Importul ouălor clocite de pasări de curte domestice este interzis, cu excepţia cazului în care:
- provin din anumite ţări; şi
- sunt însotite de un certificat sanitar; şi
- dispun de o declaraţie a Serviciului Naţional de Inspecţie a Vitelor şi Cărnii din Olanda - “Naţional
Livestock and Meat Inspection Service”.
Importul ouălor clocite “Specific Pathogene Free” este interzis, cu excepţia celor destinate industriei
farmaceutice şi care au un certificat sanitar.
215 Produse de origine animală cum sunt coralii, fildeşul, carapacea de broască ţestoasă (baga),
piei şi blănuri, articole de blănărie, articole de pielărie, pantofi de piele, etc.
Regula generala:
În principiu, nu este interzis importul anumitor părţi de animale şi a produselor de origine animală, care
provin de la animale protejate dar care nu sunt pe cale de dispariţie. Această măsură este bazată pe dispoziţiile
Convenţiei de la Washington (CITES) şi pe dispoziţiile aprobate în cadrul Uniunii Europene.
Aceste produse sunt admise doar în urma prezentării următoarelor documente:
- un document de export CITES valabil eliberat de autoritatea competentă din ţara de origine;
- o autorizaţie de import eliberată de Direcţia Mediului, Pădurii, Solului şi Faunei din cadrul Ministerul
Agriculturii, al Mediului şi Pisciculturii;
- dacă este vorba de anumite părţi ale animalelor şi produselor de origine animală care provin din ţările
membre ale Uniunii Europene (UE) sau sunt importate de una din aceste ţări membre, se pot aplica şi
alte dispoziţii decât cele citate la primul şi al doilea alineat.
De exemplu:
- copia vizată (“copia albastră”) a autorizaţiei de import adresată destinatarului pe baza căreia s-a emis
autorizaţia, sau chiar certificatul de import pe baza căruia marfa a fost importată într-un stat membru
al UE.
- certificat eliberat de către autorităţile competente ale unui stat membru al UE.
- Informaţii suplimentare se pot obţine de la:
Ministery of Agriculture, Nature and Fishery, Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer, P.O. Box 20401, 2500
EK THE HAGUE, tel.: (+31 70) 379 2922.
22 Produse ale regnului vegetal
221 Plante vii şi produse de floricultură
Dacă importul plantelor şi produselor de origine vegetală menţionate la codurile 06.01-06.04 nu este
interzis în principiu, totuşi aceste produse nu sunt admise la import decât pe baza unui certificat sanitar şi/sau
un certificat sanitar de expediere eliberat de Serviciul Sanitar al țării de provenienţă, sau a unui certificat
sanitar al țării de origine.
Certificatul respectiv trebuie să certifice faptul că produsele în cauză nu conţin organisme nocive şi că
satisfac condiţiile de import.
Excepţii:
- Importul de plante sau de produse de origine vegetală originare care provin din Belgia sau Luxemburg
(cu excepţia răsadurilor de cartofi, butaşilor de crizanteme şi lăstarilor de prun), este scutit de obligaţia
prezentării unui certificat fitosanitar.
- În cadrul Acordului SCHENGEN s-a decis că începând de la 01.01.1988 certificatul fitosanitar să fie
suprimat pâna la noi ordine pentru anumite plante şi produse de origine vegetală, în relaţiile dintre
Olanda şi Belgia, Luxemburg, Franţa şi Germania. Produsele sunt: flori tăiate şi plante decorative;
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-

bulbi, tuberculi şi rizomi în frunze, în floare; plante perene, pământ de gradină, plante de gradină, de
balcon şi de apartament; anumite fructe proaspete; seminţe pentru îngrăşământ cu excepţia seminţelor
de cartofi; anumite specii de arbori.
Înainte de expedierea plantelor şi produselor de origine vegetală în Olanda, al căror import nu este
sigur că este autorizat, trebuie să se contacteze “Serviciul Fitopatologic” din Wageningen.
În general, certificatul fitosanitar este întotdeauna necesar pentru importul în Olanda.
Serviciile care se ocupă de protecţia plantelor în ţările de provenienţă cunosc în general dispoziţiile în
vigoare. Pentru informaţii a se adresa la Serviciul Fitopatologic din Wageningen. De
Plantenziektenkundige Dienst, Geertjesweg 15, P.O. Box 9102, 6700 HC
Wageningen, tel.: (+ 31 83) 70 96564.

Măsuri speciale:
Pentru anumite plante (ex: orhidee, cactuşi şi laptele-cucului) sunt în vigoare măsuri complementare alături de
dispoziţiile privind prezentarea unui certificat fitosanitar valabil.
Aceste măsuri sunt bazate pe Convenţia de la Washington (CITES) şi pe dispoziţiile aprobate în cadrul UE ca
urmare a acestei Convenţii.
Aceste măsuri speciale privesc protecţia speciilor sălbatice pe cale de dispariţie, aceste specii fiind admise
numai cu prezentarea:
- unui document de export CITES, eliberat de către autoritatea competentă a țării de provenienţă ;
- unei autorizaţii de import eliberate de către Direcţia Mediului, Pădurii, Peisajului şi Faunei din cadrul
Ministerului Agriculturii, al Mediului şi Pisciculturii ;
- alte dispoziţii sau reguli pot fi aplicate în cazul plantelor cultivate originare dintr-un stat membru al
UE.
De exemplu:
- copie vizată (“copia albastră”) a autorizaţiei de import adresată destinatarului unei astfel de autorizaţii,
sau certificatul de import pe baza căruia marfa a fost importată într-un stat membru al UE ;
- certficat eliberat de către autorităţile competente dintr-un stat membru UE ;
- certificat fitosanitar care indică anumite specii;
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Ministery of Agriculture, Nature and Fishery, Directie Natuur,
Milieu en Faunabeheer, P.O. Box 20401, 2500 EK THE HAGUE, TEL.: (+31 70) 379 2922
222 Legume, plante, rădăcini şi tuberculi destinaţi alimentaţiei umane
Dacă importul răsadurilor de cartofi, cartofilor noi şi seminţelor de cartofi nu este interzis în principiu,
aceste produse nu sunt admise decât cu prezentarea următoarelor documente:
1. Pentru importul răsadurilor de cartofi din ţări care figurează pe lista Uniunii Europene a soiurilor, originari
din Austria sau Elveţia şi pentru alţi cartofi (cartofi de consum) originari din Albania, Algeria, Austria,
Bulgaria, Cipru, Egipt, Ungaria, Israel, Libia, Malta, Maroc, România, Elveţia, Siria, Tunisia şi Serbia şi
Muntenegru:
a) certificat fitosanitar eliberat de serviciul de competență al țării de origine ;
b) certificat fitosanitar eliberat de serviciul fitosanitar al țării de reexpediere dacă cele
două ţări nu sunt una şi aceeaşi ;
2. Pentru importul răsadurilor de cartofi, cartofilor noi, şi seminţelor de cartofi care provin şi din ţările
membre ale Uniunii Europene :
a) certificat fitosanitar eliberat de serviciul fitosanitar al tarii de origine ;
b) certificat fitosanitar eliberat de serviciul fitosanitar al țării de reexpediere dacă cele doua ţări nu sunt una şi
aceeaşi ;
3. Dispoziţiile indicate mai sus nu se aplică la importul produselor menţionate care provin sau sunt originare
din Belgia sau Luxemburg (cu excepţia plantelor de cartofi). Produsele importate din aceste ţări sunt scutite
de orice control fitosanitar ;
4. Atunci când importul este interzis, Serviciul Fitopatologic din Wageningen poate acorda în anumite cazuri,
derogări pentru unele specii. Este deci recomandabil ca înainte de expedierea acestor produse în Olanda să se
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intereseze dacă importul lor este autorizat sau nu. Trimiterea trebuie să fie întotdeauna însoţită de un certificat
fitosanitar.
5. Totdeauna este necesară o autorizaţie de import pentru produsele destinate cultivării.
Informaţii suplimentare se obţin de la:
Wageningen Plant Pathology Service, De Plantenziektenkundige Dienst, P.O. Box 9102, 6700 HC
Wageningen, tel.: (+31 83) 709 6564
LEGUME PROASPETE
- Importul de legume proaspete destinate consumului direct este supus normelor de calitate stabilite de
Ministerul Agriculturii, Mediului şi Pisciculturii. Aceasta implică ca, în cazul importului din ţări terţe,
mărfurile să fie puse la dispoziţia destinatarului doar pe baza unui formular care poarta menţiunea “nu
sunt obiecţii” emis de RVV-Serviciul Naţional de Inspecţie a Vitelor şi Cărnii, sau pe baza unui
formular RVV completat corect de către cel în drept şi purtând ştampila vămii olandeze.
- Trimiterile care provin din ţările membre ale UE pot fi importate dacă acestea sunt însoțite de un
certificat de control sau de o chitanţă emisă de către o autoritate competentă a țării de provenienţă.
Excepţii: dispoziţiile indicate la (2) nu se aplica:
- trimiterilor care conţin eşantioane şi nu depăşesc 25 kg;
- trimiterilor de pâna la 25 kg care nu au caracter comercial (cum sunt trimiterile dintre persoane fizice).
Informaţii suplimentare se pot obţine de la:
Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees, Afd. Groenten en Fruit,P.O. Box 30724, 2500 GS THE
HAGUE; Havenkantoor R.V.V., Afd. Groenten en Fruit, Marconistraat 3-11, 3029 AE Rotterdam, tel.: (+31
10) 425 7100
223 Fructe şi citrice proaspete
1. Importul fructelor proaspete cum sunt: caisele, merele, citricele (cu excepţia lămâilor), cireşele,
gutuile, perele, piersicile şi prunele originare sau care provin din terţe ţări şi ţări membre ale UE (cu
excepţia Belgiei şi a Luxemburgului) este interzis, cu excepţia cazului în care fiecare trimitere este
însoţită de un certificat fitosanitar eliberat de către serviciul oficial de protecţie a vegetalelor din ţara
de provenienţă sau de origine, indicând că trimiterea în cauză nu conţine nici un organism nociv.
Excepţii:
1. Contrar a ceea ce este stipulat la punctul 1, conform Acordului SCHENGEN, certificatul fitosanitar nu
este necesar pentru importul fructelor proaspete care provin sau sunt originare din Belgia, Luxemburg,
Franţa şi Germania.
2. Măsuri complementare :
3. Condiţii suplimentare pot fi impuse pentru menţinerea normelor de calitate stabilite de Ministerul
Agriculturii, al Mediului şi Pisciculturii. A se consulta în această problemă punctele 1 şi 2 de mai sus
şi excepţiile de la aceste reguli menţionate la 222 - “Importul de legume proaspete”.
224 Seminţe
1. Importul seminţelor de însămânţat din speciile Castaneea mill, Malus mill, Medicago Sativa L, Pisum
Sativa L, Quercus L, Rubus L, şi Solanum Lycopresicum L, originare din alte ţări, cu excepţia Belgiei şi
Luxemburgului, este admis dacă trimiterile sunt însoțite de un certificat fitosanitar sau de certificat fitosanitar
de reexpediere emis de Serviciul Oficial de Protecţie a Vegetalelor.
Excepţii:
2. Contrar a ceea ce este stipulat mai sus, conform Acordului SCHENGEN, certificatul fitosanitar nu este
necesar pentru importul seminţelor pentru însămânţat care provin sau sunt originare din Belgia, Luxemburg,
Franţa şi Germania.
225 Coji
Importul cojilor care provin din ţări altele decât cele indicate în interdicţiile de import, nu este acceptat fără
prezentarea:
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unui certificat fitosanitar şi/sau a unui certificat fitosanitar de reexpediere eliberat de serviciul
fitopatologic al țării de provenienţă ;
unui certificat fitosanitar eliberat de autoritatea competentă a țării de origine Conform Acordului
SCHENGEN, certificatul fitosanitar nu este necesar pentru importul cojilor originare sau care provin
din Belgia, Luxemburg, Franţa şi Germania.

23 Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe
231 Clorofluocarburi şi halogeni
1. Importul clorofluocarburilor (CFC) originare din ţări terţe care nu au aderat la Protocolul de la
Montreal este posibil doar pe baza prezentării unei autorizaţii de import eliberată de Ministerul Lucrărilor
Publice, Amenajării Teritoriului şi Mediului.
Numai importatorii recunoscuţi pot obţine o asemenea autorizaţie
2. Pâna la 01/01/1992, halogenii care provin din ţări terţe membre din Protocolul de laMontreal pot fi
importaţi fără autorizaţie.
Excepţii:
3. Dispoziţiile indicate mai sus nu se aplică pentru CFC şi halogenii care provin sau sunt originare din ţările
membre UE.
23 Narcotice şi substanţe psihotrope
Pot fi importate pe baza prezentării unei autorizaţii de export emisă de către autorităţile competente al țărilor
care au ratificat Convenţia Unică privind Stupefiantele sau Convenţia privind Substanţele Psihotrope, şi cu
prezentarea:
- unui certificat de import eliberat de către Inspectoratul Principal al Sănătăţii Publice ;
- pentru ţările care nu au aderat la Convenţia Unică privind Stupefiantele şi la Convenţia privind
Substanţele Psihotrope, a unui certificat de import eliberat de Inspectoratul Principal al Sănătăţii
Publice.
Excepţii:
Autorizaţia de export şi/sau certificatul de import eliberat de Inspectoratul Principal al Sănătăţii Publice nu
sunt necesare pentru produsele care figurează în Lista 111 a Convenţiei Unice.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Inspectoratul Principal al Sănătăţii Publice:
De Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid, P.O. Box 5406, 2280 HK RIJSWIJK, tel.: (+31 70) 3406423
223 Seruri şi vaccinuri
1. Importul serurilor şi vaccinurilor pentru uz uman nu sunt admise fără autorizaţia Institutului Naţional de
Sănătate Publică din Utrecht.
Excepţii:
- autovaccinuri;
- preparate organoterapeutice;
- vaccin antivariolă;
- trimiteri destinate veterinarilor ;
- trimiteri destinate Institutului Naţional de Sănătate Publică ;
- trimiteri destinate Institutului Naţional de Serologie din Utrecht ;
2. Importul de seruri şi vaccinuri pentru uz veterinar nu este autorizat decât cu dispensa acordata de către
“Serviciului Naţional de Inspecţie a Vitelor şi Cărnii”.
Excepţii: această interdicţie nu se aplica serurilor şi vaccinurilor pentru uz veterinar, care provin din Belgia şi
Luxemburg.
Produse farmaceutice
1. Produsele farmaceutice care provin din farmacii ale statelor membre a UE şi sunt adresate persoanelor
fizice, pot fi importate fără restricţii cu condiţia ca aceste produse farmaceutice să respecte următoarele
condiţii:
- să fie importate pentru uz personal ;
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- acelaşi medicament sau chiar o versiune identică a acestuia să fie omologat în Olanda (import numit
“paralel” efectuat de către o persoana fizica)
2. Anumite produse farmaceutice neomologate pot fi importate de către titularii unei autorizaţii, cu
prezentarea unei declaraţii scrise emise de Inspectoratul Principal al Medicamentelor.
3. Importul medicamentelor neomologate care nu sunt destinate comercializării acestora în Olanda (sunt în
tranzit) este de asemenea autorizat.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Inspectoratul Principal al Medicamentelor:
Hoofdinspecteur voor de Geneesmiddelen, P.O. Box 5406, 2280 HK RIJSWIJK, tel.: (+ 31 70) 4079111.
24 Piese de aurărie şi monezi
241 “Kruggerands” şi alte piese de aur originare din Africa de Sud
Excepţii:
Interzicerea importului în speţă nu se aplică pentru “Kruggerands” şi alte piese de aur care provin din
traficul liber al uneia din ţările membre ale UE.
Această interdicţie nu se aplică nici importurilor pe bază de contracte încheiate înainte de 31 octombrie
1986.
242 Aurărie şi argintărie
Importul obiectelor de platină, aur şi argint este supus plăţii unei garanţii. În anumite cazuri, se poate
obţine o dispensă de la aceasta, de exemplu atunci când este vorba de un cadou de nuntă.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la:
De Waarborg Platina, Goud en Zilver NV, Stationsplein 9a, P.O. Box 1075, 2800 BB GOUDA, tel.: (+31
18) 2089300
25 Arme şi muniţii
251 Arme şi muniţii; părţi şi accesorii ale acestora
1. Sunt interzise armele mici şi armele de tăiat desemnate de către Ministerul Justiţiei cum ar fi: boxuri,
bastoane de cauciuc, bricege, cuţite de aruncat, cuţite de vânătoare, cuţite automate, nunceac-uri (armă albă
japoneză), spray-uri paralizante şi toxice, arme mascate (care au aspectul altui obiect) şi obiecte care seamănă
foarte mult cu o armă şi ar putea fi utilizate pentru intimidare (jucării care seamănă cu armele de foc).
2.Conform legii privind regimul Armelor şi Muniţiilor din 1986, importul armelor, altele decât cele
indicate mai sus, este în general admis doar pe baza prezentării aprobării emisă de Ministerul Justiţiei de către
Comisarul Reginei din regiunea în care solicitantul este domiciliat; în aproape toate cazurile, este necesară o
autorizaţie de import.
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Partea a treia:
Dispoziţii speciale, vamale şi altele
A. Trimiteri poştale care conţin substanţe toxice, iritante, etc.
Acestă categorie include următoarele substanţe:
- substanţele uscate care devin toxice după ce absorb umiditate;
- gaze lacrimogene;
- produse fumigene destinate combaterii insectelor dăunătoare;
- substanţe ce pot cauza greţuri;
- peroxizi organici;
B. Trimiteri poştale care conţin substanţe periculoase
- sunt interzise la import trimiterile poştale care conţin substanţe periculoase. Sunt considerate substanţe
periculoase categoriile de substanţe precizate de legislaţia în vigoare cu privire la materialele periculoase a
căror expediere face subiectul unor reglementări ce vizează limitele de greutate şi condiţiile de ambalare
pentru asemenea substanţe (etichete speciale, etc).
Aceste dispoziţii se referă la următoarele categorii de substanţe:
- substanţele toxice sau asfixiante, solide, lichide, gazoase şi sub formă de vapori cum ar fi:
- arsenicul, cianura de potasiu, alcoolul metilic, fenolul, monoxidul de carbon, tetraclorura de carbon,
etc.
- gaze comprimate (inflamabile, neinflamabile, toxice) ca: amoniacul gazos, acetilena, metanul,
oxigenul, heliul, zăpada carbonica, iperita;
- gazele lichefiate sau dizolvate sub presiune;
- substanţele care degajă gaze inflamabile la contactul cu apa;
- substanţe lichide şi solide inflamabile;
- substanţe inflamabile (oxidanţi);
- substanţe caustice, acide şi alcaline ca: acidul acetic, soda caustica, etc
C. Trimiteri poştale care conţin substanţe explozive
Conform dispoziţiilor legii privind materialele periculoase, este interzis transportul prin poștă a substanţelor şi
obiectelor explozive.
Aceste dispoziţii se referă la următoarele substanţe şi articole:
- muniţii, detonatoare, praf de puşcă;
- obiecte încărcate cu substanţe explozive;
- substanţe inflamabile;
- vopsea, lac şi materii prime pe baza de nitroceluloză;
- capse detonante, articole detonatoare, artificii, şi jucării pirotehnice;
- pelicule fotografice developate sau nedevelopate pe bază de nitroceluloză, deşeuri sau pelicule
developate pe bază de nitroceluloză (peliculele pe baza de acetat sunt admise);
- celuloid.
D. Trimiteri poştale care conţin substanţe inflamabile
Este interzisă expedierea trimiterilor poştale care conţin substanţe inflamabile, aceste substanţe fiind:
- substanţe care pot declanşa incendii prin faptul că produc oxigen: sărurile de acid cloric, bromuri,
permanganate, peroxid de sodiu, nitrat de amoniu, agenţi de înălbire, etc.
- lichide al căror punct de aprindere este mai mic de 38,3°C (măsurate în creuzet închis cu un aparta
Penski): acetona, alcoolul, benzina, eterul, lacuri, solvenţi, alcoolul denaturat, terebentina, anhidrida
triocarbonica, etc.
- substanţe care se pot aprinde sub efectul unei fricţiuni sau prin expunere la umiditate: chibrituri,
preparate pe bază de fosfor, pudra de aluminiu, carbid de calciu ;
- substanţe care ar putea cauza un incendiu dacă sunt aduse în contact prin expedierea în aceeaşi
trimitere ;
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- pelicule fotografice pe baza de celuloid ;
E. Trimiteri poştale care conţin substanţe polimerizabile.
Expedierea trimiterilor poştale care conţin substanţele polimerizabile mai jos numite sunt interzise. Prin
substanţe polimerizabile se înţeleg substanţele susceptibile de a se polimeriza spontan la temperaturi sub 40°C
şi care degaja căldura sau chiar provoacă orice pericol, într-un fel sau altul cum sunt: clorida de vinil,
ciclopentadiena, stirenul.
Prin polimerizare se înţelege fenomenul de unire a mai multe molecule identice pentru a forma o nouă
moleculă cu o greutate moleculară mai mare.
F. Restricţii la import pentru depeşele care conţin produse alimentare.
În conformitate cu reglementările europene, începând cu 01.01.2003 administraţia poştală din Olanda
aplica noi restricţii la importul depeşelor ce conţin carne şi produse lactate, având ca destinaţie ţări membre
ale Uniunii Europene şi care tranzitează Olanda. Pâna în prezent, aceste importuri erau autorizate dacă
greutatea depeşelor nu depăşea 1 kg şi dacă nu se realizau tranzacţii comerciale.
Această măsură se aplică pentru toate depeşele care conţin carne sau produse din carne (inclusiv carnea
de pasăre şi vânat) şi toate depeşele care conţin lapte şi produse lactate, şi care provin dintr-o altă ţară decât
cele 15 state membre ale Uniunii Europene (Germania, Austria, Belgia, Danemarca, Spania, Finlanda, Franţa,
Grecia, Irlanda, Italia, Luxembourg, Olanda, Portugalia, Suedia, Marea Britanie).
Efectele măsurii: începând cu data de 01.01.2003, toate depeşele care conţin produsele menţionate mai
sus trebuie să fie însoțite de un certificat veterinar emis de autorităţile competente din ţările de origine.
Reglementările se aplică atât importului pentru persoanele fizice cât şi în cazul importului destinat
comercializării produselor.
Trimiterile de corespondență şi coletele poştale care nu sunt însoțite de documente veterinare oficiale vor
fi confiscate, conform dispoziţiilor legislaţiei naţionale, şi apoi vor fi distruse.
Importurile nu sunt autorizate decât după control şi aprobare veterinara. Costul controlului este relativ
ridicat, în multe cazuri depăşind valoarea conţinutului.
Interdicţiile actuale privind importul a anumite alte mărfuri alimentare, cum ar fi cele publicate în lista
obiectelor interzise UPU şi/sau în Ghidul Vamal UPU cu privire la importul altor alimente, sunt întotdeauna
în vigoare.
Grație acestor măsuri, Uniunea Europeana speră să reducă riscul apariţiei maladiilor animale infecţioase.
Pentru orice informaţie suplimentară se pot solicita informaţii la următoarea adresă:
TPG Post BV International Mail Centre (IMC)
Department În-en Uitklaring (Clearance Department)
Postbox 75550
118 LD LUCHTHAVEN SCHIPHOL
NETHERLANDS
Tel: (+31 20) 795 00 68
Fax: (+31 20) 795 01 05
E-mail: t.r.vanschaik@tpgpost.nl
M. Tiddo Bresters, Senior Consultant TPG Post
NOTĂ:
Începând cu 9 ianuarie 2005 Royal TPG Post a introdus o taxă de eliberare vamală pentru trimiterile
poştei de scrisori, colete şi saci M. Taxa se aplică trimiterilor care sunt supuse taxelor de import, TVA sau
accize. Valoarea acesteia este de la 2,50 EUR la 15 EUR funcţie de valoarea taxelor de import, a TVA şi a
accizelor.
TUTUN
Cantitățile maxime acceptate la transmiterea pe cale poştală de la persoană fizică la persoană fizică sunt
urmatoarele:
- 50 ţigarete sau
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- 10 ţigări sau
- 10 trabucuri sau
- 50 g tutun de rulat (pentru ţigări de foi)
Valoarea totală a produselor de acest gen care pot fi conținute de o trimitere poștală care conține articolele
mai sus menționate, până la limita autorizată, cât si alte articole nu poate depasi 45 EUR. Orice trimitere a
poștei de scrisori al cărei conținut depășește cantitatea, valoare sau greutatea maximă va fi confiscată de către
vama olandeză.
Pentru schimburile de curier între o persona juridică și consumatori cu destinația Olanda, rămân valabile
condițiile de mai jos.
Este interzis importul în Olanda al ţigaretelor şi al altor produse din tutun comandate – via Internet sau în
baza altor modalităţi – de către o persoană fizică sau un antreprenor pentru uzul personal și expediate dintr-o
țară din afara Uniunii Europene sau din unul dintre “teritoriile speciale” din Uniunea Europeană (teritorii care
nu aparţin teritoriului fiscal al Comunităţii Europene conform definiţiilor art. 3(2) a Directivei a şasea privind
TVA, de exemplu Insulele Canare (Spania) şi Insulele Anglo-Normande (Marea Britanie).
Această măsură este aplicabilă indiferent de cantitatea sau valoarea produselor din tabac importate.
Numai trimiterile care intră în categoria indicată în continuare nu sunt vizate de măsura mai sus
menționată: trimiteri expediate prin poștă către o persoană juridică autorizată, eliberată în virtutea legislației
naționale, pentru primirea produselor din tutun conform procedurii vamale prevăzute de reglementări.
Pe de altă parte, trimiterile care conțin produse din tutun nu vor putea fi acceptate decât dacă sunt însoțite
de formulare CN 22/CN 23 corect completate și conținând o descriere precisă a mărfurilor.
Dacă trimiterile poștei de scrisori sau coletele poștale nu sunt însoțite de formularul corect de declarație
vamală sau dacă acesta nu este corect completat (în mod intenționat sau din greșeală), acestea vor putea fi de
asemenea confiscate de către organele vamale olandeze.
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