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EXPUNERE DE MOTIVE
Consiliul European a subliniat în repetate rânduri preferința sa clară pentru ca Cipru să adere 
în forma sa reunificată. Cu toate acestea, nu s-a ajuns încă la o soluție globală în această 
privință.
„Soluția globală la problema Ciprului”, astfel cum a fost finalizată de Secretarul general al 
ONU, Kofi Annan, a fost aprobată de electoratul cipriot turc la referendumurile separate 
organizate simultan la 24 aprilie 2004. În ceea ce privește votul ciprioților turci, Secretarul 
general al ONU, în raportul privind misiunea sa de bune oficii în Cipru1, și-a exprimat 
speranța că membrii Consiliului de Securitate al ONU „pot da un semnal puternic tuturor 
statelor pentru ca acestea să coopereze atât la nivel bilateral, cât și în cadrul organismelor 
internaționale, în vederea eliminării restricțiilor și a obstacolelor inutile care au efectul de a-
i izola pe ciprioții turci și de a le îngreuna dezvoltarea” (punctul 93).
În urma rezultatului referendumurilor, la 26 aprilie 2004, Consiliul a declarat: 

„Comunitatea cipriotă turcă și-a exprimat în mod clar voința de a-și asigura un viitor în 
cadrul Uniunii Europene. Consiliul este hotărât să pună capăt izolării acestei comunități și 
să faciliteze reunificarea Ciprului prin încurajarea dezvoltării economice a comunității 
cipriote turce. Consiliul a invitat Comisia să prezinte în acest scop propuneri detaliate, care 
să pună accentul în mod deosebit pe integrarea economică a insulei și pe îmbunătățirea 
relațiilor dintre cele două comunități și cu UE.”
Proiectul de propunere de regulament al Consiliului, prezentat în anexă, dă curs invitației 
Consiliului și propune o măsură importantă menită să pună capăt izolării economice a 
comunității cipriote turce prin facilitarea schimburilor comerciale între partea de nord a 
Ciprului și teritoriul vamal al UE. 

Proiectul de propunere oferă un regim preferențial pentru produsele care intră pe teritoriul 
vamal al UE și cuprinde, inter alia, norme detaliate cu privire la documentele care ar certifica 
originea mărfurilor și care ar fi emise de Camera de Comerț Cipriotă Turcă sau de un alt 
organism autorizat în mod corespunzător, la inspecția fitosanitară, cu privire la siguranța 
alimentelor și a produselor, la chestiunile fiscale și la obligațiile de comunicare, precum și 
măsuri de salvgardare în caz de cooperare ineficientă, de nereguli sau de fraudă. Se propune 
ca regimul preferențial să se concretizeze într-un sistem de contingente tarifare care ar trebui 
instituit în vederea încurajării dezvoltării economice, evitând în același timp crearea unor 
modele comerciale artificiale sau facilitarea fraudei. 
Trebuie menționat că prezentul regulament vizează comerțul, fără a include alte aspecte, cum 
ar fi transporturile. Prin urmare, prezentul regulament nu aduce atingere cerințelor care 
trebuie îndeplinite în vederea respectării normelor internaționale privind securitatea și 
siguranța transportului maritim și aerian. Mai mult, în măsura în care nu sunt stabilite condiții 
specifice, se aplică normele generale care reglementează comerțul exterior al Comunității, 
inclusiv, de exemplu, Regulamentul (CEE) nr. 339/93 privind controalele de conformitate a 
produselor importate din țări terțe cu normele aplicabile în materie de siguranța produselor.

Temeiul juridic al prezentului regulament nu poate fi altul decât articolul 133 din Tratatul CE. 
Cipru, în integralitatea sa teritorială, a devenit stat membru al UE la 1 mai 2004. Cu toate 
acestea, acquis-ul este suspendat în zonele care nu se află sub controlul efectiv al Guvernului 
Republicii Cipru (denumite în continuare „zonele”), în conformitate cu articolul 1

                                               
1 Raportul Secretarului general privind misiunea sa de bune oficii în Cipru, din 28 mai 2004,

Documentul ONU nr. S/2004/437.
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alineatul (1) din Protocolul 10 la Actul de aderare. Acest lucru înseamnă, inter alia, că în 
aceste zone nu este aplicabil Codul Vamal Comunitar care definește teritoriul vamal al 
Comunității. Prin urmare, comerțul cu aceste zone face obiectul normelor aplicabile țărilor 
terțe. Această situație nu este fără precedent. UE cuprinde și alte teritorii care nu sunt incluse 
în teritoriul vamal al Comunității. Pentru Ceuta, Melilla și Gibraltar, cu excepția unor norme 
speciale, există norme comerciale bazate pe articolul 133 din Tratatul CE, în timp ce pentru 
Büsingen, Campione d'Italia și Helgoland se aplică, în general, normele relevante aplicabile 
țărilor terțe.
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2004/0148 (ACC)

Propunere de

REGULAMENT AL CONSILIULUI

privind condițiile speciale aplicabile comerțului cu regiunile din Republica Cipru în care 
Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei2,
întrucât:

(1) Consiliul European a subliniat în repetate rânduri preferința sa clară pentru ca Cipru să 
adere în forma sa reunificată. Cu toate acestea, nu s-a ajuns încă la o soluție globală în 
această privință. Având în vedere că, la referendumul privind o soluție globală la 
problema Ciprului, astfel cum a fost propusă de Secretarul general al ONU, 
comunitatea cipriotă turcă și-a exprimat în mod clar voința de a își asigura un viitor în 
cadrul Uniunii Europene, Consiliul și-a exprimat, la 26 aprilie 2004, hotărârea de a 
pune capăt izolării acestei comunități și de a facilita reunificarea Ciprului prin 
încurajarea dezvoltării economice a comunității cipriote turce. Consiliul a invitat 
Comisia să prezinte propuneri detaliate în acest sens.

(2) Până la soluționarea situației, aplicarea acquis-ului a fost suspendată, în temeiul 
articolului 1 alineatul (1) din Protocolul 10 la Actul de aderare din 20033, în zonele din 
Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv, 
denumite în continuare „zonele”.

(3) În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Protocolul 10, suspendarea acquis-ului 
nu împiedică adoptarea de măsuri pentru favorizarea dezvoltării zonelor. Dezvoltarea 
comerțului cu zonele respective ar contribui la procesul de dezvoltare economică a 
acestora. Prin urmare, pot fi stabilite reglementări speciale de facilitare a comerțului 
între zonele respective și alte state membre decât Cipru. Aceste reglementări trebuie să 
nu pună în pericol standardele de protecție a siguranței în UE, în special normele 
comunitare privind protejarea sănătății, a siguranței, a mediului și a consumatorilor, 
precum și interdicția de a introduce mărfuri contrafăcute sau piratate. De asemenea, 
acestea trebuie să nu creeze riscuri fitosanitare inacceptabile în Comunitate și să nu 
aducă atingere intereselor economice ale Comunității.

(4) Comisia ar trebui să fixeze contingente tarifare anuale pentru produse în așa fel încât 
să încurajeze dezvoltarea comerțului și să evite în același timp crearea unor modele 
comerciale artificiale sau facilitarea fraudei. 

                                               
2 JO L […], […], p. […].
3 JO L 236, 23.9.2003, p. 955.
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(5) Pentru a proteja interesele Comunității, măsurile ar trebui să fie însoțite, în special, de 
dispoziții care să permită retragerea lor temporară sau permanentă, parțială sau în 
totalitate, în cazurile de fraudă sau de alte nereguli suspectate sau constatate.

(6) Până la atingerea unor standarde veterinare și de sănătate publică adecvate, ar trebui 
interzisă circulația animalelor și a produselor de origine animală.

(7) Dreptul de a beneficia de aceste măsuri este condiționat de implicarea Camerei de 
Comerț Cipriote Turce sau a oricărui alt organism, autorizat în mod corespunzător de 
către Comisie în acest scop, într-o colaborare efectivă cu Comisia și cu autoritățile 
vamale din statele membre în vederea prevenirii oricărui risc de fraudă. Această 
autorizare ar trebui să facă, în prealabil, obiectul unor observații scrise din partea 
organismului autorizat și ar trebui revocată în cazul în care organismul respectiv nu își 
îndeplinește unul sau mai multe angajamente, punând astfel în pericol aplicarea 
corectă a prezentului regulament. 

(8) Dispozițiile prezentului regulament, în special atunci când sunt folosiți termeni din 
acquis, ar trebui interpretate ținând seama de condițiile speciale care predomină în 
zone.

(9) Anumite dispoziții prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului4, în 
Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei5 și în Regulamentul (XX) al Comisiei 
privind punerea în aplicare a articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 866/2004 al 
Consiliului6 ar trebui să se aplice, de asemenea, în cadrul prezentului regulament.

(10) Aceste dispoziții ar trebui revizuite în lumina experienței dobândite prin punerea în 
aplicare a prezentului regulament.

(11) În măsura în care prezentul regulament nu stabilește condiții speciale, se aplică 
normele generale care reglementează comerțul exterior al Comunității. 

(12) Prezentul regulament nu aduce atingere cerințelor care trebuie îndeplinite în vederea 
respectării normelor internaționale privind securitatea și siguranța transportului 
maritim și aerian. 

(13) Aceste măsuri fac parte din propunerile detaliate menționate anterior, stabilite ca 
răspuns la situația specifică a Ciprului. Acestea nu vor constitui un precedent pentru 
politica comercială a Comunității,

                                               
4 JO L 302, 19.10.1992, p. 1.
5 JO L 253, 11.10.1993, p. 1.
6 JO L […], […], p. […].
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Tratamentul aplicat mărfurilor care provin din zone

1. Produsele care, în sensul articolelor 23 și 24 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului, provin din zone și sunt transportate direct din aceste zone pot fi puse în 
liberă circulație pe teritoriul vamal al Comunității, beneficiind de scutirea de taxele 
vamale și de taxele cu efect echivalent în limitele contingentelor tarifare anuale 
stabilite în conformitate cu articolul 4, cu condiția ca aceste produse să fie însoțite de 
documentele menționate la articolul 2 alineatul (2) și să nu poată beneficia de 
restituiri la export sau de măsuri de intervenție. Această dispoziție nu aduce atingere 
taxelor indirecte aferente importului.

2. Prin derogare de la dispozițiile anterioare, Comisia, în conformitate cu procedura 
comitetului de gestionare competent, instituit în conformitate cu politica agricolă 
comună, poate stabili condiții sau modalități preferențiale pentru accesul produselor 
care pot beneficia de restituiri la export sau de măsuri de intervenție.

3. Intrarea în Comunitate a animalelor vii și a produselor de origine animală care provin 
din zone și care intră sub incidența legislației comunitare privind cerințele veterinare 
este interzisă până când se pot asigura standarde veterinare și de sănătate publică 
adecvate. Eliminarea acestei interdicții necesită adoptarea deciziilor Comisiei, în 
conformitate cu articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului 
European și al Consiliului7, privind stabilirea condițiilor aplicabile comerțului.

4. Din motive de siguranță alimentară, este interzisă intrarea în Comunitate a hranei 
pentru animale provenind din zone.

5. Din motive de siguranță alimentară, este interzisă intrarea în Comunitate, prin zone, a 
mărfurilor care fac obiectul deciziilor Comisiei enumerate în anexa IV. Aceleași 
dispoziții se aplică și mărfurilor care fac obiectul unor decizii similare adoptate prin 
măsuri viitoare de salvgardare, în temeiul Directivei 93/43/CE8 sau al 
Regulamentului 178/2002/CE. Pentru alte tipuri de hrană pentru animale, se respectă 
cu strictețe verificările și controalele privind cerințele de siguranță alimentară 
prevăzute în măsurile adoptate în temeiul articolului 95 din Tratatul CE.

6. Se interzice intrarea în Comunitate a mărfurilor care intră sub incidența unor măsuri 
de protecție comercială ale UE, inclusiv mărfurile care conțin materiale care fac 
obiectul unor astfel de măsuri. Această dispoziție nu aduce atingere punerii în 
aplicare a măsurilor comunitare antidumping, compensatorii sau de salvgardare sau a 
oricărui alt instrument de protecție comercială.

                                               
7 JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
8 JO L 175, 19.7.1993, p. 1.
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Articolul 2
Condițiile pentru tratamentul special

1. Dispozițiile prevăzute la articolul 1 sunt condiționate de neaplicarea în zone a unor 
taxe noi sau majorate sau a unor taxe cu efect echivalent, a unor restricții cantitative 
noi, a unor măsuri cu efect echivalent sau a oricărei alte restricții la intrarea 
mărfurilor de origine comunitară, din ziua intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

2. Camera de Comerț Cipriotă Turcă sau un alt organism autorizat corespunzător în 
acest scop de către Comisie, în conformitate cu articolul 5, emite un document de 
însoțire prin care se certifică faptul că mărfurile menționate la articolul 1 alineatul (1) 
provin din zone, în sensul articolelor 23 și 24 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului. Documentul de însoțire se întocmește pe formulare conforme cu modelul 
din anexa I.

3. Operatorii care doresc să solicite un document de însoțire adresează o cerere scrisă 
organismelor emitente menționate anterior. Formularul de cerere se întocmește în 
conformitate cu modelele prezentate în anexa II.

4. În fiecare lună, Comisiei i se comunică de către Camera de Comerț Cipriotă Turcă 
sau de către orice alt organism autorizat tipul, volumul și valoarea mărfurilor pentru 
care s-au emis documentele menționate la articolul 2 alineatul (2), precum și orice 
informație referitoare la eventualele nereguli constatate și la sancțiunile aplicate.

Articolul 3
Regulile de origine

1. Originea unui produs care intră sub incidența prezentului regulament se determină în 
conformitate cu dispozițiile în vigoare în Comunitate privind definirea unei origini 
nepreferențiale.

Articolul 4
Contingentele tarifare

1. Comisia stabilește, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 248 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului, contingentele tarifare anuale pentru 
produsele menționate la articolul 1 alineatul (1) în așa fel încât să încurajeze 
dezvoltarea comerțului, evitând în același timp crearea unor modele comerciale 
artificiale sau facilitarea fraudei. La definirea categoriilor de produse și a nivelurilor 
contingentelor tarifare pentru astfel de categorii, Comisia colectează și ține seama de 
informațiile furnizate de Camera de Comerț Cipriotă Turcă sau de alte organisme 
adecvate în ceea ce privește capacitățile de producție existente și eventuala creștere a 
acestora, modelele de consum tradiționale, precum și orice alte date relevante. 

2. Contingentele tarifare sunt gestionate de Comisie în conformitate cu 
articolele 308a-308c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93. 

Articolul 5
Autorizarea

1. Autorizarea menționată la articolul 2 alineatul (2) este condiționată, în special, de 
angajamentul prealabil exprimat în scris de către Camera de Comerț Cipriotă Turcă 
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sau de către orice alt organism autorizat în mod corespunzător să aplice corect și să 
monitorizeze aplicarea corectă de către operatorii solicitanți a legislației comunitare 
privind definirea originii nepreferențiale în conformitate cu articolele 23 și 24 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului și cu dispozițiile de aplicare a 
acestuia. Printre aceste angajamente se numără: 

(a) efectuarea controalelor necesare pentru a certifica acuratețea specificațiilor 
furnizate de operatorul solicitant în formularul de cerere, astfel cum se 
precizează la articolul 2 alineatul (3);

(b) emiterea documentelor de însoțire și certificarea fără ambiguități a faptului că 
mărfurile la care se referă documentul respectiv provin din zone, astfel cum 
sunt definite la articolul 1 alineatul (1) din Protocolul 10 la Actul de aderare 
din 2003, în conformitate cu articolele 23 și 24 din Regulamentul (CEE) 
nr. 2913/92 al Consiliului și cu dispozițiile de aplicare ale acestuia;

(c) transmiterea către Comisie a specimenelor de ștampile utilizate pentru emiterea 
documentului de însoțire;

(d) luarea măsurilor necesare pentru a asigura disponibilitatea timp de cel puțin trei 
ani a formularului de cerere aferent documentului de însoțire și a tuturor 
documentelor justificative;

(e) cooperarea cu Comisia și cu autoritățile competente din statele membre în 
vederea verificării autenticității și a corectitudinii documentului de însoțire, 
precum și în vederea prevenirii oricărui risc de fraudă sau de alte nereguli; 

(f) desfășurarea, din propria inițiativă sau la cererea Comisiei sau a administrației 
dintr-un stat membru, a investigațiilor adecvate atunci când informațiile par să 
indice încălcarea dispozițiilor prezentului regulament; 

(g) acceptarea, în scopul stabilirii valabilității documentelor de însoțire, a 
verificărilor, a auditurilor sau a investigațiilor desfășurate la fața locului în 
cadrul organismului și facilitarea acestor verificări, audituri sau investigații în 
sediile operatorilor care au solicitat întocmirea unui document de însoțire;

(h) comunicarea către Comisie, în fiecare lună, a tipului, a volumului și a valorii 
mărfurilor pentru care s-au emis documentele de însoțire, precum și a oricăror 
informații referitoare la eventuale nereguli constatate și sancțiuni aplicate.

2. În cazul în care organismul autorizat nu își îndeplinește angajamentele, punând astfel 
în pericol aplicarea corectă a prezentului regulament, Comisia își revocă autorizarea. 

Articolul 6
Inspecția și raportul fitosanitare

1. În cazul în care mărfurile sunt plante, produse vegetale sau alte produse prevăzute în 
partea B din anexa V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului9, acestea se inspectează, 
în fazele de producție, de recoltare și de pregătire pentru comercializare, de către 
experți fitosanitari independenți, care sunt desemnați de către Comisie și care 
colaborează cu Camera de Comerț Cipriotă Turcă sau cu orice alt organism autorizat 
în mod corespunzător. 

                                               
9 JO L 169, 19.7.2000, p. 1.
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În cazul cartofilor, experții menționați anterior verifică dacă cei conținuți în lot au 
fost cultivați direct din cartofi de sămânță certificați într-unul din statele membre sau 
într-o altă țară din care nu este interzisă intrarea în Comunitate a cartofilor destinați 
plantării, în temeiul anexei III la Directiva 2000/29/CE.
În cazul citricelor, experții menționați anterior verifică dacă s-a certificat că fructele 
nu au frunze sau pedunculi și că poartă marca de origine corespunzătoare.

2. În cazul în care experții constată, după cunoștințele lor și în măsura în care se poate 
constata acest lucru, că plantele, produsele vegetale și alte produse conținute în lot nu 
sunt afectate de dăunătorii enumerați în anexa I și, dacă este cazul, în anexa II la 
Directiva 2000/29/CE modificată și că respectă dispozițiile de la alineatul (1) al 
doilea și al treilea paragraf, aceștia își consemnează constatările utilizând modelul de 
formular de „Raport de inspecție fitosanitară”, prezentat în anexa III. „Raportul de 
inspecție fitosanitară” se anexează ca supliment la documentul de însoțire menționat 
la articolul 2 alineatul (2). 
Experții nu emit „rapoarte de inspecție fitosanitară” pentru plantele destinate 
plantării, în special tuberculii de Solanum tuberosum (L.) destinați plantării. 

3. Experții sigilează sau închid ambalajul lotului sau mijlocul de transport utilizat 
pentru lot într-un mod care să asigure că produsele în cauză nu pot provoca infestarea 
sau infecția în timpul transportării și că identitatea lor rămâne neschimbată. Niciuna 
din mărfurile care intră sub incidența prezentului articol nu poate fi transportată pe 
teritoriul vamal al Comunității decât dacă formularul de raport menționat anterior 
este completat integral și semnat corespunzător de cel puțin unul dintre experții 
fitosanitari menționați anterior. 

4. La intrarea pe teritoriul vamal al Comunității, autoritățile competente examinează 
lotul. Dacă este cazul, raportul de inspecție fitosanitară se înlocuiește cu un pașaport 
fitosanitar emis în conformitate cu dispozițiile Directivelor 92/105/CEE10 și 
93/51/CEE11 ale Comisiei.

                                               
10 JO L 4, 8.1.1993, p. 22.
11 JO L 205, 17.8.1993, p. 24.
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5. În cazul în care transportul este constituit în întregime sau parțial din loturi de cartofi, 
se examinează un eșantion corespunzător din aceste loturi pentru depistarea agenților 
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. și Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus (Spieckermann și Kotthoff) Davis et al., în conformitate cu metodele de 
depistare a acestor dăunători și cu metodele de diagnosticare instituite de 
Comunitate.

Articolul 7
Suspendarea temporară

1. Fără a aduce atingere competențelor Comisiei de a revoca autorizarea menționată la 
articolul 5 alineatul (2), Comisia poate suspenda temporar măsurile speciale 
prevăzute de prezentul regulament atunci când constată, pe baza unor informații 
obiective, prezența unor elemente care permit ipoteza unor nereguli sau fraude.

2. În sensul prezentului articol, constatarea neregulilor sau a fraudelor poate avea loc, 
inter alia, atunci când informațiile obiective privind neregulile sau frauda scot în 
evidență o creștere rapidă, fără o explicație satisfăcătoare, a intrărilor de mărfuri 
provenind din zone, care depășește nivelul obișnuit al capacității de producție a 
zonelor.

3. Aplicarea unei suspendări temporare are loc în următoarele condiții:
(a) atunci când Comisia constată, pe baza unor informații obiective, existența unor 

nereguli sau a fraudei, informează fără întârziere Comitetul Codului Vamal, 
instituit prin articolul 247 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului, 
cu privire la constatările respective și la informațiile obiective de care dispune;

(b) suspendările temporare efectuate în temeiul prezentului articol se limitează la 
ceea ce este necesar pentru a proteja interesele financiare ale Comunității. 
Acestea nu depășesc o perioadă de șase luni, care poate fi reînnoită dacă este 
cazul.

4. Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene o comunicare către 
operatorii economici. Comunicarea către operatorii economici trebuie să precizeze 
existența unei constatări, efectuate pe baza unor informații obiective, a neregulilor 
sau a fraudei.

Articolul 8
Norme de aplicare

Comisia poate adopta norme de aplicare în conformitate cu procedura stabilită la articolul 4
alineatul (12) ultima teză din Regulamentul (CE) nr. 866/2004 al Consiliului. În ceea ce 
privește articolele 4, 5 și 7, pot fi adoptate dispoziții de aplicare în conformitate cu 
procedurile prevăzute în Regulamentul (CEE) 2913/92 al Consiliului. 
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Articolul 9
Revizuirea, monitorizarea și cooperarea

1. Comisia prezintă Consiliului un raport anual, cel târziu la un an de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, cu privire la punerea în aplicare a prezentului 
regulament și la situația rezultată ca urmare a acestuia. Dacă este necesar, raportul va 
fi însoțit de propuneri corespunzătoare de modificare.

2. Comisia examinează, în special, modelele comerciale care se vor dezvolta în baza 
prezentului regulament, inclusiv volumul și valoarea comerțului și a produselor 
comercializate.

3. Statele membre și Comisia colaborează strâns pentru a asigura respectarea 
prezentului regulament.

Articolul 10
Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a zecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre.

Adoptat la Bruxelles, […]

Pentru Consiliu,
Președintele
[…]
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ANEXA I
Modelul de document de însoțire prevăzut la articolul 2 alineatul (2)
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ORIGINAL

DOCUMENT DE ÎNSOȚIRE ÎNTOCMIT ÎN TEMEIUL
REGULAMENTULUI NR. XXX AL 
CONSILIULUI

Nr.: 00001
Producător (numele sau 
denumirea întreprinderii și 
adresa completă)

Expeditor (numele sau 
denumirea întreprinderii și 
adresa completă)

Destinatar (numele sau 
denumirea întreprinderii și 
adresa completă)
Descrierea mărfurilor, numărul de ordine al articolului, 
mărci, numărul și natura coletelor (pentru mărfurile 
neambalate se indică numărul articolelor sau se menționează 
„în vrac”): Volum/cantitate

Valoarea 
tranzacției

Greutate netă 
(kg) / alte unități 
de măsură 

Certificatul Camerei de Comerț Cipriote Turce

Se certifică prin prezenta, pe baza controalelor efectuate, că mărfurile de mai sus provin, în sensul articolelor 23 și 24 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/93 al Consiliului, din zonele definite la articolul 1 alineatul (1) din Protocolul 10 la Actul 
de aderare din 2003 și că specificațiile furnizate de producător sunt exacte.

Data
Semnătura și 
ștampila autorizate
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ANEXA II
Modelul de formular de cerere prevăzut la articolul 2 alineatul (3)
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CERERE

FORMULAR DE CERERE ÎNTOCMIT ÎN TEMEIUL
REGULAMENTULUI NR. XXX AL 
CONSILIULUI

Nr.: 00001
Producător (numele sau 
denumirea întreprinderii și 
adresa completă)

Expeditor (numele sau 
denumirea întreprinderii și 
adresa completă)

Destinatar (numele sau 
denumirea întreprinderii și 
adresa completă)
Descrierea mărfurilor, numărul de ordine al articolului, 
mărci, numărul și natura coletelor (pentru mărfurile 
neambalate se indică numărul articolelor sau se menționează 
„în vrac”): Volum/cantitate

Valoarea 
tranzacției

Greutate netă 
(kg) / alte unități 
de măsură 

Declarație a producătorului

Subsemnatul, 
- declar că mărfurile descrise mai sus provin, în sensul articolelor 23 și 24 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/93 al 
Consiliului, din zonele definite la articolul 1 alineatul (1) din Protocolul nr. 10 la Actul de aderare din 2003,
- declar că mențiunile care figurează în cerere sunt corecte,
- declar că păstrez, în vederea controlului, pentru o perioadă de cel puțin trei ani, toate registrele privind
producția (inclusiv achiziționarea de materii prime) și comercializarea mărfurilor,
- accept să fie efectuate controale, la orice moment rezonabil, de către Camera de Comerț Cipriotă Turcă, de către experți 
fitosanitari în temeiul Regulamentului (CE) XXX/2004 al Consiliului sau de către serviciile Comisiei.

Data Semnătura
Cerere a expeditorului
Subsemnatul, solicit emiterea unui document de însoțire în temeiul Regulamentului (CE) XXX al Consiliului.

Data Semnătura
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ANEXA III
Modelul de „Raport de inspecție fitosanitară” prevăzut la articolul 6 alineatul (2)

1. Raport de inspecție fitosanitară întocmit în temeiul Regulamentului xxx/2004 al 
Consiliului Numărul 

2. Numele sau denumirea întreprinderii ș i  adresa 
completă a expeditorului

3. Numele sau denumirea întreprinderii și adresa completă a 
destinatarului

4. Numărul de înregistrare al producătorului (pe lângă 
experții fitosanitari) și locul de producție

5. Denumirea și adresa completă a centrului de ambalare

6. Descrierea lotului (semne distinctive, denumirea 
produsului, denumirea botanică)

7. Cantitatea declarată

8. Mijlocul de transport 9. Tratamente după recoltare (tratament, substanță activă, 
concentrație, temperatură)

10. Subsemnatul, expert fitosanitar numit în temeiul Regulamentului (CE) xxx/2004 al Consiliului, după 
– inspectarea produsului de mai sus în conformitate cu procedurile adecvate, în fazele de producție, de recoltare și de 

pregătire pentru comercializare, 

– asistarea la încărcarea mijlocului de transport și sigilarea acestuia în urma încărcării,

concluzionez prin prezenta, după cunoștința mea și în măsura în care se poate constata, că: 

– mărfurile sunt considerate conforme cu actualele reglementări fitosanitare din UE și, în special, 

– mărfurile sunt considerate a nu conține dăunătorii enumerați în anexa I și, dacă este cazul, în anexa II la 
Directiva 2000/29/CE modificată,

– în cazul cartofilor, cei conținuți în lot au fost cultivați direct din cartofi de sămânță certificați într-unul din statele 
membre sau într-o altă țară din care nu este interzisă intrarea în Comunitate a cartofilor destinați plantării, în 
temeiul anexei III la Directiva 2000/29/CE,

– în cazul citricelor, fructele nu au frunze sau pedunculi și poartă marca de origine corespunzătoare.

Numele și semnătura expertului (experților) fitosanitar(i) Locul și data emiterii
(1) …………………….
(2) (expert cosemnatar – opțional)
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ANEXA IV
Lista deciziilor Comisiei menționate la articolul 1 alineatul (5)

– Decizia 2002/80/CE a Comisiei privind impunerea de condiții speciale la importul de 
smochine, de alune și de fistic și de anumite produse derivate originare sau provenite din 
Turcia, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2004/429/CE

– Decizia 2002/79/CE a Comisiei privind impunerea de condiții speciale la importul de 
arahide și de anumite produse derivate originare sau provenite din China, astfel cum a fost 
modificată ultima dată prin Decizia 2004/429/CE

– Decizia 2000/49/CE a Comisiei impunere a unor condiții speciale la importul de arahide și 
de anumite produse derivate originare sau provenite din Egipt, astfel cum a fost modificată 
ultima dată prin Decizia 2004/429/CE

– Decizia 2003/493/CE a Comisiei de stabilire a unor condiții speciale pentru importul de 
nuci de Brazilia în coajă, originare sau provenind din Brazilia, astfel cum a fost modificată 
ultima dată prin Decizia 2004/428/CE

– Decizia 1997/830/CE a Comisiei de impunere a condițiilor speciale la importul fisticului și 
a anumitor produse derivate din acesta originare sau expediate din Iran, astfel cum a fost 
modificată ultima dată prin Decizia 2004/429/CE

– Decizia 2004/92/CE a Comisiei din 21 ianuarie 2004 referitoare la măsurile de urgență 
privind ardeiul iute și produsele pe bază de ardei iute


