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ANEXA 5-A 

 

 

AUTORITĂȚI COMPETENTE 

 

ARTICOLUL 1 

 

Autoritățile competente ale Uniunii  

 

Autoritățile competente ale Uniunii sunt administrațiile statelor membre și Comisia Europeană. În 

acest sens, se aplică următoarele dispoziții: 

 

(a) în ceea ce privește exporturile spre Singapore, administrațiile statelor membre sunt 

responsabile de controlul condițiilor și al cerințelor de producție, precum și de efectuarea 

inspecțiilor obligatorii și de emiterea certificatelor sanitare (sau privind bunăstarea 

animalelor) care atestă respectarea standardelor și a cerințelor convenite; 

 

(b) în ceea ce privește importurile din Singapore, administrațiile statelor membre sunt 

responsabile de controlul conformității importurilor cu condițiile de import ale Uniunii; 

 

(c) Comisia europeană este responsabilă pentru coordonarea generală, pentru inspecțiile și 

auditurile sistemelor de inspecție și pentru luarea măsurilor legislative necesare pentru a 

asigura o aplicare uniformă a standardelor și a cerințelor în cadrul pieței interne europene. 
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ARTICOLUL 2 

 

Autoritățile competente ale Singapore 

 

Agri-Food and Veterinary Authority (denumită în continuare „AVA”) este responsabilă cu 

asigurarea unei aprovizionări robuste cu produse alimentare sigure și sănătoase, pentru protejarea 

sănătății animalelor, a peștilor și a plantelor și pentru facilitarea comerțului cu produse alimentare și 

agricole. În acest sens, se aplică următoarele dispoziții: 

 

(a) AVA este autoritatea competentă responsabilă pentru inspecția importurilor și a  

exporturilor și pentru impunerea carantinei; 

 

(b) AVA este autoritatea națională responsabilă de siguranța alimentelor în ceea ce privește 

produsele alimentare primare și prelucrate. AVA garantează siguranța întregului lanț 

alimentar, începând cu producția și terminând cu stadiul care precedă vânzarea cu amănuntul 

a produselor alimentare. AVA adoptă o metodă de analiză și de gestionare a riscurilor 

întemeiată pe date științifice și aliniată la standardele internaționale, în scopul evaluării și 

asigurării siguranței alimentelor; 

 

(c) AVA este autoritatea națională responsabilă pentru sănătatea animalelor și a plantelor. Ea 

administrează un program global destinat să prevină introducerea de boli ale animalelor care 

pot avea repercusiuni asupra agriculturii, asupra economiei și asupra sănătății publice și, de 

asemenea, un program global destinat să controleze și să prevină apariția bolilor și a 

dăunătorilor cu posibile repercusiuni asupra economiei și asupra sănătății plantelor. 

 

 

________________ 
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ANEXA 5-B 

 

 

CERINȚE ȘI DISPOZIȚII PENTRU APROBAREA UNITĂȚILOR PENTRU PRODUSELE DE 

ORIGINE ANIMALĂ 

 

1. Autoritatea competentă din partea importatoare întocmește liste cu unități aprobate și pune 

aceste liste la dispoziția publicului. 

 

2. Condițiile și procedurile de aprobare a unităților de către partea importatoare sunt 

următoarele: 

 

(a) produsul de origine animală pe care unitatea intenționează să îl exporte către partea 

importatoare trebuie să fi fost autorizat de autoritatea competentă a părții importatoare. 

Această autorizație include cerințele de import și de certificare; 

 

(b) autoritatea competentă a părții exportatoare trebuie să fi aprobat unitățile care doresc să 

exporte produsul de origine animală în cauză și să fi furnizat părții importatoare 

garanțiile sanitare cerute de aceasta, conform cărora unitățile respective îndeplinesc 

cerințele relevante ale părții importatoare; 

 

(c) autoritatea competentă a părții exportatoare este abilitată să suspende sau să retragă 

aprobarea pentru export a unei entități în caz de nerespectare a condițiilor; și 
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(d) partea importatoare poate efectua, în cadrul procedurii de aprobare, verificări în 

conformitate cu articolul 5.8 (Verificări). 

 

Verificările în cadrul procedurii de aprobare vizează structura, organizarea și 

prerogativele autorității competente responsabile cu aprobarea entității și garanțiile 

sanitare privind respectarea cerințelor părții importatoare.  

 

Verificările efectuate pot include inspecții la fața locului la un număr de unități 

reprezentative care figurează pe lista sau listele puse la dispoziție de partea 

exportatoare.  

 

Ținând seama de structura specifică și de împărțirea responsabilităților în cadrul 

Uniunii, o astfel de verificare în Uniune poate viza anumite state membre. 

 

(e) Partea importatoare poate efectua, în orice moment, verificări în conformitate cu 

articolul 5.8 (Verificări). Pe baza rezultatelor verificărilor, partea importatoare poate 

modifica listele cu unități aprobate pe care le-a întocmit în conformitate cu punctul 1 din 

prezenta anexă. 
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3. Dispozițiile punctelor 1 și 2 se limitează inițial la următoarele categorii de unități: 

 

(a) toate unitățile care produc carne proaspătă de specii domestice; 

 

(b) toate unitățile care produc carne proaspătă de vânat sălbatic și de crescătorie; 

 

(c) toate unitățile care produc carne de pasăre; 

 

(d) toate unitățile care produc produse din carne de toate speciile; 

 

(e) toate unitățile care produc alte produse de origine animală destinate consumului uman 

(de exemplu, carcase, preparate din carne, carne tocată); 

 

(f) toate unitățile care produc lapte și produse lactate destinate consumului uman; și 

 

(g) unități de prelucrare și nave-fabrică/nave frigorifice pentru produse pescărești destinate 

consumului uman, inclusiv moluște bivalve și crustacee. 

 

 

________________ 
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