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Regulament 339 din 17-02-1993 
Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 40 din 17-02-1993 

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CEE) nr. 339/93 

  
din 8 februarie 1993 
  
privind controalele de conformitate cu regulile de securitate a produselor, în cazul produselor importate din 

ţări terţe 
  
CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE, 
  
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special art. 113, 
  
având în vedere propunerea Comisiei (1), 
  
întrucât un produs nu poate fi introdus pe piaţa Comunităţii dacă nu este conform cu reglementările care îi 

sunt aplicabile; întrucât statele membre sunt, prin urmare, răspunzătoare de verificarea conformităţii 

produselor; 
  
întrucât, având în vedere desfiinţarea controalelor la frontierele interioare ale Comunităţii în temeiul art. 8a 

din Tratat, ar trebui ca statele membre să acţioneze, la efectuarea controalelor  la frontierele exterioare, 

conform unor reguli detaliate şi comparabile, pentru a evita orice denaturare care ar putea afecta securitatea 

şi sănătatea; 
  
întrucât, cu respectarea competenţelor şi mijloacelor aflate la dispoziţia administraţiilor naţionale în cauză, 

autorităţile vamale trebuie, în cazul produselor provenite din ţări terţe, să fie implicate îndeaproape în 

operaţiunile  de supraveghere a pieţei şi a sistemelor de informaţii prevăzute  de reglementările comunitare şi 

naţionale; 
  
întrucât, în special dacă  autorităţile  vamale constată,  pe parcursul controalelor legate de operaţiunile de 

punere în circulaţie, că bunurile prezintă  anumite caracteristici de natură  a suscita îndoieli serioase cu privire 

la existenţa unui risc important şi imediat pentru sănătate şi securitate, aceste autorităţi trebuie să fie în 

măsură să suspende punerea în circulaţie a bunurilor respective şi să informeze autorităţile naţionale  

responsabile de supravegherea pieţei, astfel încât acestea din urmă să poată întreprinde acţiunile  

corespunzătoare; 
  
întrucât acelaşi lucru trebuie să fie valabil atunci când, în aceleaşi circumstanţe, autorităţile vamale constată  

că lipseşte un document care ar trebui să însoţească produsul şi/sau produsele nu sunt marcate conform 

reglementărilor comunitare privind securitatea produselor, sau celor naţionale în vigoare în statele membre, 

atunci când este solicitată punerea în circulaţie a produselor; 
  
întrucât, în interesul eficacităţii şi coordonării, statele membre trebuie să desemneze autoritatea sau 

autorităţile naţionale responsabile de supravegherea pieţei, care trebuie notificate de către autorităţile  

vamale în cazurile menţionate anterior; 
  
întrucât, odată notificate, autorităţile responsabile trebuie să fie în măsură să verifice dacă produsele în 

cauză respectă reglementările comunitare sau naţionale referitoare la securitatea produselor; 
  
întrucât, cu toate acestea, autorităţile în cauză trebuie să acţioneze într-un timp suficient de scurt, având în 

vedere îndoielile serioase menţionate  mai sus şi obligaţiile  internaţionale  asumate de către Comisie, în 

special în materie de controale de conformitate cu standardele tehnice; 
  
întrucât, în consecinţă, dacă autorităţile  naţionale  responsabile de supravegherea pieţei nu iau fără întârziere  

măsuri, inclusiv măsuri provizorii de protecţie, punerea în circulaţie a produselor în cauză trebuie autorizată  

sub rezerva îndeplinirii tuturor celorlalte formalităţi de import; 
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întrucât, cu toate acestea, prezentul regulament nu trebuie să se aplice, din motive de coerenţă, decât acolo 

unde reglementările  Comisiei referitoare la sănătate  şi securitate nu conţin prevederi specifice legate de 

organizarea controalelor vamale pentru produse specificate; 
  
întrucât asemenea controale trebuie să respecte, pe de o parte, principiul proporţionalităţii, fiind aşadar  

stricte în respectarea cerinţelor, şi, pe de altă parte, obligaţiile stabilite prin Convenţia internaţională privind 

armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, aprobată în numele Comunităţii prin Regulamentul 

Consiliului (CEE) nr. 1262/84 (2); 
  
întrucât, pentru asigurarea unui înalt nivel de securitate în privinţa  operaţiunilor de import, Comisiei şi 

fiecărui stat membru le revine obligaţia de a asigura transparenţa  măsurilor luate pentru aplicarea 

prezentului regulament, iar statele membre ar trebui să asigure asistenţa reciprocă necesară; 
  
întrucât, în special, autorităţilor vamale trebuie să li se furnizeze informaţii corespunzătoare exercitării 

îndatoririlor lor, obţinute  prin cunoaşterea, pe de o parte, a produselor sau a categoriilor de produse avute în 

vedere în mod deosebit şi, pe de altă parte, a marcajului produselor şi a documentelor însoţitoare; 
  
întrucât aplicarea prezentului regulament trebuie supravegheată astfel încât, acolo unde este necesar, să fie 

permise ajustări în interesul eficacităţii; 
  
întrucât prezentul regulament constituie parte integrantă din politica comercială comună; întrucât acesta 

este limitat la ceea ce este necesar în vederea exercitării fluente a controalelor pentru conformitatea 

produselor importate din ţări terţe cu reglementările referitoare la securitatea produselor, aplicabile pe piaţa  

Comunităţii; 
  
întrucât astfel de controale ar trebui să respecte obligaţiile ce revin Comunităţii în cadrul Acordului General 

pentru Tarife şi Comerţ (GATT) privind dezvoltarea schimburilor comerciale pe baze nediscriminatorii şi în 

cadrul Codului GATT privind barierele tehnice în calea schimburilor comerciale, conform căruia normele 

trebuie aplicate în aşa fel încât să nu creeze obstacole în calea schimburilor comerciale, 
  
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 
  
Articolul 1 
  
În sensul prezentului regulament: 
  

— "autoritatea naţională răspunzătoare de supravegherea pieţei" reprezintă autoritatea sau autorităţile  

naţionale desemnate de statele membre şi însărcinate de acestea să controleze conformitatea produselor  

introduse pe piaţa comunitară sau naţională cu legislaţia comunitară sau naţională aplicabilă, 
  
— "document însoţitor" reprezintă orice document care trebuie să însoţească  fizic un produs atunci 

când este introdus pe piaţă, conform legislaţiei comunitare sau naţionale în vigoare, 
  
— "marcaj" reprezintă orice marcaj sau etichetă pe care produsul o poartă obligatoriu, conform 

legislaţiei comunitare sau naţionale în vigoare şi care atestă conformitatea produsului cu legislaţia  

respectivă, 
  
— "autorităţile  vamale" reprezintă autorităţile  răspunzătoare, între altele, de aplicarea legislaţiei 

vamale. 
  
Articolul 2 
  
Dacă, pe parcursul controalelor pe care le efectuează  asupra bunurilor declarate în scopul punerii  în liberă  

circulaţie, autorităţile vamale constată că: 
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— un produs sau un lot de produse prezintă anumite caracteristici de natură a suscita îndoieli serioase 

cu privire la existenţa unui risc important şi imediat pentru sănătate sau securitate în cazul în care 

produsul ar fi utilizat în condiţii normale şi previzibile şi/sau 
  
— un produs sau un lot de produse nu este însoţit de un document sau nu este marcat în conformitate 

cu reglementările comunitare sau naţionale  privind securitatea produselor, în vigoare în statele membre, 

pentru care se solicită punerea în circulaţie, 
  

acestea trebuie să suspende punerea în circulaţie a produsului sau a lotului de produse în cauză şi să 

informeze fără întârziere autoritatea naţională responsabilă de supravegherea pieţei. 
  
Articolul 3 
  
Fiecare stat membru informează Comisia, care informează la rândul său celelalte state membre cu privire la 

autoritatea sau autorităţile naţionale  responsabile de supravegherea pieţei, pe care le-au desemnat ca 

trebuind să fie informate atunci când se aplică art. 2. 
  
Articolul 4 
  
1. Autorităţile naţionale  răspunzătoare de supravegherea pieţei trebuie să fie în măsură să intervină în 

privinţa oricărui produs a cărui punere în circulaţie a fost suspendată de către autorităţile vamale în temeiul 

art. 2. În absenţa unei asemenea acţiuni, se aplică art. 5 alin. (2). 
  
2. În cazul bunurilor perisabile, autorităţile naţionale de supraveghere a pieţei şi autorităţile vamale trebuie, 

în măsura posibilităţilor, să aibă în vedere ca toate condiţiile pe care ar putea să le impună privitor la 

depozitarea bunurilor sau la parcarea vehiculelor transportatoare să nu fie incompatibile cu conservarea 

bunurilor respective. 
  
Articolul 5 
  
Acolo unde, după ce au intervenit în conformitate cu art. 4, autorităţile naţionale  de supraveghere a pieţei 

estimează că produsul în cauză nu prezintă un risc important şi imediat pentru sănătate şi securitate şi/sau 

nu poate fi considerat ca neconform cu reglementările comunitare sau naţionale privind securitatea 

produselor, acest produs este pus în circulaţie sub rezerva îndeplinirii tuturor celorlalte condiţii şi formalităţi 

de punere în circulaţie. 
  
Acelaşi lucru este valabil atunci când, în termen de trei zile lucrătoare de la suspendarea punerii în circulaţie, 

autorităţilor vamale care au aplicat art. 2 nu au fost notificate cu privire la măsurile de intervenţie, inclusiv 

măsurile de protecţie, întreprinse de autorităţile naţionale răspunzătoare de supravegherea pieţei. 
  
Articolul 6 
  
1. Atunci când autorităţile naţionale răspunzătoare de supravegherea pieţei constată că produsul în cauză  

prezintă un risc important şi imediat, iau măsuri de interzicere a introducerii produsului pe piaţă, conform 

reglementărilor comunitare sau naţionale aplicabile, şi cer autorităţilor vamale să înscrie una din menţiunile  

următoare pe factura comercială care însoţeşte produsul şi pe orice alt document însoţitor de interes: 
  

— "Producto peligroso - no se autoriza su despacho a libre practica - Reglamento (CEE) no 339/93", 
  
— "Farligt produkt - overgang til fri omsaetning ikke tilladt - forordning (EOF) nr. 339/93", 
  
— "Gefahrliches Erzeugnis - Uberfuhrung in den zollrechtlich freien Verkher nicht gestattet - 

Verordnung (EWG) Nr. 339/93", 
  
— "Dangerous product - release for free circulation not authorized - Regulation (EEC) No 339/93", 
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— "Produit dangereux - mise en libre pratique non autorisee - reglement (CEE) n° 339/93", 
  
— "Prodotto pericoloso - immissione in libera pratica non autorizzata - regolamento (CEE) n. 339/93", 
  
— "Gevaarlijk produkt - het in het vrije verkeer brengen ervan niet toegestaan - Verordening (EEG) nr. 

339/93", 
  
— "Produto perigoso - colocacao em livre pratica nao permitida - Regulamento (CEE) n° 339/93", 
  
— "Produs periculos - nu este autorizată punerea în circulaţie - Regulamentul (CEE) nr. 339/93". 

  
2. Atunci când autorităţile naţionale răspunzătoare de supravegherea pieţei constată  că produsul în cauză nu 

respectă reglementările comunitare sau naţionale  în vigoare privind securitatea produselor, acestea iau 

măsurile corespunzătoare care pot ajunge, după caz, până  la interzicerea punerii în circulaţie a produsului în 

conformitate cu reglementările menţionate; în cazurile în care se interzice introducerea acestuia pe piaţă, 

acestea cer autorităţilor vamale să înscrie  una din menţiunile  următoare pe factura comercială  care însoţeşte  

produsul şi pe orice alt document însoţitor de interes: 
  

— "Producto no conforme - no se autoriza su despacho a libre practica - Reglamento (CEE) no 339/93", 
  
— "Ikke overensstemmenede produkt - overgang til fri omsaetning ikke tilladt - forordning (EOF) nr. 

339/93", 
  
— "Nichtkonformes Erzeugnis - Uberfuhrung in den zollrechtlich freien Verkher nicht gestattet - 

Verordnung (EWG) Nr. 339/93", 
  
— "Product not in conformity - release for free circulation not authorized - Regulation (EEC) No 

339/93", 
  
— "Produit non conforme - mise en libre pratique non autorisee - reglement (CEE) no 339/93", 
  
— "Prodotto non conforme - immissione in libera pratica non autorizzata - regolamento (CEE) n. 

339/93", 
  
— "Niet-conform produkt - het in het vrije verkeer brengen ervan niet toegestaan - Verordening (EEG) 

nr. 339/93", 
  
— "Produto nao conforme - colocacao em livre pratica nao permitida - Regulamento (CEE) n°. 339/93", 
  
— "Produs neconform - nu este autorizată punerea în circulaţie - Regulamentul (CEE) nr. 339/93" 

  
3. În sensul aplicării prezentului regulament, se aplică, mutatis mutandi, prevederile Regulamentului  

Consiliului (CEE) nr. 1468/81 din 19 mai 1981 privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale 

statelor membre şi colaborarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării corectei aplicări a 

reglementărilor vamale sau agricole (3). 
  
4. Atunci când produsul în cauză este declarat ulterior pentru o destinaţie vamală  alta decât punerea în 

liberă circulaţie şi în cazul în care autorităţile naţionale răspunzătoare de supravegherea pieţei nu obiectează,  

menţiunile enumerate în alin. (1) şi (2) trebuie incluse, în aceleaşi condiţii, pe documentele folosite în 

legătură cu acea destinaţie. 
  
Articolul 7 
  
Prezentul regulament se aplică  numai în situaţiile în care reglementările comunitare nu conţin dispoziţii 

specifice privind organizarea controalelor la frontieră în cazul unor produse specificate. 
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Prezentul regulament nu se aplică în nici o situaţie la cazurile menţionate de reglementările comunitare 

privind controalele fitosanitare, veterinare şi zootehnice, precum şi la cazurile privind protecţia animalelor. 
  
Articolul 8 
  
În termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament şi în scopul aplicării sale, se 

stabileşte conform procedurii menţionate în art. 9 lista produselor sau categoriilor de produse care, în 

contextul reglementărilor comunitare, sunt în special avute în vedere la art. 2 a doua liniuţă; lista este 

stabilită  în baza experienţei şi/sau a reglementărilor referitoare la securitatea produselor. Conform aceleiaşi 

proceduri, lista este revizuită ori de câte ori este necesar, pentru a fi adaptată la noile situaţii rezultate din 

experienţă şi din evoluţia reglementărilor aplicabile în materie de securitate a produselor. 
  
Articolul 9 
  
1. Comisia este sprijinită de un comitet format din reprezentanţii statelor membre şi prezidat de un 

reprezentant al Comisiei. 
  
2. Reprezentantul Comisiei înaintează comitetului un proiect cu măsurile care stabilesc - sau modifică - lista 

produselor sau categoriilor de produse în special avute în vedere la art. 2 a doua liniuţă, în limitele 

reglementărilor comunitare. Comitetul îşi dă avizul cu privire la acest proiect în termenul pe care preşedintele  

îl poate stabili în funcţie  de urgenţa  măsurilor ce urmează  a fi luate. Avizul este emis cu majoritatea 

prevăzută la art. 148 alin. (2) din Tratat pentru deciziile pe care Consiliul trebuie să le adopte la propunerea 

Comisiei. Voturile reprezentanţilor statelor membre sunt determinate în conformitate cu dispoziţiile prevăzute  

la articolul menţionat anterior. Preşedintele nu participă la vot. 
  
3.   (a) Comisia adoptă măsuri cu aplicabilitate imediată. 
  

(b) Totuşi, dacă nu corespund cu avizul comitetului, aceste măsuri sunt imediat comunicate 

Consiliului de către Comisie. În acest caz: 
  

— Comisia amână aplicarea măsurilor adoptate pentru o perioadă nu mai lungă de trei luni de 

la data acestei comunicări; 
  
— Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate lua o altă decizie în termenul prevăzut la 

prima liniuţă. 
  
Articolul 10 
  
Fiecare stat membru transmite Comisiei caracteristicile  marcajelor şi documentelor însoţitoare definite în art. 

1 şi cerute de reglementările comunitare sau naţionale, împreună  cu motivarea instrucţiunilor date 

autorităţilor vamale în vederea aplicării art. 2 a doua liniuţă. Comisia transmite imediat celorlalte state 

membre informaţiile primite. Prima comunicare de acest fel se face în termen de două  luni de la data intrării 

în vigoare a prezentului regulament. 
  
Articolul 11 
  
1. Dacă, în scopul aplicării prezentului regulament, un stat membru consideră  necesar să desemneze puncte 

de vamă specializate pentru controlul anumitor  mărfuri, acesta trebuie să notifice Comisia şi celelalte state 

membre în consecinţă; Comisia actualizează şi publică o listă a punctelor de vamă specializate. 
  
2. Constrângerile ce rezultă din obligaţia  de a trece printr-un punct de vamă  specializat, prevăzut la alin. (1) 

nu trebuie să fie disproporţionate pentru operatorii economici în ceea ce priveşte obiectivul în cauză, ţinând 

cont de circumstanţele reale care pot justifica această obligaţie. 
  
Articolul 12 
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În termen de două luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, fiecare stat membru informează  

Comisia despre dispoziţiile pe care le-a adoptat în vederea aplicării sale. Comisia comunică  aceste dispoziţii 

celorlalte state membre. 
  
Articolul 13 
  
În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia face un raport către 

Parlamentul European şi Consiliu cu privire la aplicarea sa şi propune orice modificare pe care o consideră  

adecvată. În vederea realizării raportului, statele membre furnizează Comisiei toate informaţiile de interes 

despre modul în care aplică regulamentul, în special despre statisticile referitoare la aplicarea art. 6. 
  
Articolul 14 
  
Prezentul regulament intră în vigoare după  o lună  de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităţilor  

Europene. 
  
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi este direct aplicabil în toate statele 

membre. 
  
Adoptat la Bruxelles, 8 februarie 1993. 
  
Pentru Consiliu 
Preşedintele 
J. TROJBORG 
___________ 
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