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(Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL (CE) NR. 329/2007 AL CONSILIULUI
din 27 martie 2007
privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene
de produse și tehnologie care ar putea contribui la
programele nord-coreene legate de arme nucleare, arme
de distrugere în masă și rachete balistice, precum și
asupra furnizării serviciilor conexe, o interdicție asupra
achiziției de produse și tehnologie din Coreea de Nord,
o interdicție asupra exporturilor de produse de lux către
Coreea de Nord, precum și înghețarea fondurilor și a
resurselor economice ale persoanelor, ale entităților și
ale organismelor angajate în programele nord-coreene
menționate anterior sau care le susțin.

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolele 60 și 301,

având în vedere Poziția comună 2006/795/PESC a Consiliului
din 20 noiembrie 2006 privind măsurile restrictive împotriva
Republicii Populare Democrate Coreene (1),
(3)

Aceste măsuri se află sub incidența Tratatului de instituire
a Comunității Europene și, în consecință, pentru a se
asigura aplicarea lor uniformă de către operatorii
economici din toate statele membre, se impune
adoptarea unui act comunitar pentru punerea lor în
aplicare în ceea ce privește Comunitatea.

(4)

Prezentul regulament constituie o derogare de la legislația
comunitară existentă care prevede norme generale la
exporturile către și la importurile din țări terțe și, în
special, de la Regulamentul (CE) nr. 1334/2000 al Consiliului din 22 iunie 2000 de instituire a unui regim
comunitar pentru controlul exporturilor de produse și
tehnologii cu dublă utilizare (2); majoritatea acestor
produse și tehnologii ar trebui să intre sub incidența
acestui regulament.

(5)

Se impune clarificarea procedurii care trebuie urmată
pentru a obține aprobări pentru exporturile de produse
și tehnologii și furnizarea de asistență tehnică conexă.

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

(2)

La 14 octombrie 2006, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1718
(2006) prin care a condamnat testul nuclear efectuat la
9 octombrie 2006 de Republica Populară Democrată
Coreeană (denumită în continuare „Coreea de Nord”),
considerând că acesta reprezintă o amenințare clară la
adresa păcii și a securității internaționale și solicitând
tuturor statelor membre ale Organizației Națiunilor
Unite să aplice o serie de măsuri restrictive.

Poziția comună 2006/795/PESC prevede punerea în
aplicare a măsurilor restrictive stabilite în Rezoluția
1718 (2006) și, în special, o interdicție asupra exportului

(1) JO L 322, 22.11.2006, p. 32.

(2) JO L 159, 30.6.2000, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 394/2006 (JO L 74,
13.3.2006, p. 1).
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Pentru asigurarea promptitudinii, Comisia trebuie să fie
abilitată să publice lista produselor și a tehnologiilor care
urmează să fie adoptată de Comitetul pentru sancțiuni
sau Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor
Unite și, dacă este necesar, să adauge numerele de
referință preluate din Nomenclatura combinată stabilită
în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și
statistică și Tariful Vamal Comun (1).

De asemenea, Comisia trebuie să fie abilitată să modifice
lista produselor de lux, în cazul în care este necesar, în
funcție de orice definiție sau orientările pe care le poate
promulga Comitetul pentru sancțiuni, pentru a facilita
aplicarea restricțiilor privind produsele de lux, ținând
seama de lista produselor de lux redactată de alte jurisdicții.

(8)

Pentru asigurarea promptitudinii, Comisia trebuie să fie
abilitată să modifice lista persoanelor, a entităților și a
organismelor ale căror fonduri și resurse economice
trebuie blocate, pe baza deciziilor luate fie de Comitetul
pentru sancțiuni, fie de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

(9)

Statele membre stabilesc sancțiunile care se aplică în
cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament.
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie proporționale,
eficiente și disuasive.

(10)

Pentru a se asigura eficiența măsurilor prevăzute în
prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în
vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „Comitetul pentru sancțiuni” înseamnă Comitetul Consiliului
de Securitate al Organizației Națiunilor Unite constituit în
temeiul punctului 12 din Rezoluția 1718 (2006) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite;

2. „Coreea de Nord” înseamnă Republica Populară Democrată
Coreeană;

3. „asistența tehnică” înseamnă orice sprijin tehnic legat de
repararea, dezvoltarea, fabricarea, montajul, testarea, între(1) JO L 256, 7.9.1987, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 129/2007 (JO L 56,
23.2.2007, p. 1).
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ținerea sau orice alt serviciu tehnic și poate lua următoarele
forme: instruire, consiliere, formare, transmitere de
cunoștințe sau calificări operaționale sau servicii de
consultanță; inclusiv forme verbale de asistență;

4. „fondurile” înseamnă activele financiare și avantajele
economice de orice natură, care includ, dar nu se limitează
la:

(a) numerar, cecuri, creanțe în numerar, credite fără
acoperire, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(b) depozite la instituții financiare sau alte entități, solduri de
conturi, creanțe și titluri de creanță;

(c) titluri de proprietate și de împrumut, cum ar fi acțiunile,
certificatele reprezentând valori mobiliare, obligațiunile,
biletele la ordin, garanțiile, obligațiunile negarantate și
contractele pentru produse derivate, tranzacționate la
bursă sau care fac obiectul unei investiții private;

(d) dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori percepute pe active;

(e) credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună
execuție sau alte angajamente financiare;

(f) scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare; și

(g) orice document care atestă deținerea de cote-părți dintrun fond sau de resurse financiare;

5. „înghețarea fondurilor” înseamnă orice acțiune de împiedicare a oricărui flux, transfer, modificări, utilizări sau acces
la fonduri, care ar avea drept consecință o modificare a
volumului, a valorii, a localizării, a proprietății, a posesiei,
a naturii, a destinației acestora sau orice altă modificare care
ar putea permite utilizarea acestora, inclusiv gestionarea
portofoliului;

6. „resursele economice” înseamnă activele de orice fel,
corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care
nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de
fonduri, bunuri sau servicii;

7. „înghețarea resurselor economice” înseamnă orice acțiune
care vizează împiedicarea utilizării resurselor economice
pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice
mod, inclusiv, dar nu exclusiv, prin vânzarea, închirierea
sau ipotecarea acestora;
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8. „teritoriul Comunității” înseamnă teritoriile statelor membre
cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta,
inclusiv în ceea ce privește spațiul aerian.
Articolul 2
(1)

(2)
Interdicțiile menționate la alineatul (1) nu se aplică în
cazul vehiculelor care nu sunt destinate luptelor, care au fost
fabricate sau echipate pentru a asigura protecție balistică,
destinate numai utilizării pentru protecția personalului Uniunii
Europene sau statelor sale membre în Coreea de Nord.

Se interzic:

Articolul 4

(a) vânzarea, livrarea, transferul sau exportul, direct sau indirect,
de echipamente și tehnologie, inclusiv programe de
calculator, enumerate în anexa I, originare sau nu din
Comunitate, către orice persoană fizică sau juridică,
entitate sau organism localizat în Coreea de Nord sau
destinat utilizării în Coreea de Nord;
(b) participarea voluntară și deliberată la activități care au drept
scop sau efect direct sau indirect încălcarea interdicției
menționate la litera (a).
(2)
Anexa I include orice produse, materiale, echipamente,
produse sau tehnologii, inclusiv programe de calculator, care
au dublă utilizare în sensul definițiilor din Regulamentul (CE)
nr. 1334/2000 și ar putea contribui la programele nord-coreene
privind activitățile nucleare, alte arme de distrugere în masă sau
rachetele balistice, după cum s-a determinat de către Comitetul
pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației
Națiunilor Unite. Aceasta nu include produsele și tehnologiile
incluse în Lista comună de echipamente militare a Uniunii
Europene (1).
(3)
Se interzic achiziționarea, importul sau transportul de
produse și tehnologii, enumerate în anexa I, din Coreea de
Nord, indiferent dacă articolele respective sunt sau nu
originare din Coreea de Nord.
Articolul 3
(1)
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Se interzice:

(a) acordarea, direct sau indirect, de asistență tehnică privind
produsele și tehnologia enumerate în Lista comună de echipamente militare a Uniunii Europene sau în anexa I, precum
și privind furnizarea, producerea, întreținerea și utilizarea
produselor enumerate în Lista comună de echipamente
militare a Uniunii Europene sau în anexa I oricărei
persoane fizice sau juridice, entități sau organism din
Coreea de Nord sau destinate utilizării în Coreea de Nord;
(b) acordarea, direct sau indirect, de finanțare privind bunurile
și tehnologia enumerate în Lista comună de echipamente
militare a Uniunii Europene sau în anexa I, incluzând în
special subvenții, împrumuturi și asigurare a creditelor la
export, pentru orice vânzare, furnizare, transport sau
export al unor astfel de produse sau pentru acordarea
oricărui tip de asistență tehnică conexă oricărei persoane
fizice sau juridice, entități sau organism din Coreea de
Nord sau destinate utilizării în Coreea de Nord;
(c) participarea voluntară și deliberată la activități care au drept
scop sau efect direct sau indirect promovarea operațiunilor
menționate la litera (a) sau (b).
(1) Versiunea curentă a listei este publicată la pagina 58 din prezentul
Jurnal Oficial.

Se interzic:
(a) vânzarea, livrarea, transferul sau exportul, direct sau indirect,
al produselor de lux enumerate în anexa III către Coreea de
Nord;
(b) participarea voluntară și deliberată la activități care au drept
scop sau efect direct sau indirect încălcarea interdicției
menționate la litera (a).
Articolul 5
(1)
În cazul în care într-un anumit caz se consideră necesară
o derogare de la articolul 2 alineatul (1) litera (a) sau de la
articolul 3 alineatul (1) litera (a) sau (b), sau de la articolul 4
litera (a), vânzătorul, furnizorul, partea care efectuează
transferul, exportatorul sau prestatorul de servicii interesat
poate prezenta o cerere motivată corespunzător adresată autorităților competente ale unui stat membru, indicate în paginile
web enumerate în anexa II. Statul membru care a primit cererea
poate adresa Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor
Unite o cerere de aprobare specifică, în cazul în care consideră
că o astfel de derogare este justificată.
(2)
Respectivul stat membru informează celelalte state
membre și Comisia asupra oricărei cereri de aprobare prezentată
Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite în
temeiul alineatului (1).
(3)
Autoritățile competente din statele membre, indicate în
paginile web enumerate în anexa II, pot autoriza vânzarea,
livrarea, transferul, exportul sau acordarea de asistență tehnică,
în condițiile pe care le consideră justificate, în cazul în care
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a
aprobat cererea de aprobare specifică.
Articolul 6
(1)
Se îngheață toate fondurile și resursele economice aparținând, aflate în proprietatea sau controlate de persoanele, entitățile și organismele enumerate în anexa IV. Anexa IV cuprinde
persoanele, entitățile sau organismele desemnate de Comitetul
pentru sancțiuni sau de Consiliul de Securitate al Organizației
Națiunilor Unite în conformitate cu punctul 8 litera (d) din
Rezoluția 1718 (2006) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.
(2)
Se interzice punerea la dispoziție, în mod direct sau
indirect, și utilizarea în beneficiul persoanelor fizice sau
juridice, al entităților sau al organismelor enumerate în anexa
IV a fondurilor sau a resurselor economice de orice fel.
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(3)
Se interzice participarea voluntară și deliberată la activități
care au drept scop sau efect direct sau indirect eludarea
măsurilor menționate la alineatele (1) și (2).

Articolul 7
(1)
Prin derogare de la articolul 6, autoritățile competente din
statele membre, indicate în paginile web enumerate în anexa II,
pot autoriza deblocarea de fonduri sau resurse economice
înghețate, în condițiile pe care le consideră corespunzătoare,
după ce s-a stabilit că aceste fonduri sau resurse economice
sunt:

(a) necesare pentru a acoperi nevoile de bază ale persoanelor
enumerate în anexa IV și ale membrilor dependenți ai familiilor acestora, inclusiv cheltuielile pentru alimente, chirie sau
rambursări ipotecare, pentru medicamente sau cheltuieli
medicale, impozite, prime de asigurare și servicii publice;

(b) destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și
rambursării cheltuielilor pentru servicii juridice; sau

(c) destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe pentru
prestarea de servicii pentru păstrarea sau gestionarea
curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate; și

în cazul în care statul membru în cauză a notificat Comitetului
pentru sancțiuni hotărârea și intenția sa de a acorda o autorizație, iar Comitetul pentru sancțiuni nu a obiectat la o astfel
de acțiune în termen de cinci zile de la notificare.

(2)
Prin derogare de la articolul 6, autoritățile competente din
statele membre, indicate în paginile web enumerate în anexa II,
pot autoriza deblocarea sau utilizarea de fonduri sau resurse
economice înghețate, după ce au stabilit că fondurile sau
resursele economice sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca statele membre să fi notificat această
concluzie Comitetului pentru sancțiuni, iar concluzia să fi fost
aprobată de Comitet.
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II, pot autoriza deblocarea sau utilizarea de fonduri sau
resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele
condiții:

(a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei garanții
judiciare, administrative sau arbitrale, instituite înainte de 14
octombrie 2006, sau al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate înaintea datei respective;

(b) fondurile sau resursele economice sunt folosite exclusiv
pentru satisfacerea pretențiilor garantate prin garanția
respectivă sau recunoscute ca valabile într-o astfel de
sentință, în limitele stabilite prin actele cu putere de lege
și normele administrative aplicabile care reglementează
drepturile persoanelor care ridică astfel de pretenții;

(c) garanția sau hotărârea judecătorească nu este în favoarea
unei persoane, entități sau organism enumerat în anexa IV;

(d) recunoașterea faptului că garanția sau hotărârea judecătorească nu contravine politicii publice a statului membru
interesat;

(e) garanția sau hotărârea judecătorească a fost notificată de
către statul membru Comitetului pentru sancțiuni.

Articolul 9
(1)
Articolul 6 alineatul (2) nu interzice instituțiilor financiare
sau de credit din Comunitate să crediteze conturile înghețate în
cazul în care acestea primesc fonduri transferate de o terță parte
în contul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism
aflat pe listă, cu condiția ca sumele suplimentare primite în
astfel de conturi să fie la rândul lor înghețate. Instituția
financiară sau de credit informează fără întârziere autoritățile
competente despre astfel de tranzacții.

(2)
Articolul 6 alineatul (2) nu se aplică adăugării în conturile
înghețate a următoarelor sume:

(a) dobânzi sau venituri acumulate pe conturile respective; sau
(3)
Respectivele state membre informează celelalte state
membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în
temeiul alineatelor (1) și (2).

(b) plăți datorate în temeiul unor contracte, acorduri sau
obligații încheiate sau apărute înainte de 14 octombrie
2006,

Articolul 8
Prin derogare de la articolul 6, autoritățile competente din
statele membre, indicate în paginile web enumerate în anexa

cu condiția ca aceste dobânzi, venituri de altă natură sau plăți să
fie înghețate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1).
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Articolul 10
(1)
Fără a aduce atingere normelor aplicabile cu privire la
comunicarea de informații, confidențialitatea și secretul profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a) furnizează de îndată autorităților competente din statele
membre în care își au reședința sau sunt stabilite, indicate
în paginile web enumerate în anexa II, orice informații care
ar putea favoriza respectarea prezentului regulament, cum ar
fi conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul
6, și transmit informațiile respective Comisiei, în mod direct
sau prin intermediul respectivelor state membre;

(b) cooperează cu autoritățile competente indicate în paginile
web enumerate în anexa II pentru verificarea acestei
informații.

(2)
Orice informații suplimentare primite direct de Comisie
sunt comunicate respectivelor state membre.

(3)
Orice informații furnizate sau primite în conformitate cu
prezentul articol sunt utilizate numai în scopul pentru care au
fost furnizate sau primite.
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Națiunilor Unite și, după caz, să adauge numerele de
referință preluate din Nomenclatura combinată în conformitate cu anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87;

(b) să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de
statele membre;

(c) să modifice anexa III pentru a detalia sau adapta lista
bunurilor enumerate în aceasta, în conformitate cu orice
definiții sau orientări care pot fi promulgate de Comitetul
pentru sancțiuni și ținând seama de listele realizate de alte
jurisdicții, sau pentru a adăuga numerele de referință
preluate din Nomenclatura combinată în conformitate cu
anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, dacă acest
fapt este necesar sau oportun;

(d) să modifice anexa IV pe baza concluziilor Comitetului
pentru sancțiuni sau ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite;

(e) să modifice anexa I sau IV în conformitate cu orice decizie
adoptată de Consiliu pe baza Poziției comune
2006/795/PESC.

Articolul 11
Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a
autoriza punerea la dispoziție a acestora, efectuate cu bunăcredință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu
dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel
răspunderea persoanei juridice sau fizice sau a entității care
procedează la acestea, a personalului de conducere sau a angajaților acesteia, cu excepția cazurilor în care s-a stabilit că
fondurile sau resursele economice au fost înghețate sau
reținute în urma unui act de neglijență.

(1)
Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile care
se aplică în cazul încălcării prezentului regulament și iau
măsurile necesare pentru a garanta aplicarea acestora. Sancțiunile prevăzute sunt eficiente, proporționale și disuasive.

Articolul 12

(2)
După intrarea în vigoare a prezentului regulament,
Comisiei îi sunt comunicate de îndată de statele membre
normele în cauză, precum și orice modificare ulterioară a
acestora.

Comisia și statele membre se informează reciproc fără întârziere
cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și
își comunică informațiile utile de care dispun în ceea ce privește
prezentul regulament, în special cele privind încălcările și
problemele întâmpinate în punerea în aplicare a acestuia și
hotărârile judecătorești pronunțate de instanțele naționale.

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15
(1)
Statele membre desemnează autoritățile competente
prevăzute în prezentul regulament și le indică în sau prin
paginile web enumerate în anexa II.

Comisia este abilitată:

(a) să modifice anexa I pe baza concluziilor Comitetului pentru
sancțiuni sau ale Consiliului de Securitate al Organizației

(2)
După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele
membre informează neîntârziat Comisia în legătură cu autoritățile competente și cu orice modificări ulterioare referitoare la
acestea.
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Articolul 16
Prezentul regulament se aplică:
(a) pe teritoriul Comunității;
(b) la bordul oricăror aeronave sau nave care se află sub jurisdicția unui stat membru;

29.3.2007

(d) oricărei persoane juridice, entități sau organism, înmatriculat
sau constituit în conformitate cu legislația unui stat
membru;
(e) oricărei persoane juridice, entități sau organism care își
exercită întreaga activitate sau o parte a acesteia în Comunitate.
Articolul 17

(c) oricărei persoane, din interiorul sau exteriorul Comunității,
care este resortisant al unui stat membru;

Prezentul regulament intră în vigoare 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, 27 martie 2007.
Pentru Consiliu
Președintele
P. STEINBRÜCK
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ANEXA I
Produse și tehnologii menționate la articolele 2 și 3

A. Produse
(a se completa în timp util)
B. Tehnologii
(a se completa în timp util)
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ANEXA II
Paginile web care cuprind informații referitoare la autoritățile competente prevăzute la articolele 5, 7, 8, 10 și
15, precum și adresa pentru notificarea Comisiei Europene
BELGIA
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
(a se completa în timp util)
REPUBLICA CEHĂ
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANEMARCA
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ESTONIA
http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/
GRECIA
http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/
SPANIA
www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales
FRANȚA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
IRLANDA
www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities
ITALIA
http://www.esteri.it/UE/deroghe.html
CIPRU
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt
LUXEMBURG
http://www.mae.lu/sanctions
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UNGARIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
ȚĂRILE DE JOS
http://www.minbuza.nl/sancties
AUSTRIA
(a se completa în timp util)
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTUGALIA
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROMÂNIA
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACIA
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SUEDIA
(a se completa în timp util)
REGATUL UNIT
www.fco.gov.uk/competentauthorities
Adresa pentru notificarea Comisiei Europene:
European Commission
DG External Relations
Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP
Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention
CHAR 12/106
B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel.: (32 2) 295 55 85, 299 11 76
Fax: (32 2) 299 08 73
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ANEXA III
Produse de lux prevăzute la articolul 4
1. Cai pursânge
2. Caviar și înlocuitori ai caviarului
3. Trufe și preparate din trufe
4. Vinuri de calitate superioară (inclusiv spumoase), rachiuri și băuturi spirtoase
5. Trabucuri și țigări de foi de calitate superioară
6. Parfumuri, ape de toaletă și cosmetice de lux, inclusiv produse de înfrumusețare și cosmetice
7. Produse din piele, harnașamente și articole de călătorie, genți și alte articole similare de calitate superioară
8. Materiale, accesorii vestimentare și pantofi (independent de material) de calitate superioară
9. Covoare împletite manual, preșuri și tapiserii țesute manual
10. Perle, pietre prețioase și semiprețioase, articole din perle, bijuterii, articole din aur și argint
11. Monede și bancnote scoase din uz
12. Tacâmuri de metal prețios sau placate cu metal prețios
13. Veselă de calitate înaltă din porțelan, piatră sau lut sau obiecte de olărit de înaltă calitate
14. Obiecte de sticlărie din cristal cu plumb de înaltă calitate
15. Dispozitive electronice de înaltă calitate uz casnic
16. Aparatură electrică/electronică sau optică de înaltă calitate pentru înregistrarea și reproducerea de sunete și imagini
17. Vehicule de lux pentru transportul persoanelor pe sol, aer sau apă, precum și accesoriile și piesele de schimb ale
acestora
18. Ceasuri de lux și piesele de schimb ale acestora
19. Instrumente muzicale de înaltă calitate
20. Opere de artă, obiecte de colecție și antichități
21. Articole și echipament de schi, golf, scufundări și sporturi acvatice
22. Articole și echipament pentru biliard, bowling automat, jocuri de cazino și jocuri operate de monede sau bancnote
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ANEXA IV
Lista persoanelor, a entităților și a organismelor prevăzute la articolul 6
A. Persoane fizice:
(a se completa în timp util)
B. Persoane juridice, entități si organisme
(a se completa în timp util)
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REGULAMENTUL (CE) NR. 330/2007 AL COMISIEI
din 28 martie 2007
de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite
fructe și legume
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

(2)

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din
21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a
regimului de import pentru fructe și legume (1), în special
articolul 4 alineatul (1),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a
rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din
Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către
Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe,
pentru produsele și termenele menționate în anexa
acestuia.

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele
forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute
în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în
tabelul din anexă.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la 29 martie 2007.

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

Adoptat la Bruxelles, 28 martie 2007.
Pentru Comisie
Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost
modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005
(JO L 62, 9.3.2005, p. 3).
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ANEXĂ
la Regulamentul Comisiei din 28 martie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea
prețului de intrare pentru anumite fructe și legume
(EUR/100 kg)
(Cod NC)

Codul țărilor terțe

(1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

IL
MA
SN
TN
TR
ZZ

271,1
100,0
320,6
137,2
178,4
201,5

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

171,8
64,1
160,8
132,2

0709 90 70

MA
TR
ZZ

59,7
111,8
85,8

0709 90 80

EG
IL
ZZ

242,2
80,8
161,5

0805 10 20

CU
EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

47,3
45,4
50,3
51,0
57,6
54,2
51,0

0805 50 10

IL
TR
ZZ

64,2
52,4
58,3

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

77,0
77,2
101,7
89,3
73,9
114,6
106,8
65,8
87,2
88,2

0808 20 50

AR
CL
CN
ZA
ZZ

75,0
95,8
54,5
77,3
75,7

(1) Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul
„ZZ” reprezintă „alte origini”.
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REGULAMENTUL (CE) NR. 331/2007 AL COMISIEI
din 28 martie 2007
de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor la import suplimentare pentru
anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1002/2006 pentru anul
de comercializare 2006/2007
fost modificate ultima dată prin Regulamentul (CE)
nr. 262/2007 al Comisiei (4).

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului
din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în
sectorul zahărului (1),
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei
din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește
schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special
articolul 36,
întrucât:
(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, zahăr brut
și de anumite siropuri pentru anul de comercializare
2006/2007 au fost stabilite de Regulamentul (CE)
nr. 1002/2006 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au

(2)

Datele de care dispune în prezent Comisia duc la modificarea valorilor respective, în conformitate cu regulile și
normele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la
importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE)
nr. 1002/2006 pentru anul de comercializare 2006/2007,
sunt modificate și figurează în anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la 29 martie 2007.

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

Adoptat la Bruxelles, 28 martie 2007.
Pentru Comisie
Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2011/2006 (JO L 384,
29.12.2006, p. 1).
2
( ) JO L 178, 1.7.2006, p. 24. Regulament, astfel cum a fost modificat
prin Regulamentul (CE) nr. 2031/2006 (JO L 414, 30.12.2006,
p. 43).
(3) JO L 179, 1.7.2006, p. 36.

(4) JO L 72, 13.3.2007, p. 12.
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ANEXĂ
Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare la importul de zahăr alb, zahăr brut și
produse având codul NC 1702 90 99 aplicabile începând cu 29 martie 2007
(EUR)
Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg
net din produsul în cauză

Codul NC

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net
din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

20,09

6,26

(1)

20,09

11,88

1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)

20,09
20,09

6,07
11,37

1701 91 00 (2)

26,55

11,96

1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)

26,55
26,55

7,44
7,44

1702 90 99 (3)

0,27

0,38

1701 11 90

(1) Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită în anexa I punctul III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului (JO
L 58, 28.2.2006, p. 1).
(2) Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită în anexa I punctul II la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.
3
( ) Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.
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REGULAMENTUL (CE) NR. 332/2007 AL COMISIEI
din 27 martie 2007
privind modalitățile tehnice de transmitere a statisticilor cu privire la transportul feroviar
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2002
privind statisticile din transportul feroviar (1), în special
articolul 6 alineatul (2),

Formatul tehnic pentru transmiterea de date Comisiei (Eurostatului) este cel prezentat în anexă.
Statele membre folosesc acest format pentru datele privind anul
de referință 2007 și anii următori.
Articolul 2

întrucât:
(1)

Este necesar să se specifice detaliat formatul în care
trebuie transmise Comisiei (Eurostatului) datele privind
transportul feroviar pentru a se asigura faptul că informațiile pot fi procesate rapid și într-o manieră profitabilă.

(2)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului pentru programe
statistice, constituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom
a Consiliului (2),

Datele și metadatele furnizate în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 91/2003 sunt transmise în format electronic de către
orice organizație desemnată de autoritățile naționale către
singurul punct de intrare pentru date al Comisiei (Eurostatului).
Transferul este conform cu un standard de schimb adecvat
specificat de Eurostat.
Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea 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, 27 martie 2007.
Pentru Comisie
Joaquín ALMUNIA

Membru al Comisiei

(1) JO L 14, 21.1.2003, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat
prin Regulamentul (CE) nr. 1192/2003 al Comisiei (JO L 167,
4.7.2003, p. 13).
(2) JO L 181, 28.6.1989, p. 47.
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ANEXĂ
FORMAT TEHNIC PENTRU TRANSMITEREA DATELOR
1. STRUCTURA DATELOR
Înregistrările de date individuale care trebuie trimise Eurostatului la fiecare trimestru, an sau perioadă de cinci ani
cuprind 9 seturi de date, fiecare corespunzând unei anexe la Regulamentul (CE) nr. 91/2003. Aceste seturi de date
cuprind următoarele date:

— statistici anuale privind transportul de mărfuri – raportare detaliată (anexa A);
— statistici anuale privind transportul de mărfuri – raportare simplificată (anexa B);
— statistici anuale privind transportul de călători – raportare detaliată (anexa C);
— statistici anuale privind transportul de călători – raportare simplificată (anexa D);
— statistici trimestriale privind transportul de mărfuri și de călători (anexa E);
— statistici regionale cincinale privind transportul de mărfuri și de călători (anexa F);
— statistici cincinale privind fluxurile de trafic pe rețeaua feroviară (anexa G);
— statistici privind accidentele (anexa H);
— lista întreprinderilor feroviare pentru care sunt furnizate statistici (anexa I).
Anexele B și D stabilesc condiții de raportare simplificate, care pot fi folosite de către statele membre ca alternativă la
raportarea normală detaliată stabilită în anexele A și C, pentru întreprinderi care se situează sub pragurile precizate la
articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 91/2003.

2. LISTĂ DE CÂMPURI
În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 91/2003, în fiecare anexă trebuie prevăzut câte un set de date sub forma
unui fișier plat care folosește punct și virgulă „;” ca separator de câmpuri. Fiecare set de date, cu excepția setului de date
C, trebuie să conțină informații pentru toate tabelele cerute în mod obligatoriu în anexă. Pentru fiecare set de date,
numărul de câmpuri din fiecare raportare este fix. Așadar, toate câmpurile trebuie să figureze, chiar dacă sunt lipsite de
informații (două separatoare de câmpuri notate succesiv indică un câmp lipsit de conținut).

Câmpurile individuale sunt descrise mai jos după cum urmează:

— „Numărul câmpului”: acesta indică poziția câmpului în raportare;
— „Numele câmpului”: acesta fie se referă la o variabilă din Regulamentul (CE) nr. 91/2003, fie la un identificator
intern folosit pentru identificarea raportului;

— „Descriere”: scurtă descriere a conținutului câmpului;
— „Codificare”: în tabelele A2 și A4, anumite câmpuri trebuie codificate conform anexelor J și K la Regulamentul (CE)
nr. 91/2003. Regulile de codificare suplimentare sunt definite aici. Mai multe explicații și recomandări privind
codificarea sunt prevăzute de Eurostat în liniile directoare privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 91/2003;
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— „Tipul câmpului”: indică existența în cadrul câmpului a unor informații numerice sau a unui text; toate informațiile
numerice trebuie furnizate sub forma unui număr întreg;
— „Lungimea maximă”: lungimea maximă prevăzută a datelor pentru un anumit câmp. Datele prea lungi nu pot fi
încărcate;
— „Indicator de confidențialitate” (FlagC) indică dacă raportarea este considerată confidențială de către statele membre
[Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului (1), articolul 13 alineatul (1) și Regulamentul (Euratom; CEE)
nr. 1588/90 al Consiliului (2), articolul 2];
— „Indicator de autorizare a difuzării” de date confidențiale (FlagD) indică dacă informațiile confidențiale furnizate de
către statele membre pot fi difuzate [Regulamentul (CE) nr. 322/97, articolul 13 alineatul (2) și Regulamentul
(Euratom, CEE) nr. 1588/90, articolul 5 alineatul (4)]. Prin urmare, Comisia este autorizată prin lege să schimbe
hotărârea statelor membre în cazuri bine definite. Aceasta se face prin schimbarea FlagD=1 cu FlagD=0 când
FlagC=1.
Setul de date pentru anexa A: Statistici anuale privind transportul de mărfuri – raportare detaliată

Număr
câmp

Nume câmp

Descriere

Codificare

Tip câmp

Coduri
Lungispecifice
me
pentru
maximă valorile lipsă

1

RCount

Țara declarantă

nomenclatura ISO-3166-alpha2,
cu excepția „UK” pentru Regatul
Unit

Text

2

2

DsetID

Identificator set de date

A1 la A9

Text

2

3

Year

Anul setului de date

4 cifre

Text

4

4

Period

Perioada de referință

A0

Text

2

5

TransID

Tipul de transport

0: transport total
1: transport național

Text

1

2: transport internațional – total
3: transport internațional – ieșiri
4: transport internațional –
intrări
5: transport de tranzit
6

Goods

Tipul de mărfuri

anexa J la regulament

Text

2

7

DGoods

Tipul de mărfuri
periculoase

anexa K la regulament

Text

3

8

LDG

Țara de încărcare

nomenclatura ISO-3166-alpha2,
cu excepția „UK” pentru Regatul
Unit

Text

2

XX

9

UNL

Țara de descărcare

nomenclatura ISO-3166-alpha2,
cu excepția „UK” pentru Regatul
Unit

Text

2

XX

Consgmt

Tipul de modalitate de
expediție

1: trenuri încărcate complet
2: vagoane încărcate complet

Text

1

Text

1

10

3: altele
9: necunoscut
11

TTU

Tipul unității de transport

1: containere și containere
mobile
2: semiremorci (neînsoțite)
3: autovehicule (însoțite)
9: necunoscut

(1) JO L 52, 22.2.1997, p. 1.
(2) JO L 151, 15.6.1990, p. 1.

29.3.2007

RO

Număr
câmp
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Nume câmp

Descriere

L 88/19

Codificare

Tip câmp

Coduri
Lungispecifice
me
pentru
maximă valorile lipsă

12

Tonnes

Transport total de mărfuri

Tone

Numeric

10

13

Tkm

Transport total de mărfuri
în tone pe 1 000 km

Tone/1 000 km

Numeric

10

14

NbrITU

Număr de unități de
transport intermodal

Număr de UTI

Numeric

8

15

TeuITU

Unități de transport
intermodal efectuate în
TEU

TEU

Numeric

8

16

TrainKM

Mișcări de trenuri de
marfă pe 1 000 km

Tren/1 000 km

Numeric

8

17

FlagC

Indicator de confidențialitate

1: confidențial

Text

1

Indicator de autorizare a
difuzării

1: difuzare neautorizată

Text

1

18

FlagD

0: neconfidențial
0: difuzare autorizată

În fișierul plat care conține datele pentru anexa A, fiecare raportare cuprinde 18 câmpuri. Următorul tabel prezintă cu
gri câmpurile care trebuie furnizate pentru diversele tabele ale anexei A. Căsuțele albe corespund câmpurilor fără
conținut din raportare. Un câmp-cheie este notat cu un asterisc. Combinația valorilor câmpurilor-cheie dintr-o
raportare trebuie să constituie o valoare-cheie unică în cadrul fișierului. Dacă există duplicate de valori-cheie,
fișierul nu se va încărca corect.

Dset ID
Număr
câmp

Nume câmp

A1

A2

A3

A4

A5 (1)

A6

A7

A8

A9

1

RCount

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

*

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

*

*

*

*

*

5

TransID

*

*

*

*

6

Goods

7

DGoods

8

LDG

*

9

UNL

*

10

Consgmt

11

TTU

12

Tonnes

13

Tkm

14

NbrITU

15

TeuITU

16

TrainKM

17

FlagC

18

FlagD

(1) Tabelul A5 este un tabel opțional.

*
*
*

*
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Setul de date pentru anexa B: Statistici anuale privind transportul de mărfuri – raportare simplificată

Număr
câmp

Nume câmp

Descriere

Codificare

Tip câmp

Coduri
Lungispecifice
me
pentru
maximă valorile lipsă

1

RCount

Țara declarantă

nomenclatura ISO-3166-alpha2,
cu excepția „UK” pentru Regatul
Unit

Text

2

2

DsetID

Identificator set de date

B1 la B2

Text

2

3

Year

Anul setului de date

4 cifre

Text

4

4

Period

Perioada de referință

A0

Text

2

5

TransID

Tipul de transport

0: transport total
1: transport național

Text

1

2: transport internațional – total
3: transport internațional – ieșiri
4: transport internațional –
intrări
5: transport de tranzit
6

Tonnes

Transport total de mărfuri

Tone

Numeric

10

7

Tkm

Transport total de mărfuri
în tone pe 1 000 km

Tone/1 000 km

Numeric

10

8

TrainKm

Mișcări de trenuri de
marfă pe 1 000 km

Tren/1 000 km

Numeric

8

9

FlagC

Indicator de
confidențialitate

1: confidențial
0: neconfidențial

Text

1

10

FlagD

Indicator de autorizare a
difuzării

1: difuzare neautorizată

Text

1

0: difuzare autorizată

În fișierul plat care conține datele pentru anexa B, fiecare raportare cuprinde 10 câmpuri. Următorul tabel prezintă cu
gri câmpurile care trebuie furnizate pentru fiecare dintre cele două tabele ale anexei B. Căsuțele albe corespund
câmpurilor lipsite de conținut din raportare. Un câmp-cheie este notat cu un asterisc. Combinația valorilor
câmpurilor-cheie dintr-o raportare trebuie să constituie o valoare-cheie unică în cadrul fișierului. Dacă există
duplicate de valori-cheie, fișierul nu se va încărca corect.

Dset ID
Număr câmp

Nume câmp

B1

B2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

TransID

*

6

Tonnes

7

Tkm

8

TrainKM

9

FlagC

10

FlagD
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Setul de date pentru anexa C: Statistici anuale privind transportul de călători – raportare detaliată

Număr
câmp

Nume câmp

Descriere

Codificare

Tip câmp

Coduri
Lungispecifice
me
pentru
maximă valorile lipsă

1

RCount

Țara declarantă

nomenclatura ISO-3166-alpha2,
cu excepția „UK” pentru Regatul
Unit

Text

2

2

DsetID

Identificator set de date

C1 la C5

Text

2

3

Year

Anul setului de date

4 cifre

Text

4

4

Period

Perioada de referință

A0

Text

2

5

TransID

Tipul de transport

1: transport național
2: transport internațional – total

Text

1

3: transport internațional – ieșiri
4: transport internațional –
intrări
6

LDG

Țara de încărcare

nomenclatura ISO-3166-alpha2,
cu excepția „UK” pentru Regatul
Unit

Text

2

XX

7

UNL

Țara de descărcare

nomenclatura ISO-3166-alpha2,
cu excepția „UK” pentru Regatul
Unit

Text

2

XX

8

Pass

Transport total de călători

Călători

Numeric

10

9

Passkm

Transport total de călători
pe 1 000 km

p/1 000 km

Numeric

10

10

TrainKm

Mișcări de trenuri de
călători pe 1 000 km

Tren/1 000 km

Numeric

8

11

FlagC

Indicator de confidențialitate

1: confidențial
0: neconfidențial

Text

1

12

FlagD

Indicator de autorizare a
difuzării

1: difuzare neautorizată
0: difuzare autorizată

Text

1

În fișierul plat care conține datele pentru anexa C, fiecare raportare cuprinde 12 câmpuri. Următorul tabel prezintă cu
gri câmpurile care trebuie furnizate pentru diversele tabele ale anexei C. Căsuțele albe corespund câmpurilor lipsite de
conținut din raportare. Un câmp-cheie este notat cu un asterisc. Combinația valorilor câmpurilor-cheie dintr-o
raportare trebuie să reprezinte o valoare-cheie unică în cadrul fișierului. Dacă există duplicate de valori-cheie,
fișierul nu se va încărca corect.

Informații provizorii (tabelele C1 și C2), finale și consolidate (tabelele C3 și C4) urmează a fi trimise la date diferite și
după aceeași structură.

Dset ID
Număr
câmp

C1 (1)

Nume câmp

C2 (1)

C3 (2)

C4 (2)

C5

1

RCount

*

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

*

RO
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Dset ID
Număr
câmp

C1 (1)

Nume câmp

* 1 & 2

C2 (1)

C3 (2)

*3& 4

* 1 & 2

C4 (2)

5

TransID

6

LDG

*

*

7

UNL

*

*

8

Pass

9

Passkm

10

TrainKM

11

FlagC

12

FlagD

C5

*3& 4

(1) Informații provizorii.
(2) Informații finale consolidate.

Setul de date pentru anexa D: Statistici anuale privind transportul de călători – raportare simplificată

Număr
câmp

Nume câmp

Descriere

Codificare

Tip câmp

Coduri
Lungispecifice
me
pentru
maximă valorile lipsă

1

RCount

Țara declarantă

nomenclatura ISO-3166-alpha2,
cu excepția „UK” pentru Regatul
Unit

Text

2

2

DsetID

Identificator set de date

D1 la D2

Text

2

3

Year

Anul setului de date

4 cifre

Text

4

4

Period

Perioada de referință

A0

Text

2

5

Pass

Transport total de călători

Călători

Numeric

10

6

Passkm

Total de persoane transportate pe 1 000 km

p/1 000 km

Numeric

10

7

TrainKm

Transport total de călători
pe 1 000 km

Tren/1 000 km

Numeric

8

8

FlagC

Indicator de confidențialitate

1: confidențial

Text

1

Indicator de autorizare a
difuzării

1: difuzare neautorizată

Text

1

9

FlagD

0: neconfidențial

0: difuzare autorizată

În fișierul plat care conține datele pentru anexa D, fiecare raportare cuprinde 9 câmpuri. Următorul tabel prezintă cu
gri câmpurile care trebuie furnizate pentru fiecare dintre cele două tabele ale anexei D. Căsuțele albe corespund
câmpurilor lipsite de conținut din raportare. Un câmp-cheie este notat cu un asterisc. Combinația valorilor
câmpurilor-cheie dintr-o raportare trebuie să reprezinte o valoare-cheie unică în cadrul fișierului. Dacă există
duplicate de valori-cheie, fișierul nu se va încărca corect.

DsetID
Număr câmp

Nume câmp

D1

D2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

29.3.2007
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DsetID
Număr câmp

Nume câmp

4

Period

5

Pass

6

Passkm

7

TrainKM

8

FlagC

9

FlagD

D1

*

D2

*

Setul de date pentru anexa E: Statistici trimestriale privind transportul de mărfuri și de călători

Număr
câmp

Nume câmp

Descriere

Codificare

Tip câmp

Coduri
Lungispecifice
me
pentru
maximă valorile lipsă

1

RCount

Țara declarantă

nomenclatura ISO-3166-alpha2,
cu excepția „UK” pentru Regatul
Unit

Text

2

2

DsetID

Identificator bază date

E1 la E2

Text

2

3

Year

Anul bazei de date

4 cifre

Text

4

4

Period

Perioada de referință

Q1 la Q4

Text

2

5

Tonnes

Transport total de mărfuri

Tone

Numeric

10

6

Tkm

Transport total de mărfuri
în tone pe 1 000 km

Tone/1 000 km

Numeric

10

7

Pass

Transport total de călători

Călători

Numeric

10

8

Passkm

Transport total de călători
pe 1 000 km

p/1 000 km

Numeric

10

9

FlagC

Indicator de confidențialitate

1: confidențial

Text

1

Indicator de autorizare a
difuzării

1: difuzare neautorizată

Text

1

10

FlagD

0: neconfidențial

0: difuzare autorizată

În fișierul plat care conține datele pentru anexa E, fiecare raportare cuprinde 10 câmpuri. Următorul tabel prezintă cu
gri câmpurile care trebuie furnizate pentru fiecare dintre cele două tabele ale anexei E. Căsuțele albe corespund
câmpurilor lipsite de conținut din raportare. Un câmp-cheie este notat cu un asterisc. Combinația valorilor
câmpurilor-cheie dintr-o raportare trebuie să reprezinte o valoare-cheie unică în cadrul fișierului. Dacă există
duplicate de valori-cheie, fișierul nu se va încărca corect.

DsetID
Număr câmp

Nume câmp

E1

E2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

Tonnes
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DsetID
Număr câmp

Nume câmp

6

Tkm

7

Pass

8

Passkm

9

FlagC

10

FlagD

E1

E2

Setul de date pentru anexa H: Statistici privind accidentele

Număr
câmp

Nume câmp

Descriere

1

RCount

Țara declarantă

2

DsetID

3

Year

4
5

Lungime
Tip câmp
maximă

Codificare

nomenclatura ISO-3166-alpha2,
cu excepția „UK” pentru Regatul
Unit

Text

2

Identificator set de date

H1 la H4

Text

2

Anul setului de date

4 cifre

Text

4

Period

Perioada de referință

A0

Text

2

AccID

Tipul de accident

1: Coliziuni

Text

1

Text

1

2: Deraieri
3: Accidente implicând treceri la
nivel
4: Accidente suferite de
persoane datorită materialului
rulant în mișcare
5: Incendieri ale materialului
rulant
6: Altele
7: Total
9: Necunoscut
6

PersID

Categorii de persoane

1: Călători
2: Angajați
3: Altele
4: Total
[5: Utilizatori ai trecerii la nivel]
[6: Persoane neautorizate
preajma căilor ferate]

în

9: Necunoscut
7

NbAccSign

Numărul de accidente
importante

Număr

Numeric

8

8

NbAccInj

Numărul de accidente cu
răni grave

Număr

Numeric

8

9

NbAccDGIn

Numărul de accidente
care implică transportul
de mărfuri periculoase

Număr

Numeric

8

10

NbAccDGRe

Numărul de accidente
care implică dispersarea
de mărfuri periculoase

Număr

Numeric

8

11

NbPersK

Numărul de persoane
ucise

Număr

Numeric

8

12

NbPersI

Numărul de persoane cu
răni grave

Număr

Numeric

8

Coduri
specifice
pentru
valorile
lipsă

29.3.2007
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În fișierul plat care conține datele pentru anexa H, fiecare raportare cuprinde 12 câmpuri. Următorul tabel prezintă cu
gri câmpurile care trebuie furnizate pentru fiecare dintre tabelele anexei H. Căsuțele albe corespund câmpurilor lipsite
de conținut din raportare. Un câmp-cheie este notat cu un asterisc. Combinația valorilor câmpurilor-cheie dintr-o
raportare trebuie să reprezinte o valoare-cheie unică în cadrul fișierului. Dacă există duplicate de valori-cheie, fișierul nu
se va încărca corect.

Tabelul cuprinde alte două categorii de persoane care ar putea fi solicitate pe viitor: „5: Utilizatori ai trecerii la nivel” și
„6: Persoane neautorizate în preajma căilor ferate”.

DsetID
Număr câmp

Nume câmp

H1

H2

H3

H4

1

RCount

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

5

AccID

*

*

*

6

PersID

*

*

7

NbAccSign

8

NbAccInj (1)

9

NbAccDGIn

10

NbAccDGRe

11

NbPersK

12

NbPersI

(1) Numărul de accidente cu răni grave (NbAccInj) este o variabilă opțională în tabelul H1.

Set de date pentru anexa I

Număr
câmp

Nume câmp

Descriere

Codificare

Tip câmp

Coduri
Lungispecifice
me
pentru
maximă valorile lipsă

1

RCount

Țara declarantă

nomenclatura ISO-3166-alpha2,
cu excepția „UK” pentru Regatul
Unit

Text

2

2

DsetID

Identificator set de date

I1

Text

2

3

Year

Anul setului de date

4 cifre

Text

4

4

UCode

Codul întreprinderii
(constant)

nomenclatura ISO-3166-alpha2,
cu excepția „UK” pentru Regatul
Unit + număr de 3 cifre

Text

5

5

UName

Denumirea întreprinderii

Text

100

6

CountID

Țara în care își are sediul
întreprinderea

nomenclatura ISO-3166-alpha2,
cu excepția „UK” pentru Regatul
Unit

Text

2

7

IntFret

Activitatea de transport de
marfă: internațional

1: DA

Text

1

0: NU

XX

XX
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Număr
câmp
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Nume câmp

8

Natfret

9

Intpass

10

Natpass

Descriere

29.3.2007

Codificare

Tip câmp

Coduri
Lungispecifice
me
pentru
maximă valorile lipsă

Text

1

Text

1

Text

1

Activitatea de transport de
marfă: național

1: DA

Activitatea de transport de
călători: internațional

1: DA

Activitatea de transport de
călători: național

1: DA

1: DA
0: NU

Text

1

1: DA

Text

1

Text

1

1: DA
0: NU

Text

1

1: DA

Text

1

Text

1

11

DsetA

Date incluse în anexa A

12

DsetB

Date incluse în anex B

0: NU

0: NU

0: NU

0: NU
13

DsetC

Date incluse în anexa C

1: DA
0: NU

14

DsetD

Date incluse în anexa D

15

DsetE

Date incluse în anexa E

0: NU
16

DsetF

Date incluse în anexa F

1: DA
0: NU

17

DsetG

Date incluse în anexa G

1: DA
0: NU

Text

1

18

DsetH

Date incluse în anexa H

1: DA
0: NU

Text

1

19

Tons

Transport total de marfă
(în tone)

Tone

Numeric

10

20

Tkm

Transport total de marfă
(t/1 000 km)

Tone/1 000 kilometri

Numeric

10

21

Pass

Transport total de călători
(în călători)

Număr de călători

Numeric

10

22

Passkm

Transport total de călători
(călători/1 000 km)

Călători/1 000 km

Numeric

10

În fișierul plat care conține datele pentru anexa I, fiecare raportare cuprinde 22 câmpuri. Următorul tabel prezintă
toate câmpurile cu gri deoarece anexa I conține doar un tabel. Câmpurile opționale pot fi lăsate libere. Un câmp-cheie
este notat cu un asterisc. Combinația valorilor câmpurilor-cheie dintr-o raportare trebuie să reprezinte o valoare-cheie
unică în cadrul fișierului. Dacă există duplicate de valori-cheie, fișierul nu se va încărca corect.

Număr câmp

Nume câmp

DsetIDI1

1

RCount

*

2

DsetID

*

3

Year

*

RO
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Număr câmp

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

L 88/27

Nume câmp

4

UCode

5

UName (1)

6

CountID

7

IntFret

8

Natfret

9

Intpass

10

Natpass

11

DsetA

12

DsetB

13

DsetC

14

DsetD

15

DsetE

16

DsetF

17

DsetG

18

DsetH

19

Tons (2)

20

Tkm (3)

21

Pass (4)

22

Passkm (5)

DsetIDI1

*

Denumirea întreprinderii (UName) este o variabilă opțională.
Transport total de marfă (în tone) este o variabilă opțională.
Transport total de marfă (în t/1 000 km) (Tkm) este o variabilă opțională.
Transport total de călători (în persoane) (Pass) este o variabilă opțională.
Transport total de călători (în p/1 000 km) (Passkm) este o variabilă opțională.

3. VALORI LIPSĂ
Eurostat poate recomanda, pentru valorile lipsă sau alte valori speciale din anumite câmpuri, utilizarea unor coduri
specifice (a se vedea coloana „coduri specifice pentru valorile lipsă”).
Informațiile suplimentare sunt prevăzute în liniile directoare privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 91/2003.
4. ALTERNATIVE LA FORMATELE STANDARD
Statele membre pot folosi alte formate standard care să mențină structurile de date menționate anterior, acolo unde
acestea sunt propuse de Eurostat.
5. VALIDAREA DATELOR DE CĂTRE EUROSTAT
Înainte ca datele să fie încărcate în baza de date de producție, Eurostat supune unor controale de validare informațiile
transmise de către statele membre. În cazul în care un număr important de înregistrări sunt invalide, Eurostat
înștiințează statele membre cu privire la aceasta și aduce motivații pentru neacceptare. Statelor membre li se cere
îndreptarea erorilor identificate și apoi repunerea la dispoziție a setului de date complet (nu doar a înregistrărilor
invalide). Această procedură este necesară pentru garantarea corectitudinii informațiilor din și dintre diferite seturi
de date.
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6. DENUMIREA FIȘIERULUI SETULUI DE DATE
Trebuie utilizată următoarea convenție de denumire a fișierelor:
„RAIL_annex_frequency_CC_YYYY_period[_OptionalField].format”, unde:

RAIL

Annex

Pentru date privind transportul feroviar

Identificarea setului de date (de exemplu, anexă a regulamentului):
A: Statistici anuale privind transportul de mărfuri – raportare detaliată
B: Statistici anuale privind transportul de mărfuri – raportare simplificată
C: Statistici anuale privind transportul de călători – raportare detaliată
D: Statistici anuale privind transportul de călători – raportare simplificată
E: Statistici trimestriale privind transportul de mărfuri și de călători
F: Statistici regionale privind transportul de mărfuri și de călători
G: Statistici privind fluxul de trafic pe rețeaua feroviară
H: Statistici privind accidentele
I: Lista întreprinderilor feroviare

Frequency

A pentru Anual
Q pentru Trimestrial
5 pentru fiecare cinci ani

CC

Țara declarantă: a se utiliza ISO3166-alpha2, cu excepția „UK” pentru Regatul Unit

YYYY

An de referință (de exemplu, 2004)

Period

„0000” pentru anual
„0001” pentru primul trimestru
„0002” pentru cel de-al doilea trimestru
„0003” pentru cel de-al treilea trimestru
„0004” pentru cel de-al patrulea trimestru
„0005” pentru cincinal

[_CâmpOpțional]

Poate conține orice înșiruire de caractere în număr de la 1 la 220 (sunt acceptate doar cele
de la „A” la „Z”, „0” la „9” sau „_”). Acest câmp nu se interpretează prin instrumentele
Eurostat.

.format

Formatul fișierului: (ex. „CSV” pentru „Comma Separated Value”, „GES” pentru GESMES)

Pentru fiecare anexă la regulament și pentru fiecare perioadă trebuie trimis un fișier separat.
Exemplu:
Fișierul „RAIL_E_Q_FR_2004_0002.csv” este fișierul de date care conține informațiile din Franța pentru anexa E la
regulament, acoperind cel de-al doilea trimestru al anului 2004.
7. METODĂ DE TRANSMITERE
Datele sunt transmise sau transferate în format electronic către singurul punct de intrare pentru date al Eurostatului.
Această metodă asigură transmiterea în siguranță a datelor confidențiale.

29.3.2007

29.3.2007

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/29

REGULAMENTUL (CE) NR. 333/2007 AL COMISIEI
din 28 martie 2007
de stabilire a metodelor de prelevare a probelor și de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor
de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD și benzo(a)piren din produsele alimentare
(Text cu relevanță pentru SEE)

3-MCPD din produsele alimentare (4), Directiva
2004/16/CE a Comisiei din 12 februarie 2004 de
stabilire a metodelor de prelevare a probelor și a
metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de staniu din produsele alimentare conservate (5)
și Directiva 2005/10/CE a Comisiei din 4 februarie 2005
de stabilire a metodelor de prelevare a probelor și a
metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de benzo(a)piren din produsele alimentare (6).

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea
conformității cu legislația privind hrana pentru animale și
produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de
bunăstare a animalelor (1), în special articolul 11 alineatul (4),
(5)

Numeroase prevederi privind prelevarea probelor și
analiza pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb,
cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD și
benzo(a)piren în produsele alimentare sunt similare. În
consecință, pentru claritatea legislației, este adecvat să
se unifice aceste prevederi într-un singur act legislativ.

(6)

Prin urmare, Directivele 2001/22/CE, 2004/16/CE și
2005/10/CE ar trebui să fie abrogate și înlocuite de un
nou regulament.

(7)

Măsurile prevăzute în acest regulament sunt conforme cu
opinia Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și
sănătatea animală,

întrucât:

(1)

(2)

(3)

Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8
februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare
privind contaminanții din alimente (2) prevede că
trebuie să se stabilească niveluri maxime pentru anumiți
contaminanți în produsele alimentare, în vederea
protejării sănătății publice.

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19
decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime
pentru anumiți contaminanți în produse alimentare (3)
stabilește nivelurile maxime pentru plumb, cadmiu,
mercur, staniu anorganic, 3-MCPD și benzo(a)piren în
anumite produse alimentare.

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 stabilește principiile
generale pentru controlul oficial al produselor alimentare.
În anumite cazuri, sunt necesare totuși prevederi mai
specifice pentru a asigura efectuarea controalelor oficiale
în mod armonizat în cadrul Comunității.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
(4)

Metodele de prelevare de probe și metodele de analiză
care urmează a fi folosite pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, 3-MCPD, staniu
anorganic și benzo(a)piren în anumite produse alimentare
sunt stabilite în Directiva 2001/22/CE a Comisiei din 8
martie 2001 de stabilire a metodelor de prelevare a
probelor și a metodelor de analiză pentru controlul
oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur și

(1) JO L 165, 30.4.2004, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat
prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Comisiei (JO L 363,
20.12.2006, p. 1).
2
( ) JO L 37, 13.2.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat
prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și
al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
(3) JO L 364, 20.12.2006, p. 5.

(1)
Prelevarea de probe și analiza pentru controlul oficial al
nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic,
3-MCPD și benzo(a)piren cuprinse în capitolele 3, 4 și 6 ale
anexei la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 trebuie efectuate în
conformitate cu anexa la acest regulament.

(2)
Alineatul (1) se aplică fără prejudicierea prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 882/2004.
(4) JO L 77, 16.3.2001, p. 14. Directivă, astfel cum a fost modificată
ultima dată prin Directiva 2005/4/CE (JO L 19, 21.1.2005, p. 50).
(5) JO L 42, 13.2.2004, p. 16.
(6) JO L 34, 8.2.2005, p. 15.
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Articolul 2

Articolul 3

Directivele 2001/22/CE, 2004/16/CE și 2005/10/CE se abrogă.

Prezentul regulament intră în vigoare la 20 de zile de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Referințele la directivele abrogate se vor constitui în referințe la
acest regulament.

Se aplică de la 1 iunie 2007.

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

Adoptat la Bruxelles, 28 martie 2007.
Pentru Comisie
Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei
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ANEXĂ
PARTEA A
DEFINIȚII
În scopul acestei anexe, se vor aplica următoarele definiții:
„lot”:

o cantitate identificabilă dintr-un produs alimentar, livrată la un moment dat și determinată de
către o persoană autorizată ca având caracteristici comune [precum originea, varietatea, tipul de
ambalaj, ambalatorul, expeditorul sau marcajele]. În cazul peștelui, și dimensiunea peștelui trebuie
să fie luată în considerare;

„sublot”:

o anumită parte a unui lot mai mare stabilită în vederea aplicării metodei de prelevare de probe pe
acea parte. Fiecare sublot trebuie să fie separat din punct de vedere fizic și identificabil;

„probă elementară”:

o cantitate de material prelevată dintr-un singur punct al lotului sau al sublotului;

„probă globală”:

amestecul tuturor probelor elementare prelevate din lot sau sublot; probele globale vor fi considerate reprezentative pentru loturile sau subloturile din care sunt prelevate;

„probă de laborator”: o probă destinată examenului de laborator.

PARTEA B
METODE DE PRELEVARE DE PROBE
B.1.

DISPOZIȚII GENERALE

B.1.1.

Personal
Prelevarea de probe se efectuează de către o persoană autorizată, desemnată în conformitate cu specificațiile
statelor membre.

B.1.2.

Materialul din care se prelevează probe
Se prelevează probe separate din fiecare lot sau sublot care este examinat.

B.1.3.

Măsuri de precauție
În timpul prelevării de probe, trebuie să se ia măsuri de precauție pentru a evita orice schimbări care ar afecta
nivelurile de contaminanți, ar avea un efect negativ asupra determinării analitice sau ar face probele globale
nereprezentative.

B.1.4.

Probe elementare
Pe cât posibil, probele elementare trebuie să fie prelevate din locuri diferite repartizate în întregul lot sau sublot.
Orice abatere de la această procedură se consemnează în fișa furnizată la punctul B.1.8 al acestei anexe.

B.1.5.

Pregătirea probei globale
Proba globală se obține prin amestecarea tuturor probelor elementare.

B.1.6.

Probele utilizate în scopul controlului, dreptului la recurs și arbitraj
Probele utilizate în scopul controlului, dreptului la recurs și arbitraj se prelevează dintr-o probă globală omogenizată, cu excepția cazului în care acest lucru contravine reglementărilor în vigoare în statul membru în ceea ce
privește drepturile operatorului cu activitate în industria alimentară.
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Ambalarea și transportul probelor
Fiecare probă se introduce într-un recipient curat și inert, care asigură o protecție adecvată împotriva contaminării, a pierderii substanțelor de analizat prin adsorbție pe peretele interior al recipientului și împotriva
deteriorărilor în timpul transportului. Se iau toate măsurile de precauție necesare pentru a evita orice
schimbare a compoziției probei, care ar putea surveni în timpul transportului și depozitării.

B.1.8.

Sigilarea și etichetarea probelor
Fiecare probă prelevată în scopuri oficiale se sigilează la locul de prelevare și se identifică în conformitate cu
reglementările în vigoare în statul membru.

Se păstrează înregistrări privind fiecare prelevare de probe, astfel încât să se poată identifica fără echivoc fiecare
lot sau sublot (se va face referire la numărul lotului) și se precizează data și locul prelevării, precum și orice
informații suplimentare care i-ar putea folosi analistului.

B.2.

PLANURI DE PRELEVARE DE PROBE
Loturile mari se împart în subloturi, cu condiția ca sublotul să poată fi separat fizic. Pentru produsele comercializate vrac (de exemplu, cereale) se aplică tabelul 1. Pentru alte produse, se aplică tabelul 2. Având în vedere
faptul că greutatea lotului nu este întotdeauna un multiplu exact al greutății subloturilor, greutatea sublotului
poate depăși greutatea menționată cu maxim 20 %.

Proba globală este de cel puțin 1 kg sau 1 litru, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil, de
exemplu, când proba constă într-un pachet sau o unitate.

Numărul minim de probe elementare care sunt prelevate din lot sau sublot se stabilește conform tabelului 3.

În cazul produselor lichide vrac, lotul sau sublotul trebuie să fie bine amestecat atât cât este posibil și astfel încât
să nu afecteze calitatea produsului, prin mijloace mecanice sau manuale, imediat înainte de prelevarea probelor.
În acest caz, se presupune o repartizare omogenă a contaminanților într-un lot sau sublot dat. Prin urmare, este
suficientă prelevarea a trei probe elementare dintr-un lot sau sublot pentru a constitui o probă globală.

Probele elementare trebuie să aibă o greutate similară. Greutatea unei probe elementare este de cel puțin 100 de
grame sau 100 de mililitri, rezultând o probă globală de cel puțin 1 kg sau 1 litru. Orice abatere de la această
metodă se consemnează în fișa furnizată la punctul B.1.8 al acestei anexe.

Tabelul 1
Împărțirea loturilor în subloturi pentru produsele comercializate vrac
Greutatea lotului (tone)

Greutate sau număr de subloturi

≥ 1 500

500 tone

> 300 și < 1 500

3 subloturi

≥ 100 și ≤ 300

100 tone

< 100

—
Tabelul 2

Împărțirea loturilor în subloturi pentru alte produse
Greutatea lotului (tone)

Greutate sau număr de subloturi

≥ 15

15-30 tone

< 15

—

RO

29.3.2007

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/33

Tabelul 3
Numărul minim de probe elementare de prelevat din lot sau sublot
Greutatea sau volumul lotului/sublotului (în kg sau litri)

Numărul minim de probe elementare de prelevat

< 50

3

≥ 50 și ≤ 500

5

> 500

10

Dacă lotul sau sublotul constă în ambalaje sau unități distincte, numărul de ambalaje sau unități de prelevat
pentru a forma o probă globală este prevăzut în tabelul 4.
Tabelul 4
Numărul de ambalaje sau unități (probe elementare) de prelevat pentru a constitui proba globală în cazul
în care lotul sau sublotul este format din ambalaje sau unități distincte
Numărul de ambalaje sau unități din lot/sublot

Numărul de ambalaje sau unități de prelevat

≤ 25

cel puțin 1 pachet sau 1 unitate

26-100

cca 5 %, cel puțin 2 ambalaje sau unități

> 100

cca 5 %, cel mult 10 ambalaje sau unități

Nivelurile maxime pentru staniu anorganic se aplică la conținutul fiecărei conserve, dar din rațiuni practice este
necesar să se folosească o abordare bazată pe probe globale. Dacă rezultatul testului dintr-o probă globală de
conserve este inferior, dar apropiat de nivelul maxim de staniu anorganic, și dacă se suspectează că unele cutii ar
putea depăși nivelul maxim, ar putea fi necesară continuarea investigațiilor.

B.3.

PRELEVAREA DE PROBE ÎN ETAPA COMERȚULUI CU AMĂNUNTUL
Prelevarea de probe din produsele alimentare în etapa comerțului cu amănuntul se face, dacă este posibil, în
conformitate cu dispozițiile privind prelevarea probelor stabilite la punctele B.1 și B.2 ale acestei anexe.

În cazul în care acest lucru nu este posibil, se poate folosi o metodă alternativă de prelevare de probe în etapa
comerțului cu amănuntul, cu condiția ca aceasta să asigure o reprezentativitate suficientă a lotului sau a
sublotului eșantionat.

PARTEA C
PREGĂTIREA ȘI ANALIZAREA PROBELOR
C.1.

STANDARDE DE CALITATE ALE LABORATORULUI
Laboratoarele trebuie să respecte prevederile articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 (1).
Laboratoarele participă la programe adecvate de teste interlaboratoare de eficiență, care respectă „Protocolul
internațional armonizat pentru teste interlaboratoare de eficiență a laboratoarelor de analize (chimice)” (2)
dezvoltat sub auspiciile IUPAC/ISO/AOAC.

Laboratoarele demonstrează că aplică proceduri interne de control al calității. Exemple de astfel de proceduri sunt
prezentate în „Liniile directoare ISO/AOAC/IUPAC privind controlul intern al calității în laboratoarele de analize
chimice” (3).
(1) Astfel cum a fost modificat prin articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 2076/2005 (JO L 338, 22.12.2005, p. 83).
(2) „Protocolul internațional armonizat pentru testele interlaboratoare de eficiență a laboratoarelor de analize chimice” de M. Thompson,
S.L.R. Ellison și R. Wood, Pure Appl. Chem., 2006, 78, 145-96.
(3) Ediție de M. Thompson și R. Wood, Pure Appl. Chem., 1995, 67, 649-666.
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Acolo unde este posibil, trebuie să se estimeze veridicitatea analizei prin includerea în analiză a materialelor de
referință certificate adecvate.

C.2.

PREGĂTIREA PROBELOR

C.2.1.

Măsuri de precauție și considerații generale
Cerința de bază este să se obțină o probă de laborator omogenă și reprezentativă, fără să se producă o
contaminare secundară.

Tot materialul din constituția probelor primite de către laborator se va utiliza pentru pregătirea probei de
laborator.

Conformitatea cu nivelurile maxime stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se stabilește pe baza nivelurilor determinate în probele de laborator.

C.2.2.

Proceduri specifice de pregătire a probelor

C.2.2.1. P r o c e d u r i s p e c i f i c e p e n t r u p l u m b , c a d m i u , m e r c u r ș i s t a n i u a n o r g a n i c
Analistul trebuie să se asigure de faptul că probele nu se vor contamina în timpul pregătirii lor. Acolo unde este
posibil, aparatele și echipamentele care vin în contact cu proba nu trebuie să conțină metalele care urmează să fie
determinate și trebuie să fie confecționate din materiale inerte precum polipropilena sau politetrafluoretilena
(PTFE) etc. Acestea se curăță cu acid pentru a reduce riscul de contaminare. Oțelul inoxidabil de înaltă calitate
poate fi folosit pentru lamele de triturare.

Există numeroase proceduri specifice satisfăcătoare de pregătire a probelor care pot fi folosite pentru produsele
examinate. Cele descrise în standardul CEN „Produse alimentare – Determinarea elementelor sub formă de urme
– Criterii de performanță, considerații generale și pregătirea probelor” (1) au fost considerate satisfăcătoare, dar
pot exista și altele la fel de valide.

În cazul staniului anorganic, trebuie luate măsuri în vederea asigurării faptului că tot materialul este prelevat în
soluție, deoarece pot apărea rapid pierderi, în special datorită hidrolizării la hidroxizi de Sn(IV) insolubili.

C.2.2.2. P r o c e d u r i s p e c i f i c e p e n t r u b e n z o ( a ) p i r e n
Analistul trebuie să se asigure de faptul că probele nu se vor contamina în timpul pregătirii lor. Înainte de
utilizare, recipientele se spală cu acetonă sau hexan de înaltă puritate pentru a se minimiza riscul de contaminare.
Acolo unde este posibil, aparatele și echipamentele care vin în contact cu proba trebuie să fie confecționate din
materiale inerte precum aluminiu, sticlă sau oțel inoxidabil șlefuit. Materialele plastice precum polipropilena sau
PTFE se vor evita, deoarece analitul poate adsorbi pe aceste materiale.

C.2.3.

Tratarea probei la primirea în laborator
Proba globală completă se macină fin (dacă este cazul) și se amestecă temeinic, folosindu-se un proces ce a fost
demonstrat că asigură omogenizarea completă.

C.2.4.

Probele utilizate în scopul controlului, dreptului la recurs și arbitraj
Probele utilizate în scopul controlului, dreptului la recurs și arbitraj se prelevează din materialul omogenizat, cu
excepția cazului în care acest lucru contravine reglementărilor statelor membre privind prelevarea de probe în
ceea ce privește drepturile operatorului cu activitate în industria alimentară.

(1) Standard EN 13804:2002, „Produse alimentare – Determinarea elementelor sub formă de urme – Criterii de performanță, considerații
generale și pregătirea eșantioanelor”, CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles.
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C.3.

METODE DE ANALIZĂ

C.3.1.

Definiții
Se aplică următoarele definiții:
„r” =

Repetabilitatea – valoarea sub care diferența absolută dintre rezultatele obținute la testele individuale în condiții de repetabilitate (de exemplu, aceeași probă, același operator, același aparat,
același laborator și într-un interval scurt de timp) este de așteptat să se situeze într-un anumit
interval de probabilitate (de obicei 95 %) și prin urmare r = 2,8 × sr.

„sr” =

Deviația standard calculată din rezultatele generate în condiții de repetabilitate.

„RSDr” =

Deviația standard relativă calculată din rezultatele generate în condiții de repetabilitate
[(sr/ ) × 100].

„R” =

Reproductibilitatea – valoarea sub care diferența absolută dintre rezultatele obținute la testele
individuale în condiții de reproductibilitate (de exemplu, pe material identic obținut de către
operatorii din laboratoare diferite, folosind metoda de testare standardizată) este de așteptat să se
situeze într-un anumit interval de probabilitate (de obicei 95 %); R = 2,8 × sR.

„sR” =

Deviația standard calculată din rezultatele generate în condiții de reproductibilitate.

„RSDR” =

Deviația standard relativă calculată din rezultatele generate în condiții de reproductibilitate
[(sR/ ) × 100].

„LOD” =

Limita de detecție – cel mai mic conținut măsurat, din care se poate deduce prezența analitului cu
o certitudine statistică rezonabilă. Limita de detecție este numeric egală cu de trei ori deviația
standard a mediei determinărilor martor (n > 20).

„LOQ” =

Limita de cuantificare – cel mai scăzut conținut de analit care poate fi analizat cu o certitudine
statistică rezonabilă. Dacă atât precizia, cât și acuratețea sunt constante pentru un interval de
concentrații în jurul limitei de detecție, atunci limita de cuantificare este numeric egală cu de șase
până la zece ori deviația standard a mediei determinărilor martor (n > 20).

„HORRATr” = RSDr observată împărțită la valoarea RSDr estimată prin ecuația Horwitz (1) folosind ipoteza
r = 0,66R.
„HORRATR” = Valoarea RSDR observată împărțită la valoarea RSDR calculată din ecuația Horwitz.

C.3.2.

„u” =

Incertitudinea de măsurare standard.

„U” =

Incertitudinea de măsurare extinsă, folosind un factor de acoperire 2, care dă un nivel de
încredere de aproximativ 95 % (U = 2u).

„Uf” =

Incertitudinea de măsurare standard maximă.

Cerințe generale
Metodele de analiză folosite pentru controlul alimentelor trebuie să fie conforme cu prevederile de la punctele 1
și 2 ale anexei III la Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

Metodele de analiză pentru staniul total sunt adecvate pentru controlul oficial al nivelurilor de staniu anorganic.

Pentru analiza concentrației de plumb în vin, Regulamentul (CEE) nr. 2676/90 al Comisiei (2) stabilește în
capitolul 35 al anexei sale metoda care va fi folosită.

C.3.3.

Cerințe specifice

C.3.3.1. C r i t e r i i d e p e r f o r m a n ț ă
În cazul în care nu sunt descrise metode specifice pentru determinarea contaminanților în produse alimentare la
nivel comunitar, laboratoarele pot selecta orice metodă validată de analiză (acolo unde este posibil, validarea va
include un material de referință certificat), cu condiția ca metoda selectată să respecte criteriile specifice de
performanță stabilite în tabelele 5-7.
(1) M. Thompson, Analist, 2000, 125, 385-386.
(2) JO L 272, 3.10.1990, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1293/2005 (JO L 205,
6.8.2005, p. 12).
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Tabelul 5
Criterii de performanță pentru metodele de analiză pentru plumb, cadmiu, mercur și staniu anorganic
Parametru

Valoare/Comentariu

Aplicabilitate

Produsele alimentare specificate în Regulamentul (CE)
nr. 1881/2006

LOD

Pentru staniu anorganic, sub 5 mg/kg.
Pentru alte elemente, sub o zecime din nivelul maxim
prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1881/2006, cu
excepția cazului în care nivelul maxim pentru plumb
este sub 100 μg/kg. Pentru acest din urmă caz, sub o
cincime din nivelul maxim.

LOQ

Pentru staniu anorganic, sub 10 mg/kg.
Pentru alte elemente, sub o cincime din nivelul maxim
prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1881/2006, cu
excepția cazului în care nivelul maxim pentru plumb
este sub 100 μg/kg. Pentru acest din urmă caz, sub
două cincimi din nivelul maxim.

Precizie

Valori HORRATr sau HORRATR sub 2

Recuperare

Se aplică dispozițiile de la punctul D.1.2

Specificitate

Fără interferențe cauzate de matrice ori spectrale

Tabelul 6
Criterii de performanță pentru metodele de analiză pentru 3-MCPD
Criteriu

Probe martor
Recuperare

Valoare recomandată

Concentrație

Sub LOD

—

75-110 %

toate

LOD

5 μg/kg (sau mai puțin) raportată
la materia uscată

LOQ

10 (sau mai puțin) μg/kg raportată
la materia uscată

—

< 4 μg/kg

20 μg/kg

< 6 μg/kg

30 μg/kg

< 7 μg/kg

40 μg/kg

< 8 μg/kg

50 μg/kg

< 15 μg/kg

100 μg/kg

Precizie

Tabelul 7
Criterii de performanță pentru metodele de analiză pentru benzo(a)piren
Parametru

Valoare/Comentariu

Aplicabilitate

Alimente specificate în Regulamentul (CE) nr.
1881/2006

LOD

Sub 0,3 μg/kg

LOQ

Sub 0,9 μg/kg

Precizie

Valori HORRATr sau HORRATR sub 2

Recuperare

50–120 %

Specificitate

Fără interferențe cauzate de matrice ori spectrale, verificarea detecției pozitive.
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C.3.3.2. A b o r d a r e a „ A d e c v a r e l a s c o p ” ( „ F i t n e s s - f o r - p u r p o s e ” )
În cazul în care există un număr limitat de metode de analiză integral validate, poate fi folosită alternativ
abordarea „adecvării la scop” pentru a evalua adecvarea metodei de analiză. Metodele adecvate pentru
controlul oficial trebuie să producă rezultate cu incertitudini de măsurare standard inferioare incertitudinii de
măsurare standard maxime calculate folosindu-se formula de mai jos:

Uf ¼

qﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
ðLOD=2Þ2 þ ðαCÞ2

unde:
Uf este incertitudinea de măsurare standard maximă (μg/kg);
LOD este limita de detecție a metodei (μg/kg);
C este concentrația care prezintă interes (μg/kg);
α este un factor numeric care va fi folosit în funcție de valoarea lui C. Valorile care vor fi utilizate sunt prevăzute
în tabelul 8.

Tabelul 8
Valorile numerice corespunzătoare constantei α în formula stabilită la acest punct, în funcție de
concentrația care prezintă interes
α

C (μg/kg)

≤ 50

0,2

51-500

0,18

501-1 000

0,15

1 001-10 000

0,12

> 10 000

0,1

PARTEA D
RAPORTAREA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR
D.1.

RAPORTAREA

D.1.1.

Exprimarea rezultatelor
Rezultatele trebuie exprimate în aceleași unități și cu același număr de cifre semnificative ca și nivelurile maxime
stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1881/2006.

D.1.2.

Calcule de recuperare
Dacă în cadrul metodei analitice se aplică o etapă de extracție, rezultatul analitic trebuie corectat din punct de
vedere al recuperării. În acest caz, trebuie consemnat nivelul de recuperare.

În cazul în care în cadrul metodei analitice nu se aplică o etapă de extracție (de exemplu, în cazul metalelor),
rezultatul poate fi consemnat necorectat din punct de vedere al recuperării, dacă se prezintă dovezi, în mod ideal
utilizând material de referință validat adecvat, că este atinsă concentrația certificată care permite determinarea
incertitudinii de măsurare (de exemplu, acuratețe crescută a măsurării). În cazul în care rezultatul este consemnat
necorectat din punct de vedere al recuperării, acest lucru trebuie menționat.
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Incertitudinea de măsurare
Rezultatul analizei trebuie consemnat ca x +/– U, unde x este rezultatul analitic și U este incertitudinea de
măsurare extinsă, folosind un factor de acoperire 2, care dă un nivel de încredere de aproximativ 95 % (U = 2u).

Analistul trebuie să țină seama de „Raportul privind relația dintre rezultatele analitice, incertitudinea de măsurare,
factorii de recuperare și prevederile din legislația UE privind hrana pentru animale și produsele alimentare” (1).
D.2.

INTERPRETAREA REZULTATELOR

D.2.1.

Acceptarea unui lot/sublot
Lotul sau sublotul este acceptat dacă rezultatul analizei probei de laborator nu depășește nivelul maxim respectiv
prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1881/2006, ținând seama de incertitudinea de măsurare extinsă și corectarea
rezultatului din punct de vedere al recuperării în cazul în care a fost aplicată o etapă de extracție în metoda de
analiză folosită.

D.2.2.

Respingerea unui lot/sublot
Lotul sau sublotul este respins dacă rezultatul analizei probei de laborator depășește dincolo de orice îndoială
nivelul maxim respectiv prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1881/2006, ținând seama de incertitudinea de
măsurare extinsă și corectarea rezultatului din punct de vedere al recuperării în cazul în care a fost aplicată o
etapă de extracție în metoda de analiză folosită.

D.2.3.

Aplicabilitate
Prezentele reguli de interpretare se aplică pentru rezultatul analizei obținut pe baza probelor recoltate în scopul
controlului. În cazul analizei destinate dreptului la recurs și arbitrajului, se aplică reglementările naționale.

(1) http://europa.eu.int/comm/food/ food/chemicalsafety/contaminants/sampling_en.htm
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REGULAMENTUL (CE) NR. 334/2007 AL COMISIEI
din 28 martie 2007
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European și al Consiliului
privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții europene de
siguranță a aviației
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 trebuie
modificat în conformitate cu procedura prevăzută la
articolul 54 alineatul (3) din același regulament.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în
conformitate cu avizul Comitetului Agenției europene
de siguranță a aviației, instituit prin articolul 54 din
Regulamentul (CE) nr. 1592/2002,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2002 privind
normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei
Agenții europene de siguranță a aviației (1), în special articolul 6
alineatul (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

întrucât:
(1)

(2)

Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.
1592/2002 prevede ca produsele, piesele și echipamentele să se conformeze cerințelor de protecția
mediului de la anexa 16 la Convenția privind aviația
civilă internațională (denumită în continuare „Convenția
de la Chicago”), astfel cum a fost publicată în martie
2002, pentru volumul I, și în noiembrie 1999, pentru
volumul II, cu excepția apendicelor.
Convenția de la Chicago și anexele sale au fost modificate
de la data adoptării Regulamentului (CE) nr. 1592/2002.

La articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1592/2002, alineatul
(1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Produsele, piesele și echipamentele se conformează
cerințelor de protecția mediului prevăzute în amendamentul
8 la volumul I și în amendamentul 5 la volumul II din anexa
16 la Convenția de la Chicago în vigoare din 24 noiembrie
2005, cu excepția apendicelor la anexa 16.”
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare 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, 28 martie 2007.
Pentru Comisie
Jacques BARROT

Vicepreședinte

(1) JO L 240, 7.9.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1701/2003 al Comisiei (JO
L 243, 27.9.2003, p. 5).
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REGULAMENTUL (CE) NR. 335/2007 AL COMISIEI
din 28 martie 2007
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1702/2003 în ceea ce privește normele de aplicare pentru
certificarea de mediu a aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

(6)

Sunt necesare anumite modificări ale dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1702/2003 pentru a alinia anexa cu
volumul I modificat al anexei 16.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 al
Comisiei ar trebui modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament se bazează pe
avizul emis de agenție în conformitate cu articolul 12
alineatul (2) litera (b) și cu articolul 14 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 1592/2002.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt
conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul
articolului 54 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr.
1592/2002,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2002 privind
normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei
Agenții europene de siguranță a aviației (1), în special articolele 5
și 6,

întrucât:

(1)

Unul dintre obiectivele Regulamentului (CE) nr.
1592/2002 este sprijinirea statelor membre în îndeplinirea obligațiilor ce decurg din Convenția de la
Chicago, prin asigurarea unei aplicări comune și unitare
a dispozițiilor acestei convenții.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1592/2003 a fost pus în aplicare
prin Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 al Comisiei din
24 septembrie 2003 de stabilire a normelor de punere în
aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu
a aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor,
precum și certificarea întreprinderilor de proiectare și
producție (2).

Anexa (partea 21) la Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 se
modifică după cum urmează:

(3)

Articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.
1702/2003 prevede că pentru produse, repere și
dispozitive se emit certificate în conformitate cu anexa
(partea 21).

1. În partea 21A.204 litera (b) punctul 1 punctul (ii), teza
„Aceste informații sunt incluse în manualul de zbor, atunci
când existența acestuia este impusă de codul de navigabilitate
aplicabil pentru aeronava implicată” se elimină.

(4)

Apendicele VI la anexa la Regulamentul (CE) nr.
1702/2003 (partea 21) prezintă formularul EASA 45,
care trebuie utilizat pentru eliberarea certificatelor de
zgomot.

(5)

Volumul I din anexa 16 la Convenția de la Chicago a fost
modificat la 23 februarie 2005 în ceea ce privește standardele și orientările în materie de administrare a documentației privind certificarea de zgomot.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

(1) JO L 240, 7.9.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1701/2003 al Comisiei (JO
L 243, 27.9.2003, p. 5).
(2) JO L 243, 27.9.2003, p. 6. Regulament, astfel cum a fost modificat
prin Regulamentul (CE) nr. 706/2006 (JO L 122, 9.5.2006, p. 16).

Articolul 1

2. În partea 21A.204 litera (b) punctul 2 punctul (i), teza
„Aceste informații sunt incluse în manualul de zbor, atunci
când existența acestuia este impusă de codul de navigabilitate
aplicabil pentru aeronava implicată” se elimină.

3. Apendicele VI se înlocuiește cu textul anexei la prezentul
regulament.

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

29.3.2007
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 martie 2007.
Pentru Comisie
Jacques BARROT

Vicepreședinte
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ANEXĂ
Apendicele VI – formularul EASA 45 pentru certificatul de zgomot din anexă (partea 21) se înlocuiește cu formularul
următor:
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REGULAMENTUL (CE) NR. 336/2007 AL COMISIEI
din 28 martie 2007
privind modificarea anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului de stabilire a unei
prelevări în sectorul laptelui și al produselor lactate, în ceea ce privește conținutul de grăsime de
referință pentru România
de grăsime de referință stabilit în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 pentru România.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere de Tratatul de instituire a Comunității
Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului
din 29 septembrie 2003 de stabilire a unei prelevări în sectorul
laptelui și al produselor lactate (1), în special articolul 9 alineatul
(5) al doilea paragraf,

(3)

Măsura prevăzută în prezentul regulament este în conformitate cu avizul Comitetului de gestionare a laptelui și a
produselor lactate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

întrucât:
(1)

(2)

Articolul 1

În vederea realizării unei revizuiri a conținutului de
grăsime de referință stabilit în anexa II la Regulamentul
(CE) nr. 1788/2003, prevăzută la articolul 9 alineatul (5)
al regulamentului menționat anterior, România a
prezentat Comisiei un raport detaliat privind rezultatele
și tendințele referitoare la conținutul de grăsime în 2004
în ceea ce privește producția efectivă de lapte, efectuat pe
baza unei anchete oficiale.
Potrivit acestui raport și în urma unei evaluări realizate
de serviciile Comisiei, se impune adaptarea conținutului

În anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1788/2003, trimiterea
„35,93” care corespunde României se înlocuiește cu trimiterea
„38,5”.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 aprilie 2007.

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

Adoptat la Bruxelles, 28 martie 2007.
Pentru Comisie
Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei

(1) JO L 270, 21.10.2003, p. 123. Regulament, astfel cum a fost
modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1406/2006 (JO
L 265, 26.9.2006, p. 8).
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II
(Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie)

DECIZII

COMISIE
DECIZIA COMISIEI
din 26 aprilie 2006
privind declararea unei concentrări ca fiind compatibilă cu piața comună și cu mecanismele
Acordului SEE
(Cazul nr. COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring)
[notificată cu numărul C(2006) 1695]
(Numai versiunea în limba germană este autentică)

(2007/193/CE)
La data de 26 aprilie 2006, Comisia a adoptat o decizie privind un caz de concentrare, în conformitate
cu Regulamentul (CE) nr. 139/2004 din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice
între întreprinderi (1), în special articolul 8 alineatul (2). O versiune neconfidențială a textului complet al
deciziei poate fi găsită în versiunea lingvistică autentică a dosarului și în limbile de lucru ale Comisiei, pe
site-ul web al Direcției Generale Concurență, la următoarea adresă:
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
crearea de efecte unilaterale. Cu toate acestea, acțiunile
propuse de părți sunt de natură să elimine preocupările
privind concurența.

REZUMATUL DECIZIEI

(1)

Acest caz privește o operațiune propusă în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului („Regulamentul privind concentrările economice”),
prin care societatea T-Mobile Austria GmbH („T-Mobile”,
Austria), care face parte din grupul german Deutsche
Telekom AG („Deutsche Telekom”), dobândește, în
sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul Consiliului, controlul asupra întregii societăți
tele.ring Unternehmensgruppe („tele.ring”, Austria).

(2)

T-Mobile și tele.ring exploatează rețelele mobile în Austria
și sunt, de asemenea, active pe piețele conexe angro și la
nivelul consumatorilor finali.

(3)

Tranzacția propusă implică faptul că T-Mobile dobândește
toate acțiunile societății tele.ring.

(4)

Analiza de piață a arătat că, pe piața austriacă, pentru
furnizarea serviciilor de telecomunicații mobile către
consumatorii finali, concentrarea ar ridica obstacole
serioase în calea concurenței eficiente, în special prin

(1) JO L 24, 29.1.2004, p. 1.

1. Piețele relevante ale produsului
(5)

Analiza de piață inițiată în scopul stabilirii piețelor
relevante ale produsului a confirmat că, în ceea ce
privește furnizarea serviciilor de telecomunicații mobile
către consumatorii finali, există o singură piață pentru
furnizarea acestor servicii către consumatorii finali și că
nu este necesară nicio distincție suplimentară, de exemplu,
în funcție de tipul de consumator, serviciile de telefonie
vocală și de date, rețelele 2G și 3G.

(6)

În ceea ce privește piața angro de servicii de terminare a
apelurilor, rețeaua fiecărui operator reprezintă propria sa
piață unică, astfel cum este stabilit de Comisie în deciziile
sale anterioare și astfel cum apare în Recomandarea
2003/311/CE a Comisiei privind piețele relevante ale
produselor și ale serviciilor în sectorul comunicațiilor electronice (2).

(2) JO L 114, 8.5.2003, p. 45.
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(7)

(8)
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În ceea ce privește piața angro a serviciilor internaționale
de roaming, amândouă societățile oferă consumatorilor
servicii internaționale de roaming și, prin urmare, au
încheiat acorduri internaționale de roaming cu operatori
de telefonie mobilă din străinătate. Diversele rețele
austriece de telefonie mobilă se află în concurență în
ceea ce privește atât traficul de intrare, cât și cel de ieșire.

(11) Analiza ratelor de schimbare a operatorului a arătat că
jumătate din consumatorii care schimbă operatorul
optează pentru tele.ring și, în plus, peste jumătate din
consumatorii care au renunțat la T-Mobile și Mobilkom
au ales tele.ring. Analiza confirmă că tele.ring a exersat
presiuni concurențiale importante asupra celor doi mari
operatori.

2. Piețele geografice relevante

(12) O analiză a prețului mediu pe minut, calculat pe baza
tuturor tarifelor aplicate de diferiții operatori de rețea,
pentru efectuarea căreia s-au utilizat date furnizate de
autoritatea de reglementare austriacă și de asociația de
consumatori AK Wien, a arătat că tele.ring era cel mai
activ actor pe piață. Prețurile acestuia erau printre cele mai
reduse, exersând astfel o presiune concurențială, în special,
asupra T-Mobile și Mobilkom […] *. H3G urma îndeaproape prețurile practicate de tele.ring, în timp ce ONE,
ca al treilea operator pe piață, practica prețuri asemănătoare mai degrabă cu cele ale celor mai importanți
operatori, T-Mobile și Mobilkom.

Analiza de piață destinată definirii piețelor geografice
relevante a confirmat că aria geografică legată de
furnizarea serviciilor de telecomunicații mobile către
consumatorii finali, ca și de piața angro a serviciilor de
terminare a apelurilor și de piața angro a serviciilor internaționale de roaming, are o dimensiune națională, adică
limitată la Austria.

3. Piețele afectate și analiza concurenței
(9)
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Concentrarea notificată afectează piața pentru furnizarea
serviciilor de telecomunicații mobile către consumatorii
finali, în cadrul căreia patru societăți exploatează în
prezent rețele de telefonie mobilă bazate pe tehnologia
2G/GSM și 3G/UMTS și o singură societate, Hutchison
(„H3G”), exploatează rețele bazate doar pe tehnologia
3G/UMTS. Cei cinci operatori de rețea oferă consumatorilor o gamă largă de servicii. După încheierea tranzacției, cota de piață a noii entități T-Mobile/tele.ring se
va ridica la un nivel de (aproximativ [30-40] (*) % în
funcție de cifra de afaceri sau de numărul de consumatori), similar cu cel al operatorului curent
Mobilkom (1), ceea ce lasă celorlalte două societăți,
numărul trei și numărul patru, (o cotă de piață de aproximativ [10-20] * % pentru ONE și, respectiv,
[0-10] * % pentru H3G). Furnizorii de servicii independenți joacă un rol neînsemnat pe piața austriacă. De
asemenea, YESSS!, marca ONE de produse la preț redus,
are doar o cotă de piață limitată și nu poate fi considerată
concurent la același nivel cu ceilalți operatori, deoarece
oferă doar o gamă restrânsă de servicii.

(10) Tranzacția propusă ar genera efecte necoordonate, chiar
dacă T-Mobile nu ar deveni, ca urmare a fuziunii, cel mai
important operator. Pe baza analizei cotelor de piață se
poate trage concluzia că, în ultimii trei ani, tele.ring a
jucat în mod evident cel mai activ rol pe piață, prin
practicarea cu succes a unei strategii agresive privind
prețurile. Astfel, tele.ring și-a mărit substanțial cota de
piață, în timp de cotele de piață ale celorlalți operatori
au rămas în general la același nivel sau chiar au scăzut
ușor. Calculul IHH a arătat că nivelul de concentrare este
deja ridicat și că ar crește substanțial după tranzacție. În
timp ce T-Mobile invocă rentabilitatea, părțile nu au putut
să demonstreze că aceasta ar fi în beneficiul consumatorilor.
(*) Anumite părți din acest text au fost eliminate pentru a garanta că
informațiile confidențiale nu sunt divulgate; aceste părți sunt închise
între paranteze și marcate cu un asterisc.
(1) Care aparține Telekom Austria.

(13) În general, interesul unui operator de a atrage noi consumatori într-o rețea existentă prin oferte agresive de prețuri
este determinat de dimensiunea bazei de consumatori.
Pentru a decide dacă introduce sau nu o ofertă agresivă,
orice operator trebuie să pună în balanță, pe de o parte,
câștigurile așteptate din veniturile suplimentare de la noii
consumatori atrași de tarifele reduse și, pe de altă parte,
riscul diminuării rentabilității datorate consumatorilor
existenți, cărora nu poate să le refuze reducerea de preț,
cel puțin pe termen mediu și lung. În general, cu cât este
mai mare baza de consumatori a unui operator, cu atât
riscul pierderii rentabilității este mai ridicat. În consecință,
tele.ring a început cu o bază de consumatori redusă, pe
care a trebuit să o mărească printr-o politică agresivă de
prețuri, în scopul de a câștiga un număr necesar de consumatori. Din contră, nici Mobilkom, nici T-Mobile nu au
întreprins o asemenea acțiune în trecut prin introducerea
de oferte foarte agresive.

(14) Un alt factor care afectează prețurile este structura și
capacitatea rețelelor. Dacă pentru Mobilkom, T-Mobile,
ONE și tele.ring nu există diferențe majore în ceea ce
privește acoperirea rețelelor la scară națională, o
diferență apare totuși la H3G, a cărui rețea acoperă în
prezent numai 50 % din populația austriacă. Pentru a
acoperi restul, H3G depinde de un acord național de
roaming cu Mobilkom, ceea ce o împiedică să realizeze
economii de scară în afara rețelei sale proprii, acest lucru
având consecințe asupra politicii sale actuale de prețuri.

(15) După tranzacție, T-Mobile intenționează să facă […] *
punctelor acoperite de tele.ring și […] *. Prin urmare,
tranzacția nu numai că […] *, dar o analiză de referință
a arătat că […] *. Cu toate acestea, […] * în ceea ce
privește capacitatea disponibilă, ar putea avea un impact
negativ asupra concurenței.
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(16) Totuși, niciunul dintre concurenții rămași nu pare a fi în
măsură să preia rolul tele.ring după fuziune. Până în
prezent, H3G nu a putut fi considerat ca operator de
rețea cu drepturi depline, deoarece rețeaua pe care o
acoperă este limitată și depinde de acordul național de
roaming cu Mobilkom. În plus, societatea este limitată
de spectrul de frecvență 3G/UMTS redus, de care
dispune în prezent. ONE, cu principala sa marcă, nu are
până în prezent antecedente privind o politică agresivă de
prețuri. ONE a lansat recent marca YESSS! de produse cu
prețuri reduse, care oferă tarife mai mici, însă numai o
gamă restrânsă de servicii de telefonie mobilă, și care, prin
urmare, nu poate fi considerată competitivă la același
nivel cu ceilalți operatori.
(17) În timp ce părțile afirmă că strategia de prețuri agresive
practicată de tele.ring va lua sfârșit în curând, documente
interne relevante ale tele.ring arată […] *. În răspunsurile
acestora la comunicarea obiecțiilor, părțile au invocat și
[…] *. Cu toate acestea, […] * nu au avut niciun efect
asupra ofertelor agresive de prețuri ale tele.ring.
(18) Pe piața angro de terminare a apelurilor, tranzacția
propusă nu ar crea motive de îngrijorare în ceea ce
privește concurența, nici la nivel orizontal, nici la nivel
vertical. Nu există nicio suprapunere, deoarece fiecare
rețea constituie o piață separată, și niciun risc de
blocare a intrărilor, în special pentru că politica de
prețuri pentru aceste servicii este reglementată de autoritatea de reglementare austriacă, iar prețurile acestora
sunt în scădere și trebuie să atingă, în 2009, un prag
aplicabil tuturor operatorilor.
(19) În ceea ce privește piața angro a serviciilor de roaming
internațional, tranzacția propusă nu ar trebui să creeze
motive de îngrijorare cu privire la concurență, deoarece
părțile, dar și concurenții acestora, au încheiat acorduri
multiple de roaming internațional care le permit să
ofere consumatorilor trafic de ieșire și de intrare. Chiar
dacă se pare că există o preselecție a partenerilor de
roaming, niciunul dintre operatorii de rețea austrieci nu
a ajuns să aibă o poziție importantă în sectorul
roamingului internațional în Austria.
Concluzii
(20) Prin urmare, se poate concluziona că este probabil ca
această concentrare propusă notificată să conducă la
obstacole semnificative în calea unei concurențe eficiente
pe piața austriacă pentru furnizarea serviciilor de telecomunicații mobile către consumatorii finali.
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4. Măsuri corective propuse de părți
(21) În vederea abordării preocupărilor menționate anterior
privind concurența pe piața pentru furnizarea serviciilor
de telecomunicații mobile către consumatorii finali, părțile
au prezentat inițiativele descrise mai jos.

(22) Pe scurt, măsurile corective prevăd ca T-Mobile să vândă
două blocuri de frecvență 5 MHz 3G/UMTS, care sunt în
prezent exploatate sub licență de tele.ring, concurenților
care dețin cote de piață mai mici, sub rezerva aprobării de
către autoritatea de reglementare austriacă și de către
Comisie. Cel puțin un pachet de frecvențe va fi destinat
H3G (1). În plus, T-Mobile va dispune de un număr
important de puncte de comunicații mobile ale tele.ring,
în timp ce numai aproximativ [10-20] * % din punctele
tele.ring vor rămâne în cadrul T-Mobile pentru integrarea
consumatorilor tele.ring. Aproximativ […] * din punctele
tele.ring vor fi transferate către H3G și […] * puncte îi vor
reveni societății ONE, dacă aceasta va fi interesată. Mai
mult, H3G va primi de la T-Mobile […] *.

(23) La 28 februarie 2006, T-Mobile și H3G au încheiat un
acord de principiu cu putere juridică și au convenit asupra
principalelor modalități de transfer al pachetului de
frecvențe și al punctelor mobile […] *.

5. Evaluarea măsurilor corective prezentate
(24) În conformitate cu rezultatele testului de piață realizat de
Comisie, aceste inițiative pot fi considerate suficiente
pentru a remedia într-un mod corespunzător problemele
de concurență pe piața pentru furnizarea serviciilor de
telecomunicații mobile către consumatorii finali.

(25) Prin urmare, se poate concluziona că, pe baza măsurilor
corective prezentate de părți, concentrarea notificată nu va
conduce la obstacole semnificative în calea unei
concurențe eficiente pe piața comună sau în cadrul unei
părți substanțiale a acesteia, în ceea ce privește furnizarea
serviciilor de telecomunicații mobile către consumatorii
finali. În consecință, concentrarea propusă este declarată
compatibilă cu piața comună, în temeiul articolului 8
alineatul (2) din Regulamentul privind concentrările
economice și în temeiul articolului 57 din Acordul
privind Spațiul Economic European.

(1) A se vedea considerentul 24.
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DECIZIA COMISIEI
din 14 noiembrie 2006
de declarare a unei operațiuni de concentrare ca fiind compatibilă cu piața comună și cu
funcționarea Acordului SEE
(Cazul nr. COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez)
[notificată cu numărul C(2006) 5419]
(Numai textul în limba franceză este autentic)

(2007/194/CE)
La data de 14 noiembrie 2006, Comisia a adoptat o decizie într-un caz de concentrare economică
aplicând Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul
concentrărilor economice între întreprinderi (1) și, în special, articolul 8 alineatul (2) din regulamentul
respectiv. O versiune neconfidențială a textului integral al deciziei în versiunea lingvistică autentică
este disponibilă pe site-ul Direcției Generale Concurență, la următoarea adresă de internet:
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html

schimb de acțiuni – o acțiune Suez în schimbul unei
acțiuni GDF.

A. PĂRȚILE

(1)

(2)

GDF este un grup energetic prezent în toate sectoarele
lanțului de distribuție a gazului și în serviciile energetice
asociate, fiind activ în exploatarea, producerea, transportul, depozitarea, distribuția și comercializarea gazelor
naturale, cu preponderență în Franța, dar și în Belgia,
Germania, Regatul Unit, Luxemburg, Ungaria și Spania.
În Belgia, Gaz de France alături de Centrica dețin
controlul în comun asupra SPE (2), care este prezent pe
piețele belgiene de energie electrică și de gaze naturale și
furnizează servicii energetice.
Grupul Suez este activ în industria și serviciile de utilitate
publică. Grupul este organizat în patru ramuri operaționale în două domenii de activitate, și anume energia
și mediul. Principalele entități Suez active în domeniul
energiei sunt: Electrabel (energie electrică și gaz),
Distrigaz (gaz), Fluxys (transportul și depozitarea
gazului), Elyo (care a devenit Suez Energy Services în
ianuarie 2006), Fabricom, GTI, Axima și Tractebel Engineering în sectorul de servicii energetice. Conform informațiilor furnizate de părți, Suez Energie Europe deține o
participare minoritară de 27,5 % din Elia, societate care
administrează rețeaua de transport de energie electrică în
Belgia.

(4)

Punerea în aplicare a operațiunii în cauză depinde de
modificarea, de către Parlamentul francez, a legii din 9
august 2004 privind reducerea participării statului la
capitalul GDF sub 50 %.

(5)

Având în vedere considerentele anterioare, operațiunea
notificată constituie o concentrare în sensul articolului 3
alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004
privind concentrările.

C. ANALIZA CONCURENȚIALĂ

1. Problemele de concurență ridicate de concentrare
(6)

În decizia Comisiei, aceasta consideră că respectiva
concentrare ar denatura în mod semnificativ concurența
eficientă în patru sectoare: sectorul gazului în Belgia,
sectorul gazului în Franța, sectorul energiei electrice în
Belgia și rețelele de termoficare în Franța.

B. OPERAȚIUNEA

(3)

Prin operațiunea notificată, GDF va absorbi Suez, care va
dispărea ca entitate juridică. Propunerea de concentrare va
fi supusă aprobării proiectului cu majoritate calificată în
cadrul adunărilor generale extraordinare ale celor două
grupuri și nu necesită lansarea unei oferte publice
pentru acțiunile Suez. Consiliile de administrație ale
celor două grupuri, reunite la data de 25 februarie 2006
pentru Suez și 26 februarie 2006 pentru GDF, au aprobat
deja proiectul de fuziune. Aceasta se va realiza printr-un

(1) JO L 24, 29.1.2004, p. 1.
(2) GDF și Centrica dețin fiecare 50 % dintr-un holding care a achiziționat 51 % din SPE în 2005 și exercită controlul în comun asupra
SPE. Foștii proprietari ai SPE, ALG și Publilum, dețin 49 % din SPE
prin intermediul unui alt holding, dar nu își exercită controlul.

Sectorul gazului în Belgia
(7)

În ceea ce privește sectorul gazului în Belgia, se constată
denaturări importante ale concurențe eficiente pe următoarele piețe (definite la nivel național) de furnizare a
gazelor H și/sau a gazelor L:

— către distribuitorii intermediari [adică asociațiile autorităților locale („intercommunales”), „furnizorii
impliciți” precum ECS (Electrabel Customer
Solutions) și noii veniți pe piața de furnizare a
gazului în Belgia, precum Essent și Nuon];
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— către marii consumatori industriali;

— către micii consumatori industriali și comerciali;

— către clienții rezidențiali; decizia nu precizează dacă
aceste piețe geografice sunt naționale sau mai
restrânse (cele trei regiuni: Bruxelles, Flandra și
Valonia, care aplică fiecare propriul calendar de liberalizare);

— către centralele electrice cu funcționare pe gaz.

Părțile ar deține cote de piață cumulate foarte ridicate și ar
ocupa o poziție dominantă pe toate aceste piețe.

(8)

(9)

Concentrarea ar elimina concurentul cel mai bine plasat al
operatorului istoric. În plus, nicio altă societate nu ar fi în
măsură să reproducă același nivel de constrângere concurențială ca GDF. Cotele de piață importante de care beneficiază GDF pot fi explicate printr-un anumit număr de
atuuri și avantaje de care dispune această întreprindere și
pe care niciun alt concurent nu le reunește în aceeași
măsură. GDF nu este numai operatorul istoric într-o
țară vecină mare, care are acces la un portofoliu de
gaze larg și diversificat, în special în ceea ce privește
gazele naturale lichefiate (GNL), ci dispune, de asemenea,
de un acces privilegiat la depozitele de gaze H în Belgia,
posedă o capacitate de depozitare a gazelor L în Franța, în
apropierea frontierei cu Belgia, este coproprietara unor
gazoducte de tranzit care trec prin Belgia și exercită
controlul comun asupra anumitor puncte de intrare,
deținând rezerve de capacitate în anumite puncte de
intrare. În ceea ce privește gazele L, de exemplu, noii
concurenți pe piața belgiană, precum Nuon sau Essent,
nu se pot aproviziona cu gaz decât de la Suez sau GDF,
care sunt legate prin contracte pe termen lung cu […] (*),
acoperind în totalitate exporturile acesteia din urmă către
Belgia și Franța.

În sfârșit, decizia subliniază existența unor bariere ridicate
la intrarea pe piață care consolidează efectele orizontale
generate de cumulul cotelor de piață descrise anterior.
Aceste obstacole se referă la accesul la gaz (părțile
implicate în concentrare au acces la cea mai mare parte
a gazului importat în Belgia și dețin cvasitotalitatea
contractelor de import pe termen lung), accesul la infrastructură (inclusiv controlul pe care părțile îl exercită
asupra Fluxys, operatorul de rețea, gestionarea rețelelor
de tranzit de către Distrigaz, o capacitate de intrare insuficientă, congestionarea rețelei), accesul la GNL (singurul
terminal din Belgia, situat în Zeebrugge, este gestionat de
Fluxys LNG, o filială a Suez), accesul la depozitarea
gazelor H în Belgia (capacitatea de depozitare franceză,

(*) Anumite fragmente din acest document au fost suprimate pentru a
nu dezvălui informații confidențiale; acestea apar între paranteze și
sunt marcate printr-un asterisc.
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deținută de GDF, este cea mai bună soluție alternativă
în afara Belgiei), specificările de calitate și lipsa lichidităților în terminalul Zeebrugge. Deși multe dintre obstacolele respective existau deja înainte de concentrare, o
parte dintre acestea sunt întărite prin această operațiune
(de exemplu, proprietatea gazoductelor, precum și
rezervele de capacitate și de depozitare).
Sectorul gazului în Franța
(10) În ceea ce privește sectorul gazului în Franța, piețele
geografice în cauză se bazează pe împărțirea țării în
cinci zone de echilibrare: nord, vest, est, sud și sud-vest.
Principala rețea de transport pentru ultima zonă este
gestionată de Total Infrastructure Gaz France (TIGF),
filială deținută în întregime de Total, în timp ce rețelele
de transport pentru primele patru zone sunt gestionate de
GDF Réseau transport (GRT gaz), filială deținută în totalitate de GDF. Conform investigării pieței, cele cinci zone
de echilibrare sunt caracterizate de condiții concurențiale
distincte, astfel cum este ilustrat, în special, de congestionările care există între diferite zone.

(11) Având în vedere această subdiviziune geografică în cinci
zone, decizia identifică denaturări importante ale concurenței eficiente pe următoarele piețe:
— piețele de furnizare a gazelor H către marii clienți care
și-au exercitat dreptul de a-și alege furnizorul în
zonele de nord, est, vest și sud, precum și a gazelor
L în zona de nord;
— piețele de furnizare a gazelor H către micii clienți care
și-au exercitat dreptul de a-și alege furnizorul în fiecare
dintre cele cinci zone, precum și a gazelor L în zona
de nord;
— piețele de furnizare a gazelor H către întreprinderile
locale de distribuție care și-au exercitat dreptul de a-și
alege furnizorul în zonele de nord și est, precum și a
gazelor L în zona de nord;
— piețele de furnizare a gazelor H către clienții rezidențiali începând cu 1 iulie 2007 în fiecare dintre
cele cinci zone geografice, precum și a gazelor L în
zona de nord. Aceste piețe rămân potențiale timp de
un anumit număr de luni. Cu toate acestea, crearea
noii entități și rezultatul acesteia, și anume dispariția
Suez (1) dintre concurenții GDF, vor avea un efect
descurajator pentru apariția altor concurenți potențiali,
consolidând barierele deja ridicate la intrarea pe aceste
piețe;
(1) Grupul Suez și-a consolidat o poziție de forță importantă printre
marii clienți industriali ai furnizării gazului (prin intermediul
Distrigaz) și deține deja contracte cu mai multe milioane de clienți
rezidențiali în calitate de distribuitor de apă în Franța (prin intermediul Lyonnaise des Eaux), ceea ce îl transformă într-unul dintre
operatorii cei mai bine plasați în concurență cu GDF după
deschiderea pieței clienților rezidențiali începând cu 1 iulie 2007.
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— piețele de furnizare a gazelor H către centralele
electrice cu funcționare pe gaz în zonele de nord și
est, precum și în zona de nord pentru gazele L. Aceste
piețe rămân potențiale (1), dar, având în vedere
proiectele de punere în funcțiune a unor astfel de
centrale în următorii ani, operațiunea ar avea drept
efect dispariția celui mai bine plasat operator în
concurență cu GDF.
GDF se bucură de o poziție dominantă pe toate aceste
piețe. În orice caz, dispariția Suez (Distrigaz) de pe piață
întărește poziția actorului dominant, prin eliminarea unuia
dintre cei mai bine plasați și cei mai puternici concurenți.
(12) Ca și în cazul Belgiei, decizia explică modul în care
barierele importante la intrarea pe piață, în ceea ce
privește accesul la gaz și la infrastructuri, consolidează
efectele orizontale ale concentrației. În ceea ce privește
accesul la gaz, părțile implicate în concentrare au acces
la cea mai mare parte a gazului importat în Franța și dețin
aproape toate contractele de import pe termen lung. Cât
despre infrastructurile din sectorul gazului, cvasitotalitatea
acestora (cu excepția celor din zona de sud-vest, care sunt
deținute și gestionate de Total) aparțin GDF, fie direct, fie
prin intermediul GRT gaz, filială deținută în totalitate de
aceasta.
Sectorul energiei electrice în Belgia
(13) Decizia identifică denaturări importante ale concurenței
eficiente pe următoarele piețe:
— piața națională belgiană de generare și comercializare
angro a energiei electrice: datorită concentrării, Electrabel (Suez), operatorul istoric în Belgia, își absoarbe
concurentul cel mai important, ale cărui centrale se
situează în partea mediană și superioară a curbei de
merit (2); acest lucru întărește capacitatea entității
fuzionate de a determina prețurile pe piața angro de
energie electrică în Belgia;
— piața națională a serviciilor auxiliare și a curentului
electric de echilibrare, în cadrul căreia concentrarea
realizează o fuziune între singurii doi furnizori ai
majorității serviciilor în cauză și Elia, operatorul
rețelei de transmisie;
— piața națională a furnizării de energie electrică marilor
clienți industriali și comerciali (> 70 kV), în cadrul
căreia, cu excepția Electrabel (Suez), numai RWE și
EDF sunt active în prezent [SPE (GDF) și-a început
de curând activitatea]; pe această piață, poziția
dominantă deținută în prezent de Electrabel (Suez)
(1) La data prezentei decizii, GDF exploata singura centrală electrică cu
funcționare pe gaz din Franța, furnizându-i gazul necesar.
(2) Pe o piață concurențială, prețurile energiei electrice sunt fixate de
către centrale care iau în calcul costurile marginale cele mai ridicate
pentru producerea energiei electrice la un moment dat, deci de către
producător, care se găsește la extremitatea superioară a curbei ofertei
(denumită adesea „curba de merit” în domeniul energiei electrice).
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este consolidată prin eliminarea unuia dintre singurii
doi concurenți bine plasați [SPE (GDF) și EDF];
— piața națională a furnizării de energie electrică micilor
clienți industriali și comerciali (< 70 kV), în cadrul
căreia cotele de piață ale SPE (GDF) consolidează
poziția deja dominantă a Suez;
— furnizarea de energie electrică clienților rezidențiali
care își pot alege furnizorul, piață în cadrul căreia
părțile dețin și își consolidează poziția dominantă
atât pe baza definițiilor regionale, cât și a celor
naționale ale pieței geografice în cauză.
(14) În afara efectelor orizontale ale concentrării, decizia identifică un anumit număr de efecte verticale ale acestei
operațiuni care consolidează poziția dominantă a Suez
pe piețele de energie electrică din Belgia.
(15) Având în vedere utilizarea gazului ca materie primă
pentru generarea de energie electrică, decizia subliniază
capacitatea și interesul părților de a crește costul gazului
și, în special, cel al aprovizionării flexibile a centralelor
electrice cu funcționare pe gaz.
(16) În plus, decizia subliniază faptul că părțile vor cunoaște în
detaliu cea mai importantă componentă de cost a
centralelor electrice cu funcționare pe gaz ale rivalilor
lor și, prin urmare, și politica acestora de prețuri și de
producție.
(17) Având în vedere că părțile sunt principalii furnizori de
servicii auxiliare și de curent electric de echilibrare ai
ELIA, decizia subliniază capacitatea și interesul părților
de a crește costul serviciilor auxiliare și al curentului
electric de echilibrare pentru rivalii acestora.
(18) A patra preocupare pe plan vertical identificată în decizie
constă în eliminarea singurului concurent al Suez care este
în prezent în măsură să propună oferte duble (gaze +
energie electrică) micilor întreprinderi și clienților rezidențiali.
(19) Decizia explică motivele pentru care barierele importante
la intrarea pe piață în ceea ce privește: (i) accesul la capacitatea de generare a energiei electrice; (ii) certificatele
verzi și cogenerarea de căldură și energie electrică (CHP);
(iii) caracterul nelichid al comercializării energiei electrice
și (iv) accesul la infrastructura de transmisie și distribuție
consolidează efectele orizontale ale concentrării.
Rețeaua de termoficare în Franța
(20) Printre diversele „servicii asociate energiei” care sunt
furnizate de către cele două părți, operațiunea ridică
probleme de concurență pentru unul dintre acestea, și
anume piața, definită la nivel național, a delegării
gestionării de servicii publice de termoficare urbană în
Franța („rețeaua de termoficare”).
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(21) Contractele pe termen lung (de la 12 la 24 de ani) pentru
gestionarea rețelelor de termoficare sunt oferite de municipalități, prin intermediul licitațiilor la care nu participă,
în practică, decât câteva întreprinderile franceze specializate. Este vorba de următorii furnizori: Dalkia (grupul
Veolia), SES-Elyo (grupul Suez), Soccram (grupul Thion)
și Cogac (Cofathec-Coriance, grupul GDF). Cogac (grupul
GDF) deține o participare substanțială în cadrul Soccram
(grupul Thion) și își exercită, fără îndoială, controlul
comun asupra acestuia din urmă.
(22) În urma concentrării, părțile vor deveni actorul principal
pe piață. Operațiunea elimină Cogac (grupul GDF), care a
funcționat pe piață ca o „societate deviantă”, ceea ce
explică absența unei coordonări pe piață.
(23) În plus, poziția GDF ca furnizor dominant de gaz pentru
orice participant la o licitație privind gestionarea rețelei de
termoficare în Franța reprezintă un factor suplimentar
care atenuează presiunile concurențiale pe piața respectivă.
2. Angajamentele prezentate de părți
(24) Pentru a soluționa problemele de concurență identificate
de Comisie, părțile și-au prezentat angajamentele la data
de 20 septembrie 2006.
(25) În urma consultării de către Comisie a actorilor de pe
piață, s-a constatat că marea majoritate a acestora
consideră că angajamentele respective nu sunt suficiente
pentru soluționarea problemelor de concurență generate
de operațiunea notificată.
(26) După ce au fost informați de Comisie cu privire la rezultatele consultării actorilor de pe piață, părțile și-au
modificat angajamentele inițiale la data de 13 octombrie
2006.
Conținutul angajamentelor din 13 octombrie 2006
(27) Angajamentele prezentate de către părți conțin cinci
elemente principale:
— cedarea participării deținute de grupul Suez la
Distrigaz. În acest context, entitatea fuzionată ar
putea solicita să fie aprovizionată cu gaz de la
Distrigaz pentru nevoile centralelor sale electrice și
ale clienților ECS. Cu toate acestea, volumele de aprovizionare vor fi limitate și descrescătoare în timp,
având în vedere că durata maximă a contractelor
aferente este de […] * ani (de la data cedării
Distrigaz) pentru cea mai mare parte a volumelor în
cauză;
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(rețele de transport/tranzit, depozitare, terminalul de
GNL de la Zeebrugge). În acest context, comitetul de
conducere al Fluxys SA, asupra căruia părțile nu își vor
putea exercita controlul, va lua decizii în mod exclusiv
cu privire la planul global de investiții în infrastructurile de gaz reglementate;
— o serie de măsuri complementare referitoare la infrastructurile de gaz în Belgia și Franța;
— cedarea Cofathec Coriance, precum și a rețelelor de
termoficare Cofathec Service, cu excepția participării
deținute de Cofathec Coriance în cadrul Climespace
și SESAS.
Evaluarea angajamentelor de către Comisie
(28) Pe baza evaluării informațiilor deja obținute în cadrul
investigării, în special a rezultatelor obținute în urma
consultării anterioare a actorilor de pe piață, Comisia
consideră că angajamentele modificate, propuse de către
părți la data de 13 octombrie 2006, îi permit să stabilească în mod clar și fără a recurge la o nouă consultare a
pieței faptul că acestea sunt suficiente pentru eliminarea
problemelor de concurență generate de operațiunea notificată, atât în Belgia, cât și în Franța, în special din următoarele motive:
— cedarea Distrigaz, a participării deținute de GDF în
cadrul SPE, a Cofathec Coriance, precum și a rețelei
de termoficare Cofathec Service, elimină suprapunerea
părților pe toate piețele în care acestea ar putea genera
probleme de concurență. Aceste cedări soluționează,
de asemenea, problemele de blocare verticală între
piețele de gaz și de energie electrică;
— pierderea controlului pe care părțile îl exercitau asupra
Fluxys SA și măsurile corective referitoare la infrastructurile de gaz în Belgia și Franța sunt suficiente
pentru a reduce barierele la intrarea pe piață până la
un nivel care să permită dezvoltarea unei concurențe
eficiente.
D. CONCLUZII

— cedarea participării de 25,5 % a Gaz de France la SPE;

(29) Concentrarea, astfel cum a fost notificată, ar denatura în
mod semnificativ concurența pe mai multe piețe. Angajamentele modificate, prezentate la data de 13 octombrie
2006 de către părți, sunt suficiente pentru eliminarea
problemelor de concurență identificate. Prin urmare,
decizia constată că, sub rezerva respectării angajamentelor
propuse de către părți la data de 13 octombrie 2006 și
reiterate la 6 noiembrie 2006, concentrarea este compatibilă cu piața comună.

— renunțarea părților la orice tip de control – de drept
sau de fapt – asupra Fluxys SA care, în urma reorganizării activităților sale, va fi singurul gestionar al
tuturor infrastructurilor de gaz reglementate în Belgia

(30) Astfel, prezenta decizie a Comisiei declară operațiunea
notificată ca fiind compatibilă cu piața comună și cu
funcționarea Acordului SEE, în conformitate cu articolul
8 alineatul (2) din Regulamentul privind concentrările.
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DECIZIA COMISIEI
din 27 martie 2007
de stabilire a unui mecanism de alocare a cotelor producătorilor și importatorilor de
hidroclorofluorocarburi pentru perioada 2003-2009 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului
[notificată cu numărul C(2007) 819_2]
(Numai textele în limbile engleză, estoniană, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, lituaniană, maghiară,
neerlandeză, polonă, slovenă, spaniolă și suedeză sunt autentice)

(2007/195/CE)
alocare ar fi bazat pe cota de piață istorică a utilizării
HCFC pentru fabricarea de spumă, trebuie să se prevadă
un nou mecanism de alocare pentru utilizarea HCFC
după această dată pentru fabricarea altor produse decât
spuma. Pentru perioada 2004-2009, sistemul de alocare
considerat cel mai adecvat era cel bazat numai pe cota de
piață istorică medie a HCFC utilizate pentru fabricarea
altor produse decât spuma.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 iunie 2000 privind
substanțele care diminuează stratul de ozon (1), în special
articolul 4 alineatul (3) punctul (ii),

(5)

Cotele disponibile pentru fiecare importator trebuie
limitate la respectivele cote de piață din 1999
exprimate în procente, iar pentru fiecare importator din
statele membre care au aderat la 1 mai 2004, la cota de
piață medie din 2002 și 2003 exprimată în procente; de
aceea, ar trebui să se prevadă de asemenea realocarea
tuturor cotelor de import nerevendicate și nealocate
într-un an, importatorilor de HCFC înregistrați.

(6)

Decizia Comisiei 2005/103/CE (3) care a stabilit un
mecanism pentru alocarea cotelor producătorilor și
importatorilor de hidroclorofluorocarburi pentru
perioada 2003-2009 în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 2037/2000, ar trebui modificată pentru a se
lua în considerare modificarea datei de bază pentru
producătorii și importatorii din statele membre care au
aderat la 1 mai 2004, împreună cu cota mărită de hidroclorofluorocarburi (grupa VIII) din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 2037/2000, modificat de Actul de
aderare din 2005, și cu cota de piață istorică a întreprinderilor din statele membre care au aderat la 1 ianuarie
2007.

(7)

Din motive de claritate și transparență,
2005/103/CE trebuie, prin urmare, înlocuită.

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu
avizul comitetului instituit în temeiul articolului 18
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000,

întrucât:

(1)

Măsurile comunitare, în special cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 3093/94 al Consiliului din 15 decembrie
1994 privind substanțele care diminuează stratul de
ozon (2), înlocuit de Regulamentul (CE) nr. 2037/2000,
au dus de-a lungul a câțiva ani la o reducere a
consumului total de hidroclorofluorocarburi (HCFC).

(2)

În contextul acestei reduceri, cotele pentru producători și
importatori au fost stabilite pe baza cotelor de piață
istorice și calculate în funcție de potențialul acestor
substanțe de a diminua stratul de ozon.

(3)

Din 1997 piața pentru aceste substanțe a fost stabilă în
ceea ce privește diversele lor utilizări. Aproape două
treimi din HCFC au fost utilizate pentru producerea de
spumă până când această utilizare a HCFC a fost interzisă
la 1 ianuarie 2003.

(4)

(1)

Pentru ca utilizatorii de HCFC care fabrică alte produse
decât spuma să nu fie dezavantajați după 1 ianuarie
2003, ceea ce s-ar putea întâmpla dacă sistemul de

JO L 244, 29.9.2000, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363,
20.12.2006, p. 1).
(2) JO L 333, 22.12.1994, p. 1.

(3) JO L 33, 5.2.2005, p. 65.

Decizia

L 88/52

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
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(a) cota de piață a producătorului pentru refrigerare din
cantitatea indicativă totală alocată pentru refrigerare în
2004;

Articolul 1
Definiții
În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(b) cota de piață a producătorului pentru utilizarea ca solvenți
din cantitatea indicativă totală alocată pentru solvenți în
2004.

(a) „cotă de piață pentru refrigerare” înseamnă cota de piață
medie pentru vânzarea hidroclorofluorocarburilor în
scopul utilizării în refrigerare de către un producător în
anii 1997, 1998 și 1999, ca procentaj din totalul pieței
pentru utilizările în refrigerare;

(2)
Pentru anii 2008 și 2009, cota din nivelul calculat de
hidroclorofluorocarburi stabilit la articolul 4 alineatul (3)
punctul (i) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000, pe
care fiecare producător o introduce pe piață sau o utilizează în
scopuri proprii nu va depăși, pe bază pro rata, suma următoarelor elemente:

(b) „cotă de piață pentru producerea de spumă” înseamnă cota
de piață medie pentru vânzarea hidroclorofluorocarburilor
pentru producerea de spumă de către un producător în anii
1997, 1998 și 1999, ca procentaj din totalul pieței pentru
producerea de spumă;

(a) cota de piață a producătorului pentru refrigerare din
cantitatea indicativă totală alocată pentru refrigerare în
2004;

(c) „cotă de piață pentru utilizarea ca solvent” înseamnă cota de
piață medie pentru vânzarea hidroclorofluorocarburilor
pentru utilizarea ca solvent de către un producător în anii
1997, 1998 și 1999, ca procentaj din totalul pieței pentru
utilizarea ca solvent.

(b) cota de piață a producătorului pentru utilizarea ca solvenți
din cantitatea indicativă totală alocată pentru solvenți în
2004.

Articolul 4
Cote pentru importatori

Articolul 2
Baza de calcul a cotelor
Cantitățile indicative atribuite pentru utilizarea hidroclorofluorocarburilor în refrigerare, producerea de spumă și ca solvenți din
cota alocată producătorilor din nivelurile calculate stabilite la
articolul 4 alineatul (3) punctul (i) literele (e) și (f) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 sunt cele menționate în anexa I la
prezenta decizie.

Cotele de piață pentru fiecare producător pe piețele în cauză
sunt cele indicate în anexa II (1).

Nivelul calculat de hidroclorofluorocarburi pe care fiecare
importator îl poate introduce pe piață sau îl poate utiliza în
scopuri proprii nu va depăși, ca procent din nivelurile calculate
stabilite la articolul 4 alineatul (3) punctul (i) literele (d), (e) și (f)
din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000, procentajul alocat
acestuia în 1999.

Prin derogare, nivelul calculat de hidroclorofluorocarburi pe care
fiecare importator din Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia,
Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia îl poate
introduce pe piață sau îl poate utiliza în scopuri proprii nu va
depăși, ca procent din nivelurile calculate stabilite la articolul 4
alineatul (3) punctul (i) literele (d), (e) și (f) din Regulamentul
(CE) nr. 2037/2000, cota de piață medie exprimată în procente
alocată acestuia în 2002 și 2003.

Articolul 3
Cote pentru producători
(1)
Pentru anul 2007, cota din nivelul calculat de hidroclorofluorocarburi stabilit la articolul 4 alineatul (3) punctul (i) litera
(e) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000, pe care fiecare
producător o introduce pe piață sau o utilizează în scopuri
proprii nu va depăși suma următoarelor elemente:
(1)

Anexa II nu se publică și nu se comunică tuturor destinatarilor
deoarece conține informații confidențiale.

Cu toate acestea, toate cantitățile care nu pot fi introduse pe
piață deoarece importatorii care aveau acest drept nu au depus
cerere pentru o cotă de import sunt redistribuite între importatorii cărora li s-a acordat o cotă de import.

Cantitatea nealocată se împarte între importatori și se calculează
direct proporțional, în funcție de valoarea cotelor deja stabilite
pentru acești importatori.
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Articolul 5
Decizia 2005/103/CE se abrogă.
Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.
Articolul 6
Prezenta decizie se adresează următoarelor întreprinderi:
Arkema S.A.
Cours Michelet — La Défense 10
F-92091 Paris-La Défense

Arkema Química SA
Avenida de Burgos 12, planta 7
E-28036 Madrid

DuPont de Nemours (Nederland) bv
Baanhoekweg 22
3313 LA Dordrecht
Nederland

Honeywell Fluorine Products Europe bv
Laarderhoogtweg 18,
1101 EA Amsterdam
Nederland

Ineos Fluor Ltd
PO Box 13
The Heath
Runcorn Cheshire WA7 4QF
United Kingdom

Phosphoric Fertilizers Industry S.A.
Thessaloniki Plant
P.O. Box 10183
GR-541 10 Thessaloniki

Rhodia UK Ltd
PO Box 46 — St Andrews Road
Avonmouth, Bristol BS11 9YF
United Kingdom

Solvay Électrolyse France
12, cours Albert 1er
F-75383 Paris

Solvay Fluor GmbH
Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover

Solvay Ibérica SL
C/ Mallorca 269
E-08008 Barcelona

Solvay Solexis SpA
Viale Lombardia, 20
I-20021 Bollate (MI)
AB Ninolab
P.O. Box 137
S-194 22 Upplands Väsby

Advanced Chemical SA
C/ Balmes 69, pral. 3o
E-08007 Barcelona

Alcobre SA
C/ Luis I, Nave 6-B
Polígono Industrial Vallecas
E-28031 Madrid

AGC Chemicals Europe
World Trade Center
Zuidplein 80
H-Tower, Level 9
1077 XV Amsterdam
Nederland

Avantec
26, avenue du Petit-Parc
F-94683 Vincennes Cedex

BaySystems Iberia S/A
Crta. Vilaseca
La Pineda s/n
E-43006 Tarragona

Blye Engineering Co. Ltd
Naxxar Road
San Gwann SGN 07
Malta

BOC Gazy
ul. Pory 59
02-757 Warzawa
Polska

Boucquillon nv
Nijverheidslaan 38
B-8540 Deerlijk

Calorie Fluor
503, rue Hélène-Boucher
Z.I. Buc
B.P. 33
F-78534 Buc Cedex

Caraibes Froids SARL
B.P. 6033
Sainte-Thérèse
4,5 km, route du Lamentin
F-97219 Fort-de-France (Martinique)

Celotex Limited
Lady Lane Industrial Estate
Hadleigh, Ipswich, Suffolk,
IP7 6BA
United Kingdom
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Efisol
14/24, rue des Agglomérés
F-92024 Nanterre Cedex

Empor d.o.o.
Leskoškova 9a
SI-1000 Ljubljana

Etis d.o.o.
Tržaška 333
SI-1000 Ljubljana

Fibran S.A.
6th km Thessaloniki
Oreokastro
P.O. Box 40306
GR-560 10 Thessaloniki

Fiocco Trade SL
C/ Molina 16, pta. 5
E-46006 Valencia

Freolitus JSC
Centrinė g. 1D
LT-54464 Ramučiai, Kauno raj.
Lietuva

G.AL.Cycle-Air Ltd
3, Sinopis Str., Strovolos
P.O. Box 28385
Nicosia, Cyprus

Galco S.A.
Avenue Carton de Wiart 79
B-1090 Bruxelles

Galex S.A.
B.P. 128
F-13321 Marseille Cedex 16

UAB „Genys”
Lazdijų 20
LT-46393 Kaunas
Lietuva

GU Thermo Technology Ltd
Greencool Refrigerants
Unit 12
Park Gate Business Centre
Chandlers Way, Park Gate
Southampton SO31 1FQ
United Kingdom

Harp International
Gellihirion Industrial Estate
Rhondda Cynon Taff
Pontypridd CF37 5SX
United Kingdom

H&H International Ltd.
Richmond Bridge House
419 Richmond Road
Richmond TW1 2EX
United Kingdom

ICC Chemicals Ltd.
Northbridge Road
Berkhamsted
Hertfordshire HP4 1EF
United Kingdom

Kal y Sol
P.I. Can Roca
C/ Sant Martí s/n
E-08107 Martorell (Barcelona)

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 41a
31-864 Kraków
Polska

Matero Ltd
37 St. Kyriakides Ave.
CY-3508 Limassol

Mebrom
Assenedestraat 4
B-9940 Rieme-Ertvelde

Nagase Europe Ltd
Berliner Allee 59
D-40212 Düsseldorf

OU A Sektor
Kasteheina 6-9
EE-31024 Kohtla-Järve

Plasfi SA
Ctra. Montblanc s/n
E-43420 Sta. Coloma de Queralt
(Tarragona)

Prodex-System sp. z o.o.
ul. Artemidy 24
01-497 Warszawa
Polska

PW Gaztech
ul. Kopernika 5
11-200 Bartoszyce
Polska

Quimidroga SA
C/ Tuset 26
E-08006 Barcelona

Refrigerant Products Ltd.
Banyard road
Portbury West
Bristol BS 20 7XH
United Kingdom

Resina Chemie bv
Korte Groningerweg 1A
9607 PS Foxhol
Nederland
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Sigma Aldrich Chimie SARL
80, rue de Luzais
L’isle d’abeau-Chesnes
F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

Sigma Aldrich Company Ltd
The Old Brickyard
New Road
Gillingham SP8 4XT
United Kingdom

SJB Chemical Products bv
Slagveld 15
3230 AG Brielle
Nederland

Solquimia Iberia SL
C/ Mexico 9, P.I. Centrovía
E-50196 La Muela (Zaragoza)

Synthesia Española SA
C/ Conde Borrell 62
E-08015 Barcelona

Tazzetti Fluids Srl
Corso Europa, 600/a
I-10088 Volpiano (TO)

Termo-Schiessl Sp. z o.o.
ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno
Polska

Universal Chemistry & Technology SpA
Viale A. Filippetti, 20
I-20122 Milano

Vrec-Co Export-Import Kft.
Kossuth u. 12
H-6763 Szatymaz

Vuoksi Yhtiö Oy
Lappeentie 12
FI-55100 Imatra

Wigmors
ul. Irysowa 5
51-117 Wrocław
Polska

Adoptată la Bruxelles, 27 martie 2007.
Pentru Comisie
Stavros DIMAS

Membru al Comisiei

ANEXA I
Cantități indicative atribuite pentru 2006, 2007 și 2008 în tone/potențial de diminuare a stratului de ozon
Piață

2006

Refrigerare
Producerea de spumă
Solvenți
Total

2007

2008

2 054,47

2 094,63

1 744,59

0,00

0,00

0,00

66,17

67,01

55,81

2 120,64

2 161,64

1 800,40
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RECOMANDĂRI
RECOMANDAREA COMISIEI
din 28 martie 2007
privind monitorizarea prezenței furanului în produsele alimentare
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/196/CE)
specială trebuie acordată colectării de date pe parcursul
anilor 2007 și 2008. După aceasta, colectarea de date
trebuie să continue în mod regulat.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 211 a doua liniuță,
(5)

Datele colectate trebuie să se refere la produsele
alimentare din comerț așa cum au fost achiziționate și
înainte de orice preparare ulterioară (de exemplu, cafea
măcinată, sucuri, produse alimentare conservate în recipienți metalici și din sticlă) și la produsele alimentare din
comerț, analizate în starea în care vor fi consumate în
urma preparării acestora în laborator (de exemplu, cafea
preparată, produse în recipienți metalici sau din sticlă
încălzite înainte de consum). În acest ultim caz,
prepararea trebuie să respecte instrucțiunile de pe
etichetă dacă acestea sunt disponibile. Hrana preparată
la domiciliu pe bază de ingrediente proaspete (de
exemplu, supă de legume pregătită din legume
proaspete, tocăniță irlandeză de casă) nu trebuie să facă
obiectul acestui program de monitorizare, dat fiind faptul
că efectele practicilor preparării alimentelor la domiciliu
asupra nivelurilor de furan în produsele alimentare pot
constitui, mai degrabă, subiectul unui proiect de
cercetare.

(6)

În scopul asigurării de probe reprezentative pentru lotul
supus prelevării, trebuie urmate procedurile de prelevare
de probe prevăzute în partea B din anexa la Regulamentul (CE) nr. 333/2007 al Comisiei privind stabilirea
metodelor de prelevare a probelor și a metodelor de
analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb,
cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD și
benz(a)piren din produsele alimentare (1). Analiza
probelor trebuie efectuată în conformitate cu punctele
1 și 2 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 882/2004
al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie
2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a
asigura verificarea conformității cu legislația privind
hrana pentru animale și produsele alimentare și cu
normele de sănătate animală și de bunăstare a
animalelor (2).

întrucât:

(1)

În mai 2004, Agenția pentru Alimente și Medicamente
(Food and Drug Administration – FDA) a Statelor Unite a
publicat rezultatele unui studiu privind prezența furanului
în produsele supuse tratamentului termic. Niveluri de
furan au fost depistate într-o varietate de produse
alimentare (de exemplu, produse alimentare conservate
în recipienți metalici și din sticlă, alimente pentru
sugari, cafea, supe și sosuri etc.).

(2)

Comitetul științific pentru contaminanți în lanțul
alimentar al Autorității Europene pentru Siguranța
Alimentară (AESA) a considerat aceste rezultate drept o
problemă urgentă și în 7 decembrie 2004 a întocmit un
raport privind furanul în alimente.

(3)

În acest raport AESA a concluzionat că din datele disponibile la momentul de față reiese existența unei diferențe
relativ mici între posibila expunere umană și dozele care
produc efecte cancerigene animalelor de experiment și că
o evaluare solidă a riscului necesită date suplimentare
privind atât toxicitatea, cât și expunerea.

(4)

Pentru a permite AESA să efectueze o evaluare solidă a
riscului, este necesară generarea, în toată Comunitatea
Europeană, a unor date reprezentative privind nivelurile
de furan în produsele alimentare tratate termic. O atenție

(1) A se vedea pagina 29 din prezentul Jurnal Oficial.
(2) JO L 191, 28.5.2004, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului
(JO L 363, 20.12.2006, p. 1).
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Este important ca rezultatele analitice și informațiile
suplimentare specifice necesare pentru evaluarea rezultatelor să fie raportate cu regularitate către AESA.
Forma de raportare trebuie stabilită de către AESA.
Compilarea datelor într-o bază de date se asigură de
către AESA,
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3. Ca statele membre să urmeze procedurile de prelevare a
probelor prevăzute în partea B din anexa la Regulamentul
(CE) nr. 333/2007 în scopul asigurării de probe reprezentative pentru lotul supus prelevării de probe. Pregătirea
probelor înainte de analiză se efectuează cu atenția
necesară pentru asigurarea nemodificării conținutului de
furan din probă.

RECOMANDĂ:

1. Ca statele membre să efectueze în anii 2007 și 2008 monitorizarea prezenței furanului în produsele alimentare care au
fost supuse tratamentului termic. Monitorizarea trebuie să
includă produsele alimentare din comerț, așa cum sunt ele
achiziționate și înainte de orice preparare ulterioară (1),
precum și produsele alimentare din comerț, analizate în
starea în care vor fi consumate în urma preparării acestora
în laborator (2).
2. Ca statele membre să furnizeze cu regularitate către AESA
datele rezultate în urma monitorizării, conținând informațiile
și respectând formatul stabilit de către AESA.

(1) Produsele alimentare din comerț, așa cum au fost achiziționate și
înainte de orice preparare ulterioară: de exemplu, cafea măcinată,
sucuri, produse conservate în recipienți metalici și din sticlă neîncălzite înainte de consum.
(2) Produsele alimentare din comerț analizate în starea în care sunt
consumate în urma preparării acestora în laborator: de exemplu,
cafea preparată, produse în recipienți metalici sau din sticlă
încălzite înainte de consum. Prepararea trebuie să urmeze instrucțiunile de pe etichetă, dacă acestea sunt disponibile. Hrana preparată
la domiciliu pe bază de ingrediente proaspete (de exemplu, supă de
legume pregătită din legume proaspete, tocăniță irlandeză de casă)
nu face obiectul acestui program de monitorizare.

4. Ca statele membre să efectueze analiza furanului în conformitate cu punctele 1 și 2 din anexa III la Regulamentul (CE)
nr. 882/2004.

Adoptată la Bruxelles, 28 martie 2007.

Pentru Comisie
Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei
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III
(Acte adoptate în temeiul Tratatului UE)

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE
LISTA COMUNĂ A UNIUNII EUROPENE CUPRINZÂND PRODUSELE MILITARE
(adoptată de Consiliu la 19 martie 2007)
(echipamentele care fac obiectul Codului de conduită al Uniunii Europene privind exporturile de
armament)
(de actualizare și înlocuire a Listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare adoptată de Consiliu la
27 februarie 2006)
(2007/197/PESC)
Nota 1 Termenii între „ghilimele” sunt termeni definiți. Consultați „Definițiile termenilor utilizați în prezenta listă”
anexate la prezenta listă.
Nota 2 Substanțele chimice sunt prezentate după denumire și număr CAS. Substanțele chimice cu aceeași formulă
structurală (inclusiv hidrații) sunt supuse controlului indiferent de denumire sau număr CAS. Numerele CAS
sunt prezentate pentru a facilita identificarea caracterului controlat al unei anumite substanțe chimice sau
amestec, indiferent de nomenclatură. Numerele CAS nu pot fi utilizate ca unic mijloc de identificare, deoarece
unele forme ale substanțelor chimice enumerate în listă au numere CAS diferite, iar amestecurile conținând
substanțe chimice enumerate în listă pot avea, de asemenea, numere CAS diferite.
ML1

Arme cu țeavă lisă cu un calibru mai mic de 20 mm, alte arme de foc și arme automate cu un
calibru mai mic sau egal cu 12,7 mm (calibru 0,5 inch) și accesorii, după cum urmează,
precum și componente special concepute pentru acestea:
a. puști, carabine, revolvere, pistoale, pistoale mitralieră și mitraliere:
Notă:

ML1.a nu supune controlului următoarele:
1. muschete, puști și carabine fabricate înainte de anul 1938;
2. reproduceri de muschete, puști și carabine ale căror modele originale au fost fabricate înainte de
anul 1890;
3. revolvere, pistoale și mitraliere fabricate înainte de anul 1890 și reproducerile acestora;

b. arme cu țeavă lisă, după cum urmează:
1. arme cu țeavă lisă special concepute pentru utilizări militare;
2. alte arme cu țeavă lisă, după cum urmează:
a. de tip complet automat;
b. de tip semiautomat sau cu dispozitiv pneumatic de armare;
c. arme care folosesc muniție fără tub cartuș;
d. amortizoare de zgomot, monturi speciale pentru arme, cleme, dispozitive de ochire și ascunzătoare de flacără pentru armele supuse controlului conform ML1.a, ML1.b sau ML1.c.
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Nota 1 ML1 nu supune controlului armele cu țeavă lisă utilizate pentru vânătoare sau sport. Aceste arme nu
trebuie să fie special concepute pentru utilizări militare sau de tip numai cu tragere automată.
Nota 2 ML1 nu supune controlului armele de foc special concepute pentru tragere cu muniție inertă de
instrucție și care nu pot folosi nici un fel de muniție supusă controlului.
Nota 3 ML1 nu supune controlului armele care folosesc muniție încasetată cu percutare excentrică și care nu
sunt de tip numai cu tragere automată.
Nota 4 ML1.d nu supune controlului dispozitivele optice de ochire fără procesarea electronică a imaginii, cu
mărire 4x sau mai mică, atunci când nu sunt concepute sau modificate pentru scopuri militare.
ML2

Arme cu țeavă lisă cu un calibru de 20 mm sau mai mare, alte arme sau armament cu un
calibru mai mare de 12,7 mm (calibru 0,5 inch), lansatoare și accesorii, după cum urmează,
precum și componente special concepute pentru acestea:
a. mitraliere, tunuri, mortiere, arme antitanc, lansatoare de proiectile, aruncătoare militare de flăcări,
tunuri fără recul, arme cu țeavă lisă și dispozitive de reducere a semnăturii pentru acestea;
Nota 1 ML2.a include injectoarele, dispozitivele de măsurare, rezervoarele de stocare, precum și alte
componente special concepute pentru a fi utilizate cu încărcături lichide de propulsie pentru
oricare din echipamentele supuse controlului conform ML2.a.
Nota 2 ML2.a nu supune controlului următoarele:
1. muschete, puști și carabine fabricate înainte de anul 1938;
2. reproduceri de muschete, puști și carabine ale căror modele originale au fost fabricate înainte de
anul 1890.
b. lansatoare sau generatoare fumigene, de gaz și pirotehnice, de uz militar;
Notă:

ML2.b nu supune controlului pistoalele de semnalizare.

c. dispozitive de ochire pentru arme.
ML3

Muniții și dispozitive de reglare a focosului, după cum urmează, precum și componente
special concepute pentru acestea:
a. muniție pentru armele supuse controlului prin ML1, ML2 sau ML12;
b. dispozitive de reglare a focosului special proiectate pentru muniția supusă controlului prin ML3.a.
Nota 1 Componentele special concepute includ:
a. componente fabricate din metal sau din mase plastice, cum ar fi: capse, tuburi cartuș, benzi
pentru cartușe, tamburi rotativi și repere metalice ale muniției;
b. dispozitive de siguranță și armare, focoase, senzori și dispozitive de inițiere a exploziei;
c. surse de putere capabile să furnizeze energie înaltă pentru o singură întrebuințare;
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d. tuburi combustibile pentru încărcături de azvârlire;
e. submuniții incluzând grenade, mine și proiectile dirijate pe porțiunea finală a traiectoriei.
Nota 2 ML3.a nu supune controlului muniția sertizată fără proiectil și muniția inertă de instrucție cu tubul
cartuș perforat.
Nota 3 ML3.a nu supune controlului cartușele special concepute pentru unul din următoarele scopuri:
a. semnalizare;
b. alungarea păsărilor sau
c. aprinderea gazelor la puțurile petrolifere.
ML4

Bombe, torpile, rachete nedirijate, rachete dirijate, alte dispozitive și încărcături explozive și
echipamente și accesorii conexe special concepute pentru utilizări militare, după cum
urmează, precum și componente special concepute pentru acestea:
N.B. Pentru echipamentul de ghidare și navigație, a se vedea ML11, nota 7.
a. bombe, torpile, grenade, încărcături fumigene, rachete nedirijate, mine, rachete dirijate, încărcături
explozive de adâncime, încărcături de distrugere, dispozitive și seturi pentru încărcături de
distrugere, dispozitive „cu amestecuri pirotehnice militare”, cartușe și simulatoare (de exemplu,
echipamente de simulare a caracteristicilor oricăruia dintre aceste produse);
Notă:

ML4.a include:
1. grenade fumigene, bombe exploziv-incendiare, bombe incendiare și dispozitive explozive;
2. ajutaje pentru rachete dirijate și vârfuri pentru mijloace de transport la țintă cu reintrare în
atmosferă.

b. echipamente special concepute pentru mânuirea, controlul, activarea, furnizarea energiei necesare
pentru o singură întrebuințare, lansarea, calibrarea, dragarea, descărcarea, simularea unor ținte,
bruierea, detonarea sau detectarea produselor supuse controlului conform ML4.a.
Notă:

ML4.b include:
1. echipamente mobile de lichefiere a gazului capabile să producă o cantitate mai mare sau egală
cu 1 000 kg de gaz lichefiat pe zi;
2. cabluri electrice conductoare flotante destinate dragării minelor magnetice.

Notă tehnică
Dispozitive portabile (ținute în mână), limitate prin concepție numai la detectarea obiectelor metalice și care
nu au capacitatea de a face diferențierea între mine și alte obiecte metalice, nu sunt considerate a fi special
concepute pentru detecția produselor supuse controlului conform ML4.a.
ML5

Sisteme de conducere a focului și echipamente și sisteme aferente de alertare și avertizare,
echipamente de testare, reglare și contraacțiune, după cum urmează, special concepute pentru
utilizări militare, precum și componente și accesorii special concepute pentru acestea:
a. dispozitive de ochire, calculatoare de tragere, echipamente de dispunere în poziție de tragere
pentru tunuri și sisteme de control al armamentului;
b. sisteme de descoperire, marcare, telemetrare, supraveghere sau urmărire a țintelor echipamente de
descoperire, prelucrare a datelor, recunoaștere sau identificare; echipamente de integrare a
senzorilor;

29.3.2007

RO

29.3.2007

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

c. echipamente de contraacțiune pentru produsele supuse controlului conform ML5.a sau ML5.b;
d. echipamente de testare sau reglare pe câmpul de luptă, special concepute pentru produsele supuse
controlului conform ML5a sau ML5b.
ML6

Vehicule terestre și componente pentru acestea, după cum urmează:
N.B. Pentru echipamentul de ghidare și navigație, a se vedea ML11, nota 7.
a. vehicule terestre și componente pentru acestea, special concepute sau modificate pentru utilizări
militare;
Notă tehnică
În sensul ML6.a, termenul vehicule terestre include remorcile.
b. vehicule cu tracțiune pe toate roțile care pot fi utilizate pe drumuri neamenajate și care au fost
realizate sau prevăzute cu materiale pentru a asigura o protecție balistică de nivel III (potrivit NIJ
0108.01, septembrie 1985, sau standard național comparabil) sau mai bună.
N.B. A se vedea și ML13.a.
Nota 1 ML6.a include:
a. tancuri și alte vehicule militare înarmate și vehicule militare amenajate pentru a fi dotate cu
armament sau echipament pentru plantarea minelor sau lansarea muniției supuse controlului
conform ML4;
b. vehicule blindate;
c. vehicule amfibii și vehicule ce pot traversa vaduri adânci;
d. vehicule de recuperare și vehicule pentru remorcare sau transport muniție sau sisteme de arme și
echipamente aferente manipulării încărcăturii.
Nota 2 Modificarea unui vehicul terestru pentru utilizări militare supus controlului prin ML6.a presupune o
schimbare structurală, electrică sau mecanică, care cuprinde una sau mai multe componente special
concepute pentru uz militar. Asemenea componente includ:
a. anvelope pneumatice de un tip special concepute pentru a asigura protecția la penetrarea glonțului
sau pentru a rula dezumflate;
b. sisteme de control a presiunii și de umflare a pneurilor cu acționare din interiorul vehiculului aflat
în mișcare;
c. protecția prin blindaj a părților vitale (de exemplu, rezervoare de combustibil sau cabina șoferului);
d. întărituri speciale sau suporți pentru montarea armelor;
e. iluminare mascată.
Nota 3 ML6 nu supune controlului automobilele civile sau mașinile proiectate sau modificate pentru a
transporta bani sau valori, având blindaj sau protecție balistică.

ML7

Agenți toxici chimici sau biologici, „agenți pentru controlul dezordinilor”, materiale radioactive, echipamente, componente și materiale aferente, după cum urmează:
a. agenți biologici și materiale radioactive „adaptate pentru utilizare în război” în vederea producerii
de vătămări asupra oamenilor sau animalelor, degradării echipamentelor sau distrugerii recoltelor
sau mediului;
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b. agenți chimici de război (CW), care includ:
1. agenți CW toxici neuroparalitici:
a. alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) fluorofosfonați de O-alchil (≤ C10, inclusiv
cicloalchil ), cum ar fi:
sarin (GB): metilfluorofosfonat de O-izopropil (CAS 107-44-8); și
soman (GD): metilfluorofosfonat de O-pinacolil (CAS 96-64-0);
b. N,N-dialchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) amidocianofosfați de O-alchil (≤ C10,
inclusiv cicloalchil), cum ar fi::
tabun(GA): N, N-dimetilamidocianofosfat de O-etil (CAS 77-81-6);
c. alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) tiofosfonați de O-alchil (H sau ≤ C10, inclusiv
cicloalchil) S-[2-(dialchil (metil, etil, n-propil sau izopropil)amino)etil] și sărurile alchilate sau
protonate corespunzătoare, cum ar fi:
VX: metiltiofosfonat de O-etil-S-[2-(diizopropilamino)etil] (CAS 50782-69-9);
2. agenți CW vezicanți:
a. iperite cu sulf, cum ar fi:
1. 2-cloroetil-clorometil-sulfură (CAS 2625-76-5);
2. bis(2-cloroetil) - sulfură (CAS 505-60-2);
3. bis(2-cloroetiltio) - metan (CAS 63869-13-6);
4. 1,2-bis(2-cloroetiltio) - etan (CAS 3563-36-8);
5. 1,3-bis(2-cloroetiltio) - n-propan (CAS 63905-10-2);
6. 1,4-bis(2-cloroetiltio) - n-butan (CAS 142868-93-7);
7. 1,5-bis(2-cloroetiltio) - n-pentan (CAS 142868-94-8);
8. bis (2-cloroetiltiometil)-eter (CAS 63918-90-1);
9. bis (2-cloroetiltioetil) - eter (CAS 63918-89-8);
b. lewisite, cum ar fi:
1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);
2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);
3. bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);
c. iperite cu azot, cum ar fi:
1. HN1: bis (2-cloroetil) etilamina (CAS 538-07-8);
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2. HN2: bis (2-cloroetil) metilamina (CAS 51-75-2);
3. HN3: tris(2-cloroetil) amina (CAS 555-77-1);
3. substanțe toxice incapacitante, cum ar fi:
a. benzilat de 3-chinuclidinil (BZ) (CAS 6581-06-2);
4. substanțe toxice defoliante, cum ar fi:
a. 2-cloro-4-fluoro-fenoxiacetat de butil (LNF);
b. acid 2,4,5-triclorofenoxiacetic în amestec cu acid 2,4-diclorofenoxiacetic (agent Orange);
c. precursori pentru arme chimice binare și precursori de bază, după cum urmează:
1. difluoruri alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) fosfonice, cum ar fi:
DF: difluorură metilfosfonică (CAS 676-99-3);
2. alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) fosfoniți de O-alchil (H sau ≤ C10, inclusiv cicloalchil)O-[2-(dialchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) amino)etil] și sărurile alchilate sau protonate
corespunzătoare, cum ar fi:
QL: metilfosfonit de O-etil-O-[2-(diizopropilamino)etil] (CAS 57856-11-8);
3. clorosarin: metilclorofosfonat de O-izopropil (CAS 1445-76-7);
4. clorosoman: metilclorofosfonat de O-pinacolil (CAS 7040-57-5);
d. „agenți pentru combaterea dezordinilor publice”, constituenții chimici activi și combinațiile
acestora, incluzând:
1. α-brombenzenacetonitril (cianură de brombenzil) (CA) (CAS 5798-79-8);
2. [(2-clorfenil) metilen] propandinitril, (O-clorobenzilidenmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);
3. 2-clor-1-feniletanonă, clorură de fenilacil (ω-cloroacetofenonă) (CN) (CAS 532-27-4);
4. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepină (CR) (CAS 257-07-8);
5. 10-clor-5,10 clorură de dihidrofenarsazină, adamsită, (DM), (CAS 578-94-9);
6. N-nonanoilmorfolină, (MPA) (CAS 5299-64-9);
Nota 1 ML7.d nu supune controlului „agenți pentru combaterea dezordinilor publice” în ambalaj individual, destinate autoapărării personale.
Nota 2 ML7.d nu supune controlului constituenții chimici activi și combinațiile acestora identificați și
ambalați pentru industria alimentară sau pentru scopuri medicale.
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e. echipamente special concepute sau modificate pentru utilizări militare pentru răspândirea oricăruia
din următoarele, precum și componente special concepute pentru acestea:
1. materiale sau agenți supuși controlului conform ML7.a, ML7.b sau ML7.d; sau
2. agenți chimici de război (CW) obținuți din precursori supuși controlului conform ML7.c;
f. echipamente de protecție și decontaminare, componente special concepute pentru acestea și
amestecuri chimice special realizate, după cum urmează:
1. echipament special conceput sau modificat pentru utilizări militare, pentru apărarea împotriva
materialelor supuse controlului conform ML7.a, ML7.b sau ML7.d, precum și componente
special concepute pentru acestea;
2. echipament special conceput sau modificat pentru utilizări militare, pentru decontaminarea
obiectelor contaminate cu materialele supuse controlului conform ML7.a sau ML7.b și
componente;
3. amestecuri chimice special realizate/dezvoltate pentru decontaminarea obiectelor contaminate
cu materialele supuse controlului conform ML7.a sau ML7.b;
Notă:

ML7.f.1 include:
a. unități de aer condiționat special concepute sau modificate pentru filtrare nucleară, chimică sau
biologică;
b. îmbrăcăminte de protecție.

N.B. Pentru măștile de gaze civile și echipamentul de protecție și decontaminare a se vedea, de asemenea,
1A004 din Lista de produse și tehnologii cu dublă utilizare din Uniunea Europeană.
g. echipamente, special concepute sau modificate pentru utilizări militare, pentru detecția sau identificarea materialelor supuse controlului conform ML7.a sau ML7.b sau ML7.d, precum și
componente special concepute pentru acestea;
Notă

ML7.g nu supune controlului dozimetrele individuale de monitorizare a radiațiilor.

N.B. A se vedea, de asemenea, 1A004 din Lista produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare din Uniunea
Europeană;
h. „biopolimeri” special concepuți sau prelucrați pentru detecția sau identificarea agenților chimici de
război (CW) supuși controlului conform ML7.b și culturi de celule specifice folosite pentru
producerea lor;
i. „biocatalizatori” pentru decontaminarea sau degradarea agenților chimici de război (CW) și sisteme
biologice pentru acestea, după cum urmează:
1. „biocatalizatori” special concepuți pentru decontaminarea sau degradarea agenților chimici de
război (CW) supuși controlului conform ML7.b, care rezultă prin selecție dirijată în laborator
sau prin manipulare genetică a sistemelor biologice;
2. sisteme biologice, după cum urmează: „vectori de expresie”, viruși sau culturi de celule
conținând informație genetică specifică producției de „biocatalizatori” supuși controlului
conform ML7.i.1;
Nota 1 ML7.b și ML7.d nu supun controlului:
a. clorocian (CAS 506-77-4). A se vedea, de asemenea, 1C450.a.5 din Lista produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare din Uniunea Europeană;
b. acid cianhidric (CAS 74-90-8);
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c. clor (CAS 7782-50-5);
d. clorură de carbonil (fosgen) (CAS 75-44-5). A se vedea, de asemenea, 1C450.a.4 din Lista
produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare din Uniunea Europeană;
e. difosgen (triclormetil-cloroformiat) (CAS 503-38-8);
f.

eliminat;

g. bromură de xilil, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);
h. bromură de benzil (CAS 100-39-0);
i.

iodură de benzil (CAS 620-05-3);

j.

bromoacetonă (CAS 598-31-2);

k. bromocian (CAS 506-68-3);
l.

bromometiletilcetonă (CAS 816-40-0);

m. cloroacetonă (CAS 78-95-5);
n. iodoacetat de etil (CAS 623-48-3);
o. iodoacetonă (CAS 3019-04-3);
p. cloropicrină (CAS 76-06-2). A se vedea 1C450.a.7 din Lista produselor și tehnologiilor cu dublă
utilizare din Uniunea Europeană.
Nota 2 Culturile de celule și sistemele biologice de la ML7.h și ML7.i.2 sunt supuse controlului în mod
exclusiv, iar aceste subarticole nu supun controlului celulele sau sistemele biologice pentru scopuri civile,
cum ar fi: agricol, farmaceutic, medical, veterinar, protecția mediului, tratarea deșeurilor sau industria
alimentară.
ML8

„Materiale energetice” și substanțele aferente, după cum urmează:
N.B. A se vedea, de asemenea, 1C011 din Lista produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare din Uniunea
Europeană
Note tehnice
1. În sensul prezentului articol, amestecul se referă la un compus format din două sau mai multe substanțe din
care cel puțin una să fie cuprinsă în subarticolele din ML8.
2. Orice substanță cuprinsă în ML8 se supune controlului prin această listă, chiar și atunci când este utilizată
într-un alt domeniu decât cel indicat (de exemplu, TAGN este utilizat în mod predominant ca un exploziv,
dar poate fi utilizat de asemenea drept combustibil sau oxidant).
a. „explozivi”, după cum urmează, și amestecurile acestora:
1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan sau 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS
97096-78-1);
2. BNCP (perclorat de cis-bis(5-nitrotetrazolat) tetra amino-cobalt III) (CAS 117412-28-9);
3. CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxan sau 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS
117907-74-1);
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4. (HNIW sau hexanitrohexaazaizowurtzitan (CAS 135285-90-4); clatrați ai CL-20 (a se vedea,
de asemenea, ML8.g.3 și ML8.g.4 pentru „precursorii” acestuia);
5. CP (perclorat de 2-(5-ciantetrazolat) penta-amino cobalt III) (CAS 70247-32-4);
6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilena, FOX 7);
7. DATB (diaminotrinitrobenzen) (CAS 1630-08-6);
8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazina);
9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6);
10. DIPAM (3,3’-diamino-2,2’,4,4’,6,6’-hexanitrobifenil sau dipicridamida) (CAS 17215-44-0);
11. DNGU (DINGU sau dinitroglicoluril) (CAS 55510-04-8);
12. furazani, după cum urmează:
a. DAAOF (diaminoazoxifurazan);
b. DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);
13. HMX și derivați (a se vedea, de asemenea, ML8.g.5 pentru „precursorii” săi), după cum
urmează:
a. HMX
(ciclotetrametilentetranitramina;
octahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina;
1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclooctan; octogen; homociclonit) (CAS 2691-41-0);
b. analogi difluoroaminați ai HMX;
c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraaza-biciclo (3,3,0) octanona-3; tetranitrosemiglicouril
sau keto-biciclic HMX) (CAS 130256-72-3);
14. HNAD (hexanitroadamantan) (CAS 143850-71-9);
15. HNS (hexanitrostilben) (CAS 20062-22-0);
16. imidazoli, după cum urmează:
a. BNNII (octahidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazol);
b. DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);
c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);
d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol);
e. PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazol);
17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilen hidrazina);
18. NTO (ONTA sau 3-nitro-1,2,4-trtiazol-5-onă) (CAS 932-64-9);
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19. polinitrocubani cu mai mult de patru grupe nitro;
20. PYX (2,6-bis(picrilamino)-3,5-dinitropiridină) (CAS 38082-89-2);
21. RDX și derivați, după cum urmează:
a. RDX (ciclotrimetilentrinitramină, ciclonit, T4, hexahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazină; 1,3,5trinitro-1,3,5-triaza-ciclohexan; hexogen sau hexogene) (CAS 121-82-4);
b. Keto-RDX (K-6 sau 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazaciclohexanonă) (CAS 115029-35-1);
22. TAGN (triaminoguanidină nitrat) (CAS 4000-16-2);
23. TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.7 pentru
„precursorii” săi);
24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamino)octahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina);
25. tetrazoli, după cum urmează:
a. NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);
b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol);
26. tetril (trinitrofenilmetilnitramina) (CAS 479-45-8);
27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadecalina) (CAS 135877-16-6) (a se vedea, de
asemenea, ML8.g.6 pentru „precursorii” săi);
28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) (CAS 97645-24-4) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.2 pentru
„precursorii” săi);
29. TNGU (SORGUYL sau tetranitroglicoluril) (CAS 55510-03-7);
30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazina) (CAS 229176-04-9);
31. triazine, după cum urmează:
a. DNAM (2-oxi-4,6-dinitroamino-s-triazina) (CAS 19899-80-0);
b. NNHT(2-nitroimino-5-nitro-hexahidro-1,3,5-triazina)(CAS 130400-13-4);
32. triazoli, după cum urmează:
a. 5-azido-2-nitrotriazol;
b. ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramida) (CAS 1614-08-0);
c. ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);
d. BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amina);
e. DBT (3,3’-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);
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f. DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9);
g. NTDNA (2-nitrotriazol-5-dinitramida) (CAS 75393-84-9);
h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-3,5-dinitrotriazol);
i. PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazol);
j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);
33. orice exploziv care nu este enumerat în ML8.a. cu o viteză de detonație mai mare de 8 700
m/s la densitatea maximă sau cu o presiune de detonație mai mare de 34 Gpa (340 kbar);
34. alți explozivi organici care nu sunt enumerați în ML8.a. având presiuni de detonație de 25
GPa (250 kbar) sau mai mari, care rămân stabili la temperaturi de 523 K (250 oC) sau mai
mari pentru perioade de 5 minute sau mai lungi.
b. „încărcături de propulsie”, după cum urmează:
1. orice „încărcătură de propulsie” solidă din clasa 1.1 a Națiunilor Unite (UN) cu un impuls
specific teoretic (în condiții standard) mai mare de 250 secunde pentru compoziții nonmetalice
sau mai mare de 270 secunde pentru compoziții conținând aluminiu;
2. orice „încărcătură de propulsie” solidă din clasa 1.3 a UN cu un impuls specific teoretic (în
condiții standard) mai mare de 230 secunde pentru compoziții nehalogenate, 250 secunde
pentru compoziții nemetalice și 266 secunde pentru compoziții metalice;
3. „încărcături de propulsie” având o forță mai mare de 1 200 kJ/kg;
4. „Încărcături de propulsie” care pot realiza o viteză de ardere în regim staționar mai mare de 38
mm/s în condiții standard de presiune de 6,89 MPa (68,9 bar) și temperatură de 294 K
(21 oC);
5. „încărcături de propulsie” cu bază dublă, reprezentate de elastomer modificat și turnat
(EMCDB) cu o alungire mai mare de 5 % la efortul maxim și la temperatura de 233 K (–40 oC);
6. orice „încărcătură de propulsie” conținând substanțe supuse controlului prin ML8.a.
c. „Încărcături pirotehnice”, carburanți și substanțele aferente, după cum urmează, precum și amestecurile acestora:
1. carburanți de aviație special realizați pentru scopuri militare;
2. alan (hidrură de aluminiu) (CAS 7784-21-6);
3. carborani; decaboran (CAS 17702-41-9); pentaborani (CAS 19624-22-7 și 18433-84-6) și
derivații acestora;
4. hidrazină și derivați, după cum urmează (a se vedea, de asemenea, ML8.d.8 și ML8.d.9 pentru
derivații oxidanți ai hidrazinei):
a. hidrazină (CAS 302-01-2) cu concentrația de 70 % sau mai mare;
b. monometilhidrazină (CAS 60-34-4);
c. dimetilhidrazină simetrică (CAS 540-73-8);
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d. dimetilhidrazină nesimetrică (CAS 57-14-7);
5. carburanți metalici cu particule de formă sferică, atomizate, sferoidale, fulgi sau pulbere,
fabricate din materiale care conțin 99 % sau mai mult din oricare dintre următoarele:
a. metale și amestecuri ale acestora, după cum urmează:
1. beriliu (CAS 7440-41-7) cu mărimea particulelor mai mică de 60 μm;
2. pulbere de fier (CAS 7439-89-6) cu mărimea particulelor de 3 μm sau mai mică,
obținută prin reducerea oxidului de fier cu hidrogen;
b. amestecuri care conțin oricare din următoarele:
1. zirconiu (CAS 7440-67-7), magneziu (CAS 7439-95-4) sau aliaje ale acestora cu
mărimea particulelor mai mică de 60 μm;
2. carburanți cu bor (CAS 7440-42-8) sau cu carbură de bor (CAS 12069-32-8) cu
puritatea de 85 % sau mai mare și mărimea particulelor mai mică de 60 μm;
6. materiale militare conținând gelifianți pentru combustibili pe bază de hidrocarburi, special
realizați pentru utilizare la munițiile incendiare sau la aruncătoarele de flăcări, cum ar fi
săruri metalice ale acizilor stearic sau palmitic [de exemplu, octal (CAS 637-12-7)] și gelifianți
M1, M2 și M3;
7. amestecuri de perclorați, clorați și cromați cu pulberi metalice sau alți componenți combustibili
cu energie înaltă;
8. pulbere sferică de aluminiu (CAS 7429-90-5) cu mărimea particulelor de 60 μm sau mai mică,
fabricată din material cu un conținut în aluminiu de 99 % sau mai mare;
9. subhidrură de titan (TiHn) cu echivalent stoichiometric n = 0,65-1,68.
Nota 1 Carburanții pentru aviație supuși controlului prin ML8.c.1 sunt produse finite și nu constituenții
acestora.
Nota 2 ML8.c.4.a nu supune controlului amestecurile de hidrazină special realizate pentru controlul
coroziunii.
Nota 3 Explozivii și carburanții care conțin metale sau aliaje supuse controlului prin ML8.c.5 sunt
controlați chiar dacă metalele sau aliajele sunt încapsulate în aluminiu, magneziu, zirconiu sau
beriliu.
Nota 4 ML8.c.5.b.2 nu supune controlului borul și carbura de bor îmbogățită cu bor-10 (20 % sau mai
mult din conținutul total de bor-10).
d. oxidanți și amestecurile acestora, după cum urmează:
1. AND (amoniu dinitramidă sau SR 12) (CAS 140456-78-6);
2. AP (perclorat de amoniu) (CAS 7790-98-9);
3. compuși pe bază de fluor și oricare din următoarele:
a. alți halogeni;
b. oxigen sau
c. azot;
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Nota 1 ML8.d.3 nu supune controlului trifluorura de clor. A se vedea 1C238 din Lista produselor și
tehnologiilor cu dublă utilizare din Uniunea Europeană.
Nota 2 ML8.d.3 nu supune controlului trifluorura de azot în stare gazoasă.
4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidină) (CAS 78246-06-7);
5. HAN (hidroxilamoniu nitrat) (CAS 13465-08-2);
6. HAP (hidroxilamoniu perclorat) (CAS 15588-62-2);
7. HNF (hidraziniu nitroformat) (CAS 20773-28-8);
8. hidrazină nitrat (CAS 37836-27-4);
9. hidrazină perclorat (CAS 27978-54-7);
10. oxidanți lichizi compuși din sau conținând acid azotic roșu fumans inhibat (IRFNA) (CAS
8007-58-7);
Notă:

ML 8.d.10 nu supune controlului acidul azotic fumans neinhibat.

e. adezivi, plastifianți, monomeri, polimeri, după cum urmează:
1. AMMO (azidometilmetiloxetan și polimerii acestuia) (CAS 90683-29-7) (a se vedea, de
asemenea, ML8.g.1 pentru „precursorii” acestuia);
2. BAMO (bisazidometiloxetan și polimerii acestuia) (CAS 17607-20-4) (a se vedea, de
asemenea, ML8.g.1 pentru „precursorii” acestuia);
3. BDNPA (bis (2,2-dinitropropil) acetal) (CAS 5108-69-0);
4. BDNPF (bis (2,2-dinitropropil) formal) (CAS 5917-61-3);
5. BTTN (butantrioltrinitrat) (CAS 6659-60-5) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.8 pentru
„precursorii” acestuia);
6. monomeri energetici, plastifianți și polimeri conținând grupuri nitro, azido, nitrat, nitrază sau
difluoroamino special concepuți pentru utilizări militare;
7. FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oxetan) și polimerii acestuia;
8. FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil) formal) (CAS 17003-79-1);
9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentan-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);
10. FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oxaheptan-1,7-diol formal);
11. GAP (glicidilazida polimer) (CAS 143178-24-9) și derivații acestuia;
12. HTPB (polibutadienă cu grupe terminale hidroxil) cu o grupă funcțională hidroxil egală sau
mai mare de 2,2 și mai mică sau egală cu 2,4, o valoare hidroxil mai mică de 0,77 meq/g și o
viscozitate la 30 °C mai mică de 47 poise (CAS 69102-90-5);
13. Poli(epiclorhidrină), cu funcțiuni alcool și masă moleculară scăzută (sub 10 000); poli(epiclorhidrindiol) și triol;
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14. NENAs (compuși ai nitratetilnitraminei) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7,
82486-82-6 și 85954-06-9);
15. PGN (poli-GLYN, poliglicildinitrat sau poli(nitratometil oxiran)) (CAS 27814-48-8);
16. Poli-NIMMO (polinitratometilmetiloxetan)
loxetan]) (CAS 84051-81-0);

sau

poli-NMMO

(poli[3-nitratometil-3-meti-

17. polinitroortocarbonați;
18. TVOPA (1,2,3-tri-[1,2-bis(difluoroamino)etoxi]propan sau tri- vinoxi propan aduct) (CAS
53159-39-0).
f. „aditivi”, după cum urmează:
1. Salicilat bazic de cupru (CAS 62320-94-9);
2. BHEGA (bis-(2-hidroxietil)glicolamida) (CAS 17409-41-5);
3. BNO (butadiennitriloxid) (CAS 9003-18-3);
4. derivați de ferocen, după cum urmează:
a. butacen (CAS 125856-62-4);
b. catocen (2,2-bis-etilferocenil propan) (CAS 37206-42-1);
c. acizi carboxilici ai ferocenului;
d. n-Butil ferocen (CAS 31904-29-7);
e. alți aducți ai derivaților polimerici ai ferocenului;
5. beta rezorcilat de plumb (CAS 20936-32-7);
6. citrat de plumb (CAS 14450-60-3);
7. chelați de plumb-cupru de beta-rezorcilați sau salicilați (CAS 68411-07-4);
8. maleat de plumb (CAS 19136-34-6);
9. salicilat de plumb (CAS 15748-73-9);
10. stanat de plumb (CAS 12036-31-6);
11. MAPO (tri-1-(2-metil)aziridinil fosfin oxid) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bis(2-metil aziridinil)
2-(2-hidroxipropanooxi) propilamino fosfin oxid); și alți derivați MAPO;
12. metil BAPO (bis(2-metil aziridinil) metilamino fosfin oxid) (CAS 85068-72-0);
13. N-metil-p-nitroanilină (CAS 100-15-2);
14. 3- Nitraza-1,5-pentan diizocianat (CAS 7406-61-9);
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15. agenți de cuplare organo-metalici, după cum urmează:
a. neopentil[dialil]oxi, tri[dioctil]fosfato-titanat (CAS 103850-22-2); cunoscut ca titan IV,
2,2[bis 2-propenolat-metil, butanolat, tris (dioctil)fosfat] (CAS 110438-25-0); sau LICA
12 (CAS 103850-22-2);
b. titan IV, [(2-propenolat-1) metil, n-metilpropanolat] butanolat-1, tris[dioctil] pirofosfat sau
KR 3538;
c. titan IV, [(2-propenolat-1)metil, n-metilpropanolat]butanolat-1, tris(dioctil) fosfat;
16. policiandifluoraminoetilenoxid;
17. amide de aziridină polifuncționale cu structuri de bază izoftalice, trimesice (BITA sau butilen
imină trimesamidă), izocianurice sau trimetiladipice și substituții de 2-metil sau 2-etil pe
inelul aziridinic;
18. propilenimină (2-metilaziridină) (CAS 75-55-8);
19. oxid de fier superfin (Fe2O3) cu o suprafață specifică mai mare de 250 m2/g și mărimea
particulelor de 3 nm sau mai mică;
20. TEPAN (tetraetilen pentaamin acrilonitril) (CAS 68412-45-3); poliamine cianoetilate și
sărurile lor;
21. TEPANOL (tetraetilen pentaamin acrilonitril glicidol) (CAS 68412-46-4); poliamine cianoetilate cu aducți de glicidol și sărurile lor;
22. TPB (trifenil bismut) (CAS 603-33-8).
g. „precursori”, după cum urmează:
N.B. În cadrul ML8.g trimiterile se referă la controlul „materialelor energetice” fabricate din aceste substanțe.
1. BCMO (bisclorometiloxetan) (CAS 142173-26-0) (a se vedea, de asemenea, ML8.e.1 și
ML8.e.2);
2. sare de t-butil-dinitroazetidină (CAS 125735-38-8) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.28);
3. HBIW (hexabenzilhexaazaizowurtzitan) (CAS 124782-15-6) (a se vedea, de asemenea,
ML8.a.4);
4. TAIW (tetraacetildibenzilhexaazaizowurtzitan) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.4);
5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7-tetraaza ciclo octan) (CAS 41378-98-7) (a se vedea, de
asemenea, ML8.a.13);
6. 1,4,5,8-tetraazadecalin (CAS 5409-42-7) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.27);
7. 1,3,5-triclorbenzen (CAS 108-70-3) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.23);
8. 1,2,4-trihidroxibutan (1,2,4-butantriol) (CAS 3068-00-6) (a se vedea și ML8.e.5).
Nota 5 Pentru încărcături și dispozitive, a se vedea ML4.
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Nota 6 ML8 nu supune controlului următoarele substanțe, în afară de cazul când intră în compoziția sau sunt
amestecate cu „materialele energetice” menționate la ML8.a sau pulberile metalice menționate la
ML8.c:
a. picrat de amoniu;
b. pulbere neagră;
c. hexanitrodifenilamină;
d. difluoramină;
e. nitroamidon;
f. azotat de potasiu;
g. tetranitronaftalenă;
h. trinitroanisol;
i. trinitronaftalenă;
j. trinitroxilen;
k. N-pirolidonă; 1-metil-2-pirolidonă;
l. dioctilmaleat;
m. etilhexilacrilat;
n. trietilaluminiu (TEA), trimetilaluminiu (TMA) și alți alchili și arili piroforici metalici de litiu,
sodiu, magneziu, zinc sau bor;
o. nitroceluloză;
p. nitroglicerină (sau gliceroltrinitrat, trinitroglicerină) (NG);
q. 2,4,6-trinitrotoluen (TNT);
r. etilendiamindinitrat (EDDN);
s. pentaeritritoltetranitrat (PETN);
t. azidă de plumb, stifnat de plumb normal și bazic și explozivi primari sau compoziții de inițiere
conținând azide sau complecși de azide;
u. trietilenglicoldinitrat (TEGDN);
v. 2,4,6-trinitrorezorcinol (acid stifnic);
w. dietildifenil uree; dietildifenil uree; metiletildifenil uree [centralite];
x. N,N-difenil uree (difenil uree nesimetrică);
y. metil-N,N-difenil uree (metil difenil uree nesimetrică);
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z. etil-N,N-difenil uree (etil difenil uree nesimetrică);
aa. 2-Nitrodifenil amină (2-NDPA);
bb. 4-Nitrodifenil amină (4-NDPA);
cc. 2,2-dinitropropanol;
dd. nitroguanidină (a se vedea 1C11.d din Lista produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare din
Uniunea Europeană).
ML9

Nave de război, echipamente și dispozitive auxiliare navale speciale, după cum urmează,
precum și componente pentru acestea, special concepute pentru utilizări militare:
N.B. Pentru echipamentul de ghidare și navigație, a se vedea ML11, nota 7.
a. nave de luptă și nave (de suprafață sau subacvatice) special concepute sau modificate pentru
acțiuni ofensive sau defensive, fie că sunt sau nu transformate pentru utilizări nemilitare, indiferent de gradul lor actual de întreținere sau de serviciu și indiferent dacă au sau nu sisteme de
lansare de arme sau blindaje, precum și corpurile de nave sau părțile de corpuri pentru astfel de
nave;
b. motoare și sisteme de propulsie, după cum urmează:
1. motoare diesel special concepute pentru submarine, având următoarele două caracteristici:
a. o putere de 1,12 MW (1 500 CP) sau mai mare; și
b. o viteză de rotație de 700 rot/min sau mai mare;
2. motoare electrice special concepute pentru submarine, având următoarele două caracteristici:
a. o putere mai mare de 0,75 MW (1 000 CP);
b. schimbare rapidă a sensului de rotație;
c. răcire cu lichid; și
d. total etanșe;
3. motoare diesel nemagnetice special concepute pentru utilizări militare cu o putere mai mare
sau egală cu 37,3 kW (50 CP) și cu un conținut nemagnetic mai mare de 75 % din întreaga
masă;
4. sisteme de propulsie independente, special concepute pentru submarine;
Notă tehnică
„Propulsia aeriană independentă” permite unui submarin scufundat să își folosească sistemul de propulsie,
fără a avea acces la oxigenul atmosferic, o perioadă mai lungă decât ar fi permis bateriile. Acesta nu
include energia nucleară.
c. dispozitive de detecție subacvatică special concepute pentru utilizări militare și sistemele de
comandă ale acestora;
d. plase antisubmarin și antitorpilă;
e. neutilizat;
f. elemente de trecere prin corpul navei și conectoare special concepute pentru utilizări militare, care
permit legătura cu echipamentele din exteriorul navei;
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Notă:

ML9.f include conectoare pentru nave care sunt de tip mono sau multiconductor, coaxial sau cu
ghid de undă și mijloace de trecere prin corpul navei, ambele având capacitatea de a nu fi afectate
de infiltrațiile din exterior și de a-și păstra caracteristicile la adâncimi marine de peste 100 m
precum și conectoare cu fibre optice și mijloace optice de trecere prin corpul navei a dispozitivelor
optice special concepute pentru transmiterea fasciculului „laser”, indiferent de adâncime. ML9.f nu
include mijloacele obișnuite de trecere prin corpul navei a arborelui de propulsie și a tijei de control
hidrodinamic.

g. rulmenți silențioși, cu gaz sau suspensie magnetică, cu sisteme de control a suprimării semnăturii
active sau vibrației, precum și echipamente care conțin astfel de rulmenți, special concepute
pentru utilizări militare.
ML10 „Aeronave”, „vehicule mai ușoare decât aerul”, vehicule aeriene nepilotate, motoare de aviație
și echipamente pentru „aeronave”, echipamente și componente aferente, special concepute
sau modificate pentru utilizări militare, după cum urmează:
N.B. Pentru echipamentul de ghidare și navigație, a se vedea ML11, nota 7.
a. „aeronave” de luptă și componente special concepute pentru acestea;
b. alte „aeronave” și „vehicule mai ușoare decât aerul”, special concepute sau modificate pentru
utilizări militare, incluzând cercetare din aer, atac, antrenament, transport, desantare de trupe
sau echipamente militare, sprijin logistic, precum și componente special concepute pentru acestea;
c. vehicule aeriene nepilotate și echipamente aferente, special concepute sau modificate pentru
utilizări militare, după cum urmează, precum și componente special concepute pentru acestea:
1. vehicule aeriene nepilotate inclusiv vehicule aeriene comandate de la distanță (RPVs), vehicule
autonome programabile și „vehicule mai ușoare decât aerul”;
2. lansatoare de astfel de vehicule și echipamente de sol aferente;
3. echipamente aferente pentru comanda și controlul acestora;
d. motoare de aviație special concepute sau modificate pentru utilizări militare și componente special
concepute pentru acestea;
e. echipamente aeronautice, inclusiv echipamente de realimentare în zbor cu combustibil, special
concepute pentru a fi utilizate de „aeronavele” supuse controlului conform ML10.a sau ML10.b
sau motoare de aviație supuse controlului conform ML10.d și componente special concepute
pentru acestea;
f. alimentatoare cu carburanți sub presiune, echipamente de alimentare cu carburanți sub presiune,
echipamente special concepute pentru a facilita lucrul în zone limitate și echipamente terestre,
special realizate pentru „aeronavele” supuse controlului conform ML10.a sau ML10.b sau pentru
motoarele de aviație supuse controlului conform ML10.d;
g. căști de protecție și măști de protecție și componente special concepute pentru acestea, echipamente pentru respirație etanșe și costume de compensare pentru altitudini mari destinate a fi
utilizate la „aeronave”, costume de suprasarcină, convertoare de oxigen lichid utilizate la
„aeronave” sau rachete dirijate, dispozitive de catapultare și ejectare acționate de cartușe
utilizate pentru salvarea în caz de urgență a personalului de la bordul „aeronavei”;
h. parașute și echipamente aferente, utilizate de personalul combatant, pentru lansarea încărcăturilor
sau pentru reducerea vitezei „aeronavei”, după cum urmează și componente special concepute
pentru acestea:
1. parașute pentru:
a. lansarea precisă a luptătorilor în misiuni speciale;
b. lansarea trupelor de desant;
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2. parașute pentru materiale;
3. parașute planoare, parașute de frânare, parașute de frânare pentru stabilizarea și controlul
poziției corpurilor aflate în cădere (de exemplu, capsule de recuperare, scaune catapultabile,
bombe);
4. parașute extractoare utilizate la scaunele catapultabile pentru deschiderea și desfășurarea parașutelor de avarie;
5. parașute de recuperare pentru rachete dirijate, vehicule aeriene nepilotate sau vehicule spațiale;
6. parașute pentru apropiere de zona de aterizare și parașute de frânare pentru aterizare;
7. alte parașute militare;
8. echipamente special concepute pentru parașutiști aflați la mare altitudine (de exemplu,
costume, căști speciale, sisteme de alimentare cu oxigen, echipament de navigație);
i. sisteme de pilotare automată pentru încărcături parașutate; echipamente special concepute sau
modificate pentru utilizări militare pentru salturile cu deschidere controlată a parașutei la orice
înălțime, inclusiv echipamente de oxigen.
Nota 1 ML10.b nu supune controlului „aeronavele” sau variante ale acelor „aeronave” special concepute pentru
utilizări militare care:
a. nu sunt configurate pentru utilizări militare și nu sunt dotate cu echipamente sau accesorii special
concepute sau modificate pentru utilizări militare; și
b. au fost certificate pentru utilizări civile de către autoritatea aeronautică civilă a unui stat participant
la Aranjamentul de la Wassenaar.
Nota 2 ML10.d nu supune controlului:
a. motoarele de aviație concepute sau modificate pentru utilizări militare care au fost certificate pentru
utilizare la o „aeronavă civilă” de către autoritatea aeronautică civilă a unui stat participant la
Aranjamentul de la Wassenaar sau componentele special concepute pentru acestea;
b. motoarele reversibile sau componentele special concepute pentru acestea, cu excepția celor special
concepute pentru vehicule aeriene nepilotate.
Nota 3 Controlul conform ML10.b și ML10.d asupra componentelor special concepute și a echipamentelor
aferente pentru „aeronave” nemilitare sau asupra motoarelor de aviație modificate pentru utilizări
militare se aplică numai pentru acele componente și echipamente militare aferente necesare pentru
schimbarea destinației către utilizări militare.
ML11 Echipamente electronice care nu sunt supuse controlului în altă parte în Lista Uniunii
Europene cuprinzând produsele militare, după cum urmează, precum și componente
special concepute pentru acestea:
a. echipamente electronice special concepute pentru utilizări militare;
Nota

ML11 include:
1. echipamente electronice de contraacțiune și de contra-contraacțiune (adică echipamente concepute
pentru introducerea semnalelor inutile sau semnalelor eronate în radar sau în receptoarele de
radiocomunicații sau care împiedică sub orice formă recepția, funcționarea sau eficacitatea receptoarelor electronice ale adversarului, inclusiv echipamentele lui aferente de contraacțiune), inclusiv
echipamente de bruiaj și de combatere a bruiajului;
2. tuburi cu reacordare rapidă a frecvenței (agilitate de frecvență);
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3. sisteme sau echipamente electronice concepute fie pentru supravegherea și controlul spectrului
electromagnetic folosite pentru culegerea informațiilor militare sau pentru scopuri de securitate,
fie pentru contracararea unor astfel de operațiuni de supraveghere și control;
4. echipamente subacvatice de contraacțiune, inclusiv echipamente acustice și magnetice de bruiaj și de
inducere în eroare a adversarului, echipamente concepute să introducă semnale inutile sau eronate
în receptoarele sonar;
5. echipamente pentru secretizarea prelucrării datelor, echipamente pentru secretizarea datelor și echipamente pentru secretizarea canalelor de transmisiuni și de semnalizare, utilizând procedee de
cifrare;
6. echipamente de identificare, autentificare și cifrare, precum și echipamente pentru gestionare,
generare și distribuție cifru;
7. echipamente de ghidare și navigație;
8. echipamente digitale de radiocomunicații cu difuziune troposferică;
9. demodulatoare digitale special concepute pentru obținerea informațiilor secrete sub formă de
semnale;
b. echipamente de bruiaj pentru Sisteme Globale de Navigație a Sateliților (GNSS).
ML12 Sisteme de arme cu energie cinetică de mare viteză și echipamente aferente, după cum
urmează, precum și componente special concepute pentru acestea:
a. sisteme de arme cu energie cinetică special concepute pentru distrugerea sau pentru determinarea
unei ținte să-și abandoneze misiunea;
b. instalații de evaluare și testare special concepute și modele de testare pentru testarea dinamică a
proiectilelor și sistemelor cu energie cinetică, inclusiv ținte și aparatură de diagnosticare;
N.B. Pentru sistemele de arme care folosesc muniție subcalibru sau care folosesc numai propulsie chimică,
precum și pentru muniția aferentă, a se vedea ML1-ML4.
Nota 1 ML12 include următoarele, atunci când sunt special concepute pentru sistemele de arme cu energie
cinetică:
a. sisteme de lansare-propulsie capabile să accelereze mase mai mari de 0,1 g la viteze de peste 1,6
km/s, în regim de tragere simplu sau rapid;
b. echipamente pentru producerea puterii primare, blindajului electric, înmagazinarea energiei,
controlul termic, condiționarea, comutarea sau manipularea combustibilului interfețe electrice
dintre sursa de putere, tun și alte funcții de comandă electrică a turelei;
c. sisteme pentru descoperirea, urmărirea țintelor, conducerea focului sau pentru evaluarea gradului de
distrugere a țintei;
d. sisteme de autodirijare, dirijare sau de propulsie deviată (accelerație laterală) pentru proiectile.
Nota 2 ML12 supune controlului sistemele de arme care utilizează oricare din următoarele metode de
propulsie:
a. electromagnetică;
b. electrotermică;
c. cu plasmă;
d. cu gaz ușor; sau
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e. chimică (în situația în care se utilizează în combinație cu oricare din cele de mai sus).
ML13 Echipamente și construcții blindate sau de protecție și componente, după cum urmează:
a. plăci de blindaj după cum urmează:
1. fabricate conform unui standard sau specificații militare; sau
2. adecvate pentru utilizări militare;
b. construcții din materiale metalice sau nemetalice sau combinații ale acestora, special concepute
pentru a asigura protecția balistică a sistemelor militare și componente special concepute pentru
acestea;
c. căști militare fabricate în conformitate cu standarde sau specificații militare, sau standarde
naționale comparabile și componente special concepute pentru acestea, de exemplu, partea
destinată protecției, căptușeala și bureții;
d. veste antiglonț și îmbrăcăminte de protecție confecționate conform standardelor sau specificațiilor
militare sau echivalente, precum și componente special concepute pentru acestea.
Nota 1 ML13.b include materiale special concepute pentru a realiza blindaje reactive la explozie sau pentru a
construi adăposturi militare.
Nota 2 ML13.c nu supune controlului căștile convenționale din oțel, care nu sunt echipate cu, modificate sau
concepute să accepte orice tip de dispozitiv accesoriu.
Nota 3 ML13.d nu supune controlului vestele de protecție sau îmbrăcămintea de protecție atunci când însoțesc
pe cei care le folosesc pentru protecția personală.
Nota 4 Singurele căști concepute special pentru personalul care dezamorsează bombe care sunt supuse
controlului conform ML13 sunt cele special concepute pentru utilizări militare.
N.B. 1: A se vedea, de asemenea, 1A005 din Lista produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare din Uniunea
Europeană.
N.B. 2: Pentru „materiale fibroase și filamentare” utilizate la fabricarea vestelor și a căștilor de protecție, a se
vedea 1C010 din Lista produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare din Uniunea Europeană.
ML14 Echipamente specializate pentru instruire militară sau pentru simularea de scenarii militare,
simulatoare special concepute pentru antrenamentul utilizării armelor și a armamentului
supus controlului prin ML1 sau ML2, precum și componente și accesorii special concepute
pentru acestea.
Notă tehnică
Termenul „echipament specializat pentru instruire militară” include tipurile militare de echipamente de instruire
pentru atac, zbor operațional, descoperire ținte radar, generare de ținte radar, executare a tragerilor, acțiuni de
luptă antisubmarin, simulatoare de zbor (inclusiv centrifuge rotative pentru antrenamentul piloților sau astronauților), simulatoare radar, de zbor instrumental, de navigație, de lansare a rachetelor, de echipamente țintă, de
„aeronave” teleghidate, simulatoare de armament, simulatoare de „aeronave” nepilotate, precum și unități mobile
de instrucție și echipamente de instrucție pentru operații militare terestre.
Nota 1 ML14 include generatoare de imagine și sisteme interactive cu mediul pentru simulatoare atunci când
sunt special concepute sau modificate pentru utilizări militare.
Nota 2 ML14 nu supune controlului echipamentul special conceput pentru antrenament în utilizarea armelor
de vânătoare sau sport.
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ML15 Echipamente pentru formarea de imagini sau de contraacțiune, după cum urmează, special
concepute pentru utilizări militare, precum și componente și accesorii special concepute
pentru acestea:
a. echipamente de înregistrare și prelucrare a imaginii;
b. camere fotografice și de filmat, echipamente fotografice și echipamente de prelucrare a filmelor;
c. echipamente intensificatoare de imagine;
d. echipamente de obținere a imaginilor în infraroșu sau spectru termic;
e. echipamente senzor radar de formare a imaginii;
f. echipamente de contraacțiune sau de contra-contraacțiune pentru echipamentele supuse
controlului conform ML15.a-ML15.e.
Notă

ML15.f include echipamente concepute să perturbe funcționarea sau eficacitatea sistemelor militare
de formare a imaginii sau să reducă la minimum asemenea efecte perturbatoare.

Nota 1 Termenul „componente special concepute” include următoarele produse, atunci când sunt special
concepute pentru utilizări militare:
a. tuburi convertoare de imagine în infraroșu;
b. tuburi intensificatoare de imagine (altele decât cele din prima generație);
c. plăcuțe microcanal;
d. tuburi camere TV pentru nivel de luminozitate scăzută;
e. rețele de detectoare (incluzând sistemele electronice de interconectare sau citire);
f. tuburi camere TV piroelectrice;
g. sisteme de răcire pentru sistemele de formare a imaginii;
h. obturatoare cu declanșare electrică de tip fotocromic sau electrooptic având un timp de obturare mai
mic de 100 μs, cu excepția obturatoarelor care constituie o parte esențială a unei camere ultrarapide;
i. invertoare de imagine cu fibre optice;
j. fotocatozi din semiconductori compuși.
Nota 2 ML15 nu supune controlului „tuburile intensificatoare de imagine din prima generație” sau echipamentele special concepute să funcționeze cu „tuburi intensificatoare de imagine din prima generație”.
N.B. Pentru statutul dispozitivelor de ochire care încorporează „tuburi intensificatoare de imagine din
prima generație” a se vedea ML1, ML2 și ML5.a.
N.B. A se vedea, de asemenea, 6A002.a.2 și 6A002.b din Lista produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare
din Uniunea Europeană.
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ML16 Produse forjate, turnate și alte semifabricate a căror folosire într-un produs supus controlului
este identificabilă prin compoziția materialului, geometrie sau funcționare și care sunt special
concepute pentru oricare dintre produsele supuse controlului conform ML1 la ML4, ML6,
ML9, ML10, ML12 sau ML19.
ML17 Alte echipamente, materiale și biblioteci, după cum urmează, precum și componente special
concepute pentru acestea:
a. aparate autonome de imersiune și de deplasare pe sub apă, după cum urmează:
1. aparate (de reîmprospătare a aerului) cu circuit închis sau semiînchis special concepute pentru
utilizări militare (de exemplu, care sunt special concepute să fie nemagnetice);
2. componente special concepute pentru a fi folosite în transformarea pentru utilizări militare a
aparatelor cu circuit deschis;
3. articole concepute exclusiv pentru utilizări militare împreună cu aparate autonome de
imersiune și de deplasare pe sub apă;
b. echipamente pentru construcții, special concepute pentru utilizări militare;
c. accesorii, acoperiri și tratamente pentru suprimarea semnăturii (caracteristicilor specifice), special
concepute pentru utilizări militare;
d. echipamente pentru unități de geniu, special concepute pentru a fi folosite în zona operațiunilor
militare;
e. „roboți”, controleri de „roboți” și „efectori-terminali” pentru „roboți”, având oricare din următoarele caracteristici:
1. sunt special concepuți pentru utilizări militare;
2. sunt prevăzuți cu mijloace de protecție a conductelor hidraulice împotriva perforărilor din
exterior datorate schijelor (de exemplu încorporând conducte cu autoetanșare) și concepuți
pentru a folosi fluide hidraulice cu puncte de aprindere la o temperatură mai mare de 839 K
(566 oC); sau
3. sunt special concepuți sau calificați pentru a funcționa în condiții de mediu supus acțiunii
impulsurilor electromagnetice (EMP);
f.

biblioteci (baze de date conținând parametri tehnici) special concepute pentru utilizări militare,
împreună cu echipamentele supuse controlului conform Listei comune a Uniunii Europene
cuprinzând produsele militare;

g. echipamente de generare a puterii nucleare sau echipamente de propulsie, incluzând „reactori
nucleari”, special concepuți pentru utilizări militare și componente ale acestora special concepute
sau modificate pentru utilizări militare;
h. echipamente și materiale, acoperite sau tratate pentru suprimarea semnăturii (caracteristicilor
specifice), special concepute pentru utilizări militare, altele decât cele supuse controlului în altă
parte în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare;
i.

simulatoare special concepute pentru „reactori nucleari” militari;

j.

ateliere mobile de reparații special concepute sau modificate pentru întreținerea și repararea
echipamentelor militare;

k. generatoare de energie pentru câmpul de luptă special concepute sau modificate pentru utilizări
militare;
l.

containere special concepute sau modificate pentru utilizări militare;
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m. feriboturi, altele decât cele supuse controlului în altă parte în Lista comună a Uniunii Europene
cuprinzând produsele militare, poduri și pontoane special concepute pentru utilizări militare;
n. modele de test special concepute pentru „dezvoltarea” produselor supuse controlului conform
ML4, ML6, ML9 sau ML10.
o. echipamente de protecție laser (de exemplu, protecția ochilor și a senzorilor) special proiectate
pentru utilizări militare.
Note tehnice
1. În sensul ML17, termenul de „bibliotecă” (baze de date conținând parametri tehnici) semnifică o colecție de
informații tehnice de natură militară, a cărei consultare permite îmbunătățirea performanțelor echipamentelor sau ale sistemelor militare.
2. Pentru scopurile din ML17, termenul „modificat” semnifică orice modificări structurale, electrice, mecanice
sau de altă natură care furnizează unui produs nemilitar capabilități echivalente cu cele ale unui produs
special conceput pentru utilizări militare.
ML18 Echipamente pentru producția produselor supuse controlului în conformitate cu Lista
comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare, după cum urmează:
a. echipamente de producție special concepute sau modificate pentru realizarea de produse supuse
controlului în conformitate cu Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare,
precum și componente special concepute pentru acestea;
b. instalații special concepute pentru testare în condiții de mediu înconjurător și echipamente special
concepute pentru acestea, pentru omologarea, calificarea sau încercarea produselor supuse
controlului în conformitate cu Lista comună a Uniunii Europene.
Notă tehnică
În sensul ML18, termenul „producție” include proiectarea, examinarea, producția, testarea și verificarea.
Notă

ML18.a și ML18.b includ următoarele echipamente:
a. instalații de nitrare de tip continuu;
b. echipamente sau aparate de încercare utilizând forța centrifugă, având oricare din următoarele
caracteristici:
1. acționate de un motor sau motoare având puterea nominală mai mare de 298 kW (400 CP);
2. capabile de a suporta o sarcină utilă de 113 kg sau mai mare; sau
3. capabile de a imprima o accelerație centrifugă de 8 g sau mai mare, la o sarcină utilă de 91 kg
sau mai mare;
c. prese de deshidratare;
d. prese de extrudare cu șurub, special concepute sau modificate pentru extrudarea explozivilor militari;
e. mașini de tăiat pentru dimensionarea încărcăturilor de propulsie extrudate;
f. tamburi rotativi (cuve rotative) având un diametru de 1,85 m sau mai mare și o capacitate de
peste 227 kg;
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g. amestecătoare cu acțiune continuă pentru încărcături solide de propulsie;
h. mori folosind energia fluidelor pentru măcinarea grosieră sau fină a ingredienților pentru explozivi
militari;
i. echipamente pentru obținerea atât a sfericității, cât și a uniformității dimensiunilor particulelor din
pulberile metalice menționate la ML8.c.8;
j. convertoare folosind curenți de convecție pentru transformarea materialelor menționate la ML8.c.3.
ML19 Sisteme de arme cu energie dirijată, echipamente aferente sau de contraacțiune și modele de
testare, după cum urmează, precum și componente special concepute pentru acestea:
a. sisteme „laser” special concepute pentru distrugerea sau pentru determinarea unei ținte să-și
abandoneze misiunea;
b. sisteme cu fascicul de particule capabile de distrugerea sau de determinarea unei ținte să-și
abandoneze misiunea;
c. sisteme de radio frecvență (RF) de înaltă putere capabile de distrugerea sau de determinarea unei
ținte să-și abandoneze misiunea;
d. echipamente concepute special pentru detectarea, identificarea sau apărarea contra sistemelor
supuse controlului în conformitate cu ML19.a-ML19.c;
e. modele pentru teste fizice pentru sistemele, echipamentele și componentele aflate sub controlul
acestui articol;
f. sisteme „laser” cu emisie continuă (unde) sau în impulsuri special concepute pentru a provoca
orbirea permanentă asupra privirii neprotejate, adică asupra ochilor descoperiți sau asupra celor
care au dispozitive pentru corecția vederii.
Nota 1 Sistemele de arme cu energie dirijată supuse controlului în conformitate cu ML19 includ sistemele a
căror performanță derivă din utilizarea controlată a:
a. „laserilor” cu emisie continuă sau în impulsuri de putere suficientă pentru a realiza distrugeri
similare celor realizate de muniția convențională;
b. acceleratoarelor de particule care proiectează un fascicul de particule încărcate sau neutre cu putere
de distrugere;
c. emițătoarelor de fascicule de radio frecvență în impulsuri de putere mare sau de putere medie
ridicată care produc câmpuri suficient de intense pentru a scoate din uz circuitele electronice ale unei
ținte aflate la distanță.
Nota 2 ML19 include următoarele echipamente, atunci când sunt special concepute pentru sisteme de arme cu
energie dirijată:
a. echipamente pentru producerea puterii primare, înmagazinarea sau comutarea energiei, condiționarea puterii sau manipularea combustibilului;
b. sisteme pentru descoperirea sau urmărirea țintei;
c. sisteme capabile să evalueze avarierea, distrugerea sau abandonarea misiunii de către țintă;
d. echipamente de dirijare, propagare sau focalizare a fasciculului;
e. echipamente cu posibilitatea de baleiere rapidă a fasciculului pentru operațiunile rapide asupra
țintelor multiple;
f. sisteme optice adaptive și dispozitive de conjugare a fazei;
g. injectoare de curent pentru fascicule cu ioni negativi de hidrogen;
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h. componente de acceleratoare „calificate pentru utilizări spațiale”;
i. echipamente pentru emiterea sub formă de con a fasciculelor de ioni negativi;
j. echipamente pentru controlul și orientarea unui fascicul de ioni de înaltă energie;
k. folii pentru „utilizări spațiale” destinate neutralizării fasciculelor de izotopi negativi de hidrogen.
ML20 Echipamente criogenice și „supraconductoare”, după cum urmează, precum și componente și
accesorii special concepute pentru acestea:
a. echipamente special concepute sau configurate pentru a fi instalate pe un vehicul pentru misiuni
militare terestre, navale, aeriene sau spațiale, capabile să funcționeze din mișcare și să producă sau
să mențină temperaturi sub 103 K (– 170 oC);
Notă

ML20.a include sisteme mobile care încorporează sau folosesc accesorii sau componente fabricate
din materiale nemetalice sau neconducătoare de electricitate, cum ar fi materialele plastice sau
materialele impregnate cu rășini epoxidice.

b. echipamente electrice „supraconductoare” (mașini rotative și transformatoare), special concepute
sau configurate pentru a fi instalate pe un vehicul pentru misiuni militare terestre, navale, aeriene
sau spațiale și capabile să funcționeze din mișcare.
Nota

ML20.b nu supune controlului generatoarele homopolare hibride de curent continuu care au
armături metalice obișnuite cu un singur pol și care se rotesc într-un câmp magnetic produs de
înfășurările superconductoare, dacă aceste înfășurări reprezintă singura componentă supraconductoare a generatorului.

ML21 „Software”, după cum urmează:
a. „software” special conceput sau modificat pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor sau materialelor supuse controlului în conformitate cu Lista comună a Uniunii
Europene cuprinzând produsele militare;
b. „software” specific, după cum urmează:
1. „software” special conceput pentru:
a. modelarea, simularea sau evaluarea sistemelor de arme militare;
b. „dezvoltarea”, controlul, întreținerea sau actualizarea „software-ului” integrat în sistemele de
arme militare;
c. modelarea sau simularea scenariilor de operațiuni militare;
d. aplicațiile de comandă, comunicații, control și informații (C3I) sau de comandă, comunicații,
control, computer și informații (C4I);
2. „software” pentru determinarea efectelor armelor convenționale, nucleare, chimice sau
biologice;
3. „software” care nu este supus controlului în conformitate cu ML21.a, ML21.b.1 sau ML21.b.2,
special conceput sau modificat să permită echipamentelor care nu sunt supuse controlului
conform Listei Uniunii Europene cuprinzând produsele militare, să îndeplinească funcțiunile
militare ale echipamentelor supuse controlului în conformitate cu Lista Uniunii Europene
cuprinzând produsele militare.
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ML22. „Tehnologie”, după cum urmează:
a. „tehnologie”, alta decât cea specificată la ML22.b, care este „necesară” pentru „dezvoltarea”,
„producția” sau „utilizarea” produselor supuse controlului în conformitate cu Lista comună a
Uniunii Europene cuprinzând produsele militare.
b. „tehnologie”, după cum urmează:
1. „tehnologie” „necesară” pentru proiectarea, asamblarea componentelor și pentru funcționarea,
întreținerea și reparația instalațiilor complete de producție pentru produsele supuse controlului
în conformitate cu Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare, inclusiv
pentru componentele acestor instalații de producție care nu sunt supuse controlului;
2. „tehnologie” „necesară” pentru „dezvoltarea” și „producția” armelor de calibru mic, chiar dacă
este utilizată pentru a produce reproduceri de arme de calibru mic de tip vechi;
3. „tehnologie” „necesară” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” agenților toxici, a
echipamentului aferent sau a componentelor supuse controlului de la ML7.a la ML7.g;
4. „tehnologie” „necesară” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” „biopolimerilor” sau a
culturilor de celule specifice supuse controlului prin ML7.h;
5. „tehnologie” „necesară” exclusiv pentru incorporarea „biocatalizatorilor”, supuși controlului prin
ML7.i.1, în substanțe purtătoare militare sau în materiale militare.
Nota 1 „Tehnologie” „necesară” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor supuse controlului
în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare rămâne sub control chiar și când se
aplică produselor necontrolate.
Nota 2 ML22 nu supune controlului următoarele tipuri de „tehnologie”:
a. minimumul necesar pentru instalarea, operarea, întreținerea (verificarea) și repararea acelor produse
care nu sunt supuse controlului sau ale acelor exporturi care au fost autorizate prin licență;
b. care aparține „domeniului public”, pentru „cercetări științifice fundamentale” sau informațiile
minime necesare pentru solicitarea brevetelor;
c. pentru dispozitive de propulsie cu inducție magnetică în sistem continuu pentru transporturi civile.
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DEFINIȚIILE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PREZENTA LISTĂ
În continuare sunt enumerate definițiile termenilor utilizați în prezenta listă, în ordine alfabetică.
Nota 1: Definițiile se aplică peste tot în cuprinsul listei. Trimiterile au un rol pur consultativ și nu au nici un efect
asupra aplicării universale a termenilor definiți în cuprinsul listei.
Nota 2: Cuvintele și termenii din lista de definiții preiau accepțiunea definită numai în cazurile în care sunt plasate
între ghilimele („ ”). În caz contrar, cuvintele și termenii sunt folosiți în sensul definițiilor general acceptate (de
dicționar), cu excepția cazurilor în care se precizează o definiție locală pentru un anumit tip de control.
ML7

„Adaptat pentru utilizare de război”:
Orice modificare sau selecție (cum ar fi alterarea purității, a stabilității la depozitare,
a virulenței, a caracteristicilor de diseminare sau rezistența la radiații ultraviolete)
destinată să crească eficiența în producerea de vătămări asupra oamenilor sau
animalelor, de degradări ale echipamentelor ori de distrugeri ale culturilor sau
mediului înconjurător.

ML8

„Aditivi”
Substanțe utilizate în prepararea explozivilor în scopul îmbunătățirii proprietăților
lor.

ML8, ML9
și ML10

„Aeronavă”

ML22

„Cercetare științifică fundamentală”

Vehicul aerian cu aripi fixe, cu aripi cu geometrie variabilă, cu aripi rotative
(elicopter), cu rotor pivotant sau cu aripi pivotante.

Activitate experimentală sau teoretică desfășurată în principal pentru obținerea de
noi cunoștințe despre principiile fundamentale ale fenomenelor sau faptelor observabile și care nu este orientată în primul rând spre un scop sau obiectiv practic
specific.
ML7, 22

„Biocatalizatori”
Enzime pentru reacții chimice sau biochimice specifice sau alți compuși biologici
care sunt legați de agenți chimici de război și care accelerează viteza de degradare a
acestora.
Notă tehnică
„Enzime” înseamnă „biocatalizatori” pentru reacții chimice specifice sau biochimice specifice.

ML7, 22

„Biopolimeri”
Macromolecule biologice, după cum urmează:
a. enzime pentru reacții chimice sau biochimice specifice;
b. anticorpi monoclonali, policlonali sau antiidiotipici;
c. receptori special concepuți sau special prelucrați.
Note tehnice
1. „Anticorpi antiidiotipici” înseamnă anticorpi care sunt legați în punctele de legătură ale
antigenei specifice a altor anticorpi.
2. „Anticorpi monoclonali” înseamnă proteine care sunt legate la o antigenă și sunt produse
de o singură clonă de celule.
3. „Anticorpi policlonali” înseamnă un amestec de proteine care se leagă la o antigenă
specifică și care sunt produse de mai mult de o clonă de celule.
4. „Receptori” înseamnă structuri macromoleculare biologice capabile să fixeze liganzi, a
căror legătură afectează funcțiunile fiziologice.
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„Aeronavă civilă”
Acea „aeronavă” care, potrivit destinației sale, este înregistrată în listele cu certificatele de navigabilitate aeriană, publicate de autoritățile aviației civile, și este utilizată
în zboruri pe rute interne sau internaționale comerciale sau destinată unei utilizări
civile legale, particulare sau de afaceri.

ML21, 22

„Dezvoltare”
Este legată de toate fazele anterioare producției de serie, cum sunt: definirea
concepției, cercetarea în vederea definirii proiectului, analiza proiectului, conceptele
de proiectare, execuția și testarea de prototipuri, schemele pentru producția pilot,
datele de proiectare, procesul de transformare a datelor de proiectare într-un produs,
proiectul de configurare, proiectele de integrare, planurile generale.

ML17

„Efectori terminali”
Clești, unități active de prelucrare și orice alt mijloc de prelucrare fixat pe placa de
bază terminală a brațului de manipulare al unui „robot”.
Notă tehnică
„Unitate activă de prelucrare”: un dispozitiv destinat aplicării, relativ la piesa ce urmează a fi
prelucrată, a forței de antrenare, a energiei de prelucrare sau a senzorilor.

ML4, 8

„Materiale energetice”
Substanțe sau amestecuri care reacționează chimic pentru eliberarea energiei
necesare scopului urmărit; „explozivii”, „încărcăturile pirotehnice” și „încărcăturile
de propulsie” sunt subclase ale „materialelor energetice”.

ML8, 18

„Explozivi”
Substanțe sau amestecuri de substanțe lichide, solide sau gazoase care utilizate ca
încărcături primare, auxiliare sau principale în componentele de luptă, la demolări
sau la alte aplicații militare, sunt necesare pentru detonare.

ML7

„Vectori de expresie”
Purtători (de exemplu, o genă din plasmă sau un virus) utilizați pentru a introduce
material genetic în celule gazdă.

ML13

„Materiale fibroase și filamentare”
Includ:
a. monofilamente continue;
b. fire toarse și răsucite continui;
c. benzi, țesături, țesături groase și diverse panglici;
d. fibre tăiate, celofibre și materiale de protecție din fibre;
e. cristale fibroase, cu structură mono sau policristalină, de orice lungime;
f. poliamide aromatice neprelucrate.

ML15

„Tuburi intensificatoare de imagine din prima generație”
Tuburi cu focalizare electrostatică, utilizând la intrare și ieșire fibre optice sau
plăcuțe cu suprafață din sticlă, fotocatozi multialcalini (S-20 sau S-25), fără a
avea amplificare cu plăcuțe microcanal.

ML22

„Din domeniul public”
În sensul prezentei liste, înseamnă că „tehnologia” sau „software-ul” au devenit
accesibile fără restricții privind difuzarea viitoare.
Nota

Restricțiile de copyright nu determină ca „tehnologia” sau „software-ul” să nu fie
considerate „din domeniul public”.
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„Laser”
Un ansamblu de componente în măsură să producă în timp și în spațiu lumină
coerentă amplificată prin emisiune stimulată de radiație.

ML10

„Vehicule mai ușoare decât aerul”
Baloane și nave aeriene care utilizează pentru ridicare aer cald sau gaze mai ușoare
decât aerul cum ar fi heliu sau hidrogen.

ML17

„Reactor nuclear”
Include materiale din interiorul vasului reactor sau atașate direct acestuia, echipamente care controlează nivelul puterii din zona activă și componente care în
mod normal conțin, vin în contact direct sau controlează agentul primar de
răcire a zonei active.

ML8

„Precursori”
Substanțe chimice specifice utilizate la fabricarea explozivilor militari.

ML21, 22

„Producție”
Desemnează toate fazele de producție, respectiv: tehnologia de producție, fabricarea,
integrarea, asamblarea (montarea), inspecția, testarea, asigurarea calității.

ML8

„Încărcături de propulsie”
Substanțe sau amestecuri care reacționează chimic pentru a produce volume mari de
gaze fierbinți la viteze controlate pentru a realiza un lucru mecanic.

ML4, 8

„Încărcături pirotehnice”
Amestecuri de combustibili și oxidanți solizi sau lichizi care atunci când sunt
aprinse dezvoltă o reacție chimică energetică cu o viteză controlată pentru a
produce timpi de întârziere specifici sau cantități determinate de căldură, zgomot,
fum, radiații în spectrul vizibil sau infraroșu. Substanțele piroforice sunt o subclasă
de materiale pirotehnice care nu conțin oxidanți, dar care se aprind spontan în
contact cu aerul.

ML22

„Necesar”
Atunci când se aplică „tehnologiei” sau „software-ului”, desemnează numai acea
parte a „tehnologiei” sau a „software-ului” care este esențială pentru atingerea sau
depășirea parametrilor, a caracteristicilor sau a funcțiunilor legate de performanțele
supuse controlului. Aceste „tehnologii” „necesare” pot fi comune pentru diferite
produse.

ML7

„Agenți pentru combaterea dezordinilor publice”
Substanțe care în anumite condiții de utilizare în scopul combaterii dezordinilor
publice produc rapid asupra oamenilor efecte fizice iritante sau incapacitante care
dispar la scurt timp după terminarea expunerii. (Substanțele lacrimogene sunt o
subclasă a „agenților pentru combaterea dezordinilor publice”).

ML17

„Robot”
Un mecanism de manipulare, de tipul cu traiectorie continuă sau punct cu punct,
care poate utiliza senzori și care prezintă toate caracteristicile următoare:
a. este multifuncțional;
b. este capabil să poziționeze sau să orienteze materiale, piese, scule sau dispozitive
speciale prin intermediul unor mișcări variabile în spațiu tridimensional;
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c. încorporează trei sau mai multe dispozitive de deservire cu buclă închisă sau
deschisă (inclusiv motoarele pas cu pas); și
d. este dotat cu „programabilitate accesibilă utilizatorului” prin metoda de învățare/redare (învață și repetă) sau prin intermediul unui calculator electronic, care
poate fi un controler logic programabil, adică fără intervenție mecanică.
Notă

Definiția anterioară nu include următoarele dispozitive:
1. mecanisme de manipulare cu comandă exclusiv manuală sau controlabile prin
telecomandă;
2. mecanisme de manipulare cu secvență fixă, adică dispozitive mobile automatizate
ale căror mișcări sunt programate și limitate prin mijloace mecanice. Mișcările
programate sunt limitate mecanic prin folosirea opritoarelor fixe, cum ar fi
camele sau tijele. Succesiunea mișcărilor și alegerea traiectoriilor sau unghiurilor
nu sunt variabile sau modificabile prin mijloace mecanice, electronice sau
electrice;
3. mecanisme de manipulare cu secvență variabilă și cu comandă mecanică, adică
dispozitive mobile automatizate, ale căror mișcări sunt programate și limitate
prin mijloace mecanice. Mișcările programate sunt limitate mecanic prin
folosirea opritoarelor fixe dar reglabile, cum ar fi camele sau tijele. Succesiunea
mișcărilor și alegerea traiectoriilor sau a unghiurilor sunt variabile în limitele
configurației programate. Variațiile sau modificările configurației programate (de
exemplu, schimbarea camelor sau tijelor) pe una sau mai multe axe de mișcare
sunt realizate exclusiv prin operații mecanice;
4. mecanisme de manipulare cu secvență variabilă ce nu sunt servoasistate, adică
dispozitive mobile automatizate, ale căror mișcări sunt programate și limitate
prin mijloace mecanice. Programul este variabil, dar secvența este inițiată numai
de semnalul binar provenind de la dispozitivele electrice binare sau de la opritoarele reglabile cu limitare mecanică;
5. cărucioare macara cu platformă, definite ca sisteme de manipulare funcționând
în coordonate carteziene, construite ca parte integrantă a unui ansamblu vertical
de compartimente de înmagazinare și concepute pentru accesul la conținutul
acestor compartimente în vederea stocării sau prelevării.

ML21

„Software”
O colecție de unul sau mai multe „programe” sau „microprograme” stocate pe orice
suport accesibil.

ML19

„Calificat pentru utilizare spațială”
Produse care sunt concepute, fabricate și testate pentru a corespunde cerințelor
speciale electrice, mecanice sau de mediu necesare pentru utilizarea la lansarea și
desfășurarea sateliților sau a sistemelor de zbor de mare altitudine care operează la
altitudini de 100 km sau mai mari.
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„Supraconductor”
Se referă la materiale (adică metale, aliaje sau compuși), care-și pot pierde în totalitate rezistența electrică (adică pot căpăta o conductivitate electrică infinită și pot
transporta curenți electrici foarte mari fără a produce căldură prin efectul Joule).
Notă tehnică
Starea „supraconductoare” a unui material este caracterizată individual de o „temperatură
critică”, un câmp magnetic critic, care este funcție de temperatură și de densitatea critică a
curentului, care este în același timp funcție de câmpul magnetic și de temperatură.
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„Tehnologie”
Informații specifice necesare pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” unui
produs. Informațiile iau forma de date tehnice sau asistență tehnică.
Note tehnice
1. „Datele tehnice” se prezintă sub forma unor planuri, diagrame, modele, formule, tabele,
proiecte și specificații tehnice, manuale și instrucțiuni scrise sau înregistrate pe suporturi
sau dispozitive, cum ar fi discuri, benzi, memorii numai pentru citire.
2. „Asistența tehnică” se prezintă sub formă de instrucțiuni, procedee practice, instruire,
cunoștințe aplicate, servicii de consultanță. „Asistența tehnică” poate implica un
transfer de „date tehnice”.
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„Utilizare”
Exploatarea, instalarea (inclusiv instalarea pe amplasament), întreținerea (verificarea),
repararea, revizia generală și modernizarea.
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