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REGULAMENTE
REGULAMENTUL (CE) NR. 882/2007 AL COMISIEI
din 26 iulie 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 27 iulie 2007.

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

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 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. 756/2007
(JO L 172, 30.6.2007, p. 41).
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ANEXĂ
la Regulamentul Comisiei din 26 iulie 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

TR
ZZ

90,5
90,5

0707 00 05

TR
ZZ

95,7
95,7

0709 90 70

TR
ZZ

87,9
87,9

0805 50 10

AR
UY
ZA
ZZ

46,8
64,6
61,3
57,6

0806 10 10

BR
EG
MA
TR
ZZ

161,0
143,6
207,0
180,9
173,1

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

83,0
98,6
80,8
78,6
101,8
111,8
36,3
102,1
86,6

0808 20 50

AR
CL
NZ
TR
ZA
ZZ

71,8
77,7
80,2
139,7
98,7
93,6

0809 10 00

TR
ZZ

167,2
167,2

0809 20 95

CA
TR
US
ZZ

324,1
286,0
288,0
299,4

0809 30 10, 0809 30 90

TR
ZZ

157,0
157,0

0809 40 05

IL
ZZ

73,8
73,8

(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. 883/2007 AL COMISIEI
din 26 iulie 2007
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 824/2000 prin care se stabilesc procedurile de preluare a
cerealelor de către agențiile de intervenție și metodele de analiză pentru determinarea calității
cerealelor
primă etapă de depunere a ofertelor pentru porumb
începând de la 1 august în Grecia, Spania, Italia și
Portugalia, de la 1 decembrie în Suedia și de la
1 noiembrie în celelalte state membre și până la 31
decembrie, ultima zi de depunere a ofertelor în toate
statele membre. La sfârșitul acestei prime etape,
Comisia va trebui, eventual, să stabilească un coeficient
de atribuire aplicabil ofertelor eligibile depuse în decursul
acestei prime etape și să închidă intervenția pentru restul
anului de comercializare, în cazul în care cantitățile
oferite depășesc cantitatea stabilită la articolul 5
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003.
Pentru a evita ca agențiile de intervenție și operatorii să
se confrunte cu constrângeri administrative și financiare,
în special prin constituirea de garanții, care s-ar putea
dovedi inutile în absența cantităților de atribuit, este
necesar să se prevadă o perioadă de întrerupere a
depunerii ofertelor, între 1 ianuarie și data publicării în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru cantitatea
rămasă disponibilă spre intervenție în cea de-a doua
etapă.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului
din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor
în sectorul cerealelor (1), în special articolul 6,

întrucât:

(1)

Articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.
1784/2003, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 735/2007, a limitat cantitățile de
porumb susceptibile de a fi achiziționate de către
agențiile de intervenție din toată Comunitatea la o
cantitate globală de 1 500 000 de tone pentru anul de
comercializare 2007/2008, de 700 000 de tone pentru
anul de comercializare 2008/2009 și de 0 tone începând
cu anul de comercializare 2009/2010.

(2)

Pentru a asigura o gestionare satisfăcătoare a sistemului
de intervenție la cumpărarea porumbului și pentru a
permite accesul operatorilor economici din toate statele
membre la regimul de intervenție în condiții echivalente,
este necesar să se prevadă în Regulamentul (CE)
nr. 824/2000 al Comisiei (2) modalități specifice
detaliate de atribuire a cantităților de porumb eligibile
pentru intervenție. În acest scop, este necesară introducerea unui mecanism de atribuire a cantităților
respective pentru perioadele anului de comercializare în
decursul cărora toți operatorii au dreptul de a prezenta
oferte, acordând operatorilor termene suficiente pentru
prezentarea ofertelor și permițând stabilirea unui
coeficient de atribuire uniform pentru toți ofertanții, în
cazul în care cantitățile oferite sunt mai mari decât cele
disponibile. În acest sens, este oportun să se prevadă
examinarea ofertelor în două etape și să se fixeze
calendarul de depunere a ofertelor pentru porumb, al
livrărilor, precum și cel al preluărilor aferente.

(3)

Ținând cont de perioadele de achiziție la intervenție,
prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul
(CE) nr. 1784/2003, și pentru a asigura un tratament
echivalent al operatorilor, este necesar să se prevadă o

(1) JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost
modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 735/2007 (JO
L 169, 29.6.2007, p. 6).
(2) JO L 100, 20.4.2000, p. 31. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1572/2006 (JO L 290,
20.10.2006, p. 29).

(4)

Ținând cont de termenele necesare pentru determinarea,
după caz, a coeficientului de atribuire aferent primei
etape, este necesară deschiderea celei de-a doua etape
de depunere a ofertelor, începând din ziua următoare
datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a
cantităților rămase disponibile spre intervenție, prima zi
de depunere a ofertelor în toate statele membre. În cursul
celei de-a doua etape, acceptarea ofertelor trebuie să se
facă în fiecare săptămână, începând cu prima zi de vineri
care urmează publicării cantității în cauză, pe baza
ofertelor depuse de către operatori până cel târziu
vineri, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului). Comisia trebuie să
pună la dispoziția operatorilor cantitățile rămase disponibile spre intervenție, săptămânal, cel târziu miercuri, pe
website-ul său. În cazul în care cantitatea definită la
articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1784/2003 este mai mare, Comisia trebuie să stabilească un coeficient de atribuire și să închidă intervenția
pentru anul de comercializare în curs. Având în vedere
perioadele de achiziție la intervenție, prevăzute la
articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1784/2003, etapa a doua de depunere a ofertelor
trebuie să se încheie, în orice situație, cel târziu la
30 aprilie în Grecia, Spania, Italia și Portugalia, la
30 iunie în Suedia și la 31 mai în celelalte state membre.

(5)

Pentru a permite o gestionare eficientă a mecanismului
de alocare, este necesar să se prevadă că ofertele de
porumb nu pot fi nici modificate, nici retrase. În plus,
pentru a asigura calitatea ofertelor, este necesar să se
prevadă depunerea unei garanții, precum și să se
precizeze modalitățile de control al caracterului efectiv
al ofertelor și de eliberare a garanției în cauză. În acest
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scop, este necesară efectuarea acestui control cu respectul
acelorași reguli și condiții ca și cele aplicabile controlului
stocurilor în cadrul depozitării publice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 884/2006 al Comisiei din 21 iunie
2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului privind
finanțarea din Fondul European de Garantare Agricolă
(FEGA) a măsurilor de intervenție sub forma depozitării
publice și contabilizarea operațiunilor de depozitare
publică de către agențiile plătitoare ale statelor
membre (1). De altfel, între începutul depunerii ofertelor
în prima etapă și 31 decembrie, se poate scurge o
perioadă de mai multe luni. Pentru a evita apariția
unor constrângeri financiare în cazul operatorilor care
depun ofertele în prima etapă, este necesar să se
permită ca garanția, care trebuie constituită în
momentul depunerii ofertei, atunci când aceasta
reprezintă o garanție bancară, să poată fi accesibilă
numai din ziua următoare ultimei zile de depunere a
ofertelor.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 824/2000 prevede la articolul 5
alineatele (4) și (5) că preluarea cerealelor poate avea loc
în depozitul în care sunt păstrate cerealele la momentul
ofertei. Pentru a ameliora calitatea condițiilor de depozitare și pentru a garanta calitatea chiar din momentul
prezentării ofertelor, este necesar ca locul de depozitare
unde se află cerealele în momentul ofertei să asigure o
conservare optimală, în special în cazul unor perioade
lungi de depozitare a porumbului. Prin urmare, se
impune limitarea posibilității de preluare a cerealelor în
depozitul ofertantului, pentru a autoriza acest tip de
preluare numai în cazul în care cerealele se găsesc la
depozitari în sensul articolului 2 alineatul (2) litera (a)
din Regulamentul (CE) nr. 884/2006. În acest caz, ofertantul se angajează să aplice mutatis mutandis, în relațiile
cu depozitarul, din momentul depunerii ofertei sale,
aceleași reguli și condiții de depozitare și de control ca
și cele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 884/2006.
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membre către Comisie, necesare pentru stabilirea unui
raport statistic săptămânal privind evoluția stocurilor de
cereale spre intervenție. Ținând cont de noul sistem de
gestionare a achizițiilor la intervenție pentru porumb,
instituit prin prezentul regulament, este necesară
adaptarea acestor dispoziții, în special în ceea ce
privește modalitățile prin care ofertele sunt comunicate
către Comisie de agenția de intervenție.

(9)

În scopul unei gestionări eficiente a sistemului, este
necesar să se prevadă ca transmiterea informațiilor solicitate de către Comisie să se facă pe bază de modele,
cuprinzând informațiile necesare gestionării intervenției
și puse la dispoziția statelor membre de către Comisie
și ca aceste modele să fie aplicabile după informarea
prealabilă a Comitetului de gestionare a cerealelor și,
după caz, adaptate și actualizate de către Comisie în
aceleași condiții.

(10)

Regulamentul (CE) nr. 824/2000 trebuie modificat în
consecință.

(11)

Având în vedere că perioada de intervenție începe la
1 august în Grecia, Spania, Italia și Portugalia, este
necesar să se aplice măsurile prevăzute în prezentul regulament, începând cu această dată.

(12)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului de gestionare a
cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
(7)

(8)

Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.
824/2000 precizează că prețul plătibil ofertantului este
prețul de intervenție menționat la articolul 4 alineatul (1)
din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003, valabil la data
stabilită ca prima zi de livrare în momentul comunicării
acceptării ofertei, pentru marfa livrată la depozit fără a fi
descărcată, ajustat pentru a se ține cont de majorările și
reducerile prevăzute la articolul 9 din Regulamentul (CE)
nr. 824/2000. Ținând cont de noul sistem de gestionare
a achizițiilor la intervenție pentru porumb instituit prin
prezentul regulament, în special de faptul că ofertele
pentru porumb nu pot fi nici retrase, nici modificate,
este necesar să se facă derogare de la această regulă
pentru ofertele pentru porumb, în cazul în care prețul
de intervenție din luna depunerii ofertei este superior
prețului de intervenție din luna în decursul căreia se
efectuează livrarea.

Regulamentul (CE) nr. 824/2000 se modifică după cum
urmează:

Articolul 11a litera (a) din Regulamentul (CE) nr.
824/2000 precizează conținutul declarațiilor statelor

Etapa nr. 1 începe la 1 august în Grecia, Spania, Italia și
Portugalia, la 1 decembrie în Suedia și la 1 noiembrie în
celelalte state membre și se desfășoară până la 31
decembrie, ultima zi de depunere a ofertelor pentru toate
statele membre pentru această etapă.

(1) JO L 171, 23.6.2006, p. 35. Regulament, astfel cum a fost modificat
prin Regulamentul (CE) nr. 721/2007 (JO L 164, 26.6.2007, p. 4).

1. Se introduce următorul articol 3a:
„Articolul 3a
(1)
Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 4 din
prezentul regulament, cantitățile de porumb eligibile spre
intervenție, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) al
doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003, sunt
atribuite, pentru anii de comercializare 2007/2008 și
2008/2009, în două etape denumite «etapa nr. 1» și «etapa
nr. 2», în condițiile și modalitățile menționate la alineatele (2)
și (5) din prezentul articol.
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Etapa nr. 2 începe în ziua următoare datei publicării în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, menționată la alineatul
(2) al doilea paragraf, pentru cantitatea rămasă disponibilă
spre intervenție pentru această etapă. Această zi este prima zi
de depunere a ofertelor în toate statele membre și etapa
respectivă se termină la 30 aprilie în Grecia, Spania, Italia
și Portugalia, la 30 iunie în Suedia și la 31 mai în celelalte
state membre.

(2)
La sfârșitul etapei nr. 1, Comisia face un inventar al
tuturor ofertelor eligibile pentru porumb, depuse de către
operatori pe lângă agențiile de intervenție din statele
membre până la 31 decembrie, ora 12.00, (ora Bruxellesului), pe baza comunicărilor efectuate săptămânal de către
statele membre, în conformitate cu articolul 11a alineatul (1)
litera (a) punctul (i).

L 195/5

(4)
Ofertele menționate la alineatele (2) și (3) sunt contabilizate de către agenția de intervenție competentă la data
primirii lor.
După depunere, ofertele nu pot fi nici modificate, nici
retrase.
(5)
Pentru a fi valabile, ofertele sunt însoțite de dovada că
ofertantul a constituit o garanție de 15 EUR pe tonă. Aceasta
este constituită în momentul depunerii ofertei, dar poate, în
cazul în care este constituită în etapa nr. 1 sub formă de
garanție bancară, fi aplicabilă numai începând cu ziua
următoare datei limită de depunere a ofertelor, menționate
la alineatul (2).
(6)
Garanția acoperă cantitățile depuse de ofertant în
conformitate cu alineatele (2) sau (3).

În cazul în care cantitatea totală oferită depășește cantitățile
maxime menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003, Comisia stabilește și publică,
până la 25 ianuarie, un coeficient de atribuire a cantităților
de 6 zecimale. În cazul în care cantitatea nu este depășită,
acest coeficient de atribuire este egal cu 1 și Comisia
transmite cantitatea rămasă disponibilă spre intervenție
pentru etapa nr. 2.

Agenția de intervenție a statului membru notifică ofertantului, până la 31 ianuarie, acceptarea ofertei acestuia
până la concurența unei cantități egale cu cantitatea oferită,
multiplicată cu coeficientul de atribuire.

(3)
Începând cu prima miercuri din luna februarie,
Comisia face un inventar săptămânal al tuturor ofertelor
eligibile pentru porumb depuse de către operatori pe lângă
agențiile de intervenție ale statelor membre până în vinerea
săptămânii precedente, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului), pe
baza comunicărilor efectuate de către statele membre în
conformitate cu articolul 11a alineatul (1) litera (a) punctul
(i).

În cazul în care cantitatea disponibilă spre intervenție este
depășită, Comisia stabilește și publică, cel târziu în a patra zi
lucrătoare de la data limită de depunere a ofertelor, un
coeficient de atribuire de 6 zecimale. În cazul în care
cantitatea nu este depășită, coeficientul de atribuire fiind
egal cu 1, cantitățile oferite sunt considerate drept
acceptate și Comisia pune la dispoziția operatorilor
săptămânal, cel târziu miercuri, pe website-ul său http://ec.
europa.eu/agriculture/markets/crops/index_fr.htm, cantitățile
rămase disponibile spre intervenție pentru săptămâna în curs.

Agenția de intervenție a statului membru notifică ofertantului, cel târziu în a noua zi lucrătoare de la data limită
de depunere a ofertelor, acceptarea ofertei acestuia până la
concurența unei cantități egale cu cantitatea oferită, multiplicată cu coeficientul de atribuire.

Cu excepția cazului de forță majoră sau a circumstanțelor
excepționale, garanția este atribuită în totalitate bugetului
comunitar, în următoarele cazuri:
(a) în cazul în care cantitățile prezente la locul de depozitare, între momentul depunerii ofertei și cel al
preluării porumbului, sunt inferioare cantităților
declarate de către ofertant, în conformitate cu articolul
4 alineatul (1), fără a aduce atingere marjei de toleranță
de 5 %;
(b) în cazul în care cantitățile atribuite nu sunt efectiv
furnizate de către ofertant în scopul preluării de către
agenția de intervenție, în conformitate cu articolele 2
și 5.
În scopul aplicării dispozițiilor prezentului alineat al doilea
paragraf litera (a), organismele de intervenție efectuează
controale privind cantitățile prezente la locul de depozitare
cu aplicarea mutatis mutandis a regulilor și condițiilor
prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 884/2006 al
Comisiei (*) în ceea ce privește inspecția prezenței fizice a
produselor depozitate în cadrul operațiunilor de depozitare
publică, în special cele prevăzute la punctul B.III din anexa I
la regulamentul menționat. Aceste controale acoperă cel
puțin 5 % din oferte și 5 % din cantitățile oferite, pe baza
unei analize de risc. Aceste rate minimale de control nu se
aplică decât în cursul primei etape.
Garanția este eliberată în totalitate:
(a) pentru cantitățile oferite și neatribuite;
(b) pentru cantitățile oferite atribuite, începând din
momentul în care 95 % din cantitatea în cauză este
preluată efectiv de către agenția de intervenție.
___________
(*) JO L 171, 23.6.2006, p. 35.”

L 195/6

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

2. Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:
„(e) centrul de intervenție pentru care a fost făcută oferta
și, în cazul aplicării articolului 5 alineatul (1) al
doilea paragraf din prezentul regulament, angajamentul ofertantului de a garanta, în relațiile cu depozitarul, aplicarea mutatis mutandis, pentru locul de
depozitare vizat la litera (c) din prezentul paragraf,
a regulilor și condițiilir de depozitare și de control
prevăzute la articolul 2 alineatul (2) litera (a) din
Regulamentul (CE) nr. 884/2006.”;

(b) la alineatul (3) se elimină al treilea paragraf;

(c) se adaugă următorul alineat (4):

27.7.2007

„(6)
Ultima preluare trebuie să se efectueze, pentru
cerealele altele decât porumbul, cel târziu la sfârșitul
celei de-a doua luni care urmează lunii în care a fost
făcută ultima livrare menționată la articolul 4 alineatul
(4) primul paragraf și, pentru porumb, cel târziu la
sfârșitul celei de-a doua luni care urmează fiecăreia
dintre ultimele livrări menționate la articolul 4 alineatul
(4) paragraful al doilea, dar nu mai târziu de 31 iulie în
Spania, Grecia, Italia și Portugalia și de 31 august în
celelalte state membre.”

4. La articolul 8 alineatul (1), ultima teză din cel de-al doilea
paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Prezenta dispoziție nu se aplică în cazul ofertelor de sorg
depuse în august și septembrie.”

5. Articolul 11a se înlocuiește cu următorul text:

„(4)
Pentru cerealele oferite spre intervenție altele
decât porumbul, ultima livrare trebuie să se efectueze
cel târziu la sfârșitul celei de-a patra luni care urmează
lunii în care a fost primită oferta, dar nu mai târziu de
1 iulie în Spania, Grecia, Italia și Portugalia și de 31 iulie
în celelalte state membre.

„Articolul 11a

În cazul porumbului, livrarea se efectuează între
1 februarie și 30 aprilie pentru ofertele efectuate în
cursul etapei nr. 1 și până la sfârșitul celei de-a patra
luni care urmează lunii în care au fost primite ofertele
efectuate în cursul etapei nr. 2, dar nu mai târziu de
1 iulie în Spania, Grecia, Italia și Portugalia și de 31
iulie în celelalte state membre.”

(a) cel târziu în fiecare miercuri, ora 12.00 (ora Bruxellesului):

3. Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1), se adaugă următoarele paragrafe al doilea
și al treilea:
„Această preluare se poate efectua în depozitul în care
sunt depozitate cerealele în momentul ofertei, cu condiția
ca depozitarea să se efectueze în localurile unui
«depozitar» în sensul articolului 2 alineatul (2) litera (a)
din Regulamentul (CE) nr. 884/2006 și se aplică, chiar
din momentul depunerii ofertei, aceleași reguli și condiții
ca cele prevăzute pentru aceste localuri, după preluarea
cerealelor spre intervenție.

Pentru porumb, cantitatea preluată nu poate depăși
cantitatea atribuită în conformitate cu articolul 3a
alineatele (2) și (3).”;

(b) alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

(1)
Pentru fiecare cereală menționată la articolul 5
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003, fiecare
stat membru comunică, pe cale electronică, informațiile
necesare gestionării intervenției, în special:

(i) cantitățile de cereale oferite spre intervenție,
prezentate de operatori cel târziu în ziua de vineri
a săptămânii precedente, la ora 12.00 (ora Bruxellesului), în conformitate cu articolele 4 și 3a din
prezentul regulament;

(ii) cantitățile de cereale, altele decât porumbul, oferite
spre intervenție, pentru care oferta a fost retrasă de
către ofertanți din momentul deschiderii perioadei de
intervenție;

(iii) cantitățile totale de cereale oferite spre intervenție
din momentul deschiderii perioadei de intervenție,
din care se scad cantitățile prevăzute la punctul (ii);

(iv) cantitățile totale preluate din momentul deschiderii
perioadei de intervenție în conformitate cu articolul
5 din prezentul regulament;

(b) miercurea care urmează publicării anunțului de licitație,
cantitățile de cereale scoase la licitație, în conformitate cu
articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CEE)
nr. 2131/93 al Comisiei (*);
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(c) miercurea care urmează datei stabilirii de către statul
membru a loturilor respective, cantitățile de cereale
destinate distribuirii gratuite către persoanele cele mai
defavorizate din Comunitate, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3730/87 al Consiliului (**);

(3)
Forma și conținutul comunicărilor vizate la alineatul
(1) sunt definite de către Comisie pe baza modelelor puse la
dispoziția statelor membre de către Comisie. Aceste modele
nu se aplică decât după informarea prealabilă a Comitetului
de gestionare a cerealelor. Acestea sunt adaptate și actualizate
de către Comisie în aceleași condiții.

(d) cel târziu la sfârșitul lunii care urmează termenului de
preluare menționat la articolul 5 alineatul (6) din
prezentul regulament, pentru fiecare regiune menționată
în anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 837/90 al Consiliului (***), rezultatele medii ale greutății specifice,
conținutul de umezeală, de semințe sparte și conținutul
de proteine constatate pentru loturile de cereale preluate.

___________
(*) JO L 191, 31.7.1993, p. 76.
(**) JO L 352, 15.12.1987, p. 1.
(***) JO L 88, 3.4.1990, p. 1.”

(2)
Comunicările menționate la alineatul (1) se efectuează
chiar în cazul în care nicio cantitate nu a fost oferită. În
absența comunicării informațiilor menționate la alineatul
(1) litera (a) punctul (i), Comisia consideră că nicio ofertă
nu a fost depusă în statul membru respectiv.

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 august 2007.

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

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2007.
Pentru Comisie
Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei
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REGULAMENTUL (CE) NR. 884/2007 AL COMISIEI
din 26 iulie 2007
privind măsurile de urgență pentru suspendarea utilizării colorantului alimentar E 128 Roșu 2G
(Text cu relevanță pentru SEE)

considerat că este necesară o reevaluare sistematică a
tuturor aditivilor alimentari autorizați, pentru a se
verifica dacă evaluarea existentă privind siguranța
rămâne valabilă. În consecință, Comisia a solicitat Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (AESA) să
reevalueze toți aditivii alimentari autorizați în prezent
în UE.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de
stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației
alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru
Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în
domeniul siguranței produselor alimentare (1), în special
articolul 53 alineatul (1),
întrucât:
(1)

În temeiul articolului 53 alineatul (1) din Regulamentul
(CE) nr. 178/2002, Comisia poate suspenda introducerea
pe piață sau utilizarea unui produs alimentar care ar
putea reprezenta un risc major pentru sănătatea umană,
iar acest risc nu poate fi combătut în mod satisfăcător
prin măsurile luate de statele membre respective.

(2)

Directiva 94/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1994 privind coloranții autorizați
pentru utilizarea în produsele alimentare (2) autorizează,
în anexa I, utilizarea colorantului E 128 Roșu 2G în
produsele alimentare. În temeiul anexei IV la această
directivă, utilizarea colorantului E 128 Roșu 2G este
permisă în cârnați pentru micul dejun cu un conținut
minim de cereale de 6 % și în carne pentru burgheri cu
un conținut minim de legume și/sau cereale de 4 %. Un
conținut maxim de 20 mg/kg este permis în ambele
produse alimentare.

(3)

Utilizarea acestui colorant este permisă pe baza avizului
Comitetul științific pentru alimentație umană, acordat la
27 iunie 1975 (3). Comitetul a indicat o doză zilnică
admisibilă (DZA) de 0,1 mg/kg greutate corporală
pentru E 128 Roșu 2G.

(4)

Aditivii alimentari trebuie ținuți sub observație în mod
constant și reevaluați atunci când este necesar, în funcție
de schimbarea condițiilor de utilizare sau a noilor
informații științifice. Având în vedere că evaluările
inițiale ale unui număr mare de aditivi alimentari
datează de mai mulți ani, Comisia Europeană a

(1) JO L 31, 1.2.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 575/2006 al Comisiei (JO
L 100, 8.4.2006, p. 3).
(2) JO L 237, 10.9.1994, p. 13. Directivă, astfel cum a fost modificată
prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și
al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
(3) SCF (1975). Rapoartele Comitetului științific pentru alimentație
umană (Seria 1), p. 17, 19, 24.

(5)

În acest context, grupul științific pentru aditivi alimentari,
arome, mijloace auxiliare de prelucrare și materiale care
vin în contact cu alimentele a reevaluat siguranța colorantului E 128 Roșu 2G și a emis un aviz (4) la 5 iulie
2007.

(6)

AESA și-a întocmit evaluarea pe baza concluziilor
raportului Uniunii Europene de evaluare a riscului (5)
privind anilina. Acest raport a concluzionat că anilina
ar trebui considerată agent carcinogen pentru care un
mecanism genotoxic nu poate fi exclus. Deoarece colorantul E 128 Roșu 2G se metabolizează ușor și în mare
măsură în anilină, AESA a concluzionat că ar fi prudent
să se considere că această substanță prezintă motive de
preocupare. În consecință, AESA a retras DZA pentru
colorantul E 128 Roșu 2G. Cu toate acestea, AESA a
considerat că, dacă se va clarifica în continuare mecanismul tumorigen al anilinei, dacă se va constata că
acest mecanism nu se produce decât începând de la un
anumit prag sau că nu este relevant pentru om, utilizarea
colorantului E 128 Roșu 2G ca aditiv alimentar ar putea
face obiectul unei noi reevaluări.

(7)

Având în vedere că un aditiv alimentar poate fi utilizat
doar dacă există dovezi că acesta nu dăunează sănătății,
Directiva 94/36/CE ar trebui modificată în sensul interzicerii utilizării colorantului E 128 Roșu 2G.

(8)

Între timp, deoarece colorantul E 128 Roșu 2G este
susceptibil de a prezenta un risc major pentru sănătatea
umană, este adecvat, pentru a se asigura un nivel ridicat
de protecție a sănătății dorită în Comunitate, să se
suspende, cu aplicabilitate imediată, utilizarea colorantului E 128 Roșu 2G în alimentația umană, precum
și introducerea acestuia pe piață și importul de produse
care conțin colorantul E 128 Roșu 2G.

(9)

În temeiul Directivei 94/36/CE, utilizarea colorantului
E 128 Roșu 2G este autorizată legal în toate statele
membre. În consecință, este necesară adoptarea unei
măsuri pentru întreaga Comunitate.

(4) AESA (2007). Avizul grupului științific pentru aditivi alimentari,
arome, mijloace auxiliare de prelucrare și materiale care vin în
contact cu alimentele (AFC) privind reevaluarea colorantului Roșu
2G (E 128).
(5) ECB, 2004, Biroul european pentru substanțe chimice, Institutul
pentru sănătatea și protecția consumatorului. European Union Risk
Assessment Report on Aniline. Volumul 50.
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(10)

Comisia va revedea prezentul regulament în mod regulat
în lumina noilor informații științifice disponibile.

(2)
Introducerea pe piață a produselor alimentare conținând
colorantul E 128 Roșu 2G este suspendată.

(11)

Luând în considerare natura riscului, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare imediat.

(3)
Importul produselor alimentare conținând colorantul
E 128 Roșu 2G este suspendat.

(12)

Din motive tehnice și economice, este adecvat să se stabilească perioade de tranziție în ceea ce privește cârnații
pentru micul dejun și carnea pentru burgheri conținând
colorantul E 128 Roșu 2G, care au fost introduse pe
piață în conformitate cu Directiva 94/36/CE, precum și
pentru loturi expediate din țări terțe în Comunitate,
înainte de data punerii în aplicare a prezentului regulament.

Articolul 2

(13)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului permanent pentru
lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

(1)
Prin derogare de la articolul 1 alineatul (2), cârnații
pentru micul dejun și carnea pentru burgheri conținând colorantul E 128 Roșu 2G, care au fost introduse pe piață, în
conformitate cu Directiva 94/36/CE, înainte de data intrării în
vigoare a prezentului regulament, pot fi comercializate până la
data lor limită de consum sau până la data lor minimă de
valabilitate.
(2)
Articolul 1 nu se aplică loturilor de cârnați pentru micul
dejun și de carne pentru burgheri conținând colorantul E 128
Roșu 2G, în cazul în care importatorul acestor produse
alimentare poate demonstra că acestea au fost expediate din
țările terțe respective și că se aflau în drum spre Comunitate
înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 1
(1)
Utilizarea colorantului E 128 Roșu 2G în produsele
alimentare, astfel cum se menționează în anexa IV la Directiva
94/36/CE, este suspendată.

Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei
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, 26 iulie 2007.
Pentru Comisie
Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei
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REGULAMENTUL (CE) NR. 885/2007 AL COMISIEI
din 26 iulie 2007
de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitației permanente prevăzute de
Regulamentul (CE) nr. 581/2004
urmare a cererii de ofertă, nu trebuie acordată restituirea
pentru perioada de ofertare care se încheie la 24 iulie
2007.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului
din 17 mai 1999 privind organizarea comună a piețelor în
sectorul laptelui și produselor lactate (1), în special articolul 31
alineatul (3) al treilea paragraf,

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului de gestionare a laptelui
și a produselor lactate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

întrucât:
Articolul 1
(1)

Regulamentul (CE) nr. 581/2004 al Comisiei din 26
martie 2004 de deschidere a unei licitații permanente
pentru restituirile la export privind anumite tipuri de
unt (2) prevede o licitație permanentă.

(2)

În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr.
580/2004 al Comisiei din 26 martie 2004 de stabilire a
unei licitații privind restituirile la export pentru anumite
produse lactate (3) și după examinarea ofertelor primite ca

În cadrul licitației permanente deschise în temeiul Regulamentului (CE) nr. 581/2004 pentru perioada de ofertare care
se încheie la 24 iulie 2007, nu se acordă nici o restituire la
export pentru produsele și destinațiile menționate la articolul 1
alineatul (1) din regulamentul menționat mai sus.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la 27 iulie 2007.

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

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2007.
Pentru Comisie
Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 al Comisiei
(JO L 307, 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 90, 27.3.2004, p. 64. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 276/2007 (JO L 76,
16.3.2007, p. 16).
(3) JO L 90, 27.3.2004, p. 58. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 128/2007 (JO L 41,
13.2.2007, p. 6).
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REGULAMENTUL (CE) NR. 886/2007 AL COMISIEI
din 26 iulie 2007
privind emiterea licențelor de import pentru cererile depuse pentru perioada 1 iulie 2007-30 iunie
2008 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 996/97 pentru mușchiulețul
congelat de vită și mânzat
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

(2)

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului
din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în
sectorul cărnii de vită și mânzat (1),
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei
din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru
administrarea contingentelor tarifare de import pentru
produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de
import (2), în special articolul 7 alineatul (2),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 996/97 al Comisiei din 3 iunie
1997 privind deschiderea și modul de gestionare a
unui contingent tarifar de import pentru mușchiulețul
congelat de vită și mânzat ce intră sub incidența
codului NC 0206 29 91 (3) a deschis un contingent
tarifar pentru importul produselor din sectorul cărnii de
vită și mânzat.

Cantitățile specificate în cererile de licențe import depuse
pentru perioada 1 iulie 2007-30 iunie 2008 sunt superioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să
se determine în ce măsură pot fi emise licențele de
import, prin stabilirea coeficientului de atribuire ce
trebuie aplicat cantităților solicitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Cererilor de licențe de import aferente contingentului cu
numărul de ordine 09.4020, depuse pentru perioada 1 iulie
2007-30 iunie 2008 în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 996/97 li se aplică un coeficient de atribuire de 0,970873 %.

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la 27 iulie 2007.

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

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2007.
Pentru Comisie
Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 160, 26.6.1999, p. 21. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307,
25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament, astfel cum a fost modificat
prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).
(3) JO L 144, 4.6.1997, p. 6. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 568/2007 (JO L 133,
25.5.2007, p. 15).
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REGULAMENTUL (CE) NR. 887/2007 AL COMISIEI
din 26 iulie 2007
stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse lactate exportate sub formă de mărfuri care
nu sunt incluse în anexa I la tratat
restituire specifice pentru stabilirea în avans a restituirii
referitoare la aceste produse trebuie să asigure atingerea
acestor două obiective.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului
din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței
în sectorul laptelui și al produselor lactate (1), în special
articolul 31 alineatul (3),

(5)

Articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1043/2005 prevede că, dacă a fost stabilită rata de
restituire, trebuie avute în vedere, dacă este cazul, restituirile pentru producție, ajutoarele sau alte măsuri cu
efect echivalent aplicabile în toate statele membre în
conformitate cu regulamentul de organizare comună a
pieței în sectorul în cauză în ceea ce privește produsele
de bază enumerate în anexa I la Regulamentul (CE)
nr. 1043/2005 sau produsele asimilate acestora.

(6)

Articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1255/1999 prevede plata unui ajutor acordat
pentru laptele degresat produs în interiorul Comunității,
transformat în cazeină, în cazul în care laptele respectiv și
cazeina produsă din el îndeplinesc anumite condiții.

(7)

Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 al Comisiei din
9 noiembrie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea
ce privește măsurile de comercializare a smântânii, a
untului și a untului concentrat pe piața comunitară (3)
stabilește că untul și smântâna cu preț redus trebuie
puse la dispoziția industriilor care produc anumite
mărfuri.

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului de gestionare a laptelui
și a produselor lactate,

întrucât:

(1)

(2)

Articolul 31 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1255/1999 prevede că diferența dintre prețurile de
pe piața internațională pentru produsele incluse în
articolul 1 literele (a), (b), (c), (d), (e) și (g) din acest
regulament și prețurile din cadrul Comunității poate fi
acoperită printr-o restituire la export.

Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 al Comisiei din
30 iunie 2005 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului privind
sistemul de acordare a restituirilor la export pentru
anumite produse agricole exportate sub forma unor
bunuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat și criteriile
pentru stabilirea sumelor acestor restituiri (2) precizează
produsele pentru care trebuie stabilită o rată a restituirilor
ce se aplică în cazul în care aceste mărfuri sunt exportate
sub forma mărfurilor enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1255/1999.

(3)

În conformitate cu prevederile primului alineat al articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, rata
de restituire la 100 kg pentru fiecare dintre produsele
de bază respective se stabilește lunar.

(8)

(4)

Cu toate acestea, în cazul anumitor produse lactate
exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în
anexa I la tratat, există riscul ca, în cazul în care sunt
stabilite în avans rate de restituire ridicate, angajamentele
asumate în privința acestor restituiri să poată fi
compromise. Pentru evitarea acestui risc, este, prin
urmare, necesar să fie luate măsuri asigurătorii corespunzătoare, dar fără a exclude totuși posibilitatea încheierii
de contracte pe termen lung. Stabilirea unor rate de

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

(1) JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament, astfel cum a fost modificat
prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 al Comisiei (JO L 307,
25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 172, 5.7.2005, p. 24. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 447/2007 (JO L 106,
24.4.2007, p. 31).

Articolul 1
Ratele de restituire aplicabile produselor de bază incluse în
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 și în articolul 1
din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 și exportate sub forma
mărfurilor enumerate în anexa II la Regulamentul (CE)
nr. 1255/1999 se stabilesc după cum se indică în anexa la
prezentul regulament.
(3) JO L 308, 25.11.2005, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 96/2007 (JO L 25, 1.2.2007,
p. 6).
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Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la 27 iulie 2007.

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

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2007.
Pentru Comisie
Heinz ZOUREK

Director general pentru întreprinderi și industrie
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ANEXĂ
Ratele de restituire aplicabile începând cu 27 iulie 2007 anumitor produse lactate exportate sub formă de
mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat (1)
(EUR/100 kg)
Rata de restituire
Codul NC

ex 0402 10 19

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Descriere

În caz de
stabilire în
avans a restituirilor

Altele

Lapte praf, granule sau alte forme solide, fără adaos de zahăr sau alți
îndulcitori, cu conținut de grăsimi, fără să depășească 1,5 % din greutate
(PG 2):
(a) Când sunt exportate mărfuri având codul NC 3501

—

—

(b) Când sunt exportate alte mărfuri

0,00

0,00

(a) Când sunt exportate mărfuri ce încorporează, în forma produselor
asimilate cu PG 3, unt sau smântână cu preț redus obținute conform
Regulamentului (CE) nr. 1898/2005

0,00

0,00

(b) Când sunt exportate alte mărfuri

0,00

0,00

(a) Când sunt exportate mărfuri conținând unt sau smântână cu preț
redus produse, conform condițiilor prevăzute ên Regulamentul (CE)
nr. 1898/2005

0,00

0,00

(b) Când sunt exportate mărfuri având codul NC 2106 90 98 cu
conținut de grăsimi lactate de 40 % sau mai mult din greutate

0,00

0,00

(c) Când sunt exportate alte mărfuri

0,00

0,00

Lapte praf, granule sau alte forme solide, fără adaos de zahăr sau alți
îndulcitori, cu conținut de grăsimi, fără să depășească 26 % din greutate
(PG 3):

Unt cu conținut de grăsimi de 82 % din greutate (PG 6):

(1) Ratele stabilite în această anexă nu sunt aplicabile exporturilor către Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Sfântul Scaun (Orașul-stat
Vatican), Liechtenstein, comunele Livigno și Campione d’Italia, Heligoland, Groenlanda, Insulele Faroe și Statele Unite ale Americii și
către zonele din Republica Cipru asupra cărora Guvernul Republicii Cipru nu deține control efectiv, nici mărfurilor incluse în tabelele I
și II din Protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972, exportate către
Confederația Elvețiană.
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REGULAMENTUL (CE) NR. 888/2007 AL COMISIEI
din 26 iulie 2007
stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul cerealelor și orezului,
exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat
restituirii este o măsură care asigură atingerea acestor
variate obiective.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului
din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor
în sectorul cerealelor (1), în special articolul 13 alineatul (3),

(5)

Având în vedere acordul dintre Comunitatea Europeană
și Statele Unite ale Americii privind exporturile pastelor
făinoase către Statele Unite ale Americii, aprobată prin
Decizia 87/482/CEE a Consiliului (4), este necesară diferențierea restituirilor pentru mărfurile care intră sub
incidența codurilor NC 1902 11 00 și 1902 19
conform destinației lor.

(6)

Având în vedere articolul 15 alineatele (2) și (3) din
Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, trebuie stabilită o
rată redusă de restituire la export, având în vedere
suma aplicabilă restituirii pentru producție, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1722/93 al
Comisiei (5) pentru produsele de bază respective folosite
în timpul perioadei respective de fabricare a mărfurilor.

(7)

Băuturile spirtoase sunt considerate mai puțin sensibile la
prețul cerealelor utilizate pentru fabricarea lor. Cu toate
acestea, Protocolul 19 la Actul de aderare a Regatului
Unit al Marii Britanii, a Irlandei și a Danemarcei
prevede că trebuie stabilite măsurile necesare pentru facilitarea folosirii cerealelor comunitare pentru fabricarea
băuturilor spirtoase obținute din cereale. În consecință,
este necesară adaptarea ratei de restituire aplicată
cerealelor exportate sub formă de băuturi spirtoase.

(8)

Comitetul de gestionare a cerealelor nu a emis un aviz în
termenul stabilit de președinte,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului
din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței
orezului (2), în special articolul 14 alineatul (3),
întrucât:
(1)

(2)

(3)

(4)

Articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1784/2003 și articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 prevăd că diferența dintre
cotațiile sau prețurile de pe piața mondială pentru
produsele enumerate la articolul 1 al fiecăruia dintre
aceste regulamente și prețurile din cadrul Comunității
poate fi acoperită printr-o restituire la export.
Regulamentul nr. 1043/2005 al Comisiei din 30 iunie
2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 3448/93 al Consiliului în ceea ce privește sistemul
de acordare a restituirilor la export pentru anumite
produse agricole exportate sub formă de mărfuri care
nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum și criteriile
de stabilire a cuantumurilor sumelor respective (3)
precizează produsele pentru care trebuie stabilită rata
de restituire ce se va aplica în cazul în care aceste
produse sunt exportate sub forma mărfurilor enumerate
în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 sau în
anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1785/2003, după caz.
În conformitate cu prevederile articolului 14 primul
alineat din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, rata de
restituire la 100 kg pentru fiecare dintre produsele de
bază respective se stabilește lunar.
Angajamentele asumate în privința restituirilor care pot fi
acordate pentru exportul produselor agricole înglobate în
anumite mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat
pot fi compromise prin stabilirea în avans a unor rate
ridicate de restituire. Este așadar necesar ca în asemenea
situații să fie luate măsuri asigurătorii, fără a evita totuși
încheierea de contracte pe termen lung. Stabilirea unor
rate de restituire specifice pentru stabilirea în avans a

(1) JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost
modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO
L 187, 19.7.2005, p. 11).
(2) OJ L 270, 21.10.2003, p. 96. Regulament, astfel cum a fost
modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 797/2006 al
Comisiei (JO L 144, 31.5.2006, p. 1).
(3) JO L 172, 5.7.2005, p. 24. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 447/2007 (JO L 106,
24.4.2007, p. 31).

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Ratele de restituire aplicabile produselor de bază enumerate în
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 și în articolul 1 din
Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 sau în articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 și exportate sub forma mărfurilor
enumerate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1784/2003,
respectiv în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1785/2003,
vor fi stabilite după cum se indică în anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la 27 iulie 2007.
(4) JO L 275, 29.9.1987, p. 36.
(5) JO L 159, 1.7.1993, p. 112. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1584/2004 (JO L 280,
31.8.2004, p. 11).
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2007.
Pentru Comisie
Heinz ZOUREK

Director general pentru întreprinderi și industrie
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ANEXĂ
Ratele de restituire aplicabile începând cu 27 iulie 2007 anumitor produse din sectorul cerealelor și orezului,
exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat (*)
(EURO/100 kg)
Rata de restituire pe 100 kg
de produs de bază
Descrierea produselor (1)

Codul NC

În caz de stabilire
în avans a
restituirilor

Altele

– la exportul mărfurilor care fac obiectul codurilor NC 1902 11 și 1902 19 către Statele
Unite ale Americii

—

—

– în alte cazuri

—

—

—

—

– – în cazul în care se aplică articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE)
nr. 1043/2005 (2)

—

—

– – la exportul mărfurilor care se încadrează la subpoziția 2208 (3)

—

—

– – în alte cazuri

—

—

1002 00 00

Secară

—

—

1003 00 90

Orz
– la exportul mărfurilor care se încadrează la subpoziția 2208 (3)

—

—

– în alte cazuri

—

—

1004 00 00

Ovăz

—

—

1005 90 00

Porumb utilizat sub formă de:

2,131

2,131

—

—

2,131

2,131

1,598

1,598

—

—

1,598

1,598

—

—

2,131

2,131

2,131

2,131

—

—

2,131

2,131

1001 10 00

1001 90 99

Grâu dur:

Grâu comun sau borceag:
– la exportul mărfurilor care fac obiectul codurilor NC 1902 11 și 1902 19 către Statele
Unite ale Americii
– în alte cazuri:

– amidon:
– – în cazul în care se aplică articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE)
nr. 1043/2005 (2)
– – la exportul mărfurilor care se încadrează în subpoziția 2208 (3)
– în alte cazuri
– glucoză, sirop de glucoză, maltodextrină, sirop de maltodextrină având codurile NC
1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):
– – când se aplică articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 (2)
– – la exportul mărfurilor care se încadrează la subpoziția 2208 (3)
– – în alte cazuri
– – la exportul mărfurilor care se încadrează în subpoziția 2208 (3)
– altele (inclusiv cele neprelucrate)
Amidon din cartofi având codul NC 1108 13 00 similar cu produsul obținut din porumb
prelucrat:
– în cazul în care se aplică articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE)
nr. 1043/2005 (2)
– la exportul mărfurilor care se încadrează la subpoziția 2208 (3)
– în alte cazuri

(*) Ratele stabilite în această anexă nu sunt aplicabile mărfurilor incluse în tabelele I și II din Protocolul nr. 2 la Acordul dintre
Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 exportate către Confederația Elvețiană sau Principatul Liechtenstein.
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(EURO/100 kg)
Rata de restituire pe 100 kg
de produs de bază

Descrierea produselor (1)

Codul NC

ex 1006 30

În caz de stabilire
în avans a
restituirilor

Altele

Orez albit:
– cu bob rotund

—

—

– cu bob mediu

—

—

1006 40 00

– cu bob lung
Brizură de orez

—
—

—
—

1007 00 90

Sorg, cu excepția hibridului, destinat însămânțării

—

—

(1) În ceea ce privește produsele agricole obținute din prelucrarea produselor de bază și/sau produse asimilate, se aplică coeficienții stabiliți în anexa V la Regulamentul (CE)
nr. 1043/2005 al Comisiei.
(2) Mărfurile respective intră sub incidența codului 3505 10 50.
(3) Mărfurile prevăzute în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 sau menționate la articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2825/93 (JO L 258, 16.10.1993, p. 6).
(4) Pentru siropurile având codurile NC 1702 30 99, 1702 40 90 și 1702 60 90, obținute din amestec de sirop de glucoză și fructoză, restituirea la export se referă numai la
siropul de glucoză.
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REGULAMENTUL (CE) NR. 889/2007 AL COMISIEI
din 26 iulie 2007
de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul produselor prelucrate din cereale și orez
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

(4)

Restituirea care urmează să fie acordată pentru anumite
produse prelucrate trebuie diferențiată, după produs, în
funcție de conținutul lor de cenușă, fibră crudă,
tegument, proteine, grăsime sau amidon, acest conținut
fiind un indicator foarte bun al cantității de produs de
bază încorporată în mod real în produsul prelucrat.

(5)

În ceea ce privește rădăcinile de manioc și alte rădăcini și
tuberculi tropicali, precum și făina obținută din acestea,
aspectul economic al exporturilor care ar putea fi
prevăzute, ținând cont în special de natura și originea
acestor produse, nu necesită în prezent stabilirea unei
restituiri la export. Pentru anumite produse prelucrate
din cereale, importanța scăzută a participării Comunității
la comerțul mondial nu face necesară în prezent stabilirea
unei restituiri la export.

(6)

Situația pieței mondiale sau exigențele specifice ale
anumitor piețe pot face necesară diferențierea restituirii
pentru anumite produse, în funcție de destinația acestora.

(7)

Restituirea trebuie stabilită o dată pe lună. Ea poate fi
modificată în acest interval.

(8)

Anumite produse prelucrate din porumb pot fi supuse
unui tratament termic care riscă să ducă la acordarea unei
restituiri care nu corespunde calității produsului. Trebuie
precizat că aceste produse, care conțin amidon pregelatinizat, nu pot beneficia de restituiri la export.

(9)

Comitetul de gestionare a cerealelor nu a emis un aviz în
termenul stabilit de președinte,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului
din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor
în sectorul cerealelor (1), în special articolul 13 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului
din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței
orezului (2), în special articolul 14 alineatul (3),

întrucât:

(1)

(2)

(3)

Conform articolului 13 din Regulamentul (CE) nr.
1784/2003 și articolului 14 din Regulamentul (CE) nr.
1785/2003, diferența dintre cotațiile sau prețurile
produselor menționate la articolul 1 din aceste regulamente pe piața mondială și prețurile acestor produse
în Comunitate poate fi acoperită de o restituire la export.

Conform articolului 14 din Regulamentul (CE) nr.
1785/2003, restituirile trebuie stabilite luând în considerare situația și perspectivele de evoluție în ceea ce
privește disponibilitățile de cereale, orez și brizură de
orez, precum și prețul acestora pe piața Comunității pe
de o parte și, pe de altă parte, prețurile cerealelor,
orezului, brizurii de orez și produselor din sectorul
cerealelor pe piața mondială. Conform acelorași articole,
este de asemenea important să se asigure o situație echilibrată și o dezvoltare naturală a prețurilor și comerțului
pe piețele de cereale și orez și, în afară de aceasta, să se
țină cont de aspectul economic al exporturilor prevăzute
și de interesul de a evita perturbările pe piața Comunității.

Regulamentul (CE) nr. 1518/95 al Comisiei (3) privind
sistemul de import și export de produse prelucrate din
cereale și orez a definit, în articolul 2, criteriile specifice
de care trebuie să se țină cont la calcularea restituirii
pentru aceste produse.

(1) JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost
modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al
Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 270, 21.10.2003, p. 96. Regulament, astfel cum a fost
modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1549/2004 al
Comisiei (JO L 280, 31.8.2004, p. 13).
(3) JO L 147, 30.6.1995, p. 55. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2993/95 (JO L 312,
23.12.1995, p. 25).

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Restituirile la export pentru produsele menționate la articolul 1
din Regulamentul (CE) nr. 1518/95 sunt stabilite conform
anexei la prezentul regulament.

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la 27 iulie 2007.
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2007.
Pentru Comisie
Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală
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ANEXĂ
la regulamentul Comisiei din 26 iulie 2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul produselor prelucrate
din cereale și orez
Codul produselor

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 19 40 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 20 60 9000
1103 20 20 9000
1104 19 69 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 29 01 9100
1104 29 03 9100
1104 29 05 9100
1104 29 05 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100
1104 23 10 9100

Destinație

Unitatea de
măsură

Valoarea restituirilor

C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

29,83
25,57
25,57
0,00
0,00
0,00
0,00
38,36
29,83
25,57
25,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,10
27,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31,97

Codul produselor

1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Destinație

Unitatea de
măsură

Valoarea restituirilor

C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C14

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

24,51
0,00
0,00
0,00
0,00
5,33
0,00
0,00
0,00
0,00
34,10
34,10
34,10
34,10
0,00
0,00
0,00
33,40
25,57
33,40
25,57
25,57
33,40
25,57
35,00
24,29
25,57

(1) Nu se acordă restituiri produselor care au fost supuse unui tratament termic având ca rezultat progelatinizarea amidonului.
(2) Restituirile se acordă în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2730/75 al Consiliului (JO L 281, 1.11.1975, p. 20), astfel cum a fost modificat.
NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor din seria „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), astfel cum
a fost modificat.
Codurile destinațiilor numerice sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 2081/2003 al Comisiei (JO L 313, 28.11.2003, p. 11).
Celelalte destinații sunt:
C10: Toate destinațiile.
C14: Toate destinațiile cu excepția Elveției și Liechtenstein-ului.
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REGULAMENTUL (CE) NR. 890/2007 AL COMISIEI
din 26 iulie 2007
de stabilire a restituirilor la exportul de furaje combinate pe bază de cereale
de o parte, precum și pentru „celelalte cereale”, pe de altă
parte, acestea din urmă fiind produsele cerealiere eligibile,
cu excepția porumbului și a produselor pe bază de
porumb. Trebuie acordată o restituire pentru cantitatea
de produse cerealiere conținută de furajele combinate.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului
din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor
în sectorul cerealelor (1), în special articolul 13 alineatul (3),
întrucât:
(1)

(2)

(3)

În temeiul articolului 13 din Regulamentul (CE) nr.
1784/2003, diferența dintre cotațiile sau prețurile de pe
piața mondială ale produselor prevăzute la articolul 1 din
regulamentul menționat anterior și prețurile acestor
produse în Comunitate poate fi acoperită de o restituire
la export.
Regulamentul (CE) nr. 1517/95 al Comisiei din 29 iunie
1995 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 1784/2003 în ceea ce privește regimul de import și
de export aplicabil furajelor combinate pe bază de cereale
și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1162/95
privind normele speciale de aplicare a regimului licențelor
de import și de export în sectorul cerealelor și orezului (2)
definește, la articolul 2, criteriile specifice de care trebuie
să se țină seama la calcularea restituirii pentru aceste
produse.
Acest calcul trebuie să țină seama și de conținutul de
produse cerealiere. În vederea simplificării, restituirea
trebuie plătită pentru două categorii de „produse
cerealiere”, și anume pentru porumb, cereala utilizată
cel mai des la fabricarea alimentelor combinate
exportate, și pentru produsele pe bază de porumb, pe

(4)

În afară de aceasta, valoarea restituirii trebuie să țină
seama și de posibilitățile și condițiile de vânzare a
acestor produse pe piața mondială, de necesitatea
evitării dereglărilor pe piața comunitară și de aspectul
economic al exportului.

(5)

Situația actuală a pieței cerealelor, în special perspectivele
privind aprovizionarea, duce la eliminarea restituirilor la
export.

(6)

Comitetul de gestionare a cerealelor nu a emis un aviz în
termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Restituirile la exportul de furaje combinate reglementat de Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 și supus dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1517/95 sunt stabilite în conformitate cu
anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la 27 iulie 2007.

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

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2007.
Pentru Comisie
Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost
modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO
L 187, 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 147, 30.6.1995, p. 51.
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ANEXĂ
la Regulamentul Comisiei din 26 iulie 2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul de furaje combinate
pe bază de cereale
Codul produselor care beneficiază de restituirea la export:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.

Produse cerealiere

Destinație

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

Porumb și produse pe bază de porumb:
Codurile NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005,
1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50,
1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produse cerealiere, cu excepția porumbului și a
produselor pe bază de porumb

C10

EUR/t

0,00

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei
(JO L 366, 24.12.1987, p. 1), modificat.
C10: Toate destinațiile.
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REGULAMENTUL (CE) NR. 891/2007 AL COMISIEI
din 26 iulie 2007
privind stabilirea restituirilor la producție în sectorul cerealelor
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

(2)

Este necesar ca restituirile la producție stabilite de
prezentul regulament să fie ajustate în funcție de coeficienții indicați în anexa II la Regulamentul (CEE)
nr. 1722/93, în vederea stabilirii sumei exacte de plată.

(3)

Comitetul de gestionare a cerealelor nu a emis un aviz în
termenul stabilit de președinte,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului
din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor
în sectorul cerealelor (1), în special articolul 8 alineatul (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

întrucât:

Articolul 1
(1)

Regulamentul (CEE) nr. 1722/93 al Comisiei din 30 iunie
1993 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor
(CEE) nr. 1766/92 și (CEE) nr. 1418/76 ale Consiliului
privind restituirile la producție în sectorul cerealelor,
respectiv al orezului (2), stabilește condițiile de acordare
a restituirii la producție. Baza de calcul este stabilită la
articolul 3 al acestui regulament. Restituirea astfel
calculată, diferențiată, după caz, pentru feculele de
cartofi, trebuie stabilită lunar și poate fi modificată în
cazul în care prețurile porumbului și/sau grâului se
schimbă în mod semnificativ.

Restituirea la producție, per tonă de fecule, prevăzută la articolul
3 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1722/93 se stabilește
la:
(a) 0,00 EUR/t pentru amidonul de porumb, de grâu, de orz și
de ovăz;
(b) 0,00 EUR/t pentru feculele de cartofi.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la 27 iulie 2007.

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

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2007.
Pentru Comisie
Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost
modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei
(JO L 187, 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 159, 1.7.1993, p. 112. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1950/2005 (JO L 312,
29.11.2005, p. 18).
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REGULAMENTUL (CE) NR. 892/2007 AL COMISIEI
din 26 iulie 2007
privind eliberarea licențelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru
subperioada iulie 2007 prin Regulamentul (CE) nr. 327/98
pentru contingentul cu numerele de ordine 09.4154,
09.4116 și 09.4166, cererile depuse în cursul primelor
zece zile lucrătoare ale lunii iulie 2007, în conformitate
cu articolul 4 alineatul (1) din regulamentul menționat
anterior, au ca obiect o cantitate superioară celei disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce
măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se
coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate pentru contingentele vizate.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului
din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței
orezului (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei
din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru
administrarea contingentelor tarifare de import pentru
produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de
import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 327/98 al Comisiei din
10 februarie 1998 privind deschiderea și modul de gestionare a
anumitor contingente tarifare pentru importurile de orez și de
brizură de orez (3), în special articolul 5 primul paragraf,

întrucât:

(1)

(2)

(3)

Regulamentul (CE) nr. 327/98 a deschis și a stabilit
modul de gestionare a anumitor contingente tarifare
pentru importurile de orez și de brizură de orez, repartizate în funcție de țara de origine și eșalonate pe mai
multe subperioade, în conformitate cu anexa IX la regulamentul respectiv.

Subperioada lunii iulie este a treia subperioadă pentru
contingentul prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera
(a) din Regulamentul (CE) nr. 372/98 și a doua subperioadă pentru contingentele prevăzute la literele (b), (c) și
(d) ale alineatului menționat.

Din comunicarea prezentată în conformitate cu articolul
8 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 327/98 rezultă că,

(1) JO L 270, 21.10.2003, p. 96. Regulament, astfel cum a fost
modificat prin Regulamentul (CE) nr. 797/2006 al Comisiei (JO
L 144, 31.5.2006, p. 1).
(2) JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament, astfel cum a fost modificat
prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).
(3) JO L 37, 11.2.1998, p. 5. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2019/2006 (JO L 384,
29.12.2006, p. 48).

(4)

De asemenea, din comunicarea menționată anterior
rezultă că, pentru contingentele cu numerele de ordine
09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4149, 09.4150,
09.4152 și 09.4153, cererile depuse în cursul primelor
zece zile lucrătoare ale lunii iulie 2007, în conformitate
cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 327/98, au ca obiect o cantitate inferioară celei
disponibile.

(5)

Prin urmare, pentru contingentele cu numerele de ordine
09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148,
09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 și
09.4166 este necesară stabilirea cantităților totale disponibile pentru subperioada contingentară următoare, în
conformitate cu articolul 5 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 327/98,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
(1)
Pentru cererile de licență de import de orez care țin de
contingentul cu numerele de ordine 09.4154, 09.4116 și
09.4166 menționate în Regulamentul (CE) nr. 327/98, depuse
în cursul primelor zece zile lucrătoare ale lunii iulie 2007, se
eliberează licențe pentru cantitățile solicitate cărora li se aplică
acei coeficienți de atribuire stabiliți în anexa la prezentul regulament.

(2)
Cantitățile totale disponibile în cadrul contingentelor cu
numerele de ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130,
09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 și
09.4166 menționate în Regulamentul (CE) nr. 327/98, pentru
subperioada contingentară următoare, sunt stabilite în anexa la
prezentul regulament.
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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, 26 iulie 2007.
Pentru Comisie
Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală
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ANEXĂ
Cantități care urmează să se atribuie pentru subperioada lunii iulie 2007 și cantitățile disponibile pentru subperioada
următoare, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 327/98:
(a) Contingent de orez albit sau semialbit încadrat la codul NC 1006 30, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din
Regulamentul (CE) nr. 327/98:

Cantități totale disponibile
pentru subperioada lunii
septembrie 2007
(în kg)

Origine

Număr de ordine

Coeficient de atribuire
pentru subperioada
iulie 2007

Statele Unite ale Americii

09.4127

— (2)

19 578 285

Thailanda

09.4128

— (2)

1 233 332

Australia

09.4129

— (2)

305 500

Alte origini

09.4130

— (3)

7 319

(b) Contingent de orez decorticat încadrat la codul NC 1006 20, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din
Regulamentul (CE) nr. 327/98:

Origine

Număr de ordine

Coeficient de atribuire
pentru subperioada
iulie 2007

Toate țările

09.4148

— (3)

Cantități totale disponibile
pentru subperioada lunii
octombrie 2007
(în kg)

60 728

c) Contingent de brizură de orez încadrat la codul NC 1006 40, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (c) din
Regulamentul (CE) nr. 327/98:

Coeficient de atribuire pentru
subperioada iulie 2007

Origine

Număr de ordine

Thailanda

09.4149

— (2)

Australia

09.4150

— (1)

Guyana

09.4152

— (1)

Statele Unite ale Americii

09.4153

— (2)

Alte origini

09.4154

1,809392 %
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(d) Contingent de orez albit sau semialbit încadrat la codul NC 1006 30, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (d) din
Regulamentul (CE) nr. 327/98:

Cantități totale disponibile
pentru subperioada lunii
septembrie 2007
(în kg)

Origine

Număr de ordine

Coeficient de atribuire
pentru subperioada
iulie 2007

Thailanda

09.4112

— (3)

Statele Unite ale Americii

09.4116

3,329173 %

India

09.4117

— (3)

36 522

Pakistan

09.4118

— (3)

4 521

Alte origini

09.4119

— (3)

58 099

Toate țările

09.4166

1,218315 %

7 344
0

0

(1) Nu se aplică coeficient de atribuire pentru această subperioadă: nicio cerere de licență de import nu a fost transmisă Comisiei.
(2) Nu se aplică coeficient de atribuire pentru această subperioadă: cererile sunt mai mari sau egale cu cantitățile disponibile.
(3) Nu mai există cantități disponibile pentru această subperioadă.
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DIRECTIVE
DIRECTIVA 2007/48/CE A COMISIEI
din 26 iulie 2007
de modificare a Directivei 2003/90/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7
din Directiva 2002/53/CE a Consiliului în ceea ce privește caracteristicile minime de analizat și
condițiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2002/53/CE a Consiliului din 13 iunie
2002 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole (1),
în special articolul 7 alineatul (2) literele (a) și (b),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1
Anexele I și II la Directiva 2003/90/CE se înlocuiesc cu textul
anexei la prezenta directivă.

Articolul 2
întrucât:

(1)

(2)

Directiva 2003/90/CE a Comisiei (2) a fost adoptată
pentru a asigura că soiurile incluse de statele membre
în cataloagele naționale sunt conforme cu orientările
stabilite de Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante
(OCSP) în ceea ce privește caracteristicile minime de
analizat în cadrul verificării și condițiile minime pentru
verificarea soiurilor, în măsura în care au fost stabilite
astfel de orientări. Pentru alte soiuri, directiva prevede
aplicarea orientărilor Uniunii internaționale pentru
protecția noilor soiuri de plante (UPOV).

Pentru verificările începute înainte de 1 noiembrie 2007, statele
membre pot aplica prevederile Directivei 2003/90/CE din
versiunea aplicabilă înainte de modificarea prin prezenta
directivă.

Articolul 3
Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și
actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei
directive până la data de 31 octombrie 2007, cel târziu. Statele
membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte și un
tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta
directivă.

Între timp, OCSP și UPOV au stabilit noi orientări pentru
alte soiuri sau le-au actualizat pe cele existente.
Statele membre aplică aceste dispoziții începând cu 1 noiembrie
2007.

(3)

(4)

Prin urmare, Directiva 2003/90/CE trebuie modificată în
consecință.

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme
cu avizul Comitetului permanent pentru semințe și
material de înmulțire pentru agricultură, horticultură și
silvicultură,

(1) JO L 193, 20.7.2002, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului
European și al Consiliului (JO L 268, 18.10.2003, p. 1).
(2) JO L 254, 8.10.2003, p. 7. Directivă, astfel cum a fost modificată
prin Directiva 2005/91/CE (JO L 331, 17.12.2005, p. 24).

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o
trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea
trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc
modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 4
Prezenta directivă intră în vigoare în a șaptea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
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Articolul 5
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 iulie 2007.
Pentru Comisie
Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei
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ANEXĂ
„ANEXA I
Lista soiurilor la care se face referire în articolul 1 alineatul (2) litera (a) și care trebuie să fie conforme cu
protocoalele testelor OCSP
Soiuri enumerate în catalogul comun

Protocolul OCSP

Mazăre furajeră

Mazăre, TP 7/1 din 6.11.2003

Colză (rapiță)

Rapiță cu semințe oleaginoase, TP 36/1 din 25.3.2004

Floarea-soarelui

Floarea-soarelui, TP 81/1 din 31.10.2002

Ovăz

Ovăz, TP 20/1 din 6.11.2003

Orz

Orz, TP 19/2 din 6.11.2003

Orez

Orez, TP 16/1 din 18.11.2004

Secară

Secară, TP 58/1 din 31.10.2002

Triticale

Triticale, TP 121/2 din 22.1.2007

Grâu

Grâu, TP 3/3 din 6.11.2003

Grâu dur

Grâu dur, TP 120/2 din 6.11.2003

Porumb

Porumb, TP 2/2 din 15.11.2001

Cartof

Cartof, TP 23/2 din 1.12.2005

In textil/In oleaginos

In textil/In oleaginos, TP 57/1 din 21.3.2007

Textul acestor protocoale este disponibil pe pagina web a OCSP (www.cpvo.europa.eu).

ANEXA II
Lista soiurilor la care se face referire în articolul 1 alineatul (2) litera (b) și care trebuie să fie conforme cu liniile
directoare ale UPOV
Soiuri enumerate în catalogul comun

Linii directoare ale UPOV

Sfeclă furajeră

Sfeclă furajeră, linia directoare TG/150/3 din 4.11.1994

Bucățel

Bucățel, linia directoare TG/30/6 din 12.10.1990

Bucățel mare

Bucățel, linia directoare TG/30/6 din 12.10.1990

Bucățel cu stoloni

Bucățel, linia directoare TG/30/6 din 12.10.1990

Bucățel comun

Bucățel, linia directoare TG/30/6 din 12.10.1990

Iarbă bromică laxativă

Iarbă bromică laxativă, linia directoare TG/180/3 din 4.4.2001

Iarbă bromică sitchensis (obsigă)

Iarbă bromică sitchensis (obsigă), linia directoare TG/180/3 din 4.4.2001

Golomăț

Golomăț, linia directoare TG/31/8 din 17.4.2002
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Soiuri enumerate în catalogul comun

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Linii directoare ale UPOV

Păiuș înalt

Păiuș înalt, linia directoare TG/39/8 din 17.4.2002

Păiuș

Păiuș, linia directoare TG/67/5 din 5.4.2006

Păiuș de pășune

Păiuș înalt, linia directoare TG/39/8 din 17.4.2002

Păiuș roșu

Păiuș, linia directoare TG/67/5 din 5.4.2006

Raigras italian

Raigras, linia directoare TG/4/8 din 5.4.2006

Raigras peren

Raigras, linia directoare TG/4/8 din 5.4.2006

Raigras hibrid

Raigras, linia directoare TG/4/8 din 5.4.2006

Timoftică

Timoftică, linia directoare TG/34/6 din 7.11.1984

Firuță

Firuță, linia directoare TG/33/6 din 12.10.1990

Lupin alb

Lupin alb, linia directoare TG/66/4 din 31.3.2004

Lupin albastru

Lupin albastru, linia directoare TG/66/4 din 31.3.2004

Lupin galben

Lupin galben, linia directoare TG/66/4 din 31.3.2004

Lucernă

Lucernă, linia directoare TG/6/5 din 6.4.2005

Trifoi roșu

Trifoi roșu, linia directoare TG/5/7 din 4.4.2001

Trifoi alb

Trifoi alb, linia directoare TG/38/7 din 9.4.2003

Bob

Bob, linia directoare TG/8/6 din 17.4.2002

Măzăriche comună

Măzăriche comună, linia directoare TG/32/6 din 21.10.1988

Nap

Nap, linia directoare TG/6/5 din 4.4.2001

Ridiche furajeră

Ridiche furajeră, linia directoare TG/178/3 din 4.4.2001

Arahidă

Arahidă, linia directoare TG/93/3 din 13.11.1985

Rapiță sălbatică

Rapiță sălbatică, linia directoare TG/185/3 din 17.4.2002

Șofran

Șofran, linia directoare TG/134/3 din 12.10.1990

Bumbac

Bumbac, linia directoare TG/88/6 din 4.4.2001

Mac

Mac, linia directoare TG/166/3 din 24.3.1999

Muștar alb

Muștar alb, linia directoare TG/179/3 din 4.4.2001

Soia

Soia, linia directoare TG/80/6 din 1.4.1998

Sorg

Sorg, linia directoare TG/122/3 din 6.10.1989

Textul acestor linii directoare este disponibil pe pagina web a UPOV (www.upov.int).”
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DIRECTIVA 2007/49/CE A COMISIEI
din 26 iulie 2007
de modificare a Directivei 2003/91/CE de stabilire a normelor de aplicare a dispozițiilor articolului 7
din Directiva 2002/55/CE a Consiliului privind numărul minim de caracteristici care trebuie
examinate și condițiile minime necesare pentru examinarea anumitor soiuri de legume
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie
2002 privind comercializarea semințelor de legume (1), în
special articolul 7 alineatul (2) literele (a) și (b),
întrucât:
(1)

(2)

Articolul 2
În ceea ce privește examinările începute înainte de 1 noiembrie
2007, statele membre pot aplica Directiva 2003/91/CE în
versiunea în vigoare înainte de modificarea adusă prin
prezenta directivă.
Articolul 3
Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și
actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei
directive până la data de 31 octombrie 2007. Statele membre
comunică de îndată Comisiei textele acestor acte și un tabel de
corespondență între respectivele acte și prezenta directivă.

Directiva 2003/91/CE a Comisiei (2) a fost adoptată
pentru a garanta că soiurile de legume pe care statele
membre le includ în cataloagele lor naționale sunt
conforme cu orientările stabilite de Oficiul Comunitar
pentru Soiuri de Plante (OCSP) în ceea ce privește
numărul minim de caracteristici care trebuie examinate
și condițiile minime necesare pentru examinarea soiurilor
de legume, în măsura în care astfel de orientări există. În
privința altor soiuri, directiva prevede că trebuie aplicate
orientările Uniunii internaționale pentru protecția noilor
soiuri de plante (UPOV).

Statele membre aplică aceste dispoziții începând cu 1 noiembrie
2007.

De atunci, OCSP și UPOV au formulat noi orientări
pentru o serie de alte soiuri sau le-au actualizat pe cele
existente.

Articolul 4

(3)

Prin urmare, Directiva 2003/91/CE trebuie modificată în
consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme
cu avizul Comitetului permanent pentru semințe și
material de înmulțire pentru agricultură, horticultură și
silvicultură,

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o
trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea
trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc
modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 5
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 iulie 2007.
ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Pentru Comisie

Anexele I și II la Directiva 2003/91/CE se înlocuiesc cu textul
anexei la prezenta directivă.

Markos KYPRIANOU

(1) JO L 193, 20.7.2002, p. 33. Directivă, astfel cum a fost modificată
ultima dată prin Directiva 2006/124/CE a Comisiei (JO L 339,
6.12.2006, p. 12).
(2) JO L 254, 8.10.2003, p. 11. Directivă, astfel cum a fost modificată
prin Directiva 2006/127/CE (JO L 343, 8.12.2006, p. 82).

Membru al Comisiei
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ANEXĂ
„ANEXA I
Lista soiurilor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) care trebuie să fie conforme cu protocoalele
de examinare ale OCSP
Denumirea științifică

Denumirea comună

Protocol OCSP

Allium cepa L. (grupul Cepa)

Ceapă și ceapă eșalotă tip «banană»

TP 46/1 din 14.6.2005

Allium cepa L. (grupul Aggregatum)

Ceapă eșalotă

TP 46/1 din 14.6.2005

Allium porrum L.

Praz

TP 85/1 din 15.11.2001

Allium sativum L.

Usturoi

TP 162/1 din 25.3.2004

Asparagus officinalis L.

Sparanghel

TP 130/1 din 27.3.2002

Brassica oleracea L.

Conopidă

TP 45/1 din 15.11.2001

Brassica oleracea L.

Broccoli

TP 151/2 din 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Varză de Bruxelles

TP 54/2 din 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Gulii

TP 65/1 din 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Varză creață de Milano, varză albă,
varză roșie

TP 48/2 din 1.12.2005

Capsicum annuum L.

Ardei

TP 76/2 din 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Cicoare creață și scarola

TP 118/2 din 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Cicoare industrială

TP 172/2 din 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Andivă

TP 173/1 din 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et
Nakai

Pepene verde

TP 142/1 din 21.3.2007

Cucumis melo L.

Pepene galben

TP 104/2 din 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Castravete cu fruct semilung și lung și
castravete cu fruct scurt

TP 61/1 din 27.3.2002

Cucurbita pepo L.

Dovlecel

TP 119/1 din 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Anghinare și cardon

TP 184/1 din 25.3.2004

Daucus carota L.

Morcov și morcov furajer

TP 49/2 din 1.12.2005

Foeniculum vulgare Mill.

Fenicul

TP 183/1 din 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Salată

TP 13/3 din 21.3.2007

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomate

TP 44/3 din 21.3.2007

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex
A. W. Hill

Pătrunjel

TP 136/1 din 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Fasole de Spania

TP 9/1 din 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fasole pitică și fasole urcătoare

TP 12/2 din 1.12.2005
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Denumirea științifică
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Denumirea comună

Protocol OCSP

Pisum sativum L. (partim)

Mazăre cu bob zbârcit, mazăre cu
bob neted și mazăre dulce

TP 7/1 din 6.11.2003

Raphanus sativus L.

Ridiche

TP 64/1 din 27.3.2002

Spinacia oleracea L.

Spanac

TP 55/1 din 27.3.2002

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Fetică

TP 75/2 din 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Bob

TP Bob/1 din 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Porumb
floricele

zaharat

și

porumb

de

TP 2/2 din 15.11.2001

Textul acestor protocoale poate fi consultat pe pagina web a OCSP (www.cpvo.europa.eu).

ANEXA II
Lista soiurilor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) care trebuie să fie conforme cu orientările de
examinare ale UPOV
Denumirea științifică

Denumirea comună

Orientare UPOV

Allium fistulosum L.

Ceapă de stufat

TG/161/3 din 1.4.1998

Allium schoenoprasum L.

Ceapă de tuns

TG/198/1 din 9.4.2003

Apium graveolens L.

Țelină de pețiol și frunze

TG/82/4 din 17.4.2002

Apium graveolens L.

Țelină de rădăcină

Beta vulgaris L.

Sfeclă de pețiol sau mangold

TG/106/4 din 31.3.2004

Beta vulgaris L.

Sfeclă roșie

TG/60/6 din 18.10.1996

Brassica oleracea L.

Varză creață

TG/90/6 din 31.3.2004

Brassica rapa L.

Varză chinezească

TG/105/4 din 9.4.2003

Brassica rapa L.

Napi

TG/37/10 din 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Cicoare cu frunză lată sau cicoare
italiană

TG/154/3 din 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Dovleac comestibil

TG/155/4 din 14.3.2007

Raphanus sativus L.

Ridiche neagră

TG/63/6 din 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L.

Revent

TG/62/6 din 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Scorțoneră

TG/116/3 din 21.10.1988

Solanum melongena L.

Pătlăgele vinete

TG/117/4 din 17.4.2002

TG/74/4 corectată din 17.4.2002 +
5.4.2006

Textul acestor orientări poate fi consultat pe pagina web a UPOV (www.upov.int).”
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II
(Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie)

DECIZII

COMISIE
DECIZIA COMISIEI
din 21 martie 2007
privind ajutorul de stat C 21/06 (ex N 635/05), de punere în aplicare de Republica Slovacă pentru
Slovenské lodenice Komárno
[notificată cu numărul C(2007) 1182]
(Numai versiunea slovacă este autentică)
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/529/CE)
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

(2)

Prin scrisoarea din 7 iunie 2006, Comisia a informat
Republica Slovacă despre decizia sa de a iniția
procedura stabilită la articolul 88 alineatul (2) din
Tratatul CE cu privire la ajutor.

(3)

Decizia Comisiei de a iniția proceduri în temeiul articolului 88 alineatul (2) din Tratatul CE a fost publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2). Comisia a invitat
părțile interesate să își prezinte comentariile privind
această măsură.

(4)

Prin scrisoarea din 6 iulie 2006, înregistrată ca primită la
12 iulie 2006, Republica Slovacă a prezentat observațiile
beneficiarului ajutorului, Slovenské lodenice Komárno.
Republica Slovacă fiind cea care a transmis Comisiei
aceste observații, Comisia consideră că statul membru a
avut oportunitatea de a reacționa la observațiile beneficiarului. Republica Slovacă nu a prezentat nicio altă
observație ulterioară. Prin scrisoarea din 30 octombrie
2006, Comisia a solicitat Republicii Slovace să
confirme înțelegerea Comisiei asupra observațiilor beneficiarului. Beneficiarul a furnizat clarificări suplimentare
în cadrul unei reuniuni ținute la 14 decembrie 2006.
Republica Slovacă a răspuns la cererea Comisiei din 30
octombrie 2006 prin scrisoarea din 10 ianuarie 2007,
înregistrată ca primită în aceeași zi, totodată confirmând
clarificările furnizate de beneficiar în cadrul reuniunii mai
sus menționate.

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 88 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere faptul că părțile interesate au fost invitate să își
prezinte comentariile în urma dispoziției mai sus citate (1) și
având în vedere comentariile acestora,

întrucât:

1. PROCEDURĂ
(1)

Prin scrisoarea din 9 decembrie 2005, înregistrată ca
primită la 14 decembrie 2005, Republica Slovacă a
notificat Comisia despre intenția sa de a acorda ajutor
regional pentru investiție șantierului naval Slovenské
lodenice Komárno. Comisia a solicitat informații prin
scrisorile din 23 decembrie 2005 și 27 februarie 2006,
la care Republica Slovacă a răspuns prin scrisoarea din
26 ianuarie 2006, înregistrată ca primită la 31 ianuarie
2006, respectiv cea din 23 martie 2006, înregistrată ca
primită la 4 aprilie 2006.

(1) JO C 194, 18.8.2006, p. 30.

(2) A se vedea nota de subsol 1.
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2. DESCRIEREA DETALIATĂ A AJUTORULUI

2.1. Întreprinderea relevantă
(5)

(6)

Beneficiarul este compania slovacă de construcții navale
Slovenské lodenice Komárno (SLK), societate pe acțiuni,
din Bratislava, situată pe Dunăre într-o regiune eligibilă
pentru ajutor regional în temeiul articolului 87 alineatul
(3) litera (a) din Tratatul CE. Compania a fost înființată în
2000. Acționarii săi sunt Euram Bank AG Vienna (70 %)
și Statul (30 %). Euram Bank AG Vienna a devenit
acționarul majoritar prin două injecții de capital în
2003. SLK este o companie mare cu o cifră de afaceri
de 1424 miliarde SKK (3) (2004) și 910 angajați (2005).
După ce a fost parțial privatizată în 2003, compania și-a
triplat capacitatea de producție (exprimată în tonaj brut
compensat CGT anual), iar în 2004 a realizat un profit
de 26 milioane SKK. Compania nu are dificultăți
financiare.
SLK produce vase maritime mici de tip container și nave
de mărfuri cu o capacitate maximă de încărcare de 6 000
dwt. Potrivit informațiilor furnizate de Republica Slovacă,
liderii de piață sunt șantierele navale Damen din Olanda
și șantierele navale Flensburg din Germania, producând
nave între 4 000 și 20 000 dwt. Șantierul naval Stocznia
Północna din Polonia, de asemenea, este specializat în
construcția de nave de tip container de dimensiuni
similare. SLK nu efectuează reparații sau conversiuni de
vase maritime. Întreaga producție SLK are ca destinație
statele membre ale Uniunii Europene.

2.2. Proiectul de investiție
(7)

Între 2006 și 2008, SLK intenționează să pună în
aplicare un proiect de investiție intitulat „Modernizarea
bazei tehnice a SLK”. Obiectivul proiectului este modernizarea producției companiei. Proiectul de investiție
cuprinde nouă subproiecte (de la SP 01 până la SP 09),
care sunt descrise mai jos; descrierile iau în considerare
observațiile prezentate de beneficiar după lansarea
procedurii de investigație oficiale, deoarece acestea au
fost deosebit de importante pentru clarificarea naturii
investiției.
— SP 01 – Extinderea zonelor de producție: construcția
unei noi traverse în localurile șantierului naval, care
va fi echipată pentru a deveni o nouă facilitate de
asamblare segmente; șantierul naval va achiziționa o
macara cu o capacitate de ridicare de 50 tone. Până
în momentul de față, această parte a șantierului a fost
utilizată nu pentru producție, ci ca zonă de stocare.
Costurile de investiție ating 39 825 658 SKK.
— SP 02 – Achiziționarea și instalarea unei camere de
combustie pentru „sistemul automat de prefabricare a
oțelului”. Investiția este concepută pentru a accelera
curățarea plăcilor de oțel. Noua cameră de combustie
prezintă numeroase avantaje față de facilitatea actuală:

(3) Rata centrală publicată de Banca Națională a Slovaciei (noiembrie
2005) este 1 EUR = 38,4550 SKK.
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viteză de prelucrare mai ridicată, consum semnificativ
mai scăzut de abrazivi și de energie și îmbunătățiri de
mediu. Capacitatea teoretică a sistemului automat de
prefabricare a oțelului ar crește de la 12 450 tone la
15 700 tone. Costurile ating 17 500 000 SKK.

— SP 03 – Instalarea distribuției de energie pe traversele
4 și 5: traversele 4 și 5 sunt în prezent utilizate
pentru construirea de segmente și lucrări de
asamblare; șantierul va construi șase noi puncte de
conexiune de energie (pentru acetilenă, oxigen și aer
comprimat), care vor îmbunătăți această facilitate.
Costurile de investiție ating 6 500 000 SKK.

— SP 04 – Instalarea de distribuție de energie pe chei,
unde are loc etapa finală a procesului de producție:
noi canale de distribuție și opt puncte de conexiune
vor fi construite de-a lungul cheiului (pentru
acetilenă, oxigen, aer comprimat și electricitate).
Obiectivul este înlocuirea sistemului actual lent și
costisitor în care acetilena, oxigenul și aerul
comprimat sunt extrase din sticle. Costurile ating
3 500 000 SKK.

— SP 05 – Dispozitiv de sondare orizontală: achiziționarea unui dispozitiv de sondare orizontală de
tip W 100. Până în momentul de față, SLK a
închiriat un tip mai vechi al acestui dispozitiv (W
75). Tipul W 100 este un dispozitiv mai avansat,
care, datorită caracteristicilor sale tehnice, poate
prelucra o varietate mai largă de părți într-un mod
mai eficient (mai multe revoluții pe minut). Costurile
de investiție ating 6 000 000 SKK.

— SP 06 – Atelier de tăiat materiale: achiziționarea de
mese de tăiere hidraulice. Până în momentul de față,
s-a utilizat o tehnologie alternativă mai puțin
eficientă. Costurile ating 2 000 000 SKK.

— SP 07 – Îmbunătățirea controlului calității: măsuri de
control ale corpului navelor în timpul producției;
controlul calității muncii după intervențiile individuale; achiziționarea unui dispozitiv portabil cu
raze X, a unui aparat de măsură pentru vopsea și
materiale, a unui dispozitiv cu ultrasunete pentru a
măsura lărgimea plăcilor de oțel și a sondei. Costurile
ating 2 000 000 SKK.

— SP 08 – Modernizarea echipamentului mobil: vagonplatformă, vagon-macara, baterie de tracțiune.
Costurile ating 2 000 000 SKK.

— SP 09 – Ateliere de sudură aluminiu și oțel inoxidabil:
atelier de lăcătușerie electrică, atelier de sudură țevi.
Cele două ateliere sunt în prezent subcontractate.
Costurile ating 1 000 000 SKK.
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Costurile totale ating 80 325 658 SKK, corespunzând
costurilor eligibile pentru ajutorul regional de investiție.
Costurile cuprind cheltuielile pentru achiziționarea de
utilaje și echipamente. Valoarea actuală a costurilor de
investiție eligibile este de 76 100 000 SKK (rată de
reducere 7,55 %). Costurile sunt distribuite pe ani, astfel:

27.7.2007

2.3. Măsura în cauză
(13)

Măsura notificată implică o anulare din partea Agenției
de Securitate Socială a unei penalități de întârziere pentru
plata contribuțiilor de asigurări sociale de către SLK între
31 octombrie 2003 și 31 martie 2004. Datoria de anulat
are o valoare totală de 17 117 957 SKK. Agenția de
Securitate Socială nu va pune în vigoare anularea până
când nu primește aprobarea Comisiei. Valoarea curentă a
ajutorului se ridică la 17 117 957 SKK, ceea ce înseamnă
o intensitate de ajutor de 22,49 % din costurile eligibile.

(14)

Celelalte surse de finanțare sunt resurse proprii ale SLK
(19 025 000 SKK) și un credit de la o bancă privată
(39 957 043 SKK).

Tabel
Valoarea actuală a costurilor eligibile
An

Costuri eligibile

Valoarea actuală a
costurilor eligibile

2006

31 164 000

31 164 000

2007

37 295 658

34 677 506

2008

11 866 000

10 258 494

80 325 658

76 100 000

Total

(9)

Potrivit Republicii Slovace, subproiectele SP 02 – SP 09
sunt proiecte independente pe care SLK le va pune în
aplicare chiar dacă subproiectul SP 01 nu va fi executat.

(10)

Proiectul de investiție va mări capacitatea tehnică a
șantierului naval de la 24 000 CGT la 28 500 CGT în
2009, ceea ce corespunde unei creșteri de producție de
până la două nave pe an. Alte efecte ale punerii în
aplicare a proiectului vor fi scurtarea ciclului de
producție, economiile de cost și ameliorarea calității.
Productivitatea șantierului va crește de la cifra actuală
de 67 oameni-ore/CGT la 58 oameni-ore/CGT în 2009,
luând în considerare munca subcontractată.

(11)

(12)

Ca rezultat al investiției, vor fi create 140 de locuri de
muncă chiar în cadrul șantierului (inclusiv 112 de locuri
de muncă direct legate de producție, 20 de locuri de
muncă auxiliare și 8 locuri de muncă de birou); de
asemenea, vor fi create și 50 de locuri de muncă
indirecte, în regiune, care are o rată de șomaj de 14 %.
În urma punerii în aplicare a subproiectului SP 09, o
mare parte a locurilor de muncă direct legate de
producție vor fi create prin internalizare. Inputul anual
în termeni de oameni-ore disponibile va crește de la
1 590 300 la 1 653 200 după investiție.

Beneficiarul a declarat că va menține rezultatele investiției
pentru o perioadă de cel puțin cinci ani. SLK și-a depus
candidatura pentru ajutor prin scrisoarea din 10
octombrie 2005. Investiția a început în 2006.

3. DECIZIE DE A INIȚIA PROCEDURI ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 88 ALINEATUL (2) DIN TRATATUL CE
(15)

Comisia a inițiat procedura de investigație oficială pe
următoarele temeiuri. În primul rând, Comisia a avut
îndoieli privind faptul că subproiectele SP 01, SP 05 și
SP 09 au fost investiții în modernizarea șantierului
existent destinat creșterii productivității instalațiilor
existente și că, prin urmare, se calificau ca eligibile
pentru ajutor regional.

(16)

Comisia a avut dubii specifice privind faptul că
subproiectul SP 01, aparent destinat să creeze capacitate
nouă de producție, era totodată conceput să îmbunătățească productivitatea instalațiilor deja existente în cadrul
șantierului.

(17)

Comisia a suspectat, de asemenea, că subproiectul SP 05
însemna pur și simplu înlocuirea echipamentului închiriat
cu cel al companiei, de vreme ce investiția nu ar fi adus,
în mod evident, niciun câștig de eficiență. Comisia a avut
aceleași dubii cu privire la subproiectul SP 09.

(18)

În al doilea rând, Comisia a avut îndoieli privind eligibilitatea subproiectelor SP 01, SP 02 și SP 03 la ajutor
regional, deoarece acestea păreau să ducă la o creștere
a capacității tehnice a beneficiarului. Comisia a ajuns la
concluzia că era nevoie să se analize mai în detaliu
impactul investiției acordate asupra capacității șantierului.

(19)

În al treilea rând, în legătură cu eligibilitatea la ajutor
regional a părților individuale ale proiectului de investiție,
Comisia a avut, de asemenea, îndoieli privind respectarea
intensității de ajutor maxime permise.
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de producție deveneau congestionate atunci când nivelul
de apă al Dunării era prea scăzut pentru a permite desfășurarea activității pe apă, cu rezultatul că producția
trebuia oprită. Spațiul eliberat va fi utilizat pentru raționalizarea fluxului de producție din interiorul halelor de
asamblare și va permite ca șantierul să execute alte lucrări
decât lucrările de asamblare, cum ar fi vopsitul, producția
de diverse părți pentru nave mai mici etc.

În final, concluzia preliminară a Comisiei a fost că, pe
baza informațiilor disponibile în stadiul respectiv,
celelalte subproiecte îndeplineau criteriile de eligibilitate
stabilite în Cadrul privind ajutorul de stat pentru
construcția navală (numit în continuare „Cadrul”) (4).

4. COMENTARIILE BENEFICIARULUI
(21)

(22)

În prezentările sale în urma inițierii procedurii de investigație oficială, beneficiarul a furnizat explicații suplimentare privind justificarea și impactul proiectului de
investiție.

A explicat că motivația principală a proiectului de
investiție a fost structura actuală necorespunzătoare a
șantierului, care îl făcea să depindă de condițiile
naturale, cum ar fi nivelul de apă al Dunării. În
prezent, corpurile navelor sunt asamblate atât în hale
de producție acoperite, cât și în exterior pe traversele 4
și 5. Problema structurii actuale constă în faptul că
dimensiunea segmentelor este limitată, pe de o parte,
de înălțimea halelor de producție și, pe de altă parte,
de capacitatea de ridicare a macaralei pe traversele 4 și
5 (27 tone). Consecințele sunt duble. În primul rând,
asamblarea segmentelor mai mari trebuie parțial făcută
pe apă. În al doilea rând, adesea, segmentele nu ating
dimensiunea critică pentru a permite echiparea, în
special în cazul conductelor. Acestea din urmă sunt,
prin urmare, realizate pe apă numai după ce corpul
navei este completat, ceea ce este ineficient.

(23)

Faptul că asamblarea și echiparea trebuie să fie cel puțin
parțial executate pe apă face șantierul foarte sensibil la
nivelurile apei și la condițiile naturale de pe Dunăre.
Când nivelul de apă este scăzut, producția trebuie
oprită, deoarece este tehnic imposibil să se continue
asamblarea în hale (înălțime și spațiu limitat) sau pe
facilitățile externe existente (capacitate de ridicare
limitată).

(24)

Aceasta este problema la care răspund subproiectele SP
01 și SP 03. Investiția ar crea o nouă capacitate de
asamblare, permițând ca șantierul să producă segmente
mai mari. Capacitatea de asamblare externă va fi extinsă
printr-o nouă facilitate pe traversa 8, echipată cu o
macara de 50 tone, care corespunde capacității de
ridicare a calei de echipare. În acest fel, procesul este
raționalizat. În plus, capacitatea de asamblare existentă
pe traversele 4 și 5 va fi modernizată.

(25)

În consecință, o parte din construcția de segmente va fi
mutată în exteriorul halelor de producție. În trecut, halele

(4) JO C 317, 30.12.2003, p. 11. Durata Cadrului a fost extinsă prin
comunicarea Comisiei referitoare la prelungirea Cadrului privind
ajutorul de stat pentru construcția navală, JO C 260, 28.10.2006,
p. 7.

(26)

Punerea în aplicare a subproiectului SP 03 va scurta
rețeaua de distribuție, ceea ce va reduce pierderile de
energie.

(27)

Cât despre subproiectul SP 02, beneficiarul a accentuat
câștigurile de eficiență care rezultă din înlocuirea camerei
de combustie existente cu una nouă.

(28)

În cazul subproiectului SP 05, beneficiarul a furnizat o
comparație a caracteristicilor tehnice ale vechiului
dispozitiv de sondare cu cel nou, precum este descris
în alineatul 7 de mai sus.

(29)

În sfârșit, în ceea ce privește subproiectul SP 09, beneficiarul a explicat că subcontractarea sudurii de aluminiu și
oțel inoxidabil devine problematică atunci când specificațiile tehnice ale componentelor fabricate sunt modificate în timpul procesului de producție. Aceste modificări par a fi frecvente și beneficiarul, prin urmare, a
fost adesea complet dependent de planul de muncă al
subcontractorilor săi. Deținerea echipamentului necesar
ar oferi beneficiarului flexibilitatea necesară pentru a
reacționa rapid la aceste modificări și ar duce la o îmbunătățire considerabilă a fluxului de muncă (20 % reducere
de costuri pentru producția componentelor non-oțel).
Acesta era lucrul cel mai important, dat fiind că
materiale din aluminiu și oțel inoxidabil erau utilizate
din ce în ce mai mult în locul oțelului.

(30)

Ca răspuns la îngrijorarea că subproiectele SP 01, SP 02
și SP 03 ar fi fost destinate să crească capacitatea tehnică
a șantierului, beneficiarul a argumentat că creșterea în
capacitatea tehnică a fost pur și simplu o consecință a
ameliorării productivității realizate prin aceste investiții.
Beneficiarul a confirmat că, în 2009, capacitatea globală
ar crește de la 24 000 CGT la 28 500 CGT, corespunzând unei creșteri de, în medie, două nave pe an,
în funcție de mărimea și tipul navei. Capacitatea
teoretică de prelucrare a oțelului ar crește de la 12 450
tone la 15 700 tone. Totuși, capacitatea actuală de
prelucrare a oțelului ar rămâne la 12 450 tone datorită
timpilor morți din etapele de producție anterioare, care ar
putea fi eliminați numai prin investiții de scară foarte
largă, pentru care șantierul nu ar avea planuri pe
termen mediu.
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Ca răspuns la îngrijorarea că subproiectele SP 01, SP 05
și SP 09 nu ar fi fost destinate să îmbunătățească productivitatea instalațiilor existente, beneficiarul a furnizat
Comisiei cifre care dovedesc creșterea reală a productivității. Beneficiarul a cuantificat creșterea globală în
productivitate în funcție de următorii factori: scurtarea
ciclului de producție cu 20, 12 sau 8 zile, în funcție de
tipul de navă; reducerea volumului de muncă cu aproximativ 12 000 oameni-ore pe vas; creșterea în productivitate a instalației de pre-fabricare a oțelului în termeni
de oțel prelucrat (t) pe muncitor de producție cu 14 %
(de la 13,65 la 15,60) și în termeni de oameni-ore pe
tonă de oțel prelucrat cu 31 % (de la 127 la 97).

(36)

27.7.2007

A șa cum a afirmat deja în decizia sa de a iniția
procedura de investigație oficială, Comisia a decis să nu
evalueze dacă nerecuperarea contribuțiilor de asigurări
sociale pe perioada cuprinsă între 31 octombrie 2003
și 31 martie 2004 a constituit ajutor de stat în
înțelesul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE.
Acest eveniment s-a produs înainte de aderarea
Slovaciei la Uniunea Europeană și nu s-a aplicat după
aceea. De aceea, Comisia nu are puterea de a evalua
compatibilitatea măsurii cu piața comună. Datele arată
că SLK a plătit toate contribuțiile de asigurări sociale
capitalizate între 31 octombrie 2003 și 31 martie
2004, ceea ce, de fapt, este o condiție necesară pentru
anularea plății de penalități.

5. COMENTARIILE REPUBLICII SLOVACE
(32)

Republica Slovacă a trimis Comisiei comentariile beneficiarului fără să adauge niciun comentariu propriu, ceea ce
înseamnă că a aprobat ceea ce afirmase beneficiarul.

6.2. Compatibilitatea ajutorului: derogare în temeiul
articolului 87 alineatul (3) din Tratatul CE
(37)

Articolul 87 alineatele (2) și (3) din Tratatul CE prevede
scutiri privind incompatibilitatea generală a ajutorului de
stat, a șa cum se afirmă în alineatul (1) al aceluiași articol.

(38)

Comisia a emis Cadrul în scopul de a evalua ajutorul
pentru construcții navale. Potrivit Cadrului, construcția
navală înseamnă construcția, în Comunitate, de vase
maritime comerciale cu propulsie proprie. Activitățile
SLK se încadrează în această definiție și ajutorul pentru
SLK, prin urmare, trebuie evaluat în lumina Cadrului.

(39)

Punctul 26 al Cadrului stipulează că ajutorul regional
pentru construcții navale, reparații navale sau conversiune
navală poate fi considerat compatibil cu piața comună
numai dacă ajutorul este acordat pentru investiții în
actualizarea sau modernizarea șantierelor existente care
nu sunt legate de o restructurare financiară a șantierului
(șantierelor) în cauză și care au ca obiectiv îmbunătățirea
instalațiilor existente.

(40)

Intensitatea ajutorului nu trebuie să depășească 22,5 % în
regiunile din articolul 87 alineatul (3) litera (a) sau
plafonul de ajutor regional aplicabil, oricare ar fi mai
scăzut. În cazul de față, este aplicabil plafonul de
22,5 %. În afară de aceasta, ajutorul trebuie limitat la a
suporta cheltuielile eligibile a șa cum este definit în liniile
directoare comunitare aplicabile privind ajutorul regional
(„Linii Directoare privind Ajutorul Regional”) (5).

6. EVALUARE

6.1. Ajutor de stat în înțelesul articolului 87 alineatul
(1) al Tratatului CE
(33)

(34)

(35)

Articolul 87 alineatul (1) din Tratatul CE afirmă că orice
ajutor acordat de un stat membru sau prin resurse de stat
sub orice formă care denaturează sau riscă să denatureze
concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau
producția anumitor bunuri va fi, în măsura în care
afectează comerțul dintre statele membre, incompatibil
cu piața comună. În conformitate cu jurisprudența
stabilită de Curțile Europene, criteriul de comerț în
cauză este respectat dacă firma recipientă desfășoară o
activitate economică ce presupune activități comerciale
între statele membre.

În cazul de față, anularea datoriei este furnizată de
Agenția de Securitate Socială, care este autoritatea
centrală de administrare a sistemului de asigurări
sociale. Aceasta înseamnă că măsura financiară implică
resurse de stat și este imputabilă Statului. Agenția de
Securitate Socială are puterea discreționară de a anula
plata de penalități în întregime sau parțial „în cazuri
justificate”. Criteriul de selectivitate este, prin urmare,
îndeplinit. Măsura conferă un avantaj financiar asupra
SLK pe care nu l-ar fi obținut pe piață, deoarece ar
trebui în mod normal să plătească penalitatea. SLK
fabrică vase maritime. Deoarece aceste produse sunt
comercializate, măsura riscă să denatureze concurența și
afectează comerțul între statele membre. Deși operează
pe o piață de nave mici de până la 6 000 dwt, SLK este
în concurență potențială cel puțin cu un mic șantier
naval polonez, șantierul naval olandez Damen și
șantierul naval german Flensburg. În consecință, măsura
financiară constituie ajutor de stat în înțelesul articolului
87 alineatul (1) din Tratatul CE și trebuie evaluată în
consecință.

Ajutorul de stat are o valoare totală de 17 117 957 SKK.

Modernizarea – Proiectele SP 01, SP 05 și SP 09
(41)

Dubiile Comisiei privind faptul că aceste subproiecte
constituie o investiție în modernizarea șantierului
existent pentru îmbunătățirea productivității instalațiilor
existente, au fost risipite.

(5) JO C 54, 4.3.2006, p. 13.
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Comisia consideră că subproiectul SP 01 constituie un
proiect de modernizare, deoarece contribuie la raționalizarea procesului de producție și se referă la problemele
fundamentale privind structura actuală a șantierului. În
primul rând, va permite ca șantierul să producă
segmente mai mari pe coastă și astfel îl va elibera de
dependența sa față de condițiile naturale de pe Dunăre.
În al doilea rând, eficiența procesului de asamblare va fi
îmbunătățită, deoarece șantierul va putea construi
segmente mai mari. În al treilea rând, echiparea
segmentelor se va face într-o fază mai timpurie a
procesului de producție, ceea ce va aduce câștiguri de
eficiență, în comparație cu practica actuală de a realiza
echiparea pe corpurile de nave terminate, în special în
cazul conductelor. În sfârșit, existența noii instalații va
permite o mai bună utilizare a halelor de producție,
care sunt în prezent congestionate cu construcția de
segmente și vor fi în viitor utilizate pentru alte activități
într-o fază mai timpurie a procesului de producție.

(43)

Pe baza acestor considerații, Comisia ajunge la concluzia
că, în pofida faptului că se referă la o nouă instalație,
subproiectul SP 01 reprezintă într-adevăr o modernizare
a șantierului ca întreg (în special a procesului de
segmente) și îmbunătățește productivitatea instalațiilor
existente, în special a halelor de producție.

(44)

În ceea ce privește subproiectul SP 05, dispozitivul de
sondare mai modern și mai rapid poate fi utilizat,
datorită caracteristicilor sale tehnice, la manipularea
unei mai largi varietăți de componente, astfel crescând
flexibilitatea în stadiul de „producție și instalare de
sisteme”. Investiția reprezintă o modernizare autentică și
nu o simplă înlocuire a echipamentului închiriat utilizat
de șantier până în momentul de față. Subproiectul îmbunătățește productivitatea instalațiilor existente și, chiar
dacă instrumentele închiriate nu sunt considerate a fi
instalații existente, subproiectul îmbunătățește productivitatea stadiului de „producție și instalare de sisteme”.

(45)

(46)

Subproiectul SP 09 asigură îmbunătățiri de productivitate
în atelierele de sudură de aluminiu și oțel inoxidabil sub
forma de economii de cost clare și prin faptul că permite
șantierului să reacționeze în mod operațional la schimbările frecvente ale specificațiilor clientului, astfel
eliminând întreruperile curente în fluxul de muncă.
Conducând la internalizare, investiția reprezintă o modernizare autentică a procesului de producție. Proiectul
îmbunătățește productivitatea instalațiilor existente și,
chiar dacă instalația închiriată nu este considerată a fi o
instalație existentă, proiectul îmbunătățește procesul de
producție în ansamblu.

Pe baza acestor considerații, Comisia ajunge la concluzia
că subproiectele SP 05 și SP 09 constituie o modernizare
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a șantierului existent și asigură îmbunătățiri în productivitate în comparație cu instalațiile existente.

Problema de capacitate – Proiectele SP 01, SP 02 și SP 03
(47)

În decizia sa de a iniția procedura de investigație oficială,
Comisia era preocupată de faptul că subproiectele SP 01,
SP 02 și SP 03 vor duce la o creștere în capacitatea
șantierului și se îndoia că o asemenea creștere ar fi în
conformitate cu Cadrul.

(48)

Comisia a ajuns la concluzia că toate aceste trei
subproiecte îndeplinesc cerința ca investiția să se facă
în modernizarea șantierului existent în scopul de a îmbunătăți productivitatea instalațiilor existente. În cazul
subproiectului SP 01, acest lucru a fost demonstrat mai
sus în alineatul (42). În ceea ce privește subproiectul SP
02, Comisia constată că noua cameră de combustie
reprezintă o îmbunătățire calitativă în termeni de viteză
crescută, consum mai scăzut de materiale și de energie și
impact asupra mediului. Beneficiile subproiectului SP 03
sunt duble. În primul rând, reducerea lungimii rețelei de
distribuție duce la economii cu costurile energiei. În al
doilea rând, îmbunătățirea instalației de asamblare
segmente pe traversele 4 și 5 aduce aceleași îmbunătățiri
de productivitate ca subproiectul SP 01 (capacitatea de a
construi segmente mai mari, eliberarea de spațiu în halele
de producție, independența față de condițiile meteorologice).

(49)

Cu privire la problema capacității, Comisia va examina
mai întâi efectele acestor subproiecte asupra capacității
tehnice a șantierului [alineatele (50) și (51) de mai jos]
și apoi va determina dacă, în cazul în care există o
creștere în capacitate, aceasta poate fi considerată justificată [alineatele (52) și (53)].

(50)

Pe baza informațiilor furnizate de beneficiar, Comisia
constată că, deși subproiectul SP 02 duce la o creștere
a capacității unei instalații existente (sistemul automat de
prefabricare a oțelului), această creștere este pur teoretică.
Noua capacitate de 15 700 tone de oțel prelucrat este
noua capacitate maximă a acestei instalații. Totuși, din
cauza timpilor morți din stadiile anterioare de
producție, cantitatea de oțel prelucrat în prezent va
rămâne neschimbată la 12 450 tone. Beneficiarul a
confirmat faptul că ar fi necesare investiții semnificative
pentru a compensa golurile de producție în prefabricarea
de oțel și că nu există, în prezent, planuri pentru nicio
astfel de investiție. Comisia, prin urmare, ajunge la
concluzia că subproiectul SP 02 nu duce la o creștere
de capacitate a șantierului ca întreg și posibilitatea de
extindere până la nivelul de 15 700 tone este pur
teoretică.
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În cazul subproiectelor SP 01 și SP 03, a fost confirmat
că acestea ar conduce împreună la o creștere a capacității
șantierului de la 24 000 CGT la 28 500 CGT, ceea ce
corespunde unei creșteri de până la două nave pe an, în
funcție de mărimea și tipul de vas produs. Comisia
constată că, în vreme ce capacitatea de prelucrare a
oțelului nu crește [a se vedea alineatul (50) de mai
sus], capacitatea tehnică crescută a șantierului ar putea
fi datorată numai ameliorării productivității în procesele
care urmează pre-fabricării oțelului. subproiectele SP 01
și SP 03 într-adevăr nu duc la productivitate crescută în
cazul procesului de asamblare de segmente, cu câștiguri
semnificative în termeni de timp de construcție [ciclul de
producție este scurtat în medie cu 30 %, asamblarea unui
vas necesitând în medie aproximativ 36 de zile și
reducerea medie fiind de 13 zile pe vas; a se vedea
alineatul (31)]. Creșterea capacității rezultă din faptul că
vor fi asamblate segmente mai largi, ceea ce reduce
timpul de asamblare a corpurilor de nave. În consecință,
rata de finalizare pe an calendaristic, în termeni de CGT,
crește.
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Celelalte subproiecte
(55)

Comisia își confirmă concluzia preliminară a deciziei sale
de a demara procedura de investigație oficială că
subproiectele rămase (SP 04, SP 06, SP 07 și SP 08)
sunt eligibile pentru ajutor regional.

Celelalte condiții pentru eligibilitate
(56)

Comisia constată, de asemenea, că toate subproiectele
notificate îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute
de Liniile Directoare pentru Ajutor Regional (investiție
în bunuri fixe, cum ar fi echipamentul și utilajele de
achiziționat în termeni de piață și care nu constituie o
simplă înlocuire a bunurilor devalorizate). Investiția nu
este legată de restructurarea financiară.

Intensitatea ajutorului
(52)

(53)

(54)

Comisia trebuie acum să determine dacă această creștere
a capacității este proporționată cu creșterea productiviățü.
În acest scop, Comisia constată că proiectul de investiție
aduce câștiguri de producție considerabile. Ciclul de
producție este scurtat cu o medie de 30 %. Toți indicatorii de productivitate arată îmbunătățiri: o creștere în
productivitatea globală a șantierului în termeni de
oameni/ore pe CGT cu 15 % (de la 67 la 58), precum
și o creștere în productivitatea instalației de prefabricare a
oțelului în termeni de oțel prelucrat (în tone) pe
muncitor de producție cu 14 % (de la 13,65 la 15,60)
și în termeni de oameni/ore pe tonă de oțel prelucrat cu
31 % (de la 127 la 97). Comisia, de asemenea, constată
că, în timp ce vor fi create în cadrul șantierului 140 de
noi locuri de muncă, ceea ce corespunde unei creșteri de
15 %, inputul anual în termeni de oameni/ore disponibili
va crește cu numai 3,9 % (de la 1 590 300 la
1 653 200). Aceasta înseamnă că noile locuri de muncă
directe sunt într-o mare măsură consecința internalizării
activității de sudură (SP 09). Capacitatea crescută se
datorează, prin urmare, nu creării de locuri de muncă
suplimentare, ci modernizării facilităților și raționalizării
fluxului de producție.

De vreme ce: (1) investițiile îndeplinesc cerința de modernizare a unui șantier existent, obiectivul și efectul cărora
este o îmbunătățire a productivității instalațiilor existente;
(2) creșterea în capacitate este numai rezultatul modernizării șantierului și a ajustărilor la procesul de producție
pe care le implică acest lucru; și (3) această îmbunătățire
de productivitate este semnificativă, creșterea capacității
nu este disproporțională față de creșterea productivității.

Comisia, prin urmare, ajunge la concluzia că
subproiectele SP 01, SP 02 și SP 03 sunt eligibile
pentru ajutor regional.

(57)

De vreme ce dubiile sale privind eligibilitatea unei părți a
proiectului de investiție pentru ajutor regional au fost
risipite, Comisia ajunge la concluzia că intensitatea de
ajutor maximă de 22,5 % a costurilor eligibile, astfel
cum este prevăzută de Cadru, este respectată.

Celelalte condiții de compatibilitate pentru ajutorul regional
(58)

Deoarece cazul de față reprezintă o acordare ad hoc de
ajutor de stat pentru un proiect unic, Comisia a evaluat,
de asemenea, efectele acestuia asupra dezvoltării regionale
în conformitate cu Liniile Directoare pentru Ajutor
Regional. Comisia ajunge la concluzia că proiectul
contribuie la dezvoltarea regională prin faptul că se întreprinde o modernizare esențială a șantierului, prin care
acesta își îmbunătățește poziția competitivă pe piață și
menținând locuri de muncă într-o regiune cu o rată de
șomaj de 14 %. Investiția va fi menținută cel puțin timp
de 5 ani.

(59)

SLK și-a depus canditura pentru ajutor de stat înainte să
înceapă lucrările la proiect și contribuie cu peste 25 % la
finanțarea proiectului, în conformitate cu Liniile
Directoare pentru Ajutor Regional.

7. CONCLUZIE
(60)

Comisia ajunge la concluzia că ajutorul regional planificat
pentru SLK, în valoare totală de 22,5 % din 76 100 000
SKK, adică 17 117 957 SKK, este în conformitate cu
condițiile privind ajutorul regional astfel cum sunt
prevăzute de Cadru. Ajutorul planificat, prin urmare,
îndeplinește condițiile pentru a fi considerat compatibil
cu piața comună,
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Ajutorul de stat pe care Republica Slovacă plănuiește să îl pună
în aplicare pentru Slovenské lodenice Komárno sub forma
anulării datoriei în valoare totală de 17 117 957 SKK este
compatibil cu piața comună în înțelesul articolului 87
alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE.
Punerea în aplicare a ajutorului în valoare totală de 17 117 957
SKK, este, în consecință, autorizată.
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Articolul 2
Această decizie se adressează Republicii Slovace.

Adoptată la Bruxelles, 21 martie 2007.
Pentru Comisie
Neelie KROES

Membru al Comisiei
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DECIZIA COMISIEI
din 17 iulie 2007
privind stabilirea Grupului european la nivel înalt pentru siguranța nucleară și gestionarea deșeurilor
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/530/Euratom)
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

(5)

Grupul la nivel înalt ar trebui să informeze periodic
Forumul European pentru Energie Nucleară, care
reprezintă o platformă globală de dezbatere, cu participarea tuturor părților interesate din domeniul nuclear.
Grupul la nivel înalt ar trebui să contribuie la o aplicare
sistematică, în toate statele membre, a dispozițiilor
pertinente în vigoare.

(6)

De asemenea, grupul la
Comisiei rapoarte de
eventuale recomandări,
Parlamentului European

(7)

Prin urmare, este necesar să se înființeze grupul la nivel
înalt, să se stabilească în detaliu atribuțiile și structura
acestuia,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a
Energiei Atomice, în special articolul 135,

întrucât:

(1)

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice („Euratom”)
și statele sale membre s-au angajat să mențină și să
amelioreze securitatea instalațiilor nucleare și gestionarea
în siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor retroactive, după cum se reflectă, în special, în legislația comunitară adoptată în temeiul articolelor 31 și 32 din
Tratatul Euratom, precum și în rezoluțiile și concluziile
relevante ale Consiliului European, ale Parlamentului
European, ale Consiliului și ale Comitetului Economic și
Social European.

nivel înalt ar trebui să prezinte
activitate periodice, inclusiv
care urmează să fie transmise
și Consiliului.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

(2)

(3)

(4)

Consiliul European din 8-9 martie 2007 a aprobat
propunerea Comisiei de înființare a unui Grup
european la nivel înalt pentru siguranța nucleară și
gestionarea deșeurilor, mandatat să dezvolte în mod
progresiv o bază comună și, în final, norme europene
suplimentare în acest domeniu.

Activitatea grupului la nivel înalt ar trebui să țină seama
de concluziile celei de-a 2798-a reuniuni a Consiliului
Uniunii Europene (Afaceri Economice și Financiare) din
8 mai 2007, care stabilesc o listă de acțiuni posibile, pe
baza rapoartelor Grupului de lucru pentru siguranță
nucleară, și ar trebui să aibă ca fundament cooperarea
existentă în contextele internaționale actuale (precum
Convenția privind siguranța nucleară, Convenția
comună, Agenția Internațională pentru Energie Atomică,
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică/Agenția pentru Energie Nucleară și asociația Western
European Nuclear Regulators Association – WENRA).

Grupul la nivel înalt ar trebui să fie format din directorii
autorităților naționale de reglementare sau de siguranță
competente în domeniul siguranței instalațiilor nucleare
și al gestionării în siguranță a combustibilului uzat și a
deșeurilor radioactive. Comisia ar trebui să numească un
reprezentant.

Articolul 1
Se înființează Grupul european la nivel înalt pentru siguranța
nucleară și gestionarea deșeurilor (denumit în continuare
„grupul la nivel înalt”).

Articolul 2
Sarcini
Grupul la nivel înalt, din proprie inițiativă sau la cererea
Comisiei, oferă consultanță și asistă Comisia în vederea
dezvoltării progresive a unei baze comune și, în final, a unor
norme europene suplimentare în următoarele domenii:

(a) siguranța instalațiilor nucleare; și

(b) siguranța gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor
radioactive.

Grupul la nivel înalt facilitează consultarea, coordonarea și
cooperarea între autoritățile naționale de reglementare.
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Articolul 3
Componență
(1)
Grupul la nivel înalt este compus din 27 de reprezentanți
naționali competenți în domeniile menționate la articolul 2 și
un reprezentant al Comisiei. Grupul poate hotărî, cu majoritate
simplă, să extindă numărul de membri prin includerea
membrilor supleanți.

Fiecare stat membru numește un membru și un membru
supleant. Membrii grupului rămân în funcție până la data la
care sunt înlocuiți.

(5)
Experții din statele SEE și din statele candidate pentru
aderarea la Uniunea Europeană pot asista la reuniunile
grupului la nivel înalt în calitate de observatori. Grupul la
nivel înalt și Comisia pot invita alți experți și observatori să
asiste la reuniuni.

(6)
Grupul la nivel înalt își stabilește regulamentul de
procedură prin consens sau, în absența unui consens, cu o
majoritate de două treimi din voturi, pentru fiecare stat
membru fiind exprimat un vot, sub rezerva aprobării Comisiei.

(7)
(2)
Comisia numește un reprezentant la nivel înalt care să
asiste la reuniuni și să participe la dezbaterile grupului la nivel
înalt. Reprezentantul Comisiei este membru cu drepturi depline
al grupului și participă la toate reuniunile acestuia.

(3)
Membrii care nu mai sunt în măsură să contribuie în
mod eficient la deliberările grupului, care demisionează sau
care nu mai îndeplinesc condițiile privind statutul de membru
pot fi înlocuiți pe perioada rămasă a mandatului lor.
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Comisia asigură secretariatul grupului la nivel înalt.

Articolul 5
Cheltuieli de organizare a reuniunilor
Toate cheltuielile de transport și de ședere suportate de câte un
reprezentant din fiecare stat membru în legătură cu desfășurarea
activităților grupului la nivel înalt sunt rambursate de Comisie
în conformitate cu dispozițiile în vigoare în cadrul Comisiei.

Membrii nu sunt remunerați pentru activitatea desfășurată.
(4)
Membrii numiți individual semnează, în fiecare an, un
document prin care se angajează să acționeze în interes
public, precum și o declarație care atestă absența sau existența
oricărui interes ce le poate compromite obiectivitatea.

Articolul 6
Raportare

(5)
Numele membrilor numiți individual se publică pe
website-ul DG Energie și Transport.

Articolul 4
Organizare

Grupul la nivel înalt prezintă Comisiei, în termen de cel puțin la
doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei decizii și,
ulterior, o dată la doi ani, un raport privind activitățile sale.

Comisia transmite rapoartele Parlamentului European și Consiliului, anexând, atunci când este cazul, eventuale observații.

(1)
Grupul la nivel înalt alege un președinte dintre membrii
săi, hotărând cu majoritate simplă.
Articolul 7
Transparență
(2)
Grupul la nivel înalt poate înființa grupuri sau subgrupuri
specializate de lucru, care să studieze anumite teme, în baza
atribuțiilor stabilite de grup. Respectivele grupuri se dizolvă
imediat după îndeplinirea sarcinilor lor.

Grupul la nivel înalt consultă în detaliu toate părțile interesate,
precum și publicul interesat, în mod deschis și transparent.

Articolul 8
(3)
Reprezentanții Comisiei pot asista la toate reuniunile
acestor grupuri de lucru specializate.

(4)
Grupul și subgrupurile sale se reunesc în mod normal la
sediul Comisiei, în conformitate cu procedurile și programul
stabilite în acest sens. Comisia asigură servicii de secretariat.

Confidențialitate
În cazul în care Comisia informează grupul la nivel înalt că
opinia solicitată sau problema ridicată are un caracter confidențial, membrii grupului, precum și observatorii și orice altă
persoană au obligația să nu divulge nicio informație de care au
luat cunoștință în cadrul grupului la nivel înalt sau al grupurilor
de lucru.
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În astfel de situații, reprezentantul Comisiei poate solicita ca numai membrii grupului la nivel înalt să poată
asista la reuniuni.
Articolul 9
Intrare în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 17 iulie 2007.
Pentru Comisie
Andris PIEBALGS

Membru al Comisiei

27.7.2007
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DECIZIA COMISIEI
din 26 iulie 2007
privind chestionarul utilizat de către statele membre la întocmirea rapoartelor privind punerea în
aplicare a Directivei 1999/13/CE a Consiliului privind reducerea emisiilor de compuși organici
volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații în perioada 2008-2010
[notificată cu numărul C(2007) 3547]
(2007/531/CE)
directivei menționate în perioada cuprinsă
1 ianuarie 2005 și 31 decembrie 2007.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

între

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Directiva 1999/13/CE a Consiliului din 11
martie 1999 privind reducerea emisiilor de compuși organici
volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații (1), în special articolul 11 alineatul (1),
având în vedere Directiva 91/692/CEE a Consiliului din 23
decembrie 1991 de standardizare și raționalizare a rapoartelor
privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu (2),
întrucât:
(1)

(2)

(3)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Directiva
1999/13/CE, statele membre au obligația de a întocmi
rapoarte privind aplicarea respectivei directive pe baza
unui chestionar sau plan elaborat de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 6 din Directiva
91/692/CEE.
În conformitate cu Decizia 2002/529/CE a Comisiei (3),
statele membre au întocmit rapoarte privind aplicarea
directivei în cauză în perioada cuprinsă între 1 ianuarie
2003 și 31 decembrie 2004.
În conformitate cu Decizia 2006/534/CE a Comisiei (4),
statele membre au obligația de a întocmi, până cel târziu
la 30 septembrie 2008, rapoarte privind aplicarea

(1) JO L 85, 29.3.1999, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată
ultima dată prin Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European și a
Consiliului (JO L 143, 30.4.2004, p. 87).
(2) JO L 377, 31.12.1991, p. 48. Directivă, astfel cum a fost modificată
prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și
al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
(3) JO L 172, 2.7.2002, p. 57.
(4) JO L 213, 3.8.2006, p. 4.

(4)

Cel de-al treilea raport trebuie să acopere perioada
cuprinsă între 1 ianuarie 2008 și 31 decembrie 2010.

(5)

Măsurile prevăzute prin prezenta decizie sunt conforme
cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 6 din
Directiva 91/692/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
În scopul întocmirii raportului aferent perioadei 1 ianuarie
2008-31 decembrie 2010, care trebuie prezentat Comisiei în
conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Directiva
1999/13/CE, statele membre utilizează chestionarul prevăzut
în anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Prezenta decizie se adresează statelor membre.
Adoptată la Bruxelles, 26 iulie 2007.
Pentru Comisie
Stavros DIMAS

Membru al Comisiei
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ANEXĂ
Chestionar privind aplicarea Directivei 1999/13/CE privind reducerea emisiilor de compuși organici volatili
datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații în perioada 2008-2010
1.

Descriere generală
Indicați modificările relevante cu privire la Directiva 1999/13/CE a Consiliului aduse legislației naționale în decursul
perioadei de raportare.

2.

Instalațiile reglementate de directivă

2.1. Pentru fiecare dintre cele douăzeci de activități menționate în anexa II.A, indicați separat, atât pentru prima zi a
perioadei de raportare (1.1.2008), cât și pentru ultima zi a acestei perioade (31.12.2010), numărul de instalații care
se încadrează în categoriile de mai jos:
— numărul total de instalații (1);
— numărul total de instalații reglementate de Directiva 96/61/CE (Directiva privind prevenirea și controlul integrat
al poluării – PCIP);
— numărul total de instalații înregistrate/autorizate în conformitate cu Directiva 1999/13/CE;
— numărul total de instalații înregistrate/autorizate care aplică sistemul de reducere;
— numărul total de instalații pentru care a fost acordată o derogare în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) litera
(a) din Directiva 1999/13/CE. Enumerați, sub formă de anexă la chestionar, motivele care au stat la baza fiecărei
derogări acordate;
— numărul total de instalații pentru care a fost acordată o derogare în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) litera
(b) din Directiva 1999/13/CE. Enumerați, sub formă de anexă la chestionar, motivele care au stat la baza fiecărei
derogări acordate.
2.2. Pentru fiecare dintre cele douăzeci de activități din anexa II.A, indicați numărul de instalații care se încadrează în
categoriile de mai jos în decursul perioadei de raportare:
— numărul de instalații noi sau cărora le-au fost aduse modificări substanțiale înregistrate/autorizate în conformitate
cu Directiva 1999/13/CE.
3.

Substituție
Pentru fiecare dintre cele douăzeci de activități din anexa II.A, indicați, pentru finalul perioadei de raportare
(31.12.2010), ce substanțe sau preparate clasificate ca fiind cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere
(R45, R46, R49, R60, R61) în conformitate cu Directiva 67/548/CEE a Consiliului (2) sunt încă utilizate și în ce
cantități (estimative) – tone pe an.

4.

Monitorizare
Pentru fiecare dintre cele douăzeci de activități din anexa II.A, indicați următoarele cifre pe parcursul perioadei de
raportare:
— numărul de instalații pentru care se furnizează date „o dată pe an” sau „la cerere”, în conformitate cu articolul 8
alineatul (1) din directivă;
— numărul de instalații monitorizate permanent pentru verificarea conformității, în conformitate cu articolul 8
alineatul (2) din directivă.

5.

Conformitatea
Pentru fiecare dintre cele douăzeci de activități din anexa II.A, vă rugăm să indicați următoarele cifre pe parcursul
perioadei de raportare:
— numărul de operatori care au încălcat dispozițiile prezentei directive
(a) în ceea ce privește nerespectarea obligației de a furniza date „o dată pe an” sau „la cerere”;
(b) în ceea ce privește nerespectarea altor dispoziții din directivă;
— numărul de operatori cărora le-au fost suspendate sau retrase autorizațiile ca urmare a neconfomității menționate
la articolul 10 litera (b) din directivă.

(1) În sensul prezentului chestionar, în „numărul total de instalații” sunt incluse instalațiile care nu intră în sfera de aplicare a Directivei
1999/13/CE, dar care sunt reglementate de legislația națională, în conformitate cu dispozițiile directivei menționate. Nu se includ
instalațiile de vopsire a autovehiculelor, astfel cum sunt definite în Directiva 70/156/CEE, sau părți din aceste instalații, utilizate în
procesul de reparare, restaurare sau echipare a autovehiculelor în afara liniilor de producție.
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Valori ale emisiilor

6.1. Indicați, în ceea ce privește numărul total de instalații, cantitatea estimativă de compuși organici volatili – COV –
emisă în perioada 2008-2010, exprimată în tone.
6.2. Indicați, pentru fiecare dintre cele douăzeci de activități din anexa II.A, cantitatea estimativă de compuși organici
volatili – COV – emisă în perioada 2008-2010, exprimată în tone (facultativ).
7.

Costuri

7.1. Estimați costurile totale, de exemplu, suma costurilor legate de autorizare, monitorizare, inspecții etc. pentru toate
autoritățile naționale implicate, exprimate în euro pe an sau în ani de activitate a unui lucrător în scopul aplicării
Directivei 1999/13/CE în 2010 (facultativ).
7.2. Estimați costurile administrative legate de raportarea exprimată în ani de activitate a unui lucrător și în euro
(facultativ).
8.

Publicarea rapoartelor întocmite de statele membre pe baza prezentului chestionar
Furnizați informații, cum ar fi adresa URL pentru website-uri, cu privire la modalitățile prin care publicul poate avea
acces la rapoartele întocmite de către statele membre pe baza răspunsurilor la prezentul chestionar.

9.

Îmbunătățiri
Ce aspecte ar trebui accentuate cu privire la:
— aplicarea/revizuirea viitoare a Directivei 1999/13/CE;
— chestionarele viitoare.

10. Alte comentarii
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