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

REGULAMENTE
REGULAMENTUL (CE) NR. 449/2008 AL COMISIEI
din 23 mai 2008
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. 1580/2007 al Comisiei
din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr.
1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (1),
în special articolul 138 alineatul (1),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 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 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 sunt stabilite așa cum este indicat
în tabelul din anexă.

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la 24 mai 2008.

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

Adoptat la Bruxelles, 23 mai 2008.
Pentru Comisie
Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 350, 31.12.2007, p. 1.
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ANEXĂ
la Regulamentul Comisiei din 23 mai 2008 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

MA
TN
TR
ZZ

63,6
105,3
81,4
83,4

0707 00 05

JO
TR
ZZ

162,5
134,7
148,6

0709 90 70

EG
TR
ZZ

216,7
116,4
166,6

0805 10 20

EG
IL
MA
MX
TN
TR
US
ZZ

47,5
67,7
53,5
62,0
52,0
50,7
64,6
56,9

0805 50 10

AR
TR
US
ZA
ZZ

140,7
163,7
135,9
123,0
140,8

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
MK
NZ
US
UY
ZA
ZZ

93,8
84,2
75,2
94,4
76,9
62,5
107,3
105,8
102,1
76,9
87,9

0809 20 95

US
ZZ

433,9
433,9

(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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DIRECTIVE
DIRECTIVA 2008/52/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 21 mai 2008
privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

(4)

În aprilie 2002, Comisia a prezentat o Carte verde
privind metodele alternative de soluționare a litigiilor în
materie civilă și comercială, în care a examinat situația
actuală în ceea ce privește metodele alternative de soluționare a litigiilor în Uniunea Europeană și a inițiat o
vastă consultare cu statele membre și cu părțile interesate
privind posibilele măsuri de încurajare a utilizării
medierii.

(5)

Obiectivul de a asigura un acces mai bun la justiție, ca
parte a politicii Uniunii Europene de instituire a unui
spațiu de libertate, securitate și justiție, ar trebui să
includă accesul la metode de soluționare a litigiilor atât
pe cale judiciară, cât și extrajudiciară. Prezenta directivă ar
trebui să contribuie la buna funcționare a pieței interne,
în special în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor de
mediere.

(6)

Medierea poate asigura o soluționare extrajudiciară
eficientă din perspectiva costurilor și rapidă a litigiilor
în materie civilă și comercială prin intermediul unor
proceduri adaptate nevoilor părților. Este mai probabil
ca acordurile rezultate din mediere să fie respectate
voluntar și să mențină o relație amiabilă și durabilă
între părți. Aceste avantaje sunt și mai pronunțate în
situațiile care prezintă elemente de extraneitate.

(7)

Pentru a promova în continuare utilizarea mai intensă a
medierii și pentru a asigura un cadru juridic previzibil
părților care recurg la mediere, este necesară introducerea
unei legislații cadru, care să abordeze, în special, aspecte
esențiale ale procedurii civile.

(8)

Dispozițiile prezentei directive ar trebui să se aplice
numai medierii în cazul litigiilor transfrontaliere, dar
nimic nu ar trebui să împiedice statele membre în a
aplica aceste dispoziții în egală măsură procedurilor
interne de mediere.

(9)

Prezenta directivă nu ar trebui să împiedice în niciun fel
folosirea tehnologiilor moderne de comunicare în cadrul
procedurii de mediere.

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 61 litera (c) și articolul 67 alineatul (5) a doua
liniuță,

având în vedere propunerea Comisiei,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social
European (1),

hotărând în conformitate
articolul 251 din tratat (2),

cu

procedura

prevăzută

la

întrucât:

(1)

Comunitatea și-a stabilit ca obiectiv menținerea și
dezvoltarea unui spațiu de libertate, securitate și justiție,
în cadrul căruia se asigură libera circulație a persoanelor.
În acest scop, Comunitatea trebuie să adopte, printre
altele, măsuri în domeniul cooperării judiciare în
materie civilă care sunt necesare bunei funcționări a
pieței interne.

(2)

Principiul accesului la justiție este fundamental și, în
vederea facilitării accesului la justiție, Consiliul
European, în cadrul reuniunii sale de la Tampere din
15 și 16 octombrie 1999, a solicitat crearea de către
statele membre a unor proceduri alternative, extrajudiciare.

(3)

În mai 2000, Consiliul a adoptat Concluziile privind
metodele alternative de soluționare a litigiilor în materie
civilă și comercială, afirmând că stabilirea principiilor de
bază în acest domeniu este un pas esențial în vederea
înlesnirii evoluției și a funcționării corespunzătoare a
procedurilor extrajudiciare pentru soluționarea litigiilor
în materie civilă și comercială care să ducă la simplificarea și îmbunătățirea accesului la justiție.

(1) JO C 286, 17.11.2005, p. 1.
(2) Avizul Parlamentului European din 29 martie 2007 (JO C 27 E,
31.1.2008, p. 129), Poziția comună a Consiliului din 28 februarie
2008 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Poziția Parlamentului
European din 23 aprilie 2008 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
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Prezenta directivă ar trebui să se aplice procedurilor în
care două sau mai multe părți ale unui litigiu transfrontalier încearcă, din proprie inițiativă, să ajungă la un
acord amiabil în privința soluționării litigiului dintre
ele, cu asistența unui mediator. Aceasta ar trebui să se
aplice în materie civilă și comercială. Totuși, directiva nu
ar trebui să se aplice în cazul drepturilor și obligațiilor de
care părțile nu pot dispune în mod liber potrivit legislației aplicabile corespunzătoare. Astfel de drepturi și
obligații se regăsesc în special în dreptul familiei și în
dreptul muncii.

Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice negocierilor
precontractuale și nici procedurilor cvasijudiciare, precum
anumite sisteme de conciliere judiciară, sisteme de soluționare a plângerilor consumatorilor, arbitrajul și deciziile
experților, sau procedurilor în cadrul cărora persoanele
sau organele care conduc procedura emit o recomandare
oficială, ce poate fi obligatorie sau nu, privind soluționarea litigiului.

Prezenta directivă ar trebui să se aplice cazurilor în care o
instanță trimite părțile să recurgă la mediere sau în care
dreptul național prevede medierea. Mai mult decât atât, în
măsura în care un judecător poate acționa ca mediator în
conformitate cu dreptul național, prezenta directivă ar
trebui să se aplice de asemenea medierii efectuate de
un judecător care nu este implicat în nicio procedură
judiciară conexă domeniului sau domeniilor litigioase.
Aplicarea acestei directive nu ar trebui, însă, să fie
extinsă la demersurile instanței sau ale judecătorului
sesizat cu soluționarea unui litigiu, în contextul
procedurii judiciare privind litigiul respectiv, sau la
cazurile în care instanța sau judecătorul sesizat solicită
asistență sau consiliere din partea unei persoane
competente.

Medierea prevăzută în prezenta directivă ar trebui să
constituie o procedură voluntară în sensul că părțile
sunt ele însele responsabile de procedură și o pot
organiza după cum doresc și încheia în orice moment.
Totuși, instanțele ar trebui să aibă posibilitatea de a stabili
în temeiul dreptului național termene în care să se
desfășoare procedura de mediere. De asemenea, instanțele
ar trebui să poată atrage atenția părților asupra posibilității de a recurge la mediere ori de câte ori este cazul.

Nicio dispoziție a prezentei directive nu ar trebui să
aducă atingere legislației naționale în temeiul căreia
recurgerea la mediere este obligatorie sau face obiectul
unor stimulente sau sancțiuni, cu condiția ca o astfel de
legislație să nu împiedice părțile să își exercite dreptul de
acces la sistemul judiciar. De asemenea, nicio dispoziție a
prezentei directive nu ar trebui să aducă atingere
sistemelor actuale de autoreglementare în domeniul
medierii, în măsura în care acestea abordează aspecte
nereglementate de prezenta directivă.

Pentru a asigura securitatea juridică, prezenta directivă ar
trebui să indice data care se ia în considerare pentru a
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determina dacă un litigiu pe care părțile încearcă să îl
soluționeze pe calea medierii este sau nu un litigiu transfrontalier. În absența unui acord scris, se consideră că
părțile decid să recurgă la mediere în momentul în care
iau măsuri specifice în vederea inițierii procedurii de
mediere.

(16)

Pentru a asigura încrederea reciprocă necesară cu privire
la confidențialitate, la efectul asupra decăderii și a
prescripției și la recunoașterea și executarea acordurilor
rezultate în urma medierii, statele membre ar trebui să
încurajeze, prin orice mijloace pe care le consideră
potrivite, formarea mediatorilor și introducerea unor
mecanisme eficiente de control al calității în ceea ce
privește furnizarea serviciilor de mediere.

(17)

Statele membre ar trebui să definească astfel de
mecanisme, care pot include recurgerea la soluții disponibile pe piață, și nu ar trebui să li se solicite asigurarea
vreunei finanțări în acest sens. Aceste mecanisme ar
trebui să urmărească menținerea flexibilității procedurii
de mediere și a autonomiei părților și garantarea
faptului că medierea este efectuată de o manieră eficace,
imparțială și competentă. Ar trebui atrasă atenția mediatorilor asupra existenței Codului european de conduită
pentru mediatori care ar trebui pus, de asemenea, la
dispoziția publicului larg pe internet.

(18)

În domeniul protecției consumatorului, Comisia a
adoptat o recomandare (1) care stabilește criteriile
minime de calitate pe care organele extrajudiciare
implicate în soluționarea amiabilă a litigiilor consumatorilor ar trebui să le ofere justițiabililor. Orice
mediator sau organism care intră în domeniul de
aplicare al acestei recomandări ar trebui încurajat să îi
respecte principiile. Pentru a facilita diseminarea informațiilor referitoare la astfel de organisme, Comisia ar trebui
să înființeze o bază de date cu sistemele extrajudiciare pe
care statele membre le consideră conforme cu principiile
recomandării menționate.

(19)

Medierea nu ar trebui considerată o soluție inferioară
procedurii judiciare din cauza faptului că respectarea
acordurilor rezultate în urma medierii ar depinde de
bunăvoința părților. Prin urmare, statele membre ar
trebui să asigure părților unui acord scris rezultat în
urma medierii posibilitatea conferirii unui caracter
executoriu conținutului acestuia. Un stat membru ar
trebui să aibă posibilitatea de a refuza recunoașterea
caracterului executoriu al unui acord numai în cazul în
care clauzele acestuia sunt contrare dreptului său, inclusiv
dreptului internațional privat al acestuia, sau în cazul în
care legislația acestuia nu prevede posibilitatea pentru
conținutul acordului respectiv de a dobândi caracter
executoriu. Un astfel de caz ar putea fi cel în care
acordul cuprinde obligații care, prin natura lor, nu pot
avea caracter executoriu.

(1) Recomandarea Comisiei 2001/310/CE din 4 aprilie 2001 privind
principiile pentru activitatea organelor extrajudiciare implicate în
soluționarea amiabilă a litigiilor în materie de consum (JO L 109,
19.4.2001, p. 56).
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(21)

(22)

(23)

(24)
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Conținutul unui acord rezultat în urma medierii care a
devenit executoriu într-un stat membru ar trebui recunoscut și declarat executoriu în celelalte state membre în
conformitate cu dreptul comunitar sau național aplicabil.
Aceasta se poate realiza, de exemplu, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din
22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și
comercială (1) sau al Regulamentului (CE) al Consiliului
nr. 2201/2003 din 27 noiembrie 2003 privind
competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia
răspunderii părintești (2).

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 prevede în mod expres
că, pentru a fi executorii în alt stat membru, acordurile
dintre părți trebuie să fie executorii în statul membru în
care au fost încheiate. În acest sens, în cazul în care
conținutul unui acord rezultat în urma medierii și care
privește aspecte de dreptul familiei nu este executoriu în
statul membru în care a fost încheiat acordul și în care
este formulată cererea prin care se solicită conferirea
caracterului executoriu, prezenta directivă nu ar trebui
să încurajeze părțile să eludeze legile acelui stat
membru prin conferirea caracterului executoriu
acordului într-un alt stat membru.

Prezenta directivă nu ar trebui să afecteze normele din
statele membre privind executarea acordurilor rezultate în
urma medierii.

(25)

Statele membre ar trebui să încurajeze distribuirea către
publicul larg a informațiilor privind modalitățile de
contactare a mediatorilor și a organizațiilor care oferă
servicii de mediere. De asemenea, statele membre ar
trebui să încurajeze practicienii în domeniul dreptului
să își informeze clienții cu privire la posibilitatea
recurgerii la mediere.

(26)

În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare (3), statele membre
sunt încurajate să elaboreze, pentru ele însele și în
interesul Comunității, propriile tabele de concordanță
care să ilustreze, pe cât posibil, corespondența dintre
prezenta directivă și măsurile de transpunere și să le
facă publice.

(27)

Prezenta directivă vizează promovarea drepturilor fundamentale și ține seama de principiile care sunt recunoscute
în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene.

(28)

Deoarece obiectivele prezentei directive nu pot fi realizate
în mod satisfăcător de către statele membre și, având în
vedere amploarea și efectele acțiunii pot fi realizate mai
bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri,
în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum
este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate
cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat
la respectivul articol, prezenta directivă nu depășește
ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(29)

În conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind
poziția Regatului Unit și a Irlandei, anexat la Tratatul
privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a
Comunității Europene, Regatul Unit și Irlanda și-au
exprimat dorința de a participa la adoptarea și aplicarea
prezentei directive.

(30)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind
poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității
Europene, Danemarca nu participă la adoptarea
prezentei directive, care, prin urmare, nu este obligatorie
pentru aceasta și nu i se aplică,

Confidențialitatea în procesul de mediere este importantă
și de aceea prezenta directivă ar trebui să asigure un grad
minim de compatibilitate a normelor de procedură civilă
în privința modului în care să se asigure protecția confidențialității medierii în cadrul tuturor procedurilor
judiciare în materie civilă și comercială sau în cadrul
procedurilor de arbitraj desfășurate ulterior.

Pentru a încuraja părțile să recurgă la mediere, statele
membre ar trebui să se asigure că normele lor privind
decăderea și prescripția extinctivă nu împiedică părțile să
facă apel la procedurile judiciare sau la arbitraj în caz de
eșec al medierii. Statele membre ar trebui să garanteze
obținerea acestui rezultat, chiar dacă prezenta directivă
nu armonizează normele de drept intern privind
termenele de decădere și de prescripție. Dispozițiile
privind termenele de decădere și de prescripție din acordurile internaționale, astfel cum au fost puse în aplicare
în statele membre, de exemplu în domeniul dreptului
transporturilor, nu ar trebui să fie afectate de dispozițiile
prezentei directive.

(1) JO L 12, 16.1.2001, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).
(2) JO L 338, 23.12.2003, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2116/2004 (JO L 367, 14.12.2004, p. 1).

L 136/5

(3) JO C 321, 31.12.2003, p. 1.
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Articolul 3
Definiții

Articolul 1

În sensul prezentei directive se aplică următoarele definiții:

Obiectivul și domeniul de aplicare
(1)
Obiectivul prezentei directive este de a facilita accesul la
soluționarea alternativă a litigiilor și de a promova soluționarea
pe cale amiabilă a acestora prin încurajarea utilizării medierii și
asigurarea unei relații echilibrate între mediere și procedurile
judiciare.

(2)
Prezenta directivă se aplică, în cazul litigiilor transfrontaliere, în materie civilă și comercială, exceptând acele drepturi și
obligații de care părțile nu pot dispune în conformitate cu
legislația aplicabilă corespunzătoare. Directiva nu se aplică, în
special, chestiunilor fiscale, vamale sau administrative și nici
răspunderii statului pentru actele sau omisiunile sale în exercitarea autorității publice („acta iure imperii”).

(a) „mediere” înseamnă un proces structurat, indiferent cum
este denumit sau cum se face referire la acesta, în care
două sau mai multe părți într-un litigiu încearcă, din
proprie inițiativă, să ajungă la un acord privind soluționarea
litigiului dintre ele, cu asistența unui mediator. Acest proces
poate fi inițiat de către părți, recomandat sau impus de
instanță sau prevăzut de dreptul unui stat membru.

Aceasta include medierea efectuată de un judecător care nu
este implicat în nicio procedură judiciară conexă litigiului în
cauză. Medierea exclude demersurile instanței sau ale judecătorului sesizat de a soluționa litigiul pe parcursul procedurilor judiciare privind litigiul în cauză;

(3)
În prezenta directivă, termenul „stat membru” înseamnă
statele membre cu excepția Danemarcei.

Articolul 2
Litigii transfrontaliere
(1)
În sensul prezentei directive, un litigiu transfrontalier este
acela în care cel puțin una dintre părți își are domiciliul sau
reședința obișnuită într-un alt stat membru decât cel al oricărei
alte părți la data la care:

(b) „mediator” înseamnă orice terț chemat să conducă procesul
de mediere într-o manieră eficace, imparțială și competentă,
indiferent de denumirea sau de profesia terțului în statul
membru respectiv și de modul în care terțul a fost numit
sau i s-a solicitat să efectueze medierea.

Articolul 4
(a) părțile decid să recurgă la mediere după apariția litigiului;

(b) medierea este impusă de instanță;

Asigurarea calității medierii
(1)
Statele membre încurajează, prin orice mijloace pe care le
consideră potrivite, elaborarea unor coduri voluntare de
conduită și acceptarea acestora de către mediatori și organizațiile care furnizează servicii de mediere, precum și a altor
mecanisme eficace de control al calității privind furnizarea serviciilor de mediere.

(c) există o obligație de a recurge la mediere care reiese din
dreptul național; sau

(d) o invitație este adresată părților, în sensul articolului 5.

(2)
Fără a aduce atingere alineatului (1), în sensul articolelor
7 și 8, un litigiu transfrontalier este în egală măsură cel în care
procedurile judiciare sau arbitrale care au urmat medierii între
părți sunt inițiate în alt stat membru decât cel în care părțile își
au domiciliul sau reședința obișnuită la data menționată la
alineatul (1) litera (a), (b) sau (c).

(3)
În sensul aplicării alineatelor (1) și (2), domiciliul se
determină în conformitate cu dispozițiile articolelor 59 și 60
din Regulamentul (CE) nr. 44/2001.

(2)
Statele membre încurajează formarea inițială și continuă a
mediatorilor pentru a asigura efectuarea unei medieri eficace,
imparțiale și competente față de părți.

Articolul 5
Recurgerea la mediere
(1)
O instanță la care a fost introdusă o acțiune poate, atunci
când este cazul și având în vedere toate circumstanțele cazului
respectiv, să invite părțile să recurgă la mediere pentru a
soluționa litigiul. Instanța poate, de asemenea, invita părțile să
participe la o sesiune de informare privind recurgerea la mediere
dacă astfel de sesiuni sunt organizate și sunt ușor accesibile.
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(2)
Prezenta directivă nu aduce atingere legislației naționale
conform căreia recurgerea la mediere, înainte sau după
începerea procedurii judiciare, este obligatorie sau face
obiectul unor stimulente sau sancțiuni cu condiția ca o astfel
de legislație să nu împiedice părțile să își exercite dreptul de
acces la sistemul judiciar.
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(b) divulgarea conținutului acordului rezultat în urma medierii
este necesară punerii în aplicare sau executării acestuia.

(2)
Nicio prevedere din alineatul (1) nu împiedică statele
membre să adopte măsuri mai stricte pentru a proteja confidențialitatea medierii.

Articolul 6
Caracterul executoriu al acordurilor rezultate în urma
medierii

Articolul 8

(1)
Statele membre asigură părților, sau uneia dintre părți cu
consimțământul expres al celorlalte, posibilitatea de a solicita
dobândirea caracterului executoriu al conținutului acordului
scris rezultat în urma medierii. Conținutul unui astfel de
acord dobândește forță executorie, cu excepția cazului în care
fie conținutul acordului este contrar dreptului statului membru
în care este făcută solicitarea, fie dreptul acelui stat membru nu
prevede posibilitatea conferirii acestuia un caracter executoriu.

Efectul medierii asupra termenelor de decădere și de
prescripție

(2)
Conținutul acordului poate dobândi caracter executoriu
printr-o hotărâre, decizie sau act autentic emise de o instanță
sau de o altă autoritate competentă în conformitate cu dreptul
statului membru în care a fost făcută solicitarea.

(2)
Alineatul (1) nu aduce atingere dispozițiilor privind
termenele de decădere și de prescripție din acordurile internaționale la care sunt părți statele membre.

(3)
Statele membre comunică Comisiei denumirile instanțelor
judecătorești sau ale altor autorități competente să primească
cereri în conformitate cu alineatele (1) și (2).

Articolul 9

(4)
Nicio dispoziție a prezentului articol nu aduce atingere
normelor aplicabile recunoașterii și executării în alt stat membru
a unui acord al cărui conținut a dobândit caracter executoriu în
conformitate cu alineatul (1).

(1)
Statele membre se asigură că părțile care aleg medierea în
vederea soluționării unui litigiu nu vor fi ulterior împiedicate să
inițieze o procedură judiciară sau arbitrală privind respectivul
litigiu ca urmare a împlinirii unor termene de decădere sau de
prescripție extinctive pe durata procesului de mediere.

Informarea publicului larg
Statele membre încurajează, prin orice mijloace pe care le
consideră potrivite, punerea la dispoziția publicului larg, în
special pe internet, a informațiilor privind modalitățile de
contactare a mediatorilor și a organizațiilor care oferă servicii
de mediere.

Articolul 10
Articolul 7
Confidențialitatea medierii
(1)
Dat fiind că este de dorit ca medierea să aibă loc într-un
mod care respectă confidențialitatea, statele membre se asigură
că, cu excepția cazului în care părțile hotărăsc altfel, nici
mediatorii, nici cei implicați în administrarea procesului de
mediere să nu fie obligați să aducă probe în cursul procedurilor
judiciare civile și comerciale sau în cursul procedurilor arbitrale
privind informații rezultate din sau în legătură cu procesul de
mediere, cu excepția cazului în care:

(a) acest lucru este necesar pentru considerente imperioase de
ordine publică ale statului membru respectiv, în special
pentru a asigura protecția interesului superior al copilului
sau pentru a împiedica vătămarea integrității fizice sau
psihice a unei persoane; sau

Informații

referitoare

la autoritățile
competente

și

instanțele

Comisia face publice, prin orice mijloace corespunzătoare, informațiile referitoare la instanțele sau autoritățile competente
comunicate de către statele membre în conformitate cu
articolul 6 alineatul (3).

Articolul 11
Revizuirea
Nu mai târziu de 21 mai 2016, Comisia prezintă Parlamentului
European, Consiliului și Comitetului Economic și Social
European un raport privind aplicarea prezentei directive. Acest
raport analizează evoluția medierii în Uniunea Europeană și
impactul prezentei directive în statele membre. Dacă este
necesar, raportul este însoțit de propuneri în vederea adaptării
prezentei directive.
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Articolul 12

Articolul 13

Transpunerea

Intrarea în vigoare

(1)
Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu
putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se
conforma prezentei directive până la 21 mai 2011, cu excepția
articolului 10, pentru care asigurarea conformității trebuie să
aibă loc cel mai târziu la 21 noiembrie 2010. Statele membre
informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 14
Destinatari
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

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
modalitățile de efectuare a acestei trimiteri.
(2)
Statele membre comunică Comisiei textele principalelor
dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Adoptată la Strasbourg, 21 mai 2008.
Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

24.5.2008
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II
(Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie)

DECIZII

COMISIE
DECIZIA COMISIEI
din 24 ianuarie 2008
de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei la Directiva 2002/95/CE a
Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește scutirile referitoare la aplicațiile de
plumb și cadmiu
[notificată cu numărul C(2008) 268]
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/385/CE)
fără mercur de tip panouri plane care să nu utilizeze
plumbul în construcția lor, după cum nu sunt disponibili
nici înlocuitori fezabili ai oxizilor de plumb în
construcția tuburilor laser cu argon și kripton.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2002/95/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind
restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (1), în special articolul 5
alineatul (1) litera (b),

(3)

Prin urmare, Directiva 2002/95/CE trebuie modificată în
consecință.

(4)

În temeiul articolului 5 alineatul (2) din Directiva
2002/95/CE, Comisia a consultat părțile implicate.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu
avizul comitetului instituit prin articolul 18 din Directiva
2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2002/95/CE solicită Comisiei să evalueze
anumite substanțe periculoase interzise în conformitate
cu articolul 4 alineatul (1) din directiva menționată.

(2)

Anumite materiale și componente care conțin plumb și
cadmiu trebuie scutite de interdicție, deoarece utilizarea
acestor substanțe periculoase în acele materiale și
componente specifice este încă inevitabilă. Înlocuirea
aliajelor de cadmiu în construcția traductoarelor nu este
încă realizabilă. Deocamdată nu sunt disponibile lămpi

(1) JO L 37, 13.2.2003, p. 19. Directivă, astfel cum a fost modificată
ultima dată prin Decizia 2006/692/CE a Comisiei (JO L 283,
14.10.2006, p. 50).

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Anexa la Directiva 2002/95/CE se modifică în conformitate cu
anexa la prezenta decizie.
(2) JO L 114, 27.4.2006, p. 9.
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Articolul 2
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 24 ianuarie 2008.
Pentru Comisie
Stavros DIMAS

Membru al Comisiei

ANEXĂ
În anexa la Directiva 2002/95/CE se adaugă punctele 30, 31 și 32, după cum urmează:
„30. Aliajele de cadmiu utilizate la îmbinările electro-mecanice prin lipire ale conductorilor electrici amplasați direct
pe bobina vocală a traductorilor utilizați în construcția difuzoarelor de mare putere având nivelul de presiune
sonoră de cel puțin 100 dB (A).
31. Plumbul din materialele de lipit utilizate în construcția lămpilor plane fluorescente fără mercur (care, de
exemplu, sunt utilizate la afișajele cu cristale lichide, la iluminatul decorativ sau industrial).
32. Oxizii de plumb din etanșările cu frită utilizate în construcția montajelor tip fereastră pentru tuburile laser cu
argon și kripton.”
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DECIZIA COMISIEI
din 23 aprilie 2008
de modificare a anexei A la Decizia 2006/679/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate
referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean
convențional și a anexei A la Decizia 2006/860/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate
referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean de
mare viteză
[notificată cu numărul C(2008) 1565]
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/386/CE)
lucru ale Agenției Europene a Căilor Ferate cu privire la
subsetul 108.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
(5)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva
96/48/CE și cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva
2001/16/CE, Agenția este responsabilă de pregătirea revizuirii și actualizării STI, precum și de formularea de
recomandări către comitetul menționat la articolul 21,
pentru a se ține seama de evoluțiile din domeniul tehnologiei sau de cerințele sociale.

(6)

În conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr.
881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (6),
Agenția Europeană a Căilor Ferate garantează că STI sunt
adaptate la progresul tehnic și la evoluția pieței, precum
și la cerințele sociale și propune Comisiei modificările pe
care le consideră necesare cu privire la STI.

(7)

La data de 14 ianuarie 2008, Agenția Europeană a Căilor
Ferate a adoptat o recomandare privind lista specificațiilor obligatorii și lista specificațiilor informative
stabilite în STI pentru sistemele feroviare convenționale
și pentru cele de mare viteză.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu
avizul comitetului instituit prin articolul 21 din Directiva
96/48/CE,

având în vedere Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie
1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză (1), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere Directiva 2001/16/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar convențional (2), în special
articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Decizia 2006/679/CE a Comisiei (3) a stabilit prima
specificație tehnică („STI”) de interoperabilitate referitoare
la subsistemul de control-comandă și semnalizare al
sistemului feroviar transeuropean convențional.

(2)

Decizia 2002/731/CE a Comisiei (4) a stabilit prima
specificație tehnică („STI”) de interoperabilitate referitoare
la subsistemul de control-comandă și semnalizare al
sistemului feroviar transeuropean de mare viteză;
aceasta
a
fost
abrogată
și
înlocuită
cu
Decizia 2006/860/CE a Comisiei (5).

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
(3)

Decizia 2007/153/CE a adaptat anexa A la Deciziile
2006/679/CE și 2006/860/CE la progresul tehnic.
Articolul 1

(4)

Este necesar să se actualizeze anexa A pentru a se ține
seama de acordul la care s-a ajuns în cadrul grupurilor de

(1) JO L 235, 17.9.1996, p. 6. Directivă modificată ultima dată prin
Directiva 2007/32/CE a Comisiei (JO L 141, 2.6.2007, p. 63).
(2) JO L 110, 20.4.2001, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin
Directiva 2007/32/CE a Comisiei.
(3) JO L 284, 16.10.2006, p. 1. Decizie modificată ultima dată prin
Decizia 2007/153/CE (JO L 67, 7.3.2007, p. 13).
(4) JO L 245, 12.9.2002, p. 37. Decizie modificată prin Decizia
2004/447/CE (JO L 155, 30.4.2004, p. 65).
(5) JO L 342, 7.12.2006, p. 1. Decizie modificată prin Decizia
2007/153/CE.

Lista specificațiilor obligatorii și lista specificațiilor informative
stabilite în anexa A la STI, anexată la Decizia 2006/679/CE
privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la
subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului
feroviar transeuropean convențional, și în anexa A la STI,
anexată la Decizia 2006/860/CE privind specificația tehnică de
interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comandă
și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean de mare
viteză, se înlocuiesc cu lista specificațiilor obligatorii și cu lista
specificațiilor informative anexate la prezenta decizie.
(6) JO L 164, 30.4.2004, p. 1.
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Articolul 2
Până la 31 decembrie 2008, se completează specificațiile
Sistemului european de control al trenurilor („ETCS”), anexate
prezentei decizii, pentru a include specificațiile de testare
comune actualizate și pentru a corecta eventualele greșeli.
Articolul 3
Până la 31 decembrie 2008 și fără a aduce atingere articolului 7
din Directiva 96/48/CE și articolului 7 din Directiva
2001/16/CE, Comisiei i se notifică de către statele membre
care dintre liniile lor echipate cu ETCS operează sau vor
opera conform specificațiilor obligatorii aplicabile înainte de
intrarea în vigoare a prezentei decizii.

24.5.2008

ficațiile prevăzute de prezenta decizie pot opera pe fiecare dintre
liniile ETCS.
Articolul 4
Prezenta decizie se aplică de la 1 iunie 2008.
Articolul 5
Prezenta decizie se adresează statelor membre.
Adoptată la Bruxelles, 23 aprilie 2008.
Pentru Comisie

Până la aceeași dată, Comisiei i se notifică de către statele
membre, de asemenea, orele la care trenurile care respectă speci-

Jacques BARROT

Vicepreședinte

24.5.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/13

ANEXĂ
„LISTA SPECIFICAȚIILOR OBLIGATORII
Nr. index

1.

Referință

ERA/ERTMS/003204

Denumirea documentului

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

Versiunea

5.0

șters în mod intenționat

2.
3.

UNISIG SUBSET-023

Glossary of terms and abbreviations

2.0.0

4.

UNISIG SUBSET-026

System requirement specification

2.3.0

5.

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.2.9

6.

UNISIG SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

7.

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

8.

UNISIG SUBSET-035

Specific transmission module FFFIS

2.1.1

9.

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

10.

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

11.

Rezervat 05E537

Offline key management FIS

12.

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.1.2

13.

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and engineering rules

2.0.0

14.

UNISIG SUBSET-041

Performance requirements for interoperability

2.1.0

15.

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI annex A documents

1.2.0

16.

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop subsystem

2.2.0

17.

Șters în mod intenționat

18.

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

19.

UNISIG SUBSET-047

Trackside-trainborne FIS for radio infill

2.0.0

20.

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for radio infill

2.0.0

21.

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

22.

Șters în mod intenționat

23.

UNISIG SUBSET-054

Assignment of values to ETCS variables

2.0.0

24.

Șters în mod intenționat

25.

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

26.

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

27.

UNISIG SUBSET-091

Safety requirements for the technical interoperability of ETCS in levels 1
and 2

2.2.11
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Referință

24.5.2008

Denumirea documentului

Versiunea

28.

Rezervat

Reliability — availability requirements

29.

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface “k”

1.0.0

30.

Șters în mod intenționat

31.

UNISIG SUBSET-094

UNISIG Functional requirements for an onboard reference test facility

2.0.0

32.

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7

33.

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15

34.

A11T6001 12

(MORANE) Radio transmission FFFIS for EuroRadio

12

35.

ECC/DC(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of
frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz
bands

36a.

Șters în mod intenționat

36b.

Șters în mod intenționat

36c.

UNISIG SUBSET-074-2

37a.

Șters în mod intenționat

37b.

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.2.2

37c.

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.0.0

37d.

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.0

37e.

Șters în mod intenționat

38.

06E068

ETCS Marker-board definition

1.0

39.

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio conformance requirements

2.2.5

40.

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.2.5

41.

Rezervat
UNISIG SUBSET 028

JRU Test specification

42.

Șters în mod intenționat

43.

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

44.

Rezervat

Odometry FIS

45.

UNISIG SUBSET-101

Interface “K” specification

1.0.0

46.

UNISIG SUBSET-100

Interface “G” specification

1.0.1

47.

Rezervat

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability
for the control-command and signalling subsystem

48.

Rezervat

Test specification for mobile equipment GSM-R

49.

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

50.
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Test specification for Euroloop
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2.1.1
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DECIZIA COMISIEI
din 30 aprilie 2008
de modificare a Deciziilor 2001/881/CE și 2002/459/CE în ceea ce privește lista punctelor de control
la frontieră
[notificată cu numărul C(2008) 1646]
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/387/CE)
unitate din rețeaua TRACES. TRACES este un sistem
informatic introdus prin Decizia 2004/292/CE a
Comisiei din 30 martie 2004 privind punerea în
aplicare a sistemului TRACES și de modificare a
Deciziei 92/486/CEE (5). Acesta înlocuiește fostul sistem
ANIMO, bazat pe rețeaua prevăzută de Decizia
91/398/CEE a Comisiei din 19 iulie 1991 privind
rețeaua informatizată de legătură între autoritățile veterinare (ANIMO) (6), în vederea urmăririi circulației
animalelor și a anumitor produse în cadrul comerțului
intracomunitar și a importurilor.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie
1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în
schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse
în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 20
alineatul (3),
având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie
1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor
sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe
introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor
89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE (2), în special
articolul 6 alineatul (4) paragraful al doilea,

(3)

Ca urmare a unei inspecții cu rezultate satisfăcătoare,
efectuată în conformitate cu Decizia 2001/881/CE, ar
trebui adăugate pe listă punctele de control la frontieră
Leipzig din Germania și Brescia Montichiari și Vado
Ligure Savona din Italia.

(4)

Ca urmare a comunicărilor făcute de Estonia, Italia și
Regatul Unit, punctele de control la frontieră Paljassaare
din Estonia, Gaeta din Italia și Sutton Bridge din Regatul
Unit ar trebui eliminate din lista punctelor de control la
frontieră stabilită în anexa la Decizia 2001/881/CE.

(5)

De asemenea, ca urmare a comunicărilor făcute de
Germania, Franța, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Țările
de Jos, Portugalia, România și Regatul Unit, ar trebui
actualizată lista punctelor de control la frontieră pentru
aceste state membre pentru a se ține seama de schimbările recente privind atât centrele de inspecție și categoriile de animale sau produse care pot fi controlate la
anumite puncte de control la frontieră autorizate deja în
conformitate cu Decizia 2001/881/CE, cât și organizarea
centrelor de inspecție care aparțin de respectivele puncte
de control la frontieră.

(6)

Lista unităților din Decizia 2002/459/CE a Comisiei din
4 iunie 2002 de stabilire a listei unităților din rețeaua
informatizată ANIMO și de abrogare a Deciziei
2000/287/CE (7) indică, pentru fiecare punct de control
la frontieră din cadrul Comunității, numărul de unitate
din rețeaua TRACES. Din motive de coerență a legislației
comunitare, lista respectivă ar trebui actualizată în
consecință pentru a lua în considerare modificările care
trebuie făcute în anexa la Decizia 2001/881/CE, astfel
încât informațiile din acele două anexe să fie identice.

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din
18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din
țări terțe și sunt introduse în Comunitate (3), în special
articolul 6 alineatul (2),
întrucât:
(1)

(2)

Decizia 2001/881/CE a Comisiei din 7 decembrie 2001
de stabilire a listei punctelor de control la frontieră
desemnate pentru controalele veterinare ale animalelor
și produselor animale din țări terțe și de actualizare a
normelor privind controalele care trebuie efectuate de
către specialiștii Comisiei (4) stabilește în anexa la
respectiva decizie o listă a punctelor de control la
frontieră pentru controalele veterinare ale animalelor vii
și ale produselor de origine animală din țări terțe care
sunt introduse în Comunitate („lista punctelor de control
la frontieră”).
Lista punctelor de control la frontieră include, pentru
fiecare punct de control la frontieră, numărul de

(1) JO L 224, 18.8.1990, p. 29. Directivă modificată ultima dată prin
Directiva 2002/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO
L 315, 19.11.2002, p. 14).
(2) JO L 268, 24.9.1991, p. 56. Directivă modificată ultima dată prin
Directiva 2006/104/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 352).
(3) JO L 24, 30.1.1998, p. 9. Directivă modificată ultima dată prin
Directiva 2006/104/CE.
(4) JO L 326, 11.12.2001, p. 44. Decizie modificată ultima dată prin
Decizia 2007/616/CE (JO L 254, 28.9.2007, p. 1).

(5) JO L 94, 31.3.2004, p. 63. Decizie modificată ultima dată prin
Decizia 2005/515/CE (JO L 187, 19.7.2005, p. 29).
(6) JO L 221, 9.8.1991, p. 30.
(7) JO L 159, 17.6.2002, p. 27. Decizie modificată ultima dată prin
Decizia 2007/616/CE.
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Prin urmare, Deciziile 2001/881/CE și 2002/459/CE ar
trebui modificate în consecință.

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu
avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și
sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

L 136/19

Articolul 2
Anexa la Decizia 2002/459/CE se modifică în conformitate cu
anexa II la prezenta decizie.
Articolul 3
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 aprilie 2008.

Articolul 1

Pentru Comisie

Anexa la Decizia 2001/881/CE se înlocuiește cu textul anexei I
la prezenta decizie.

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei
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ANEXA I
„ПРИЛОЖЕНИЕ — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANEXO — ANNEXE
— ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO —
ANEXĂ — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ГРАНИЧНИ ИНСПЕКЦИОННИ ПУНКТОВЕ — SEZNAM SCHVÁLENÝCH STANOVIŠŤ HRANIČNÍCH KONTROL — LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDER — VERZEICHNIS
DER ZUGELASSENEN GRENZKONTROLLSTELLEN — KOKKULEPITUD PIIRIKONTROLLI PUNKTIDE NIMEKIRI — ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠIΘΕΩΡΗΣΗΣ — LIST OF AGREED
BORDER INSPECTION POSTS — LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS —
LISTE DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS — ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI — APSTIPRINĀTO ROBEŽKONTROLES PUNKTU SARAKSTS — SUTARTŲ PASIENIO
VETERINARIJOS POSTŲ SĄRAŠAS — A MEGÁLLAPODÁS SZERINTI HATÁRELLENŐRZŐ PONTOK —
LISTA TA' POSTIJIET MIFTIEHMA GĦAL SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERA — LIJST VAN DE ERKENDE
INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS — WYKAZ UZGODNIONYCH PUNKTÓW KONTROLI GRANICZNEJ
— LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS — LISTA POSTURILOR DE INSPECȚIE LA
FRONTIERĂ APROBATE — ZOZNAM SCHVÁLENÝCH HRANIČNÝCH INŠPEKČNÝCH STANÍC — SEZNAM
DOGOVORJENIH MEJNIH KONTROLNIH TOČK — LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA — FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1=

Име — Název — Navn — Name — Nimi — Ονομασία — Name — Nombre — Nom — Nome — Vārds — Pavadinimas — Név —
Isem — Naam — Nazwa — Nome — Denumire — Meno — Ime — Nimi — Namn

2=

Код Traces — TRACES Kód — Traces-kode — Traces-Code — TRACESi kood — Κωδικός Traces — Traces code — Código Traces —
Code Traces — Codice Traces — Traces kods — TRACES kodas — Traces-kód — Kodiċi-Traces — Traces-code — Kod Traces —
Código Traces — Cod Traces — Kód Traces — Traces-koda — Traces-koodi — Traces-kod

3=

Тип — Typ — Type — Art — Tüüp — Φύση — Type — Tipo — Type — Tipo — Tips — Tipas — Típus — Tip — Type — Rodzaj
punktu — Tipo — Tip — Typ — Tip — Tyyppi — Typ
A = Летище — Letiště — Lufthavn — Flughafen — Lennujaam — Αεροδρόμιο — Airport — Aeropuerto — Aéroport — Aeroporto —
Lidosta — Oro uostas — Repülőtér — Ajruport — Luchthaven — Na lotnisku — Aeroporto — Aeroport — Letisko — Letališče —
Lentokenttä — Flygplats
F = Железница — Železnice — Jernbane — Schiene — Raudtee — Σιδηρόδρομος — Rail — Ferrocarril — Rail — Ferrovia — Dzelzceļš —
Geležinkelis — Vasút — Ferrovija — Spoorweg — Na przejściu kolejowym — Caminho-de-ferro — Cale ferată — Železnica —
Železnica — Rautatie — Järnväg
P = Пристанище — Přístav — Havn — Hafen — Sadam — Λιμένας — Port — Puerto — Port — Porto — Osta — Uostas — Kikötő —
Port — Zeehaven — Na przejściu morskim — Porto — Port — Prístav — Pristanišče — Satama — Hamn
R = Път — Silnice — Landevej — Straße — Maantee — Οδός — Road — Carretera — Route — Strada — Ceļš — Kelias — Közút — Triq
— Weg — Na przejściu drogowym — Estrada — Cale rutieră — Cesta — Cesta — Maantie — Väg

4=

Център за инспекция — Kontrolní středisko — Inspektionscenter — Kontrollzentrum — Kontrollkeskus — Κέντρo ελέγχου —
Inspection centre — Centro de inspección — Centre d'inspection — Centro d'ispezione — Pārbaudes centrs — Kontrolės centras
— Ellenőrző központ — Ċentru ta' spezzjoni — Inspectiecentrum — Ośrodek kontroli — Centro de inspecção — Centru de inspecție
— Inšpekčné stredisko — Kontrolno središče — Tarkastuskeskus — Kontrollcentrum

5=

Продукти — Produkty — Produkter — Erzeugnisse — Tooted — Προϊόντα — Products — Productos — Produits — Prodotti —
Produkti — Produktai — Termékek — Prodotti — Producten — Produkty — Produtos — Produse — Produkty — Proizvodi —
Tuotteet — Produkter
HC = Всички продукти за човешка консумация — Všechny výrobky pro lidskou spotřebu — Alle produkter til konsum — Alle zum
menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnisse — Kõik inimtarbimiseks ette nähtud tooted — Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση — All products for human consumption — Todos los productos destinados al consumo humano — Tous produits de
consommation humaine — Prodotti per il consumo umano — Visi patēriņa produkti — Visi žmonių maistui skirti vartoti produktai
— Az emberi fogyasztásra szánt összes termék — Il-Prodotti kollha għall-Konsum tal-Bniedem — Producten voor menselijke consumptie — Produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi — Todos os produtos para consumo humano — Toate produsele destinate
consumului uman — Všetky produkty na ľudskú spotrebu — Vsi proizvodi za prehrano ljudi — Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut
tuotteet — Produkter avsedda för konsumtion
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NHC = Други продукти — Ostatní výrobky — Andre produkter — Andere Erzeugnisse — Teised tooted — Λοιπά προϊόντα — Other products
— Otros productos — Autres produits — Altri prodotti — Citi produkti — Kiti produktai — Egyéb termékek — Prodotti Oħra —
Andere producten — Produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi — Outros produtos — Alte produse — Ostatné produkty —
Drugi proizvodi — Muut tuotteet — Andra produkter

NT = Няма изисквания за температура — žádné teplotní požadavky — ingen temperaturkrav — ohne Temperaturanforderungen — ilma
temperatuurinõueteta — Δεν απαιτείται χαμηλή θερμοκρασία — no temperature requirements — Sin requisitos de temperatura — Sans
conditions de température — che non richiedono temperature specifiche — nav prasību attiecībā uz temperatūru — nėra temperatūros
reikalavimų — nincsenek hőmérsékleti követelmények — ebda ħtiġijiet ta' temperatura — Geen temperaturen vereist — Produkty
niewymagające przechowywania w obniżonej temperaturze — sem exigências quanto à temperatura — fără condiții de temperatură —
žiadne požiadavky na teplotu — nobenih temperaturnih zahtev — ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia — inga krav på temperatur

T = Замразени/охладени продукти — Zmražené/chlazené výrobky — Frosne/kølede produkter — Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse — Külmutatud/jahutatud tooted — Προϊόντα κατεψυγμένα/διατηρημένα με απλή ψύξη — Frozen/chilled products — Productos congelados/refrigerados — Produits congelés/réfrigérés — Prodotti congelati/refrigerati — Sasaldēti/atdzesēti produkti — Užšaldyti/atšaldyti produktai
— Fagyasztott/hűtött termékek — Prodotti ffriżati/mkessħin — Bevroren/gekoelde producten — Produkty wymagające przechowywania
w obniżonej temperaturze — Produtos congelados/refrigerados — Produse congelate/refrigerate — Mrazené/chladené produkty —
Zamrznjeni/ohlajeni proizvodi — Pakastetut/jäähdytetyt tuotteet — Frysta/kylda produkter

T(FR) = Замразени продукти — Zmražené výrobky — Frosne produkter — Gefrorene Erzeugnisse — Külmutatud tooted — Προϊόντα κατεψυγμένα — Frozen products — Productos congelados — Produits congelés — Prodotti congelati — Sasaldēti produkti — Užšaldyti
produktai — Fagyasztott termékek — Prodotti ffriżati — Bevroren producten — Produkty wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia — Produtos congelados — Produse congelate — Mrazené produkty — Zamrznjeni proizvodi — Pakastetut tuotteet —
Frysta produkter

T(CH) = Охладени продукти — Chlazené výrobky — Kølede produkter — Gekühlte Erzeugnisse — Jahutatud tooted — Διατηρημένα με απλή
ψύξη — Chilled products — Productos refrigerados — Produits réfrigérés — Prodotti refrigerati — Atdzesēti produkti — Atšaldyti
produktai — Hűtött termékek — Prodotti mkessħin — Gekoelde producten — Produkty wymagające przechowywania w temperaturze
chłodzenia — Produtos refrigerados — Produse refrigerate — Chladené produkty — Ohlajeni proizvodi — Jäähdytetyt tuotteet —
Kylda produkter

6=

Живи животни — Živá zvířata — Levende dyr — Lebende Tiere — Elusloomad — Ζωντανά ζώα — Live animals — Animales vivos —
Animaux vivants — Animali vivi — Dzīvi dzīvnieki — Gyvi gyvūnai — Élő állatok — Annimali ħajjin — Levende dieren — Zwierzęta
— Animais vivos — Animale vii — Živé zvieratá — Žive živali — Elävät eläimet — Levande djur

U = Копитни: едър рогат добитък, прасета, овце, кози, диви и домашни еднокопитни — Kopytníci: skot, prasata, ovce, kozy, volně žijící a
domácí lichokopytníci — Hovdyr: Kvæg, svin, får, geder, og husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen — Huftiere: Rinder, Schweine,
Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde — Kabjalised ja sõralised: veised, sead, lambad, kitsed, mets- ja koduhobused — Οπληφόρα:
βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, άγρια και κατοικίδια μόνοπλα — Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds —
Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvajes — Ongulés: les bovins, porcins, ovins, caprins et
solipèdes domestiques ou sauvages — Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici — Nagaiņi: liellopi, cūkas,
aitas, kazas, savvaļas un mājas nepārnadži — Kanopiniai: galvijai, kiaulės, avys, ožkos, laukiniai ir naminiai neporakanopiniai —
Patások: marha, sertések, juh, kecske, vad és házi páratlanujjú patások — Ungulati: baqar, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, solipedi salvaġġi
u domestiċi — Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen — Zwierzęta kopytne: bydło,
świnie, owce, kozy, konie i koniowate — Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou selvagens — Ungulate:
bovine, porcine, ovine, caprine, solipede sălbatice și domestice — Kopytníky: dobytok, ošípané, ovce, kozy, voľne žijúce a domáce
nepárnokopytníky — Kopitarji: govedo, prašiči, ovce, koze, divji in domači enokopitarji — Sorkka- ja kavioeläimet: naudat, siat,
lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kotieläiminä pidettävät kavioeläimet — Hovdjur: nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama
hovdjur

E = Регистрирани еднокопитни животни, както е определено в Директива 90/426/ЕИО на Съвета — Registrovaní koňovití podle definice ve
směrnici Rady 90/426/EHS — Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF — Registrierte Equiden wie in der
Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt — Nōukogu direktiivis 90/426/EMÜ märgitud registreeritud hobuslased. — Καταχωρισμένα
ιπποειδή όπως ορίζεται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου — Registered Equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC —
Équidos registrados definidos en la Directiva 90/426/CEE del Consejo — Équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE —
Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio — Reģistrēts Equidae saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/426/EEK —
Registruoti arkliniai gyvūnai, kaip numatyta Tarybos direktyvoje 90/426/EEB — A 90/426/EGK tanácsi irányelv szerint regisztrált
lófélék — Ekwidi rreġistrati kif iddefinit fid-Direttiva tal-Kunsill 90/426/KEE — Geregistreerde paardachtigen als omschreven in Richtlijn
90/426/EEG van de Raad — Konie i koniowate określone w dyrektywie Rady 90/426/EWG — Equídeos registados conforme definido
na Directiva 90/426/CEE do Conselho — Ecvidee înregistrate conform Directivei 90/426/CEE a Consiliului —
Registrované zvieratá koňovité, ako je definované v smernici Rady 90/426/EHS — Registrirani kopitarji, kakor so opredeljeni v Direktivi
Sveta 90/426/EGS — Rekisteröidyt hevoseläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY — Registrerade hästdjur enligt
definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG
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O = Други животни (включително животни от зоологически градини) — Ostatní zvířata (včetně zvířat v zoologické zahradě) — Andre dyr
(herunder dyr fra zoologiske haver) — Andere Tiere (einschließlich Zootiere) — Teised loomad (kaasa arvatud loomaaia loomad) —
Λοιπά ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ζώων των ζωολογικών κήπων) — Other animals (including zoo animals) — Otros animales
(incluidos los de zoológico) — Autres animaux (y compris animaux de zoo) — Altri animali (compresi gli animali dei giardini
zoologici) — Citi dzīvnieki (ieskaitot zoodārza dzīvniekus) — Kiti gyvūnai (įskaitant zoologijos sodų gyvūnus) — Egyéb állatok
(beleértve az állatkerti állatokat) — Annimali oħra (inklużi annimali taż-żu) — Andere dieren (met inbegrip van dierentuindieren)
— Pozostałe zwierzęta (w tym do ogrodów zoologicznych) — Outros animais (incluindo animais de jardim zoológico) — Alte animale
(inclusiv animale din grădini zoologice) — Ostatné zvieratá (vrátane zvierat v ZOO) — Druge živali (vključno z živalmi za živalski vrt)
— Muut eläimet (myös eläintarhoissa olevat eläimet) — Andra djur (även djur från djurparker)

5–6 =

Особени забележки — Zvláštní poznámky — Særlige betingelser — Spezielle Bemerkungen — Erimärkused — Ειδικές παρατηρήσεις —
Special remarks — Menciones especiales — Mentions spéciales — Note particolari — Īpašas atzīmes — Specialios pastabos —
Különleges észrevételek — Rimarki speċjali — Bijzondere opmerkingen — Szczególne uwagi — Menções especiais — Observații
speciale — Osobitné poznámky — Posebne opombe — Erityismainintoja — Anmärkningar

* = Спряно въз основа на член 6 от Директива 97/78/ЕО до ново известие, както е посочено в колони 1, 4, 5 и 6 — Pozdrženo na základě
článku 6 směrnice 97/78/ES až do dalšího oznámení, jak je uvedeno ve sloupcích 1, 4, 5 a 6 — Ophævet indtil videre iht. artikel 6 i
direktiv 97/78/EF, som angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6 — Bis auf weiteres nach Artikel 6 der Richtlinie 97/78/EG ausgesetzt, wie in den
Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerkt — Peatatud direktiivi 97/78/EÜ artikli 6 alusel edasise teavitamiseni, nagu märgitud 1., 4., 5. ja 6. veerus
— Έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 97/78/ΕΚ μέχρι νεωτέρας όπως σημειώνεται στις στήλες 1, 4, 5 και 6 — Suspended
on the basis of Article 6 of Directive 97/78/EC until further notice, as noted in columns 1, 4, 5 and 6 — Autorización suspendida
hasta nuevo aviso en virtud del artículo 6 de la Directiva 97/78/CE (columnas 1, 4, 5 y 6) — Suspendu jusqu’à nouvel ordre sur la base
de l’article 6 de la directive 97/78/CE, comme indiqué dans les colonnes 1, 4, 5 et 6 — Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva
97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5 e 6 — Apturēts, pamatojoties uz Direktīvas
97/78/EK 6. pantu līdz tālākiem ziņojumiem, kā minēts 1., 4., 5. un 6. slejā — Sustabdyta remiantis Direktyvos 97/78/EB 6 straipsniu
iki tolimesnio pranešimo, kaip nurodyta 1, 4, 5 ir 6 skiltyse — További értesítésig a 97/78/EK irányelv 6. cikke alapján felfüggesztve,
ami az 1, 4, 5. és 6. oszlopokban jelzésre került — Sospiża abbażi ta' l-Artikolu 6 tad-Direttiva 97/78/KE sakemm jinħareġ avviż ieħor,
kif imsemmi fil-kolonni 1, 4, 5 u 6 — Erkenning voorlopig opgeschort op grond van artikel 6 van Richtlijn 97/78/EG, zoals
aangegeven in de kolommen 1, 4, 5 en 6 — Zawieszona do odwołania na podstawie art. 6 dyrektywy 97/78/WE, zgodnie treścią
kolumn 1, 4, 5 i 6 — Suspensas, com base no artigo 6.o da Directiva 97/78/CE, até que haja novas disposições, tal como referido nas
colunas 1, 4, 5 e 6 — Suspendat în temeiul articolului 6 din Directiva 97/78/CE până la o comunicare ulterioară, conform indicațiilor
din coloanele 1, 4, 5 și 6 — Pozastavené na základe článku 6 smernice 97/78/ES do ďalšieho oznámenia, ako je uvedené v stĺpcoch 1,
4, 5 a 6 — Do nadaljnjega odloženo na podlagi člena 6 Direktive 97/78/ES, kakor je navedeno v stolpcih 1, 4, 5 in 6 — Ei sovelleta
direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin ilmoitetaan, siten kuin 1, 4, 5 ja 6 sarakkeessa esitetään — Upphävd tills vidare
på grundval av artikel 6 i direktiv 97/78/EG, vilket anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6

(1) = Проверка според изискванията на Решение 93/352/ЕИО на Комисията, взето в изпълнение на член 19, параграф 3 от Директива
97/78/ЕО на Съвета — Kontrola v souladu s požadavky rozhodnutí Komise 93/352/EHS s výkonem članku 19(3) směrnice Rady
97/78/ES — Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 97/78/EF —
Kontrolle erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EG der Kommission, die in Ausführung des
Artikels 19 Absatz 3 der Richtlinie 97/78/EWG des Rates angenommen wurde — Kontrollida kooskõlas komisjoni otsusega
93/352/EMÜ nõukogu direktiivi 97/78/EÜ artikli 19 lõike 3 täideviimisel — Ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης
93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής που έχει ληφθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου —
Checking in line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of Article 19(3) of Council Directive
97/78/EC — De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del apartado del artículo
19, apartado 3, de la Directiva 97/78/CE del Consejo — Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commision
prise en aplication de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE du Conseil — Controllo secondo le disposizioni della decisione
93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio — Pārbaude saskaņā
ar Komisijas Lēmuma 93/352/EEK prasībām, ieviešot Padomes Direktīvas 97/78/EK 19. panta 3. punktu — Patikrinimas pagal
Komisijos sprendimo 93/352/EEB reikalavimus, vykdant Tarybos direktyvos 97/78/EB 19 straipsnio 3 punktą — A 93/352/EGK
bizottsági határozat követelményeivel összhangban ellenőrizve, a 97/78/EK tanácsi irányelv 19. cikkének (3) bekezdése szerint végrehajtva — Iċċekkjar skond il-ħtiġijiet tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/352/KEE meħuda biex jitwettaq l-Artikolu 19(3) tad-Direttiva talKunsill 97/78/KE — Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19,
lid 3, van Richtlijn 97/78/EG — Kontrola zgodna z wymogami decyzji Komisji 93/352/EWG podjętej w ramach wykonania art. 19 ust.
3 dyrektywy Rady 97/78/WE — Controlos nas condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n.o 3 do artigo 19.o
da Directiva 97/78/CE do Conselho — Controale desfășurate conform dispozițiilor Deciziei 93/352/CEE a Comisiei, adoptată în vederea
punerii în aplicare a articolului 19 alineatul (3) din Directiva 97/78/CE a Consiliului — Kontrola v súlade s požiadavkami rozhodnutia
Komisie 93/352/EHS prijatými pri vykonávaní článku 19 ods. 3 smernice Rady 97/78/ES — Preverjanje v skladu z zahtevami Odločbe
Komisije 93/352/EGS, z namenom izvrševanja člena 19(3) Direktive Sveta 97/78/ES — Tarkastus suoritetaan komission päätöksen
93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti — Kontroll i
enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagits för tillämpning av artikel 19.3 i rådets direktiv 97/78/EG

(2) = Само опаковани продукти — Pouze balené výrobky — Kun emballerede produkter — Nur umhüllte Erzeugnisse — Ainult pakitud
tooted — Συσκευασμένα προϊόντα μόνο — Packed products only — Únicamente productos embalados — Produits emballés uniquement
— Prodotti imballati unicamente — Tikai fasēti produkti — Tiktai supakuoti produktai — Csak csomagolt áruk — Prodotti ppakkjati
biss — Uitsluitend verpakte producten — Tylko produkty pakowane — Apenas produtos embalados — Numai produse ambalate —
Len balené produkty — Samo pakirani proizvodi — Ainoastaan pakatut tuotteet — Endast förpackade produkter
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(3) = Само рибни продукти — Pouze rybářské výrobky — Kun fiskeprodukter — Ausschließlich Fischereierzeugnisse — Ainult pakitud
kalatooted — Αλιεύματα μόνο — Fishery products only — Únicamente productos pesqueros — Produits de la pêche uniquement —
Prodotti della pesca unicamente — Tikai zivju produkti — Tiktai žuvininkystės produktai — Csak halászati termékek — Prodotti tassajd biss — Uitsluitend visserijproducten — Tylko produkty rybne — Apenas produtos da pesca — Numai produse din domeniul
pescuitului — Len produkty rybolovu — Samo ribiški proizvodi — Ainoastaan kalastustuotteet — Endast fiskeriprodukter
(4) = Само животински протеини — Pouze živočišné bílkoviny — Kun animalske proteiner — Nur tierisches Eiweiß — Ainult loomsed
valgud — Ζωικές πρωτεΐνες μόνο — Animal proteins only — Únicamente proteínas animales — Uniquement protéines animales —
Unicamente proteine animali — Tikai dzīvnieku proteīns — Tiktai gyvuliniai baltymai — Csak állati fehérjék — Proteini ta' l-annimali
biss — Uitsluitend dierlijke eiwitten — Tylko białko zwierzęce — Apenas proteínas animais — Numai proteine animale — Len
živočíšne bielkoviny — Samo živalske beljakovine — Ainoastaan eläinproteiinit — Endast djurprotein
(5) = Само кожи с вълна и кожи — Pouze surové kůže s vlnou — Kun uld, skind og huder — Nur Wolle, Häute und Felle — Ainult villad,
karusnahad ja loomanahad — Έριο και δέρματα μόνο — Wool hides and skins only — Únicamente lana, cueros y pieles — Laine et
peaux uniquement — Lana e pelli unicamente — Tikai dzīvnieku vilna un zvērādas — Tiktai vilna, kailiai ir odos — Csak irhák és
bőrök — Ġlud tas-suf biss — Uitsluitend wol, huiden en vellen — Tylko skóry futerkowe i inne — Apenas lã e peles — Numai lână și
piei — Len vlnené prikrývky a kože — Samo kožuh in koža — Ainostaan villa, vuodat ja nahat — Endast ull, hudar och skinn
(6) = Само течни мазнини, масла и рибени масла — Pouze tekuté tuky, oleje a rybí tuky — Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier —
Nur flüssige Fette, Öle und Fischöle — Ainult vedelad rasvad, õlid ja kalaõlid — Μόνον υγρά λίπη, έλαια και ιχθυέλαια — Only liquid
fats, oils, and fish oils — Sólo grasas líquidas, aceites y aceites de pescado — Graisses, huiles et huiles de poisson liquides uniquement
— Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce — Tikai šķidrie tauki, eļļa un zivju eļļa — Tiktai skysti riebalai, aliejus ir žuvų taukai
— Csak folyékony zsírok, olajok és halolajok — Xaħmijiet likwidi, żjut, u żjut tal-ħut biss — Uitsluitend vloeibare vetten, oliën en
visolie — Tylko płynne tłuszcze, oleje i oleje rybne — Apenas gorduras líquidas, óleos e óleos de peixe — Numai grăsimi, uleiuri și
uleiuri de pește lichide — Len tekuté tuky, oleje a rybie oleje — Samo tekoče maščobe, olja in ribja olja — Ainoastaan nestemäiset
rasvat, öljyt ja kalaöljyt — Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor
(7) = Исландски понита (само от април до октомври) — Islandští poníci (pouze od dubna do října) — Islandske ponyer (kun fra april til
oktober) — Islandponys (nur von April bis Oktober) — Islandi ponid (ainult aprillist oktoobrini) — Μικρόσωμα άλογα (πόνυς) (από τον
Απρίλιο έως τον Οκτώβριο μόνο) — Icelandic ponies (from April to October only) — Poneys de Islandia (únicamente desde abril hasta
octubre) — Poneys d’Islande (d’avril à octobre uniquement) — Poneys islandesi (solo da aprile ad ottobre) — Islandes poniji (tikai no
aprīļa līdz oktobrim) — Islandijos poniai (tiktai nuo balandžio iki spalio mėn.) — Izlandi pónik (csak áprilistól októberig) — Ponijiet
Islandiżi (minn April sa Ottubru biss) — IJslandse pony's (enkel van april tot oktober) — Kucyki islandzkie (tylko od kwietnia do
października) — Póneis da Islândia (apenas de Abril a Outubro) — Ponei islandezi (numai între lunile aprilie și octombrie) — Islandské
poníky (len od apríla do októbra) — Islandski poniji (samo od aprila do oktobra) — Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun)
— Islandshästar (endast från april till oktober)
(8) = Само еднокопитни — Pouze koňovití — Kun enhovede dyr — Nur Einhufer — Ainult hobuslased — Μόνο ιπποειδή — Equidaes only —
Equinos únicamente — Équidés uniquement — Unicamente equidi — Tikai Equidae — Tiktai arkliniai gyvūnai — Csak lófélék —
Ekwidi biss — Uitsluitend paardachtigen — Tylko koniowate — Apenas equídeos — Numai ecvidee — Len zvieratá koňovité — Samo
equidae — Ainoastaan hevoset — Endast hästdjur
(9) = Само тропически риби — Pouze tropické ryby — Kun tropiske fisk — Nur tropische Fische — Ainult troopilised kalad — Τροπικά
ψάρια μόνο — Tropical fish only — Únicamente peces tropicales — Poissons tropicaux uniquement — Unicamente pesci tropicali —
Tikai tropu zivis — Tiktai tropinės žuvys — Csak trópusi halak — Ħut tropikali biss — Uitsluitend tropische vissen — Tylko ryby
tropikalne — Apenas peixes tropicais — Numai pești tropicali — Len tropické ryby — Samo tropske ribe — Ainoastaan trooppiset
kalat — Endast tropiska fiskar
(10) = Само котки, кучета, гризачи, зайцеподобни, живи риби и влечуги — Pouze kočky, psi, hlodavci, zajícovci, živé ryby a plazi — Kun
katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk og krybdyr — Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische und Reptilien —
Ainult kassid, koerad, närilised, jäneselised, elus kalad, roomajad ja linnud (välja arvatud jaanalinnulased) — Μόνο γάτες, σκύλοι,
τρωκτικά, λαγόμορφα, ζωντανά ψάρια, ερπετά και πτηνά, εκτός από τα στρουθιοειδή — Only cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish,
and reptiles — Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos y reptiles — Uniquement chats, chiens, rongeurs,
lagomorphes, poissons vivants et reptiles — Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi e rettili — Tikai kaķi, suņi, grauzēji,
lagomorphs, dzīvas zivis, un reptiļi — Tiktai katės, šunys, graužikai, kiškiniai, gyvos žuvys ir ropliai — Csak macskák, kutyák, rágcsálók,
nyúlfélék, élő halak és hüllők — Qtates, klieb, rodenti, lagomorfi, ħut ħaj, u rettili — Uitsluitend katten, honden, knaagdieren,
haasachtigen, levende vis en reptielen — Tylko psy, koty, gryzonie, zającokształtne, żywe ryby i gady — Apenas gatos, cães, roedores,
lagomorfos, peixes vivos e répteis — Numai pisici, câini, rozătoare, lagomorfe, pești vii și reptile — Len mačky, psy, hlodavce,
zajacovité zvieratá, živé ryby a plazy — Samo mačke, psi, glodalci, lagomorfi, žive ribe, plazilci in ptiči — Ainoastaan kissat, koirat,
jyrsijät, jäniseläimet, elävät kalat, matelijat ja muut kuin sileälastaisiin kuuluvat linnut — Endast katter, hundar, gnagare, hardjur, levande
fiskar, reptiler och fåglar, andra än strutsar.
(11) = Само насипна храна за животни — Pouze krmiva ve velkém — Kun foderstoffer i løs afladning — Nur Futtermittel als Schüttgut —
Ainult pakendamata loomatoit — Ζωοτροφές χύμα μόνο — Only feedstuffs in bulk — Únicamente alimentos a granel para animales —
Aliments pour animaux en vrac uniquement — Alimenti per animali in massa unicamente — Tikai beramā lopbarība — Tiktai
neįpakuoti pašarai — Csak ömlesztett takarmányok — Oġġetti ta' l-għalf fi kwantitajiet kbar biss — Uitsluitend onverpakte diervoeders
— Tylko żywność luzem — Apenas alimentos para animais a granel — Numai furaje la vrac — Len voľne uložené krmivá — Samo
krma v razsutem stanju — Ainoastaan pakkaamaton rehu — Endast foder i lösvikt
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(12) = За (U), в случай на еднокопитни, само тези, предназначени за зоологически градини; и за (O), само пилета на един ден, риба, кучета,
котки, насекоми или други животни, предназначени за зоологически градини — Pro (U), v případě lichokopytníků, pouze ti odeslaní do
zoologické zahrady; a pro (O) pouze jednodenní kuřata, ryby, psi, kočky, hmyz nebo jiná zvířata odeslaná do zoologické zahrady —
Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en zoologisk have; og ved (O), kun daggamle kyllinger, fisk, hunde,
katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have — Für (U) im Fall von Einhufern, nur an einen Zoo versandte Tiere und für
(O) nur Eintagsküken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere für einen Zoo bestimmte Tiere. — Ainult (U) loomaaeda mõeldud
hobuslaste puhul ja ainult (O) ühepäevaste tibude, kalade, koerte, kasside, putukate ja teiste loomaaeda mõeldud loomade puhul — Για
την κατηγορία (U) στην περίπτωση των μόνοπλων, μόνο αυτά προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο· και για την κατηγορία (O), μόνο νεοσσοί
μιας ημέρας, ψάρια, σκύλοι, γάτες, έντομα, ή άλλα ζώα προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο — For (U) in the case of solipeds, only those
consigned to a zoo; and for (O), only day-old chicks, fish, dogs, cats, insects, or other animals consigned to a zoo — En lo que se
refiere a (U) en el caso de solípedos, sólo los destinados a un zoológico; en cuanto a (O), sólo polluelos de un día, peces, perros, gatos,
insectos u otros animales destinados a un zoológico — Pour «U», dans le cas des solipèdes, uniquement ceux expédiés dans un zoo; et
pour «O», uniquement les poussins d'un jour, poissons, chiens, chats, insectes ou autres animaux expédiés dans un zoo — Per (U) nel
caso di solipedi, soltanto quelli destinati ad uno zoo, e per (O), soltanto pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali
destinati ad uno zoo — (U) tikai tie nepārnadži, kas ir nodoti zoodārzam; (O) tikai vienu dienu veci cāļi, zivis, suņi, kaķi, kukaiņi un citi
dzīvnieki, kas ir nodoti zoodārzam — (U) neporakanopinių atveju, tiktai jei vežami į zoologijos sodą, ir (O) – tiktai vienadieniai
viščiukai, žuvys, šunys, katės, vabzdžiai arba kiti į zoologijos sodą vežami gyvūnai — Az (U) esetében páratlanujjú patások esetében
csak az állatkertbe szállított egyedek; az (O) esetében csak naposcsibék, halak, kutyák, macskák, rovarok vagy egyéb állatkertbe szállított
állatok — Għal (U) fil-każ ta' solipedi, dawk biss ikkonsenjati lil żu; u għal (O), flieles ta' ġurnata żmien, ħut, klieb, qtates, insetti, jew
annimali oħra kkonsenjati lil żu, biss — Voor (U) in het geval van eenhoevigen uitsluitend naar een dierentuin verzonden dieren, en
voor (O) uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, insecten of andere naar een dierentuin verzonden dieren — Przy (U) w
przypadku koniowatych, tylko przeznaczone do zoo; a przy (O), tylko jednodzienne kurczęta, ryby, psy, koty, owady i inne zwierzęta
przeznaczone do zoo — Relativamente a (U), no caso dos solípedes, só os de jardim zoológico; relativamente a (O), só pintos do dia,
peixes, cães, gatos, insectos ou outros animais de jardim zoológico — Pentru (U) în cazul solipedelor, numai cele încredințate unei
grădini zoologice; și pentru (O), doar pui de o zi, pești, câini, pisici, insecte sau alte animale încredințate unei grădini zoologice — Pre
(U) v prípade nepárnokopytníkov len tie, ktoré sa posielajú do ZOO; a pre (O) len jednodňové kurčatá, ryby, psy, mačky, hmyz alebo
iné zvieratá, ktoré sa posielajú do ZOO — Za (U) v primeru enokopitarjev, samo tisti, namenjeni v živalski vrt; in za (O), samo dan
stari piščanci, ribe, psi, mačke, žuželke, ali druge živali, namenjene v živalski vrt — Sorkka- ja kavioeläimistä (U) ainoastaan eläintarhaan
tarkoitetut kavioeläimet; muista eläimistä (O) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut untuvikot, kalat, koirat, kissat, hyönteiset tai muut
eläimet — För (U) när det gäller vilda och tama hovdjur, endast sådana som finns i djurparker; och för (O), endast daggamla kycklingar,
fiskar, hundar, katter, insekter eller andra djur i djurparker

(13) = Предназначено за транзитното преминаване през Европейската общност на пратки с някои продукти от животински произход за човешка
консумация, идващи за или от Русия, по реда на процедурите на съответното общностно законодателство — Určeno k přepravě přes
Evropské společenství pro zásilky s určitými výrobky živočišného původu pro lidskou spotřebu, které směřují do nebo pocházejí z
Ruska podle zvláštních postupů tušených v příslušném právu Společenství — Udpeget EF-transitsted for sendinger af visse animalske
produkter til konsum, som transporteres til eller fra Rusland i henhold til de særlige procedurer, der er fastsat i de relevante EFbestemmelser — Für den Versand von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus oder nach
Russland durch das Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaft gemäß den in den einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft
vorgesehenen Verfahren — Määratud transiidiks läbi Euroopa Ühenduse teatud inimtarbimiseks mõeldud loomset päritolu toodete
partiidele, mis lähevad Venemaale või tulevad Venemaalt ning kuuluvad vastavate ühenduse õigusaktidega ette nähtud protseduuride alla
— Προς διαμετακόμιση ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο μέσω της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, προερχόμενων από και κατευθυνόμενων προς τη Ρωσία, σύμφωνα με ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική κοινοτική
νομοθεσία — Designated for transit across the European Community for consignments of certain products of animal origin for human
consumption, coming to or from Russia under the specific procedures foreseen in relevant Community legislation — Designado para el
tránsito a través de la Comunidad Europea de partidas de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano,
que tienen Rusia como origen o destino, con arreglo a los procedimientos específicos previstos en la legislación comunitaria pertinente
— Désigné pour le transit, dans la Communauté européenne, d’envois de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, en provenance ou à destination de la Russie selon les procédures particulières prévues par la législation communautaire
applicable — Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo
umano, provenienti dalla o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria —
Norīkojums sūtījumu tranzītam caur Eiropas Kopienu noteiktu dzīvnieku izcelsmes produktu, kas tiek sūtīti uz Krieviju vai no tās,
patēriņam saskaņā ar noteiktu, attiecīgā Kopienas likumdošanā paredzētu kārtību — Skirta tam tikrų gyvulinės kilmės produktų, skirtų
žmonių maistui, siuntų tranzitui per Europos bendriją, vežamų į arba iš Rusijos vadovaujantis specialia atitinkamuose Bendrijos teisės
aktuose numatyta tvarka — Az Európai Közösségen keresztül történő tranzit szállításra kijelölve bizonyos emberi fogyasztásra szánt
állati eredetű termékek szállítmányai számára, amelyek Oroszországból érkeznek a vonatkozó közösségi jogszabályokban előre elrendelt
különleges eljárások szerint — Allokat għat-traġitt tul il-Komunità Ewropea għal kunsinji ta' ċerti prodotti għall-konsum tal-bniedem li
joriġinaw mill-annimali, provenjenti minn jew diretti lejn ir-Russja taħt il-proċeduri speċifiċi previsti fil-leġislazzjoni Komunitarja
rilevanti — Aangewezen voor doorvoer door de Europese Gemeenschap van partijen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong
die bestemd zijn voor menselijke consumptie, bestemd voor of afkomstig van Rusland, overeenkomstig de specifieke procedures van de
relevante communautaire wetgeving — Przeznaczone do przewozu przez Wspólnotę Europejską przesyłek pewnych produktów
pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych lub pochodzących z Rosji, na podstawie szczególnych procedur przewidzianych w odpowiednich przepisach Wspólnoty — Designado para o trânsito, na Comunidade Europeia, de
remessas de certos produtos de origem animal destinados ao consumo humano, com destino à Russia ou dela provenientes, ao abrigo
dos procedimentos específicos previstos pela legislação comunitária pertinente — Desemnat pentru tranzitul în cadrul Comunității
Europene privind transportul anumitor produse de origine animală destinate consumului uman, înspre sau dinspre Rusia, conform unor
proceduri specifice prevăzute de legislația comunitară relevantă — Určené na tranzit cez Európske spoločenstvo pre zásielky určitých
produktov živočíšneho pôvodu na ľudskú spotrebu pochádzajúce z Ruska podľa osobitných postupov plánovaných v príslušnej
legislatíve Spoločenstva — Določeno za tranzit preko Evropske skupnosti za pošiljke nekaterih proizvodov živalskega izvora za
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prehrano ljudi, ki prihajajo iz Rusije po posebnih postopkih, predvidenih v ustrezni zakonodaji Skupnosti — Asetettu passitukseen
Euroopan yhteisön kautta, kun on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetyksistä, jotka tulevat
Venäjälle tai lähtevät sieltä yhteisön lainsäädännön mukaisia erityismenettelyjä noudattaen — För transit genom Europeiska gemenskapen av sändningar av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, som transporteras till eller från
Ryssland enligt de särskilda förfaranden som fastställts i relevant gemenskapslagstiftning
(14) = Разрешени са ограничен брой видове, така както е определено от компетентния национален орган — Povoluje se omezený počet druhů
podle definice příslušných vnitrostátních orgánů — Et begrænset antal arter som fastsat af den kompetente nationale myndighed — Es
ist nur eine begrenzte, von der zuständigen nationalen Behörde festgelegte Anzahl Arten zugelassen — Lubatud on ainult piiratud arv
liike, mille on kindlaks määranud pädev siseriiklik asutus — Επιτρέπεται περιορισμένος μόνο αριθμός ειδών, τα οποία καθορίζονται από την
αρμόδια εθνική αρχή — A limited number of species are permitted, as defined by the competent national authority — Se permite un
número limitado de especies, tal como lo establezca la autoridad nacional competente — Suivant la définition de l’autorité nationale
compétente, un nombre limité d’espèces sont autorisées — Sono ammesse solo alcune specie quali definite dall'autorità nazionale
competente — Atļauts ierobežots sugu skaits, kā noteikusi attiecīgās valsts kompetentā iestāde — Leidžiamas ribotas skaičius rūšių, kaip
nustatyta kompetentingos nacionalinės institucijos — Korlátozott számú faj engedélyezett az illetékes nemzeti hatóság meghatározása
szerint — Numru limitat ta' speċi huwa permess, kif definit mill-awtorità nazzjonali kompetenti — Een beperkt aantal soorten is
toegelaten, als omschreven door de bevoegde nationale autoriteit — Dopuszcza się ograniczoną liczbę gatunków, jak określiły właściwe
władze krajowe — É permitido um número limitado de espécies, a definir pela autoridade nacional competente — Este permis un
număr limitat de specii, stabilit de autoritatea națională competentă — Je povolený obmedzený počet druhov, ako určil príslušný
národný orgán — Dovoljeno je omejeno število vrst, kakor je določil pristojni nacionalni organ — Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen määrittelemä rajoitettu määrä lajeja sallitaan — Ett begränsat antal arter tillåts, enligt vad som fastställts av den behöriga
nationella myndigheten
(15) = Това одобрение важи единствено до 31 юли 2011 г. — Toto schválení platí pouze do 31. července 2011 — Denne godkendelse gælder
kun indtil den 31. juli 2011 — Diese Genehmigung gilt nur bis zum 31. Juli 2011 — See heakskiit kehtib ainult 31. juulini 2011 — Η
έγκριση αυτή ισχύει μόνο έως τις 31 Ιουλίου 2011 — This approval is valid only until 31 July 2011 — Esta autorización únicamente es
válida hasta el 31 de julio de 2011 — Cette autorisation n’est valable que jusqu’au 31 juillet 2011 — La presente autorizzazione è
valida soltanto fino al 31 luglio 2011 — Šis apstiprinājums ir spēkā tikai līdz 2011. gada 31. jūlijam — Šis patvirtinimas galioja tik iki
2011 m. liepos 31 d. — A jóváhagyás 2011. július 31-ig érvényes — Din l-approvazzjoni hija valida biss sal-31 ta’ Lulju 2011 — Deze
goedkeuring is slechts geldig tot en met 31 juli 2011 — Niniejsze zatwierdzenie jest ważne do dnia 31 lipca 2011 r. — Esta aprovação
só é válida até 31 de Julho de 2011 — Această aprobare este valabilă numai până la 31 iulie 2011 — Toto schválenie je platné len do
31. júla 2011 — Ta odobritev velja samo do 31. julija 2011 — Tämä hyväksyntä on voimassa ainoastaan 31 päivään heinäkuuta 2011
saakka — Detta godkännande är bara giltigt till den 31 juli 2011

Страна: Белгия — Země: Belgie — Land: Belgien — Land: Belgien — Riik: Belgia — Χώρα: Βέλγιο — Country: Belgium
— País: Bélgica — Pays: Belgique — Paese: Belgio — Valsts: Beļģija — Šalis: Belgija — Ország: Belgium — Pajjiż:
Belġju — Land: België — Kraj: Belgia — País: Bélgica — Țara: Belgia — Krajina: Belgicko — Država: Belgija — Maa:
Belgia — Land: Belgien
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OCHZ

HC (2), NHC (2)
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Страна: България — Země: Bulharsko — Land: Bulgarien — Land: Bulgarien — Riik: Bulgaaria — Χώρα: Βουλγαρία —
Country: Bulgaria — País: Bulgaria — Pays: Bulgarie — Paese: Bulgaria — Valsts: Bulgārija — Šalis: Bulgarija —
Ország: Bulgária — Pajjiż: Bulgarija — Land: Bulgarije — Kraj: Bułgaria — País: Bulgária — Țara: Bulgaria — Krajina:
Bulharsko — Država: Bolgarija — Maa: Bulgaria — Land: Bulgarien
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Bregovo

BG 00199

R

HC(2), NHC

Burgas

BG 00299

P

HC(2), NHC

Gjushevo

BG 00399

R

HC(2), NHC

Kalotina

BG 00499

R

HC(2), NHC

U, E, O

Kapitan Andreevo

BG 00599

R

HC, NHC

U, E, O

Sofia

BG 00699

A

HC(2), NHC(2)

E, O

Varna

BG 00799

P

HC(2), NHC

Zlatarevo

BG 00899

R

HC(2), NHC

Страна: Чешка Република — Země: Česká republika — Land: Tjekkiet — Land: Tschechische Republik — Riik: Tšehhi
Vabariik — Χώρα: Τσεχία — Country: Czech Republic — País: República Checa — Pays: République tchèque — Paese:
Repubblica ceca — Valsts: Čehija — Šalis: Čekijos Respublika — Ország: Cseh Köztársaság — Pajjiż: Repubblika Ċeka
— Land: Tsjechië — Kraj: Republika Czeska — País: República Checa — Țara: Republica Cehă — Krajina: Česká
republika — Država: Češka — Maa: Tšekki — Land: Tjeckien
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CZ 00099
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HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC(NT)(2)
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Страна: Дания — Země: Dánsko — Land: Danmark — Land: Dänemark — Riik: Taani — Χώρα: Δανία — Country:
Denmark — País: Dinamarca — Pays: Danemark — Paese: Danimarca — Valsts: Dānija — Šalis: Danija — Ország:
Dánia — Pajjiż: Danimarka — Land: Denemarken — Kraj: Dania — País: Dinamarca — Țara: Danemarca — Krajina:
Dánsko — Država: Danska — Maa: Tanska — Land: Danmark
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Ålborg 1 (Greenland Port) 1

DK 02299

P

HC-T(FR)(1)(2)

Ålborg 2 (Greenland Port) 2

DK 51699

P

HC(2), NHC (2)

Århus

DK 02199

P

HC(1)(2), NHC-T(FR),
NHC-NT(2)(11)

Esbjerg

DK 02399

P

HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2),
NHC-NT(11)

Fredericia

DK 11099

P

HC(1)(2), NHC(2), NHC-(NT)11

Hanstholm

DK 11399

P

HC-T(FR)(1)(3)

Hirtshals

DK 11599

P

Billund

DK 01799

A

4

5

Centre 1

HC-T(FR)(1)(2)

Centre 2

HC-T(FR)(1)(2)
HC-T(1)(2), NHC(2)
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4

5

Centre 1, SAS 1 (North)

HC(1)(2), NHC*

Centre 2, SAS 2 (East)

HC*, NHC(2)

Centre 3

6

U, E, O

København

DK 21699

P

HC(1), NHC-T(FR), NHC-NT

Kolding

DK 01899

P

NHC(11)

Skagen

DK 01999

P

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Страна: Германия — Země: Německo — Land: Tyskland — Land: Deutschland — Riik: Saksamaa — Χώρα: Γερμανία —
Country: Germany — País: Alemania — Pays: Allemagne — Paese: Germania — Valsts: Vācija — Šalis: Vokietija —
Ország: Németország — Pajjiż: Ġermanja — Land: Duitsland — Kraj: Niemcy — País: Alemanha — Țara: Germania —
Krajina: Nemecko — Država: Nemčija — Maa: Saksa — Land: Tyskland
1

2

3

4

5

Berlin-Tegel

DE 50299

A

HC, NHC

Brake

DE 51599

P

NHC-NT(4)

Bremen

DE 50699

P

HC, NHC

Bremerhaven

DE 50799

P

HC, NHC

Cuxhaven

DE 51699

P

IC 1

HC-T(FR)(3)

IC 2

HC-T(FR)(3)

6

O

Düsseldorf

DE 51999

A

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Frankfurt/Main

DE 51099

A

HC, NHC

U, E, O

Hahn Airport

DE 55999

A

HC(2), NHC(2)

O

Hamburg Flughafen

DE 50999

A

HC, NHC

O

Hamburg Hafen

DE 50899

P

Burchardkai

HC, NHC-NT, NHC-T(FR)

Frigo Altenwerder

HC

Rosshafen

NHC

Hannover-Langenhagen

DE 51799

A

HC(2), NHC(2)

O

Kiel

DE 52699

P

HC, NHC

E

Köln

DE 52099

A

HC(2), NHC(2)

O

Konstanz Straße

DE 53199

R

HC, NHC

U, E, O

Leipzig-Halle Flughafen

DE 56099

A

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Lübeck

DE 52799

P

HC, NHC

U, E

München

DE 49699

A

HC(2), NHC(2)

O

Rostock

DE 51399

P

HC, NHC

U, E, O

Rügen

DE 51199

P

HC(3)

Schönefeld

DE 50599

A

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Stuttgart

DE 49099

A

HC(2), NHC(2)

O

Weil/Rhein

DE 49199

R

HC, NHC

U, E, O

RO
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Страна: Естония — Země: Estonsko — Land: Estland — Land: Estland — Riik: Eesti — Χώρα: Εσθονία — Country:
Estonia — País: Estonia — Pays: Estonie — Paese: Estonia — Valsts: Igaunija — Šalis: Estija — Ország: Észtország —
Pajjiż: Estonja — Land: Estland — Kraj: Estonia — País: Estónia — Țara: Estonia — Krajina: Estónsko — Država:
Estonija — Maa: Viro — Land: Estland
1

2

3

Luhamaa

EE 00199

R

Muuga

EE 00399

P

4

5

HC, NHC

6

U, E

IC 1

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

AS Refetra

HC-T(FR)2

Narva

EE 00299

R

HC, NHC-NT

Paldiski

EE 00599

P

HC(2), NHC-NT(2)

Страна: Гърция — Země: Řecko — Land: Grækenland — Land: Griechenland — Riik: Kreeka — Χώρα: Ελλάς —
Country: Greece — País: Grecia — Pays: Grèce — Paese: Grecia — Valsts: Grieķija — Šalis: Graikija — Ország:
Görögország — Pajjiż: Greċja — Land: Griekenland — Kraj: Grecja — País: Grécia — Țara: Grecia — Krajina: Grécko
— Država: Grčija — Maa: Kreikka — Land: Grekland
1

2

3

4

5

6

Evzoni

GR 06099

R

HC, NHC-NT

U, E, O

Athens International Airport

GR 05599

A

HC(2), NHC-NT(2)

U, E, O

Idomeni

GR 06299

F

Kakavia

GR 07099

R

HC(2), NHC-NT

Neos Kafkassos

GR 06399

F

HC(2), NHC-NT

U, E

Neos Kafkassos

GR 06399

R

HC, NHC-NT

U, E

Peplos

GR 07299

R

HC(2), NHC-NT

E

Pireas

GR 05499

P

HC(2), NHC-NT

Thessaloniki

GR 05799

A

HC-T(CH)(2), NHC-NT

Thessaloniki

GR 05699

P

HC(2), NHC-NT

U, E

O

Страна: Испания — Země: Španělsko — Land: Spanien — Land: Spanien — Riik: Hispaania — Χώρα: Ισπανία —
Country: Spain — País: España — Pays: Espagne — Paese: Spagna — Valsts: Spānija — Šalis: Ispanija — Ország:
Spanyolország — Pajjiż: Spanja — Land: Spanje — Kraj: Hiszpania — País: Espanha — Țara: Spania — Krajina:
Španielsko — Država: Španija — Maa: Espanja — Land: Spanien
1

A Coruña–Laxe

Algeciras

2

3

ES 48899

P

ES 47599

P

4

5

A Coruña

HC, NHC

Laxe

HC

Productos

HC, NHC

Animales

6

U, E, O

Alicante

ES 49999

A

HC(2), NHC(2)

Alicante

ES 48299

P

HC, NHC-NT

O

RO
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2

3

4

5

Almería

ES 50099

A

HC(2), NHC(2)

Almería

ES 48399

P

HC, NHC-NT

Asturias

ES 50199

A

HC(2)

Barcelona

ES 50299

A

HC(2), NHC-T(CH)(2) NHC-NT(2)

O

Flightcare

HC(2), NHC(2)

O

ES 47199

P

HC, NHC

Bilbao

ES 50399

A

HC(2), NHC(2)

Bilbao

ES 48499

P

HC, NHC

Cádiz

ES 47499

P

HC, NHC

Cartagena

ES 48599

P

HC, NHC

Castellón

ES 49799

P

HC, NHC

Gijón

ES 48699

P

HC, NHC

Gran Canaria

ES 50499

A

HC(2), NHC-NT(2)

Huelva

ES 48799

P

ES 48199

P

Puerto interior

HC

Puerto exterior

NHC-NT

Productos

HC, NHC

Animales
Madrid

ES 47899

A

O

Iberia

Barcelona

Las Palmas de Gran Canaria

6

O

O

U, E, O

Iberia

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

U, E, O

PER4

HC-T(CH)(2)

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Málaga

ES 50599

A

HC(2), NHC(2)

O

Málaga

ES 47399

P

HC, NHC

U, E, O

Marín

ES 49599

P

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

Palma de Mallorca

ES 47999

A

HC(2)-NT, HC(2)-T(CH),
HC(2)-T(FR)*, NHC(2)-NT,
NHC(2)-T(CH), NHC(2)-T(FR)*

Santa Cruz de Tenerife

ES 48099

P

Dársena

HC

Dique

NHC

Santander

ES 50799

A

HC(2), NHC(2)

Santander

ES 48999

P

HC, NHC

Santiago de Compostela

ES 49899

A

HC(2), NHC(2)

San Sebastián*

ES 50699

A

HC(2)*, NHC(2)*

Sevilla

ES 50899

A

HC(2), NHC(2)

O

U, E, O

O

RO
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3

4

Sevilla

ES 49099

P

HC, NHC

Tarragona

ES 49199

P

HC, NHC

Tenerife Norte

ES 50999

A

HC(2)

Tenerife Sur

ES 49699

A

Productos

5

HC(2), NHC(2)

Animales

U, E, O

Valencia

ES 51099

A

HC(2), NHC(2)

Valencia

ES 47299

P

HC, NHC

Vigo

ES 51199

A

HC(2), NHC(2)

Vigo

ES 47699

P

Vilagarcia–Ribeira–Caramiñal

Vitoria

ES 49499

ES 49299

P

A

O

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

Pantalan 3

HC-T(FR)(2)(3)

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

Frigalsa

HC-T(FR)(2)(3)

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

Vieirasa

HC-T(FR)(3)

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)

Vilagarcia

HC(2), NHC(2)(11)

Ribeira

HC

Caramiñal

HC

Productos

HC(2), NHC-NT(2), NHC-T(CH)(2)

Animales
Zaragoza

ES 49399

6

U, E, O

A

HC(2)

Страна: Франция — Země: Francie — Land: Frankrig — Land: Frankreich — Riik: Prantsusmaa — Χώρα: Γαλλία —
Country: France — País: Francia — Pays: France — Paese: Francia — Valsts: Francija — Šalis: Prancūzija — Ország:
Franciaország — Pajjiż: Franza — Land: Frankrijk — Kraj: Francja — País: França — Țara: Franța — Krajina:
Francúzsko — Država: Francija — Maa: Ranska — Land: Frankrike
1

2

3

4

5

Beauvais

FR 16099

A

Bordeaux

FR 13399

A

HC-T(1), HC-NT, NHC

Bordeaux

FR 23399

P

HC-NT

Boulogne

FR 16299

P

HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)

Brest

FR 32999

A

HC-T(CH)(1)(2)

Brest

FR 12999

P

HC-T(FR)(1), NHC-T(FR)

6

E

RO
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3

Châteauroux – Déols

FR 13699

A

Concarneau – Douarnenez

FR 22999

P

Deauville

FR 11499

A

Dunkerque

FR 15999

P

Ferney – Voltaire (Genève)

FR 20199

A

Le Havre

FR 17699

P

Lorient

FR 15699

P

Lyon – Saint-Exupéry

FR 16999

A

Marseille Port (15)

FR 11399

P

L 136/31

4

5

6

HC-T(2)
Concarneau

HC-T(1)(3)

Douarnenez

HC-T(FR)(1)(3)
E

Caraibes

HC-T(1), HC-NT

Maison Blanche

NHC-NT
HC-T(1)(2), HC-NT, NHC

Route des marais

HC-T(1), HC-NT, NHC

Dugrand

HC-T(FR)(1)(2)

EFBS

HC-T(FR)(1)(2)

Fécamp

HC-NT(6), NHC-NT(6)

CCIM

NHC-NT(4)
HC-T(1), HC-NT, NHC

Hangar 14
STEF

O

O
E

HC-T(1)(2), HC-NT(2)

Marseille – Fos-sur-Mer

FR 31399

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Marseille aéroport

FR 21399

A

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

Nantes – Saint-Nazaire

FR 14499

P

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

Nice

FR 10699

A

HC-T(CH)(1)(2)

Orly

FR 29499

A

SFS

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

Air France

HC-T(1), HC-NT

Réunion – Port Réunion

FR 29999

P

HC(1), NHC

Réunion – Roland-Garros

FR 19999

A

HC(1), NHC

Roissy – Charles-de-Gaulle

FR 19399

A

Air France

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

France Handling

HC-T(1), HC-NT, NHC

Station animalière

O

O

O

U, E, O

Rouen

FR 27699

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Saint Louis Bâle

FR 26899

A

HC-T(1), HC-NT, NHC

Saint Louis Bâle

FR 16899

R

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

RO
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2

3

4

Saint-Malo

FR 13599

P

NHC-NT

Saint-Julien Bardonnex

FR 17499

R

HC-T(1), HC-NT, NHC

Sète

FR 13499

P

Toulouse – Blagnac

FR 13199

A

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

Vatry

FR 15199

A

HC-T(CH)(1)(2)

Frontignan

5

6

U, O

HC-T(1), HC-NT
O

Страна: Ирландия — Země: Irsko — Land: Irland — Land: Irland — Riik: Iirimaa — Χώρα: Ιρλανδία — Country:
Ireland — País: Irlanda — Pays: Irlande — Paese: Irlanda — Valsts: Īrija — Šalis: Airija — Ország: Írország — Pajjiż:
Irlanda — Land: Ierland — Kraj: Irlandia — País: Irlanda — Țara: Irlanda — Krajina: Írsko — Država: Irska — Maa:
Irlanti — Land: Irland
1

2

3

4

5

Dublin Airport

IE 02999

A

Dublin Port

IE 02899

P

HC(2), NHC

Shannon

IE 03199

A

HC(2), NHC(2)

6

E, O

U, E, O

Страна: Италия — Země: Itálie — Land: Italien — Land: Italien — Riik: Itaalia — Χώρα: Ιταλία — Country: Italy —
País: Italia — Pays: Italie — Paese: Italia — Valsts: Itālija — Šalis: Italija — Ország: Olaszország — Pajjiż: Italja —
Land: Italië — Kraj: Włochy — País: Itália — Țara: Italia — Krajina: Taliansko — Država: Italija — Maa: Italia —
Land: Italien
1

2

3

Ancona

IT 10199

A

Ancona

IT 00199

P

4

5

6

HC, NHC
VIS

HC

Garbage

NHC

Bari

IT 00299

P

HC, NHC-NT

Bergamo

IT 03999

A

HC, NHC

Bologna-Borgo Panigale

IT 00499

A

HC, NHC

Brescia Montichiari Airport

IT 04599

A

HC(2), NHC(2)

Campocologno

IT 03199

F

Chiasso

IT 10599

F

HC, NHC

U, O

Chiasso

IT 00599

R

HC, NHC

U, O

Civitavecchia

IT 04399

P

HC-T(2)

Genova

IT 01099

P

O

U

Calata Sanità (terminal Sech)

HC(2), NHC-NT(2)

Nino Ronco (terminal Messina)

NHC-NT(2)

Porto di Voltri (Voltri)

HC(2), NHC-NT(2)

Ponte Paleocapa

NHC-NT(6)

RO
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2

3

4

5

Genova

IT 11099

A

HC(2), NHC(2)

Gioia Tauro

IT 04099

P

HC, NHC

Gran San Bernardo-Pollein

IT 02099

R

HC, NHC

La Spezia

IT 03399

P

HC, NHC

Livorno–Pisa

IT 01399

P

Porto Commerciale

HC, NHC-NT

Sintermar

HC, NHC

Lorenzini

HC, NHC-NT

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC

6

O

U, E

Livorno-Pisa

IT 04299

A

HC(2), NHC(2)

Milano-Linate

IT 01299

A

HC(2), NHC(2)

O

Milano-Malpensa

IT 01599

A

HC(2), NHC(2)

O

Magazzini aeroportuali ALHA
SEA

U, E

Cargo City MLE

HC, NHC

Molo Bausan

HC, NHC

Napoli

IT 01899

P

Napoli

IT 11899

A

HC, NHC-NT

Olbia

IT 02299

P

HC-T(FR)(3)

Palermo

IT 01999

A

HC-T

Palermo

IT 11999

P

HC

Ravenna

IT 03499

P

Sapir 1

NHC-NT

TCR

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

Setramar

NHC-NT

Docks Cereali

NHC-NT

Reggio Calabria*

IT 01799

P

HC*, NHC*

Reggio Calabria

IT 11799

A

HC, NHC

Roma-Fiumicino

IT 00899

A

Alitalia

HC, NHC

Cargo City ADR

HC, NHC

Isola Veterinaria

O

O

U, E, O

Rimini

IT 04199

A

HC(2), NHC(2)

Salerno

IT 03599

P

HC, NHC

Taranto

IT 03699

P

HC, NHC

Torino-Caselle*

IT 02599

A

HC-T(2),* NHC-NT(2)*

Trapani

IT 03799

P

HC

O*

RO
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3

4

Trieste

IT 02699

P

Venezia

IT 12799

A

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

Venezia

IT 02799

P

HC-T, NHC-NT

Verona

IT 02999

A

HC(2), NHC(2)

Vado Ligure Savona Port

IT 04499

P

HC(2), NHC-NT(2)

Hangar 69

5

6

HC, NHC

Страна: Кипър — Země: Kypr — Land: Cypern — Land: Zypern — Riik: Küpros — Χώρα: Κύπρος — Country: Cyprus
— País: Chipre — Pays: Chypre — Paese: Cipro — Valsts: Kipra — Šalis: Kipras — Ország: Ciprus — Pajjiż: Ċipru —
Land: Cyprus — Kraj: Cypr — País: Chipre — Țara: Cipru — Krajina: Cyprus — Država: Ciper — Maa: Kypros —
Land: Cypern
1

2

3

4

5

Larnaka

CY 40099

A

HC(2), NHC-NT(2)

Lemesos

CY 50099

P

HC(2), NHC-NT

6

O

Страна: Латвия — Země: Lotyšsko — Land: Letland — Land: Lettland — Riik: Läti — Χώρα: Λεττονία — Country:
Latvia — País: Letonia — Pays: Lettonie — Paese: Lettonia — Valsts: Latvija — Šalis: Latvija — Ország: Lettország —
Pajjiż: Latvja — Land: Letland — Kraj: Łotwa — País: Letónia — Țara: Letonia — Krajina: Lotyšsko — Država: Latvija
— Maa: Latvia — Land: Lettland
1

2

3

4

Daugavpils

LV 81699

F

HC(2), NHC(NT)(2)

Grebņeva (13)

LV 72199

R

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

Pātarnieki

LV 73199

R

IC1

5

6

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

IC2

U, E, O

Rēzekne (13)

LV 74299

F

HC(2), NHC(NT)(2)

Rīga (Riga Port)

LV 21099

P

HC(2), NHC(2)
Kravu termināls

HC-T(FR)(2) HC-NT(2)

Rīga (Baltmarine Terminal)

LV 05099

P

HC-T(FR)(2)

Terehova (13)

LV 72299

R

HC, NHC-NT

Ventspils

LV 31199

P

HC(2), NHC(2)

E, O

Страна: Литва — Země: Litva — Land: Litauen — Land: Litauen — Riik: Leedu — Χώρα: Λιθουανία — Country:
Lithuania — País: Lituania — Pays: Lituanie — Paese: Lituania — Valsts: Lietuva — Šalis: Lietuva — Ország: Litvánia
— Pajjiż: Litwanja — Land: Litouwen — Kraj: Litwa — País: Lituânia — Țara: Lituania — Krajina: Litva — Država:
Litva — Maa: Liettua — Land: Litauen
1

2

3

4

5

Kena (13)

LT 01399

F

HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR),
NHC-NT

Kybartai (13)

LT 01899

R

HC, NHC

6

RO
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3

4

Kybartai (13)

LT 02199

F

HC, NHC

Lavoriškės (13)

LT 01199

R

HC, NHC

Medininkai (13)

LT 01299

R

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

Molo

LT 01699

P

HC-T(FR)(2), HC-NT(2),
T(FR)(2), NHC-NT(2)

Malkų įlankos

LT 01599

P

HC, NHC
Laistų

5

6

U, E, O
NHC-

HC

Pilies

LT 02299

P

HC-T(FR)(2), HC-NT(2),
T(FR)(2), NHC-NT(2)

Panemunė (13)

LT 01799

R

HC, NHC

Pagėgiai (13)

LT 02099

F

HC, NHC

Šalčininkai (13)

LT 01499

R

HC, NHC

Vilnius

LT 01999

A

HC, NHC

NHC-

O

Страна: Люксембург — Země: Lucembursko — Land: Luxembourg — Land: Luxemburg — Riik: Luksemburg —
Χώρα: Λουξεμβούργο — Country: Luxembourg — País: Luxemburgo — Pays: Luxembourg — Paese: Lussemburgo
— Valsts: Luksemburga — Šalis: Liuksemburgas — Ország: Luxemburg — Pajjiż: Lussemburgu — Land: Luxemburg —
Kraj: Luksemburg — País: Luxemburgo — Țara: Luxemburg — Krajina: Luxembursko — Država: Luksemburg —
Maa: Luxemburg — Land: Luxemburg
1

Luxembourg

2

3

LU 00199

A

4

5

Centre 1

HC

Centre 2

NHC-NT

6

U, E, O

Страна: Унгария — Země: Maďarsko — Land: Ungarn — Land: Ungarn — Riik: Ungari — Χώρα: Ουγγαρία —
Country: Hungary — País: Hungría — Pays: Hongrie — Paese: Ungheria — Valsts: Ungārija — Šalis: Vengrija —
Ország: Magyarország — Pajjiż: Ungerija — Land: Hongarije — Kraj: Węgry — País: Hungria — Țara: Ungaria —
Krajina: Maďarsko — Država: Madžarska — Maa: Unkari — Land: Ungern
1

2

3

4

5

6

Budapest–Ferihegy

HU 00399

A

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

Eperjeske

HU 02899

F

HC-T(CH)(2), HC(NT(2),
T(CH)(2), NHC-NT(2)

Gyékényes

HU 00499

F

HC(2), NHC(2)

Kelebia

HU 02499

F

HC-T(CH)(2), HC(NT(2),
T(CH)(2), NHC-NT(2)

Letenye

HU 01199

R

HC(2), NHC-NT(2)

Röszke

HU 02299

R

HC(2), NHC-NT(2)

E

Záhony

HU 02799

R

HC(2), NHC-NT(2)

U, E

O

NHC-

NHC-

RO
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Страна: Малта — Země: Malta — Land: Malta — Land: Malta — Riik: Malta — Χώρα: Μάλτα — Country: Malta —
País: Malta — Pays: Malte — Paese: Malta — Valsts: Malta — Šalis: Malta — Ország: Málta — Pajjiż: Malta — Land:
Malta — Kraj: Malta — País: Malta — Țara: Malta — Krajina: Malta — Država: Malta — Maa: Malta — Land: Malta
1

2

3

Luqa

MT 01099

A

HC(2), NHC(2)

Marsaxxlok

MT 03099

P

HC, NHC

Valetta

MT 02099

P

Страна: Нидерландия —
Κάτω Χώρες — Country:
— Šalis: Nyderlandai —
Baixos — Țara: Țările
1

Amsterdam

4

5

O, U, E

U, E,

Země: Nizozemsko — Land: Nederlandene — Land: Niederlande — Riik: Holland — Χώρα:
Netherlands — País: Países Bajos — Pays: Pays-Bas — Paese: Paesi Bassi — Valsts: Nīderlande
Ország: Hollandia — Pajjiż: Olanda — Land: Nederland — Kraj: Niderlandy — País: Países
de Jos — Krajina: Holandsko — Država: Nizozemska — Maa: Alankomaat — Land:
Nederländerna
2

3

NL 01399

A

4

Aero Ground Services

5

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

KLM-2

Amsterdam

NL 01799

P

Eemshaven

NL 01899

P

Harlingen

NL 02099

P

Maastricht

NL 01599

A

Rotterdam

NL 01699

P

Vlissingen

6

NL 02199

P

6

O(14)
U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

Cornelius Vrolijk

HC-T(FR)(2)(3)

Daalimpex Velzen

HC-T

PCA

HC(2), NHC(2)

Kloosterboer IJmuiden

HC-T(FR)

O(14)

HC-T(2), NHC-T(FR)(2)
Daalimpex

HC-T
HC, NHC

U, E, O

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

Kloosterboer

HC-T(FR)

Wibaco

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)

Van Heezik

HC-T(2)

Daalimpex

HC-T(2), NHC-T(FR)(2)

Kloosterboer

HC-T(2), HC-NT

Страна: Австрия — Země: Rakousko — Land: Østrig — Land: Österreich — Riik: Austria — Χώρα: Αυστρία —
Country: Austria — País: Austria — Pays: Autriche — Paese: Austria — Valsts: Austrija — Šalis: Austrija —
Ország: Ausztria — Pajjiż: Awstrija — Land: Oostenrijk — Kraj: Austria — País: Áustria — Țara: Austria —
Krajina: Rakúsko — Država: Avstrija — Maa: Itävalta — Land: Österrike
1

2

3

4

5

Feldkirch–Buchs

AT 01399

F

HC-NT(2), NHC-NT

Feldkirch–Tisis

AT 01399

R

HC(2), NHC-NT

6

E

RO
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2

3

4

5

6

Höchst

AT 00699

R

HC, NHC-NT

U, E, O

Linz

AT 00999

A

HC(2), NHC(2)

O, E, U(8)

Wien–Schwechat

AT 01599

A

HC(2), NHC(2)

O

Страна: Полша — Země: Polsko — Land: Polen — Land: Polen — Riik: Poola — Χώρα: Πολωνία — Country: Poland
— País: Polonia — Pays: Pologne — Paese: Polonia — Valsts: Polija — Šalis: Lenkija — Ország: Lengyelország —
Pajjiż: Polonja — Land: Polen — Kraj: Polska — País: Polónia — Țara: Polonia — Krajina: Poľsko — Država: Poljska
— Maa: Puola — Land: Polen
1

2

3

4

5

Bezledy (13)

PL 28199

R

HC, NHC

U, E, O

Dorohusk

PL 06399

R

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

O

Gdańsk

PL 22299

P

HC(2), NHC(2)

Gdynia

PL 22199

P

IC 1

HC, NHC

IC 2

HC-T(FR)(2)

6

U, E, O

Hrebenne

PL 06499

R

HC, NHC

Korczowa

PL 18199

R

HC, NHC

U, E, O

Kukuryki-Koroszczyn

PL 06199

R

HC, NHC

U, E, O

Kuźnica Białostocka (13)

PL 20199

R

HC, NHC

U, E, O

Świnoujście

PL 32299

P

HC, NHC

Szczecin

PL 32199

P

HC, NHC

Terespol-Kobylany

PL 06299

F

HC, NHC

Warszawa Okęcie

PL 14199

A

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Страна: Португалия — Země: Portugalsko — Land: Portugal — Land: Portugal — Riik: Portugal — Χώρα: Πορτογαλία
— Country: Portugal — País: Portugal — Pays: Portugal — Paese: Portogallo — Valsts: Portugāle — Šalis: Portugalija
— Ország: Portugália — Pajjiż: Portugall — Land: Portugal — Kraj: Portugalia — País: Portugal — Țara: Portugalia —
Krajina: Portugalsko — Država: Portugalska — Maa: Portugali — Land: Portugal
1

2

3

Aveiro

PT 04499

P

HC-T(3)

Faro

PT 03599

A

HC(2)

O

Funchal (Madeira)

PT 05699

A

HC, NHC

O

Funchal (Madeira)

PT 03699

P

HC-T

Horta (Açores)

PT 04299

P

HC-T(FR)(3)

Lisboa

PT 03399

A

Centre 1

HC(2)

Lisboa

PT 03999

P

Liscont

HC(2), NHC

Xabregas

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

Peniche

PT 04699

P

4

5

HC-T(FR)(3)

6

O

RO
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2

3

4

5

Ponta Delgada (Açores)

PT 03799

A

NHC-NT

Ponta Delgada (Açores)

PT 05799

P

HC-T(FR)(3), NHC-T(FR)(3)

Porto

PT 03499

A

HC-T(2), NHC-NT(2)

Porto

PT 04099

P

HC, NHC-NT

Praia da Vitória (Açores)

PT 03899

P

Setúbal

PT 04899

P

HC(2), NHC

Sines

PT 05899

P

HC(2), NHC

Viana do Castelo

PT 04399

P

HC-T(FR)(3)

6

O

U, E

Страна: Румъния — Země: Rumunsko — Land: Rumænien — Land: Rumänien — Riik: Rumeenia — Χώρα: Ρουμανία
— Country: Romania — País: Rumanía — Pays: Roumanie — Paese: Romania — Valsts: Rumānija — Šalis: Rumunija
— Ország: Románia — Pajjiż: Rumanija — Land: Roemenië — Kraj: Rumunia — País: Roménia — Țara: România —
Krajina: Rumunsko — Država: Romunija — Maa: Romania — Land: Rumänien
1

Albita

2

3

RO 40199

R

4

5

IC 1

HC(2)

IC 2

NHC-T(CH), NHC-NT

6

IC 3
Bucharest Henri Coandă

RO 10199

A

IC 1

U, E, O
HC-NT(2),
NT(2)

HC-T(CH)(2),

NHC-

IC 2

E, O

Constanta North

RO 15199

P

HC(2), NHC-NT(2)

Constanta South–Agigea

RO 15299

P

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

Halmeu

RO 33199

R

IC 1

HC(2), NHC(2)

IC 2

U, E, O

Sculeni Iasi

RO 25199

R

HC(2), NHC(2)

Siret

RO 36199

R

HC(2), NHC(2)

Stamora Moravita

RO 38199

R

IC 1
IC 2

HC(2), NHC(2)
U, E, O

RO
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Страна: Словения — Země: Slovinsko — Land: Slovenien — Land: Slowenien — Riik: Sloveenia — Χώρα: Σλοβενία —
Country: Slovenia — País: Eslovenia — Pays: Slovénie — Paese: Slovenia — Valsts: Slovēnija — Šalis: Slovėnija —
Ország: Szlovénia — Pajjiż: Slovenja — Land: Slovenië — Kraj: Słowenia — País: Eslovénia — Țara: Slovenia —
Krajina: Slovinsko — Država: Slovenija — Maa: Slovenia — Land: Slovenien
1

2

3

4

5

6

Dobova

SI 00699

F

HC(2), NHC(2)

U, E

Gruškovje

SI 00199

R

HC, NHC-T (FR), NHC-NT

O

Jelšane

SI 00299

R

HC, NHC-NT, NHC-T(CH)

O

Koper

SI 00399

P

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

Ljubljana Brnik

SI 00499

A

HC(2), NHC(2)

O

Obrežje

SI 00599

R

HC, NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

U, E, O

Страна: Словакия — Země: Slovensko — Land: Slovakiet — Land: Slowakei — Riik: Slovakkia — Χώρα: Σλοβακία —
Country: Slovakia — País: Eslovaquia — Pays: Slovaquie — Paese: Slovacchia — Valsts: Slovākija — Šalis: Slovakija —
Ország: Szlovákia — Pajjiż: Slovakja — Land: Slowakije — Kraj: Słowacja — País: Eslováquia — Țara: Slovacia —
Krajina: Slovensko — Država: Slovaška — Maa: Slovakia — Land: Slovakien
1

Bratislava

2

3

SK 00399

A

4

IC 1

5

HC(2), NHC(2)

IC 2
Vyšné Nemecké

SK 00199

R

E, O

IC 1

HC, NHC

IC 2
Čierna nad Tisou

SK 00299

6

U, E

F

HC, NHC

Страна: Финландия — Země: Finsko — Land: Finland — Land: Finnland — Riik: Soome — Χώρα: Φινλανδία —
Country: Finland — País: Finlandia — Pays: Finlande — Paese: Finlandia — Valsts: Somija — Šalis: Suomija —
Ország: Finnország — Pajjiż: Finlandja — Land: Finland — Kraj: Finlandia — País: Finlândia — Țara: Finlanda —
Krajina: Fínsko — Država: Finska — Maa: Suomi — Land: Finland
1

2

3

4

5

Hamina

FI 20599

P

HC(2), NHC(2)

Helsinki

FI 10199

A

HC(2), NHC(2)

Helsinki

FI 00199

P

HC(2), NHC-NT

Vaalimaa

FI 10599

R

HC(2), NHC

6

O

U, E, O

RO
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Страна: Швеция — Země: Švédsko — Land: Sverige — Land: Schweden — Riik: Rootsi — Χώρα: Σουηδία — Country:
Sweden — País: Suecia — Pays: Suède — Paese: Svezia — Valsts: Zviedrija — Šalis: Švedija — Ország: Svédország —
Pajjiż: Svezja — Land: Zweden — Kraj: Szwecja — País: Suécia — Țara: Suedia — Krajina: Švédsko — Država:
Švedska — Maa: Ruotsi — Land: Sverige
1

2

3

Göteborg

SE 14299

P

Göteborg–Landvetter

SE 14199

A

4

IC 1

5

6

HC(2), NHC(2)-NT

E*, O*

HC(2), NHC(2)

O

IC 2

E

Helsingborg

SE 12399

P

HC(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

Norrköping

SE 05199

A

Stockholm

SE 01199

P

HC(2)

Stockholm-Arlanda

SE 01299

A

HC(2), NHC(2)

E

O

Страна: Обединено кралство — Země: Spojené království — Land: Det Forenede Kongerige — Land: Vereinigtes
Königreich — Riik: Suurbritannia — Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο — Country: United Kingdom — País: Reino Unido —
Pays: Royaume-Uni — Paese: Regno Unito — Valsts: Apvienotā Karaliste — Šalis: Jungtinė Karalystė — Ország:
Egyesült Királyság — Pajjiż: Renju Unit — Land: Verenigd Koninkrijk — Kraj: Zjednoczone Królestwo — País:
Reino Unido — Țara: Regatul Unit — Krajina: Spojené kráľovstvo — Država: Združeno kraljestvo — Maa:
Yhdistynyt kuningaskunta — Land: Förenade kungariket
1

2

3

Belfast

GB 41099

A

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

Belfast

GB 40099

P

HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2)

Bristol

GB 11099

P

HC-T(FR)(1), HC-NT(1), NHC-NT

Falmouth

GB 14299

P

HC-T(1), HC-NT(1)

Felixstowe

GB 13099

P

Gatwick

GB 13299

A

4

GB 31099

A

Grimsby–Immingham

GB 12299

P

Grove Wharf Wharton

GB 11599

P

Heathrow

GB 12499

A

6

TCEF

HC-T(1), NHC-T(FR), NHC-NT

ATEF

HC-NT(1)

IC 1
IC 2

Glasgow

5

O
HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)
HC-T(1)(2),
NT(2)

Centre 1

HC-NT(1)(2),

NHC-

HC-T(FR)(1)
NHC-NT(4)

Centre 1

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

Centre 2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2)

Animal Reception Centre

U, E, O

RO
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2

3

4

5

6

Hull

GB 14199

P

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-NT

Invergordon

GB 30299

P

NHC-NT(4)

Liverpool

GB 12099

P

HC(1)(2), NHC(2)

Luton

GB 10099

A

Manchester

GB 13799

A

U, E
IC 1

O(14)

IC 2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2),

IC 3

NHC(2)

Manston

GB 14499

A

HC(1)(2), NHC(2)

Nottingham–East Midlands

GB 12199

A

HC-T(1), HC-NT(1),
NHC-NT

Peterhead

GB 30699

P

HC-T(FR)(1,2,3)

Prestwick

GB 31199

A

Southampton

GB 11399

P

HC-T(1), HC-NT(1), NHC

Stansted

GB 14399

A

HC-NT(1)(2), NHC-NT(2)

Thamesport

GB 11899

P

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

Tilbury

GB 10899

P

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-T (FR),
NHC-NT”

NHC-T(FR),

U, E

U, E
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ANEXA II
Anexa la Decizia 2002/459/CE se modifică după cum urmează:
1. În secțiunea privind punctele de control la frontieră din Estonia, se elimină următoarea înregistrare:
„EE 00499

P

Paljassaare”.

2. În secțiunea privind punctele de control la frontieră din Italia, se elimină următoarea înregistrare:
„IT 03299

P

Gaeta”.

3. În secțiunea privind punctele de control la frontieră din Regatul Unit, se elimină următoarea înregistrare:
„GB 13599

P

Sutton Bridge”.

4. În secțiunea privind punctele de control la frontieră din Germania, se adaugă următoarea înregistrare:
„DE 56099

A

Leipzig-Halle Flughafen”.

5. În secțiunea privind punctele de control la frontieră din Italia, se adaugă următoarele înregistrări:
„IT 04599

A

Brescia Montichiari Airport”

„IT 04499

P

Vado Ligure Savona port”.

24.5.2008

24.5.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/43

DECIZIA COMISIEI
din 23 mai 2008
de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de ulei de floarea-soarelui
originar sau expediat din Ucraina, ca urmare a riscului de contaminare cu ulei mineral
[notificată cu numărul C(2008) 2259]
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/388/CE)
acest sistem de control nu au fost încă prezentate
Comisiei. Comisia ar trebui să evalueze sistemul de
control și certificare pentru a verifica acuratețea și fiabilitatea acestuia și pentru a garanta că uleiul de floareasoarelui exportat către Comunitate nu conține niveluri de
ulei mineral care ar face ca uleiul de floarea-soarelui să fie
impropriu pentru consumul uman. Trebuie să se asigure
faptul că niciun export de floarea-soarelui către Comunitate nu va fi efectuat înainte de instituirea unui astfel de
sistem de control și certificare, evaluat și acceptat de către
Comisie. Evaluarea sistemului de control și certificare va
fi efectuată pe baza informațiilor detaliate furnizate de
autoritățile din Ucraina.

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 (2) primul paragraf,
întrucât:
(1)

(2)

(3)

Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și hrana pentru
animale (RASFF) a fost notificat la 23 aprilie 2008 în
legătură cu descoperirea de ulei de floarea-soarelui
originar din Ucraina contaminat cu niveluri ridicate de
ulei mineral. Această contaminare cu ulei mineral a fost
confirmată ulterior în mai multe transporturi de ulei
nerafinat de floarea-soarelui originar din Ucraina,
importat în Comunitate în ultimele luni. Uleiul de
floarea-soarelui cu conținut ridicat de ulei mineral este
impropriu pentru consumul uman și, prin urmare, este
considerat periculos. Sursa contaminării nu este încă
cunoscută.
Comisia Europeană a cerut cu insistență autorităților din
Ucraina, în repetate rânduri, să furnizeze informații cu
privire la sursa contaminării și cu privire la măsurile luate
în vederea prevenirii unor contaminări viitoare. De
asemenea, au fost solicitate garanții din partea autorităților din Ucraina cu privire la instituirea unor măsuri
eficiente care să garanteze eșantionarea și analiza corespunzătoare în vederea detectării prezenței uleiului
mineral în transporturile de ulei de floarea-soarelui care
părăsesc Ucraina având ca destinație Comunitatea
Europeană.
O anchetă care are ca scop descoperirea sursei de contaminare se află în desfășurare în Ucraina. De asemenea,
autoritățile din Ucraina s-au angajat să instituie un sistem
de control adecvat care să garanteze că niciun transport
de ulei de floarea-soarelui care urmează să fie exportat
către Uniunea Europeană nu este impropriu pentru
consumul uman din cauza nivelului de ulei mineral pe
care îl conține. Cu toate acestea, detaliile cu privire la

(1) JO L 31, 1.2.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 575/2006 al Comisiei (JO L 100, 8.4.2006,
p. 3).

(4)

Având în vedere nivelul riscului, statele membre ar trebui
să controleze transporturile de ulei de floarea-soarelui în
vederea detectării prezenței uleiului mineral la import,
pentru a oferi garanții suplimentare în sprijinul acurateței
și fiabilității sistemului de control și certificare instituit de
autoritățile din Ucraina.

(5)

Articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002
prevede posibilitatea adoptării de măsuri comunitare de
urgență adecvate pentru alimentele și hrana pentru
animale importate dintr-o țară terță, cu scopul de a
proteja sănătatea umană, sănătatea animală sau mediul,
în cazul în care riscul nu poate fi combătut în mod
satisfăcător prin măsurile luate individual de către
statele membre.

(6)

În așteptarea evaluării și acceptării sistemului de control
și certificare care urmează să fie instituit de autoritățile
din Ucraina, ar trebui să nu se efectueze niciun import de
ulei de floarea-soarelui originar sau expediat din Ucraina,
ca urmare a riscului de contaminare cu ulei mineral.

(7)

Statele membre au fost informate în legătură cu contaminarea și au luat măsurile adecvate pentru retragerea
uleiului de floarea-soarelui contaminat și a alimentelor
care conțin ulei de floarea-soarelui contaminat care au
fost deja introduse pe piață, conform recomandărilor
Comisiei Europene transmise prin RASFF.

(8)

Având în vedere situația de urgență, în așteptarea
reuniunii Comitetului permanent pentru lanțul
alimentar și sănătatea animală și după informarea autorităților din Ucraina, este necesară adoptarea acestor
măsuri de protecție provizorii în conformitate cu
procedura prevăzută la articolul 53 alineatul (2) primul
paragraf din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.
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(9)
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Prezenta decizie va fi reexaminată în conformitate cu
procedura prevăzută la articolul 53 alineatul (2) al
doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 178/2002,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
(1)
Statele membre interzic importurile de ulei de floareasoarelui, încadrat la codul NC 1512 11 91, originar sau
expediat din Ucraina (denumit în continuare ulei de floareasoarelui), cu excepția cazului în care transportul de ulei de
floarea-soarelui este însoțit de un certificat valabil care certifică
absența unor niveluri inacceptabile de ulei mineral și rezultatele
eșantionării și analizei de detectare a prezenței uleiului mineral.
(2)
Certificatul prevăzut la alineatul (1) este valabil pentru
importurile transporturilor de ulei de floarea-soarelui în Comunitate numai dacă eșantionarea și analiza transportului, precum
și eliberarea certificatului, au fost efectuate după evaluarea și
acceptarea formală de către Comisia Europeană a sistemului
de control și certificare instituit de autoritățile din Ucraina.
(3)
Statele membre vor fi informate cu privire la detaliile
sistemului de control și certificare instituit de autoritățile din
Ucraina și cu privire la acceptarea formală a acestui sistem de
către Comisie prin intermediul Comitetului permanent pentru
lanțul alimentar și sănătatea animală.
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(4)
Statele membre iau măsurile adecvate în vederea eșantionării și analizei fiecărui transport de ulei de floarea-soarelui
originar sau expediat din Ucraina, însoțit de un certificat valabil,
prezentat pentru import, pentru a se asigura că uleiul de floarea
soarelui nu conține niveluri de ulei mineral care ar face ca uleiul
de floarea-soarelui să fie impropriu pentru consumul uman.
Statele membre informează Comisia cu privire la orice rezultat
nefavorabil prin Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și
hrana pentru animale. Rezultatele favorabile se raportează
Comisiei o dată la trei luni.
Articolul 2
Situația se reexaminează în decurs de un an, cel târziu.
Articolul 3
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 mai 2008.
Pentru Comisie
Androulla VASSILIOU

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

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE
DECIZIA 2008/389/PESC A CONSILIULUI
din 7 aprilie 2008
privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Republica Centrafricană privind statutul
forțelor aflate sub comanda Uniunii Europene în Republica Centrafricană
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special
articolul 24,
având în vedere recomandarea Președinției,
întrucât:
(1)

(2)

(3)

(4)

La 25 septembrie 2007, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1778
(2007) prin care a aprobat instituirea unei misiuni a
Organizației Națiunilor Unite în Republica Centrafricană
și în Ciad (MINURCAT) și a autorizat desfășurarea de
către Uniunea Europeană, în aceste țări, a unei operații
destinate susținerii misiunii Organizației Națiunilor Unite,
pentru o perioadă de douăsprezece luni de la declarația
de capacitate operațională inițială. În plus, rezoluția a
invitat guvernul Ciadului și al Republicii Centrafricane
și Uniunea Europeană să încheie, cât mai curând
posibil, acorduri privind statutul forțelor operației
Uniunii Europene.
La 15 octombrie 2007, Consiliul a adoptat Acțiunea
comună 2007/677/PESC privind operația militară a
Uniunii Europene în Republica Ciad și în Republica
Centrafricană (1) (EUFOR Ciad/RCA).
Ca urmare a autorizației acordate de Consiliu la
18 septembrie 2007, în conformitate cu articolul 24
din Tratatul privind Uniunea Europeană, Președinția,
asistată de Secretarul General/Înaltul Reprezentant, a
negociat un acord între Uniunea Europeană și
Republica Centrafricană privind statutul forțelor aflate
sub comanda Uniunii Europene în Republica Centrafricană.
Acest acord ar trebui să fie aprobat,

(1) JO L 279, 23.10.2007, p. 21.

DECIDE:

Articolul 1
Acordul între Uniunea Europeană și Republica Centrafricană
privind statutul forțelor aflate sub comanda Uniunii Europene
în Republica Centrafricană se aprobă în numele Uniunii
Europene.
Textul acordului se anexează la prezenta decizie.
Articolul 2
Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana
împuternicită să semneze acordul prin care Uniunea
Europeană își asumă obligații.
Articolul 3
Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării.
Articolul 4
Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 7 aprilie 2008.

Pentru Consiliu
Președintele
R. ŽERJAV
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TRADUCERE

ACORD
între Uniunea Europeană și Republica Centrafricană privind statutul forțelor aflate sub comanda
Uniunii Europene în Republica Centrafricană
UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „UE”,
pe de o parte, și
REPUBLICA CENTRAFRICANĂ, denumită în continuare „statul-gazdă”,
pe de altă parte,
denumite în continuare „părțile”,
AVÂND ÎN VEDERE:
— Rezoluția 1778 (2007) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite din 25 septembrie 2007;
— Acțiunea comună 2007/677/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2007 privind operația militară a Uniunii Europene
în Republica Ciad și în Republica Centrafricană (EUFOR Ciad/RCA);
— faptul că prezentul acord nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor părților care decurg din acorduri și alte
instrumente internaționale prin care se instituie curți și tribunale internaționale, inclusiv statutul Curții Penale Internaționale,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1
Domeniu de aplicare și definiții
(1)
Dispozițiile prezentului acord se aplică forțelor aflate sub
comanda Uniunii Europene și personalului acestora.

(2)
Dispozițiile prezentului acord nu se aplică decât pe teritoriul statului-gazdă.

(3)

În sensul prezentului acord:

(a) „forțe aflate sub comanda Uniunii Europene (EUFOR)”
înseamnă comandamentul militar al UE și contingentele
naționale care contribuie la operație, precum și echipamentele și mijloacele de transport ale acestora;
(b) „operație” înseamnă pregătirea, stabilirea, executarea și
susținerea misiunii militare în baza mandatului stabilit
prin Rezoluția 1778 (2007) a Consiliului de Securitate al
Organizației Națiunilor Unite din 25 septembrie 2007;

(c) „comandantul forțelor UE” înseamnă comandantul în teatrul
de operațiuni;

(d) „comandamentul militar al UE” înseamnă comandamentul
militar și elementele acestuia, indiferent unde sunt situate,
aflate sub autoritatea comandanților militari UE care exercită
comanda sau controlul militar asupra operației;

(e) „contingente naționale” înseamnă unitățile și componentele
care aparțin statelor membre ale Uniunii Europene și altor
state participante la operație;

(f) „personalul EUFOR” înseamnă membrii personalului civil și
militar care aparține EUFOR, precum și personalul detașat în
vederea pregătirii operației și personalul aflat în misiune
pentru un stat participant sau o instituție UE în cadrul
operației, prezent, cu excepția unor dispoziții contrare ale
prezentului acord, pe teritoriul statului-gazdă, cu excepția
personalului angajat pe plan local și a personalului angajat
de societățile comerciale internaționale;
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(g) „personal angajat pe plan local” înseamnă membri ai personalului care sunt resortisanți sau rezidenți permanenți ai
statului-gazdă;

(h) „facilități” înseamnă toate clădirile, spațiile de cazare și terenurile necesare EUFOR și personalului său;

(i) „stat participant” înseamnă statul care pune la dispoziția
EUFOR un contingent național.

Articolul 2
Dispoziții generale
(1)
EUFOR și personalul său respectă actele cu putere de lege
și dispozițiile administrative ale statului-gazdă și se abțin de la
orice acțiune sau activitate incompatibilă cu obiectivele
operației.

(2)
EUFOR comunică periodic guvernului statului-gazdă
numărul membrilor personalului său care se află pe teritoriul
statului-gazdă.

Articolul 3
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când intră, părăsesc sau sunt prezenți pe teritoriul statuluigazdă, aceștia sunt scutiți de aplicarea dispozițiilor referitoare
la pașapoarte și vize, de inspecțiile efectuate în cadrul formalităților de imigrare, precum și de controlul vamal.

(2)
Membrii personalului EUFOR sunt scutiți de aplicarea
dispozițiilor statului-gazdă referitoare la înregistrarea și
controlul străinilor, dar nu dobândesc dreptul de ședere sau
de reședință permanentă pe teritoriul statului-gazdă.

(3)
Resursele și mijloacele de transport ale EUFOR destinate
susținerii operației, care intră pe teritoriul statului-gazdă, îl tranzitează sau îl părăsesc, sunt scutite de orice obligație de a
prezenta inventare sau alte documente vamale, precum și de
orice inspecție.

(4)
Membrii personalului EUFOR pot conduce autovehicule și
pilota aeronave pe teritoriul statului-gazdă, cu condiția să fie,
după caz, titulari ai unui permis de conducere sau ai unei licențe
de pilot național, internațional sau militar valabile.

(5)
Pentru nevoile operației, statul-gazdă acordă EUFOR și
personalului acestuia libertate de deplasare și de circulație pe
teritoriul său, inclusiv în spațiul său aerian.

Identificarea
(1)
Membrii personalului EUFOR poartă în permanență
asupra lor pașaportul sau cartea de identitate militară.

(2)
Vehiculele, aeronavele, navele și alte mijloace de transport
ale EUFOR poartă marcaje de identificare și/sau plăci de înmatriculare distinctive ale EUFOR, care se notifică autorităților
competente ale statului-gazdă.

(3)
EUFOR are dreptul de a arbora drapelul Uniunii Europene
și semne distinctive, precum insigne militare, titluri și simboluri
oficiale, pe facilitățile, vehiculele și alte mijloace de transport ale
sale. Uniformele personalului EUFOR poartă o emblemă
distinctivă a EUFOR. Drapelele sau însemnele naționale ale
contingentelor naționale participante la operație pot fi
arborate pe facilități, vehicule și alte mijloace de transport și
uniforme ale EUFOR, în conformitate cu decizia comandantului
forțelor UE.

Articolul 4
Trecerea frontierei și deplasarea pe teritoriul statului-gazdă
(1)
Membrii personalului EUFOR nu pot intra pe teritoriul
statului-gazdă decât după prezentarea documentelor prevăzute
la articolul 3 alineatul (1) sau, în cazul primei intrări, a unui
ordin de misiune individual sau colectiv emis de EUFOR. Atunci

(6)
Pentru nevoile operației, EUFOR poate desfășura, pe teritoriul statului-gazdă, inclusiv în spațiul său aerian, exerciții sau
manevre armate.

(7)
Pentru nevoile operației, EUFOR poate utiliza șoselele,
podurile, feriboturile și aeroporturile fără obligația achitării de
redevențe, taxe sau tarife similare. EUFOR nu este scutit de la
plata unor contribuții la un nivel rezonabil pentru serviciile de
care beneficiază la cererea sa, în aceleași condiții cu cele
prevăzute pentru forțele armate ale statului-gazdă.

Articolul 5
Privilegii și imunități acordate EUFOR de către statul-gazdă
(1)
Facilitățile EUFOR sunt inviolabile. Agenții statului-gazdă
nu au acces la acestea decât cu aprobarea comandantului
forțelor UE.

(2)
Facilitățile EUFOR, echipamentele și alte bunuri auxiliare,
precum și mijloacele sale de transport nu pot face obiectul unor
percheziții, rechiziții, sechestre sau măsuri executorii. Cu toate
acestea, comandantul forțelor UE poate autoriza autoritățile
statului-gazdă să efectueze o percheziție. În acest caz, aceasta
este efectuată în prezența reprezentatului comandantului
forțelor UE.
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(3)
EUFOR, precum și bunurile și resursele de care dispune,
indiferent de amplasarea acestora și de deținătorul lor, beneficiază de imunitate de jurisdicție.
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sunt informate fără întârziere. Înainte de inițierea procedurii
pe lângă instanța competentă, comandantul forțelor UE și autoritatea competentă a statului participant sau instituția UE în
cauză atestă dacă actul respectiv a fost sau nu comis de
personalul EUFOR în exercitarea funcțiilor sale oficiale.

(4)
Arhivele și documentele EUFOR sunt inviolabile în orice
moment și indiferent de locul în care se află acestea.

(5)
Corespondența oficială a EUFOR este inviolabilă. Prin
„corespondență oficială” se înțelege toată corespondența referitoare la operație și funcțiile sale.

În cazul în care actul respectiv a fost comis în exercitarea funcțiilor oficiale, procedura nu se inițiază și se aplică dispozițiile
articolului 15. În cazul în care actul respectiv nu a fost comis în
exercitarea funcțiilor oficiale, procedura poate continua.
Atestarea de către comandantul forțelor UE și autoritatea
competentă a statului participant sau instituția UE în cauză
are un caracter obligatoriu pentru stabilirea jurisdicției
statului-gazdă, care nu o poate contesta.

(6)
EUFOR, precum și furnizorii sau contractanții EUFOR, cu
condiția ca aceștia să nu fie resortisanți ai statului-gazdă, sunt
scutiți de toate impozitele, tarifele și alte taxe similare naționale,
regionale sau comunale pentru bunurile achiziționate sau
importate, serviciile prestate și facilitățile utilizate de aceasta
pentru nevoile operației. EUFOR nu este scutit de impozitele,
tarifele sau alte taxe percepute pentru remunerarea serviciilor
prestate.

În cazul în care personalul EUFOR inițiază o procedură, acesta
nu mai poate invoca imunitatea de jurisdicție în ceea ce privește
orice cerere reconvențională direct legată de cererea principală.

(5)
(7)
Statul-gazdă autorizează intrarea articolelor destinate
operației și le scutește de orice taxe vamale, redevențe, tarife
sau alte taxe similare, cu excepția cheltuielilor de depozitare,
de transport și alte servicii prestate.

Articolul 6
Privilegii și imunități acordate personalului EUFOR de
către statul-gazdă

Personalul EUFOR nu este obligat să depună mărturie.

(6)
Împotriva personalului EUFOR nu poate fi luată nici o
măsură de executare, cu excepția unei proceduri civile nelegate
de funcțiile sale oficiale. Bunurile personalului EUFOR, declarate
a fi necesare exercitării funcțiilor oficiale ale acestuia de către
comandantul forțelor UE, nu pot fi supuse sechestrului ca
urmare a unei hotărâri judecătorești. În cadrul procedurilor
civile, personalul EUFOR nu este supus nici unei restrângeri a
libertății personale sau altor măsuri de constrângere.

(1)
Personalul EUFOR nu poate fi supus nici unei forme de
arest sau detenție.
(7)
Imunitatea de jurisdicție a personalului EUFOR în statulgazdă nu îi conferă imunitate de jurisdicție în statul participant.
(2)
Documentele, corespondența și bunurile personalului
EUFOR beneficiază de inviolabilitate, sub rezerva măsurilor de
execuție autorizate în temeiul alineatului (6).

(8)
În ceea ce privește prestarea de servicii pentru EUFOR,
personalului EUFOR nu i se aplică dispozițiile privind asigurările
sociale în vigoare în statul-gazdă.

(3)
Personalul EUFOR beneficiază de imunitatea de jurisdicție
penală a statului-gazdă în orice situație.

Statul participant sau instituția în cauză a UE, după caz, poate
renunța la imunitatea de jurisdicție penală a personalului
EUFOR. Renunțarea trebuie să fie întotdeauna expresă.

(9)
Personalul EUFOR este scutit de orice formă de impozitare în statul-gazdă, în ceea ce privește remunerația și alte
beneficii care îi sunt plătite de EUFOR sau de statul participant,
precum și în ceea ce privește veniturile încasate în afara statuluigazdă.

(4)
Personalul EUFOR beneficiază de imunitate de jurisdicție
civilă și administrativă a statului-gazdă în ceea ce privește declarațiile sale orale și scrise, precum și pentru toate actele efectuate
în exercitarea funcțiilor sale oficiale. Atunci când se inițiază o
acțiune civilă împotriva personalului EUFOR pe lângă o instanță
a statului-gazdă, comandantul forțelor UE și autoritatea
competentă a statului participant sau instituția UE în cauză

(10)
Personalul EUFOR plătește taxe vamale, impozite și alte
redevențe conexe pentru obiectele destinate uzului său personal,
cu excepția celor aflate deja în posesia sa la intrarea pe teritoriul
statului-gazdă și a celor de primă necesitate. Nu este scutit de
plata cheltuielilor de depozitare, de transport și a cheltuielilor
pentru servicii similare pentru obiectele destinate uzului său
personal.
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Personalul EUFOR este scutit de inspecția bagajelor personale,
cu excepția cazului în care există motive serioase de a se crede
că acestea conțin obiecte care nu sunt destinate uzului său
personal sau obiecte al căror import sau export este interzis
de legislația statului-gazdă sau cărora li se aplică reglementările
în materie de carantină ale statului-gazdă. Într-un astfel de caz,
inspecția se efectuează numai în prezența personalului EUFOR
în cauză sau a unui reprezentant autorizat al EUFOR.

Articolul 7

L 136/49

statul-gazdă operației sunt acordate în aceleași condiții ca și
cele prevăzute pentru propriile forțe armate.

(4)
Dreptul aplicabil contractelor încheiate de EUFOR în
statul-gazdă se stabilește în contractele respective.

(5)
Contractul poate stipula că procedura de soluționare a
litigiilor prevăzută la articolul 15 alineatele (3) și (4) se aplică
litigiilor care decurg din aplicarea contractului.

Personalul angajat pe plan local
Personalul angajat pe plan local nu beneficiază de privilegii și
imunități decât în măsura în care acestea sunt recunoscute de
statul-gazdă. Cu toate acestea, statul-gazdă are obligația să își
exercite jurisdicția asupra acestui personal astfel încât să nu
împiedice în mod nejustificat executarea funcțiilor operației.

(6)
Statul-gazdă facilitează executarea contractelor încheiate
de EUFOR cu entitățile comerciale pentru nevoile operației.

Articolul 11
Modificarea facilităților

Articolul 8
Jurisdicția penală
Autoritățile competente ale unui stat participant au dreptul de a
exercita pe teritoriul statului-gazdă toate atribuțiile de jurisdicție
penală și disciplinară care le sunt conferite de legislația statului
participant cu privire la toți membrii personalului EUFOR
cărora li se aplică această legislație.

(1)
EUFOR este autorizat să construiască sau să modifice
facilitățile în funcție de nevoile sale operaționale.

(2)
Statul-gazdă nu poate pretinde EUFOR despăgubiri pentru
aceste construcții sau modificări.

Articolul 12
Articolul 9

Membrii decedați ai personalului EUFOR

Uniforma și armamentul

(1)
Comandantul forțelor UE are dreptul de a se ocupa de
repatrierea oricărui membru decedat al personalului EUFOR,
precum și a bunurilor personale ale acestuia și de a adopta
măsuri corespunzătoare în acest sens.

(1)
Portul uniformei face obiectul regulilor stabilite de
comandantul forțelor UE.

(2)
Personalul militar al EUFOR poate purta arme și muniție
cu condiția să fie autorizat în acest sens prin ordinele primite.

(2)
Nu se poate autopsia corpul unui membru decedat al
personalului EUFOR fără acordul statului în cauză și în
absența unui reprezentant al EUFOR și/sau al statului în cauză.

Articolul 10

(3)
Statul-gazdă și EUFOR cooperează cât mai mult posibil
pentru asigurarea repatrierii cât mai rapide a oricărui membru
decedat al personalului EUFOR.

Susținerea acordată de statul-gazdă și încheierea de
contracte
(1)
Statul-gazdă acceptă, în cazul în care este solicitat, să
asiste EUFOR să găsească facilități corespunzătoare.

Articolul 13
Securitatea EUFOR și poliția militară

(2)
În măsura posibilităților, statul-gazdă pune gratuit la
dispoziție facilitățile aflate în proprietatea sa, în măsura în
care facilitățile respective sunt necesare pentru desfășurarea activităților administrative și operaționale ale EUFOR. În ceea ce
privește facilitățile aflate în proprietatea entităților juridice
private, statul-gazdă se angajează să sprijine, pe cheltuiala
EUFOR, eforturile de căutare și punere la dispoziție a acestora.

(1)
Statul-gazdă ia toate măsurile adecvate pentru a asigura
securitatea EUFOR și a personalului său.

(3)
În limita mijloacelor și a capacităților sale, statul-gazdă
contribuie la pregătirea, punerea în practică, executarea și
susținerea operației. Asistența și sprijinul pe care le oferă

(3)
Comandantul forțelor UE poate crea o unitate de poliție
militară în vederea menținerii ordinii în cadrul facilităților
EUFOR.

(2)
EUFOR este autorizat să ia măsurile necesare asigurării
protecției facilităților sale, inclusiv a celor utilizate pentru antrenament, împotriva oricărui atac sau oricărei intruziuni din afară.
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(4)
De asemenea, prin consultare și în colaborare cu poliția
militară sau poliția statului-gazdă, unitatea de poliție militară
poate interveni în afara facilităților menționate pentru a
asigura menținerea ordinii și disciplinei în rândul personalului
EUFOR.

Articolul 14
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(4)
Atunci când nu se poate ajunge la o soluție în cadrul
comisiei de despăgubire, se procedează după cum urmează:

(a) cererile pentru o sumă mai mică sau egală cu 40 000 de
euro se soluționează pe cale diplomatică între statul-gazdă și
reprezentanți ai UE;

Comunicații
(1)
EUFOR poate instala și utiliza radioemițătoare și radioreceptoare, precum și sisteme prin satelit. EUFOR cooperează cu
autoritățile competente ale statului-gazdă pentru evitarea
conflictelor legate de utilizarea frecvențelor adecvate. Accesul
la gama de frecvențe se acordă de către statul-gazdă în mod
gratuit.

(2)
EUFOR are dreptul de a comunica fără restricții prin radio
(inclusiv prin satelit, telefon mobil sau aparat radio portabil),
prin telefon, prin telegraf, prin fax și prin alte mijloace, precum
și dreptul de a instala echipamentele necesare asigurării comunicațiilor dorite în cadrul facilităților EUFOR și între aceste
instalații, inclusiv dreptul de a instala cabluri și linii terestre
pentru nevoile operației.

(3)
EUFOR poate lua, la nivelul facilităților proprii, măsurile
necesare asigurării transmiterii corespondenței adresate EUFOR
sau personalului său sau care provine de la EUFOR sau
personalul său, în colaborare, în cazul în care acest lucru este
considerat necesar de către comandantul forțelor UE, cu autoritățile competente ale statului-gazdă.

(b) cererile pentru o sumă mai mare decât cea menționată la
litera (a) se introduc la o instanță de arbitraj, a cărei hotărâre
este obligatorie.

(5)
Instanța de arbitraj se compune din trei arbitri, primul
arbitru fiind desemnat de statul-gazdă, al doilea de către EUFOR
și al treilea de comun acord între statul-gazdă și EUFOR. În
cazul în care una dintre părți nu desemnează un arbitru în
termen de două luni sau în lipsa unui acord între statul-gazdă
și EUFOR privind desemnarea celui de-al treilea arbitru, acesta
este numit din oficiu de președintele Curții de Justiție a Comunităților Europene.

(6)
EUFOR și autoritățile administrative ale statului-gazdă
convin asupra dispozițiilor administrative necesare definirii
mandatului comisiei de despăgubire și al instanței de arbitraj,
a procedurilor aplicabile în cadrul acestor organe și a condițiilor
de reglementare a depunerii cererilor de despăgubiri.

Articolul 16
Articolul 15
Cereri de despăgubiri pentru deces, vătămare, prejudicii sau
pierderi
(1)
EUFOR și personalul său nu pot fi făcuți răspunzători de
deteriorarea sau pierderea bunurilor aflate în proprietate privată
sau publică determinată de necesitățile operaționale sau de activitățile legate de tulburări sociale sau de protecția EUFOR.

Cooperarea și diferendele
(1)
Toate chestiunile privind aplicarea prezentului acord sunt
examinate în comun de reprezentanții EUFOR și de autoritățile
competente ale statului-gazdă.

(2)
În lipsa unei soluționări prealabile, diferendele privind
interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluționează
exclusiv pe cale diplomatică între statul-gazdă și reprezentanți
ai UE.

(2)
În scopul de a se ajunge la o înțelegere amiabilă, cererile
de despăgubiri în caz de deteriorare sau pierdere a bunurilor
proprietate privată sau publică cărora nu li se aplică alineatul
(1), precum și cererile de despăgubiri în caz de deces sau
vătămare a unei persoane și de deteriorare sau pierdere a
unor bunuri care aparțin EUFOR sunt transmise EUFOR prin
intermediul autorităților competente ale statului-gazdă, în cazul
cererilor prezentate de persoane juridice sau fizice ale statuluigazdă, sau sunt transmise autorităților competente ale statuluigazdă, în cazul cererilor prezentate de EUFOR.

(1)
Atunci când în prezentul acord se face trimitere la privilegiile, imunitățile și drepturile EUFOR și ale personalului său,
guvernul statului-gazdă răspunde de punerea lor în aplicare și de
respectarea acestora de către autoritățile sale locale competente.

(3)
Atunci când nu se poate ajunge la un acord amiabil,
cererea de despăgubiri se transmite unei comisii de despăgubire
constituită în mod egal din reprezentanți ai EUFOR și ai
statului-gazdă. Soluționarea cererilor se face de comun acord.

(2)
Niciuna dintre dispozițiile prezentului acord nu urmărește
derogarea de la eventualele drepturi recunoscute, în temeiul
altor acorduri, unui stat membru al UE sau unui alt stat participant la EUFOR și nu poate fi interpretată ca o derogare.

Articolul 17
Alte dispoziții
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Articolul 18
Modalități de punere în aplicare
În sensul aplicării prezentului acord, chestiunile de ordin operațional, administrativ sau tehnic pot face obiectul unor acorduri
separate încheiate între comandantul forțelor UE și autoritățile
administrative ale statului-gazdă.
Articolul 19
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(2)
Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1), se
consideră că dispozițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (7),
la articolul 5 alineatele (1)-(3), (6) și (7), la articolul 6 alineatele
(1), (3), (4), (6) și (8)-(10), la articolul 10 alineatul (2), la
articolul 11, la articolul 13 alineatele (1) și (2) și la
articolul 15 se aplică începând cu data desfășurării primului
membru al personalului EUFOR, în cazul în care această dată
este anterioară datei intrării în vigoare a prezentului acord.

Intrarea în vigoare și denunțarea

(3)
Prezentul acord poate fi modificat prin acordul scris al
părților.

(1)
Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale și
rămâne în vigoare până la data plecării ultimei componente și a
ultimului membru al personalului EUFOR, astfel cum este
aceasta notificată de către EUFOR.

(4)
Denunțarea prezentului acord nu aduce atingere drepturilor sau obligațiilor care rezultă din executarea sa înainte de
denunțare.

Încheiat la Bangui, la 16 aprilie 2008, în patru exemplare originale în limba franceză.

Pentru Uniunea Europeană

Pentru Republica Centrafricană
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RECTIFICĂRI
Rectificare la Directiva 2008/42/CE a Comisiei din 3 aprilie 2008 de modificare a Directivei 76/768/CEE a
Consiliului privind produsele cosmetice, în scopul adaptării anexelor II și III la progresul tehnic
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 93 din 4 aprilie 2008)
La pagina 21, în anexa III modificată, în coloana (d) „Concentrația maximă autorizată în produsul cosmetic finit”, la
numărul de ordine 164:
în loc de: „(b) 0,02”,
se va citi: „0,02”.
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