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


REGULAMENTE




REGULAMENTUL (CE) NR. 1005/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 16 septembrie 2009
privind substanţele care diminuează stratul de ozon
(reformare)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

consecinţă, radiaţiile UV-B, crescute ca urmare a diminu
ării stratului de ozon, reprezintă în continuare o amenin
ţare serioasă pentru sănătate și pentru mediu. În același
timp, cele mai multe dintre aceste substanţe au un poten
ţial ridicat de încălzire globală și reprezintă factori care
contribuie la creșterea temperaturii planetei. Este prin
urmare necesar să se ia măsuri suplimentare în scopul pro
tejării sănătăţii umane și a mediului împotriva efectelor
negative ale acestor emisii și pentru a evita noi întârzieri în
refacerea stratului de ozon.

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în
special articolul 175 alineatul (1),
având în vedere propunerea Comisiei,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social
European (1),
după consultarea Comitetului Regiunilor,

(3)

Având în vedere responsabilităţile sale în materie de mediu
și comerţ, Comunitatea, în temeiul Deciziei 88/540/CEE a
Consiliului (4), a devenit parte la Convenţia de la Viena pri
vind protecţia stratului de ozon și la Protocolul de la Mon
treal privind substanţele care diminuează stratul de ozon
(denumit în continuare „protocolul”).

(4)

Multe substanţe care diminuează stratul de ozon sunt gaze
cu efect de seră, care însă nu sunt reglementate de
Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra
schimbărilor climatice și nici de Protocolul de la Kyoto,
deoarece se presupune că aceste substanţe care diminuează
stratul de ozon vor fi eliminate progresiv în temeiul pro
tocolului. În ciuda progresului înregistrat prin respectivul
protocol, este necesară, în continuare, finalizarea elimină
rii progresive a substanţelor care diminuează stratul de
ozon atât în Uniunea Europeană, cât și la nivel mondial,
ţinând totodată seama de faptul că, la ora actuală, multe
dintre alternativele la substanţele care diminuează stratul
de ozon prezintă un potenţial ridicat de încălzire generală
a planetei. Prin urmare, este necesară reducerea la mini
mum și eliminarea producţiei și a utilizării substanţelor
care diminuează stratul de ozon, în măsura în care sunt
disponibile alternative viabile din punct de vedere tehnic și
care prezintă potenţialuri scăzute de încălzire globală.

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251
din tratat (2),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului Euro
pean și al Consiliului din 29 iunie 2000 privind substan
ţele care diminuează stratul de ozon (3) a fost modificat de
mai multe ori în mod substanţial. Deoarece sunt necesare
alte modificări, regulamentul ar trebui reformat din motive
de claritate.

(2)

Se cunoaște faptul că emisiile permanente de substanţe
care diminuează stratul de ozon au repercusiuni conside
rabile asupra acestuia. Există dovezi concrete care arată că
substanţele care diminuează stratul de ozon sunt prezente
în concentraţii mai reduse în atmosferă și au fost deja
observate primele semne ale reconstituirii stratului de ozon
stratosferic. Cu toate acestea, refacerea stratului de ozon la
nivelul de concentrări existent anterior anului 1980 nu este
preconizată înainte de jumătatea secolului XXI. În

(1) JO C 100, 30.4.2009, p. 135.
(2) Avizul Parlamentului European din 25 martie 2009 (nepublicat încă
în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 27 iulie 2009.
(3) JO L 244, 29.9.2000, p. 1.

(4) JO L 297, 31.10.1988, p. 8.
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(5)

Măsurile suplimentare pentru protecţia stratului de ozon
au fost adoptate de către părţile la protocol, cel mai recent
în cursul reuniunii de la Montreal în septembrie 2007 și al
reuniunii de la Doha în noiembrie 2008. Se impune între
prinderea unor acţiuni la nivelul Comunităţii pentru
respectarea obligaţiilor ce revin Comunităţii în temeiul
protocolului și în special cu privire la punerea în aplicare a
procesului de eliminare progresivă accelerată a hidroclo
rofluorocarburilor, ţinându-se seama, în mod corespunză
tor, de riscurile introducerii unor substanţe alternative care
prezintă potenţialuri ridicate de încălzire globală.

(6)

Ca urmare a preocupărilor formulate de către Comitetul de
evaluare știinţifică în raportul său pe 2006 referitor la
creșterea rapidă a producţiei și a consumului de hidroclo
rofluorocarburi în ţările în curs de dezvoltare, părţile la
protocol au adoptat, în 2007, în cadrul celei de-a 19-a reu
niuni, Decizia XIX/6 cu privire la calendarul de eliminare
progresivă accelerată a hidroclorofluorocarburilor. Ca
urmare a deciziei respective, data încetării producţiei ar tre
bui devansată de la 2025, cât este în prezent, la 2020.

(7)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 2037/2000, începând
cu 2010, hidroclorofluorocarburile nou produse nu mai
pot fi utilizate pentru întreţinerea sau alimentarea echipa
mentelor frigorifice și de condiţionare a aerului. Pentru a
reduce la minimum riscul utilizării ilegale a hidroclorofluo
rocarburilor nou produse în locul materialelor reciclate sau
regenerate, ar trebui ca pentru operaţiunile de întreţinere
sau de alimentare să se utilizeze numai substanţe regenerate sau reciclate. Revânzarea hidroclorofluorocarburilor
reciclate ar trebui interzisă și hidroclorofluorocarburile
reciclate ar trebui utilizate numai dacă au fost recuperate
din acest echipament și numai de întreprinderea care a rea
lizat sau a mandatat recuperarea. Din motive de coerenţă,
această scutire ar trebui să se aplice și echipamentului de
încălzire.

(8)

Dată fiind larga disponibilitate a unor tehnologii și sub
stanţe alternative la substanţele care diminuează stratul de
ozon, este necesară în anumite cazuri prevederea de măsuri
de reglementare mai stricte decât cele prevăzute de Regu
lamentul (CE) nr. 2037/2000 și decât cele prevăzute de
protocol.

(9)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2037/2000, pro
ducţia și introducerea pe piaţă de clorofluorocarburi, alte
clorofluorocarburi complet halogenate, haloni, tetraclorură
de carbon, 1,1,1-tricloretan, hidrobromofluorocarburi,
bromclormetan și bromură de metal au fost eliminate și,
prin urmare, introducerea pe piaţă a acelor substanţe și a
produselor și echipamentelor ce conţin aceste substanţe
este interzisă. În continuare, este adecvată, de asemenea,
generalizarea treptată a interdicţiei și asupra utilizării sub
stanţelor respective în scopul întreţinerii sau al alimentării
unor astfel de echipamente.
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(10)

După data eliminării substanţelor reglementate, în anumite
condiţii, Comisia ar trebui să stabilească derogări pentru
utilizări esenţiale de laborator și analitice, în condiţii spe
cifice. În special Decizia X/14 a părţilor la protocol stabi
lește criteriile de acordare a derogărilor pentru aceste
utilizări. Comisia ar trebui autorizată să stabilească condiţi
ile pentru utilizările esenţiale de laborator și analitice. Pen
tru a evita o creștere a cantităţilor utilizate în aceste scopuri,
producătorii și importatorii nu ar trebui autorizaţi să
crească în mod semnificativ cantităţile introduse pe piaţă.
În prezentul regulament ar trebui integrate condiţii speci
fice stabilite de către părţi, cu privire la introducerea pe
piaţă a substanţelor utilizate în aceste scopuri, pentru a asi
gura respectarea acestor condiţii.

(11)

Disponibilitatea tehnologiilor alternative la bromura de
metil a fost reflectată în reducerea mai substanţială a pro
ducţiei și a consumului acestei substanţe, în comparaţie cu
dispoziţiile protocolului, precum și în Decizia
2008/753/CE a Comisiei din 18 septembrie 2008 privind
neincluderea bromurii de metil în anexa I la Directiva
91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizaţiilor pen
tru produsele de protecţie a plantelor care conţin această
substanţă (1) și în Directiva 98/8/CE a Parlamentului Euro
pean și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comer
cializarea produselor biocide (2). Derogările pentru
utilizările critice de bromură de metil ar trebui complet
interzise, acordându-se totodată, temporar, posibilitatea de
a prevedea derogări pentru situaţii de urgenţă, precum pro
liferarea neașteptată a unor paraziţi sau boli, când o astfel
de utilizare de urgenţă este permisă în temeiul Directivei
91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind intro
ducerea pe piaţă a produselor de uz fitosanitar (3) și al
Directivei 98/8/CE. În astfel de cazuri, ar trebui prevăzute
măsuri pentru a reduce la minimum emisiile, precum uti
lizarea foliilor impermeabile pentru fumigaţia solului.

(12)

În lumina Regulamentului (CE) nr. 2032/2003 al Comisiei
din 4 noiembrie 2003 privind a doua etapă a programului
de lucru pe 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul(2) din
Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliu
lui privind introducerea pe piaţă a produselor biocide (4)
prin care se interzice utilizarea bromurii de metil ca biocid
până la data de 1 septembrie 2006, precum și a Deciziei
2008/753/CE prin care se interzice utilizarea bromurii de
metil ca produs fitosanitar până la data de 18 martie 2010,
se interzice, de asemenea, utilizarea bromurii de metil pen
tru aplicaţii de carantină și preexpediere până la data de
18 martie 2010.

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

JO L 258, 26.9.2008, p. 68.
JO L 123, 24.4.1998, p. 1.
JO L 230, 19.8.1991, p. 1.
JO L 307, 24.11.2003, p. 1.
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(14)
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Articolul 2F alineatul (7) din protocol solicită părţilor să ia
măsuri pentru a se asigura că utilizarea de hidroclorofluo
rocarburi este limitată la acele operaţiuni pentru care nu
există substanţe sau tehnologii alternative mai bine adap
tate la mediu. Având în vedere existenţa unor tehnologii
alternative, introducerea pe piaţă și utilizarea hidroclorof
luorocarburilor, precum și a produselor și a echipamente
lor care conţin sau care depind de hidroclorofluorocarburi
poate fi limitată și mai mult. Decizia VI/13 a părţilor la
protocol prevede că evaluarea alternativelor la hidroclorof
luorocarburi ar trebui să ia în considerare factori cum ar fi
potenţialul de diminuare a ozonului, eficienţa energetică,
gradul de inflamabilitate, gradul de toxicitate, potenţialul
de încălzire generală a planetei, precum și impactul
posibilelor efecte ale utilizării și eliminarea treptată a clo
rofluorocarburilor și halonilor. În decizia respectivă, părţile
au concluzionat că, în temeiul protocolului, reglementarea
hidroclorofluorocarburilor ar trebui sporită considerabil,
pentru a proteja stratul de ozon și pentru a reflecta exis
tenţa produșilor de înlocuire.

Măsurile de reglementare cu privire la produsele sau
echipamentele care conţin substanţe reglementate ar tre
bui extinse la produsele și echipamentele care depind de
aceste substanţe pentru a preveni eludările restricţiilor pre
văzute de prezentul regulament. Prin includerea în dome
niul de aplicare a produselor și echipamentelor a căror
proiectare, utilizare și bună funcţionare necesită prezenţa
substanţelor reglementate, se elimină posibilitatea introdu
cerii pe piaţă, a importului sau a exportului de produse sau
echipamente care nu conţin substanţe reglementate în acel
stadiu, dar care vor trebui realimentate ulterior. De aseme
nea, derogările pentru produsele și echipamentele fabricate
anterior intrării în vigoare a măsurilor de reglementare ar
trebui suprimate, întrucât acestea nu mai sunt relevante și
ar putea reprezenta un risc de introducere ilegală pe piaţă
sau de comerţ ilicit.

(15)

Se interzice importul de substanţe reglementate, precum și
de produse și echipamente care conţin sau depind de sub
stanţe reglementate provenind din state care nu sunt parte
la protocol. De asemenea, ulterior intrării în vigoare a unei
interdicţii de utilizare a acestor produse și echipamente sau
a substanţelor reglementate în scopul întreţinerii sau ali
mentării acestora în Comunitate, ar trebui interzis expor
tul de produse și echipamente care conţin sau depind de
hidroclorofluorcarburi, pentru a evita constituirea de sto
curi de astfel de substanţe în ţările care nu dispun de sufi
ciente instalaţii de distrugere.

(16)

Sistemul de acordare a licenţelor pentru substanţele regle
mentate include licenţele de export pentru substanţe regle
mentate, în scopul îmbunătăţirii monitorizării și
reglementării comerţului cu substanţe care diminuează
stratul de ozon și pentru a permite schimbul de informaţii
între părţi. Acest sistem de acordare a licenţelor ar trebui
extins la produsele și echipamentele care conţin sau depind
de substanţe reglementate.

L 286/3

(17)

Pentru a îmbunătăţi monitorizarea și controlul comerţu
lui, acordarea licenţelor ar trebui să vizeze nu numai
intrarea mărfurilor pe teritoriul vamal pentru punerea în
liberă circulaţie în Comunitate, ci și intrarea sub alte
regimuri vamale sau pentru anumite destinaţii și utilizări
vamale. Tranzitul pe teritoriul vamal al Comunităţii, depo
zitarea temporară, antrepozitarea vamală și procedura
zonei libere ar trebui să rămână posibile fără licenţă, pen
tru a evita aplicarea unor sarcini inutile operatorilor și
autorităţilor vamale. Expedierile către sau dintr-un terito
riu al unui stat membru care nu face parte din teritoriul
vamal al Comunităţii sau care nu intră sub incidenţa pre
zentului regulament, dar care intră sub incidenţa ratificării
de către statul membru a protocolului nu ar trebui să cre
eze o sarcină administrativă inutilă statelor membre în ceea
ce privește acordarea licenţelor și raportarea, cu condiţia
respectării obligaţiilor din prezentul regulament și din
protocol.

(18)

Înainte de a elibera licenţe de import și export, Comisia ar
trebui abilitată să verifice cu autorităţile competente din
ţara terţă în cauză dacă tranzacţia preconizată respectă cer
inţele aplicabile în ţara respectivă, pentru a evita comerţul
ilegal și indezirabil.

(19)

Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 pri
vind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor admin
istrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea
substanţelor periculoase (1), Directiva 1999/45/CE a Parla
mentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 pri
vind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor
administrative ale statelor membre referitoare la clasifi
carea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase (2)
și Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului
European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind
clasificarea, etichetarea și ambalarea substanţelor și ames
tecurilor (3) prevăd etichetarea substanţelor clasificate ca
substanţe care diminuează stratul de ozon și etichetarea
amestecurilor care conţin aceste substanţe. Deoarece sub
stanţele care diminuează stratul de ozon produse pentru a
fi utilizate ca intermediari de sinteză sau ca agenţi de pro
ces, precum și pentru utilizări de laborator și analitice pot
fi puse în liberă circulaţie pe teritoriul Comunităţii, ar tre
bui să se facă o distincţie între acestea și substanţele pro
duse pentru alte utilizări, astfel încât să se evite orice
deturnări ale substanţelor reglementate destinate utilizării
ca intermediari de sinteză, agenţi de proces sau destinate
utilizărilor de laborator și analitice spre alte utilizări decât
acelea care sunt reglementate în temeiul prezentului regu
lament. De asemenea, pentru a informa utilizatorii finali și
a facilita asigurarea aplicării prezentului regulament, pro
dusele și echipamentele care conţin sau depind de astfel de
substanţe ar trebui să fie etichetate în timpul întreţinerii sau
al alimentării.

(20)

Pentru a reduce emisiile de substanţe reglementate în
atmosferă, sunt necesare dispoziţii pentru recuperarea sub
stanţelor reglementate și prevenirea emisiilor fugitive de
substanţe reglementate.

(1) JO 196, 16.8.1967, p. 1.
(2) JO L 200, 30.7.1999, p. 1.
(3) JO L 353, 31.12.2008, p. 1.
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Protocolul prevede obligativitatea raportării datelor cu pri
vire la comerţul cu substanţe care diminuează stratul de
ozon. În consecinţă, producătorii, importatorii și exporta
torii de substanţe reglementate sunt obligaţi să comunice
rapoarte anuale. Pentru a permite Comisiei să raţionalizeze
procedurile de raportare în vederea respectării protocolu
lui și a evitării suprapunerilor în timpul procesului, ar tre
bui ca și instalaţiile de distrugere să raporteze direct
Comisiei. În vederea respectării obligaţiilor de raportare în
temeiul protocolului și pentru a îmbunătăţi aplicarea prac
tică a acestora, Comisia ar trebui abilitată să modifice ce
rinţele de raportare pentru statele membre și întreprinderi.
Având în vedere că este prevăzută dezvoltarea unor instru
mente de comunicare a datelor prin intermediul internetu
lui, Comisia va elabora, în funcţie de nevoile sale, o serie de
măsuri vizând adaptarea cerinţelor aplicabile în acest
domeniu, de îndată ce vor fi instituite instrumentele perti
nente de raportare.

(22)

Protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal de către statele membre este
reglementată de Directiva 95/46/CE a Parlamentului Euro
pean și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind pro
tecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor
date (1), în timp ce protecţia persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către
Comisie este reglementată de Regulamentul (CE)
nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din
18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către
instituţiile și organele comunitare și privind libera circula
ţie a acestor date (2), mai ales în ceea ce privește cerinţele
de confidenţialitate și securitate a prelucrărilor, transferul
de date personale de la Comisie către statele membre,
legitimitatea prelucrării, precum și drepturile persoanelor
vizate de a fi informate, de a avea acces la propriile date
personale și de a le rectifica.

(23)

Statele membre ar trebui să efectueze inspecţii conform
unei abordări bazate pe riscuri, pentru a asigura conformi
tatea cu toate dispoziţiile regulamentului, concentrându-se
totodată asupra acelor activităţi care prezintă cel mai ridi
cat risc de comerţ ilegal sau de emisii de substanţe regle
mentate. În vederea relizării inspecţiilor respective, statele
membre ar trebui să utilizeze elementele de orientare
cuprinse în Recomandarea 2001/331/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 de prevedere a
unor criterii minime pentru inspecţiile de mediu în statele
membre (3).

(24)

Având în vedere inovaţiile continue în sectoarele care intră
sub incidenţa prezentului regulament, Comisia ar trebui să
îl revizuiască cu regularitate și să prezinte, dacă este cazul,
propuneri, în special cu privire la scutirile și derogările pre
văzute, atunci când sunt disponibile alterntive acceptabile
din punct de vedere tehnic și economic la utilizarea de

(1) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
(2) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
(3) JO L 118, 27.4.2001, p. 41.
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substanţe reglementate, pentru a întări și mai mult protec
ţia stratului de ozon și, în paralel, pentru a reduce emisiile
de gaze cu efect de seră. În vederea asigurării conformităţii
cu protocolul, Comisia ar trebui să fie împuternicită să
alinieze anexele prezentului regulament la deciziile părţi
lor, în special cele referitoare la metodele de distrugere
aprobate, la condiţiile pentru introducerea pe piaţă a sub
stanţelor reglementate destinate utilizărilor esenţiale de
laborator și analitice și la procesele în care substanţele
reglementate ar putea fi utilizate ca agenţi de proces.

(25)

Măsurile necesare punerii în aplicare a prezentului regu
lament ar trebui să se adopte în conformitate cu Decizia
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire
a normelor privind exercitarea competenţelor de executare
conferite Comisiei (4).

(26)

În special, Comisia ar trebui împuternicită să stabilească
forma și conţinutul etichetelor pentru substanţele regle
mentate produse, introduse pe piaţă sau utilizate ca inter
mediari de sinteză, ca agenţi de proces sau destinate
utilizărilor de laborator și analitice; să modifice cantitatea
maximă de substanţe reglementate care pot fi utilizate ca
agenţi de proces sau care pot fi emise din utilizarea agen
ţilor de proces; să modifice anexa V în ceea ce privește con
diţiile de introducere pe piaţă și de distribuţie a substanţelor
reglementate destinate utilizărilor de laborator și analitice;
să determine un mecanism de alocare a cotelor pentru sub
stanţele reglementate destinate utilizărilor de laborator și
analitice; să modifice anexa VI; să adopte modificări și să
stabilească termenele pentru eliminarea treptată a uti
lizărilor critice de haloni; să modifice lista elementelor care
trebuie menţionate într-o cerere de licenţă; să adopte
măsuri suplimentare de monitorizare a comerţului cu sub
stanţe reglementate sau cu substanţe noi, precum și cu pro
duse și echipamente care conţin sau depind de substanţe
reglementate; să adopte normele aplicabile punerii în liberă
circulaţie pe teritoriul Comunităţii a produselor și echipa
mentelor importate din orice stat care nu este parte la pro
tocol, care au fost fabricate utilizându-se substanţe
reglementate; să modifice anexa VII cu privire la tehnologi
ile de distrugere; să stabilească o listă cu produsele și
echipamentele pentru care recuperarea pentru distrugere
sau distrugerea fără recuperare prealabilă a substanţelor
reglementate ar trebui considerată fezabilă din punct de
vedere tehnic și economic și, prin urmarea, ar trebui să fie
obligatorie; să adopte cerinţele minime de calificare pentru
personal; să stabilească o listă a tehnologiilor sau a practi
cilor care urmează să fie folosite de întreprinderi pentru a
preveni și a reduce la minimum orice emisii fugitive și emi
siile de substanţe reglementate; să includă noi substanţe în
anexa II și să modifice cerinţele de raportare pentru statele
membre și întreprinderi. Deoarece măsurile respective au
un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modi
fice elementele neesenţiale ale prezentului regulament,
printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente
neesenţiale, acestea trebuie să se adopte în conformitate
cu procedura de reglementare cu control prevăzută la
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(4) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
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Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Con
siliului din 5 aprilie 2006 privind deșeurile (1) și Directiva
91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind
deșeurile periculoase (2) stabilesc măsuri cu privire la eli
minarea și recuperarea raţională din punct de vedere eco
logic a deșeurilor și la controalele privind deșeurile
periculoase. În această privinţă, o atenţie deosebită ar tre
bui acordată substanţelor care diminuează stratul de ozon
din deșeurile rezultate din construcţii și demolări și din
echipamentele care intră sub incidenţa Directivei
2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
27 ianuarie 2003 privind deșeurile de echipamente elec
trice și electronice (DEEE) (3). În conformitate cu protoco
lul, numai tehnologiile aprobate de către părţi pot fi
utilizate pentru distrugerea substanţelor reglementate. În
consecinţă, deciziile relevante ale părţilor ar trebui incluse
în prezentul regulament pentru a garanta că numai aceste
tehnologii sunt aplicate, cu condiţia ca aplicarea lor să fie
compatibilă cu legislaţia comunitară și naţională referitoare
la deșeuri.
Ar trebui instituit un mecanism flexibil astfel încât să se
introducă obligaţii de raportare cu privire la substanţele
identificate ca substanţe care diminuează stratul de ozon,
în vederea evaluării impactului acestora asupra mediului și
pentru a asigura faptul că substanţele noi care au fost iden
tificate ca având un potenţial semnificativ de diminuare a
stratului de ozon fac obiectul unor măsuri de reglementare.
În acest context, ar trebui acordată o atenţie deosebită rolu
lui substanţelor cu durată foarte scurtă de viaţă, având în
vedere, în special, evaluarea ozonului realizată în 2006 în
cadrul Programului privind Mediul al Organizaţiei Naţiu
nilor Unite/Organizaţia Meteorologică Mondială
(UNEP/WMO), care a ajuns la concluzia că potenţialul sub
stanţelor respective de a contribui la diminuarea stratului
de ozon este mai mare decât fusese estimat în evaluările
anterioare.
Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sanc
ţiunile pentru încălcările dispoziţiilor prezentului regula
ment și să asigure punerea lor în aplicare. Sancţiunile
respective ar trebui să fie eficace, proporţionale și disuasive.
Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume
asigurarea respectării de către Comunitate a obligaţiilor
sale în calitate de parte la protocol și abordarea unei pro
bleme transfrontaliere de mediu cu impact global, regle
mentând totodată schimburile comerciale intracomunitare
și externe cu substanţe care diminuează stratul de ozon și
cu produse și echipamente care conţin sau depind de aceste
substanţe, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele
membre și, prin urmare, pot fi realizate mai bine la nivelul
Comunităţii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate
cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la arti
colul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţio
nalităţii, astfel cum este enunţat în respectivul articol,
prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar
pentru atingerea acestor obiective,

(1) JO L 114, 27.4.2006, p. 9. Directiva 2006/12/CE este abrogată prin
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor direc
tive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3) de la data de 12 decembrie 2010.
(2) JO L 377, 31.12.1991, p. 20.
(3) JO L 37, 13.2.2003, p. 24.
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1
Obiectul
Prezentul regulament stabilește normele cu privire la producerea,
importul, exportul, introducerea pe piaţă, utilizarea, recuperarea,
reciclarea, regenerarea și distrugerea substanţelor care diminuează
stratul de ozon, cu privire la raportarea de informaţii referitoare
la aceste substanţe și cu privire la importul, exportul, introducerea
pe piaţă și utilizarea produselor și echipamentelor care conţin sau
depind de astfel de substanţe.
Articolul 2
Domeniul de aplicare
Prezentul regulament se aplică substanţelor reglementate, sub
stanţelor noi, precum și produselor și echipamentelor care conţin
sau depind de substanţe reglementate.
Articolul 3
Definiţii
În sensul prezentului regulament:
1.

„protocol” înseamnă Protocolul de la Montreal din 1987 pri
vind substanţele care diminuează stratul de ozon, astfel cum
a fost modificat ulterior;

2.

„parte” înseamnă orice parte la protocol;

3.

„stat care nu este parte la protocol” înseamnă orice stat sau
organizaţie de integrare economică regională care, cu referire
la o anumită substanţă reglementată, nu a acceptat obligati
vitatea dispoziţiilor din protocol referitoare la respectiva
substanţă;

4.

„substanţe reglementate” înseamnă substanţele enumerate în
anexa I, inclusiv izomerii acestora, izolate sau în amestecuri,
în stare primară, recuperate, reciclate sau regenerate;

5.

„clorofluorocarburi” înseamnă substanţele reglementate
înscrise în anexa I grupa I, inclusiv izomerii acestora;

6.

„haloni” înseamnă substanţele reglementate înscrise în anexa I
grupa III, inclusiv izomerii acestora;

7.

„tetraclorură de carbon” înseamnă substanţa reglementată
înscrisă în anexa I grupa IV;

8.

„bromura de metil” înseamnă substanţa reglementată înscrisă
în anexa I grupa VI;

9.

„hidroclorofluorocarburi” înseamnă substanţele reglementate
înscrise în anexa I grupa VIII, inclusiv izomerii acestora;
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10. „substanţe noi” înseamnă substanţele enumerate în lista din
anexa II, prezente în stare pură sau în amestec, nou produse,
recuperate, reciclate sau regenerate;
11. „intermediari de sinteză” înseamnă orice substanţă reglemen
tată sau orice substanţă nouă care suferă transformări chi
mice în cadrul unui proces prin care compoziţia lor originală
este integral convertită și ale căror emisii sunt neglijabile;
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20. „introducere pe piaţă” înseamnă oferirea sau punerea la dis
poziţia terţilor, în Comunitate, gratuit sau cu titlu oneros,
inclusiv punerea în liberă circulaţie în Comunitate în confor
mitate cu Regulamentul (CE) nr. 450/2008. În ceea ce pri
vește produsele și echipamentele care fac parte din bunuri
imobile sau din mijloace de transport, aceasta se referă numai
la oferirea sau punerea la dispoziţie pentru prima dată în
Comunitate;

12. „agenţi de proces” înseamnă substanţele reglementate folo
site ca agenţi de procesare chimică în aplicaţiile specificate în
lista din anexa III;

21. „utilizare” înseamnă utilizarea de substanţe reglementate sau
substanţe noi în producţia, pentru întreţinerea sau pentru ali
mentarea, inclusiv realimentarea, de produse și echipamente
sau în alte activităţi;

13. „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care
produce substanţe reglementate sau substanţe noi în interio
rul Comunităţii;

22. „pompă de căldură” înseamnă un dispozitiv sau o instalaţie
care extrage căldură la temperaturi scăzute din aer, apă sau
pământ și furnizează căldură;

14. „producţie” înseamnă cantitatea de substanţe reglementate
sau de substanţe noi produsă, inclusiv cantitatea de subpro
duse, realizate intenţionat sau accidental, cu excepţia cazului
în care respectivele subproduse sunt distruse în cadrul pro
cesului de fabricaţie sau ca urmare a unei proceduri docu
mentate prin care se garantează conformitatea cu prezentul
regulament și cu legislaţia comunitară și naţională referitoare
la deșeuri. Cantităţile recuperate, reciclate sau regenerate sau
cantităţile nesemnificative încorporate inevitabil în produse
ca urme sau emise în timpul fabricaţiei nu trebuie să fie con
siderate „producţie”;

23. „recuperare” înseamnă colectarea și depozitarea substanţelor
reglementate din produse și echipamente sau containere pe
durata lucrărilor de întreţinere sau de alimentare sau înainte
de eliminare;

15. „potenţialul de diminuare a stratului de ozon” sau „DSO”
înseamnă cifra specificată în anexele I și II care reprezintă
efectul potenţial al fiecărei substanţe reglementate sau sub
stanţe noi asupra stratului de ozon;
16. „nivel calculat” înseamnă cantitatea determinată prin înmul
ţirea fiecărei cantităţi de substanţă reglementată cu potenţia
lul acesteia de diminuare a ozonului și prin adunarea
rezultatelor, pentru fiecare grupă de substanţe reglementate
din anexa I în parte;
17. „raţionalizare industrială” înseamnă transferul integral sau
parţial de la un producător la altul al nivelului de producţie
calculat, fie între părţi, fie în cadrul unui stat membru, în
scopul de a optimiza eficienţa economică sau pentru a putea
reacţiona la o scădere anticipată a ofertei ca rezultat al închi
derii capacităţii de producţie;
18. „import” înseamnă intrarea de substanţe, produse și echipa
mente care intră sub incidenţa prezentului regulament pe
teritoriul vamal al Comunităţii, în măsura în care teritoriul
intră sub incidenţa ratificării protocolului de către un stat
membru și în care se aplică prezentul regulament;
19. „export” înseamnă ieșirea de pe teritoriul vamal al Comuni
tăţii, în măsura în care teritoriul intră sub incidenţa ratificării
protocolului de către un stat membru și în care se aplică
prezentul regulament, a substanţelor, produselor și echipa
mentelor care intră sub incidenţa prezentului regulament și
care au statutul de mărfuri comunitare sau reexportul sub
stanţelor, produselor și echipamentelor care intră sub inci
denţa prezentului regulament, în cazul în care acestea au
statutul de mărfuri necomunitare;

24. „reciclare” înseamnă reutilizarea unei substanţe reglementate
recuperate după un proces de curăţire primar;
25. „regenerare” înseamnă reprelucrarea unei substanţe regle
mentate recuperate pentru a prezenta performanţe echiva
lente cu cele ale unei substanţe nou produse, ţinând seama de
utilizarea preconizată;
26. „întreprindere” înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce:
(a) este implicată în producerea, în recuperarea, în reci
clarea, în regenerarea, în utilizarea sau în distrugerea
substanţelor reglementate sau a substanţelor noi;
(b) importă astfel de substanţe;
(c) exportă astfel de substanţe;
(d) introduce pe piaţă astfel de substanţe; sau
(e) exploatează echipamente frigorifice, aer condiţionat sau
încălzire sau sisteme antiincendiu, care includ substanţe
reglementate;
27. „aplicaţii de carantină” înseamnă tratamente pentru a preveni
pătrunderea, instalarea sau răspândirea paraziţilor supuși ca
rantinei (inclusiv a bolilor) sau tratamente pentru a asigura
controlul oficial al acestor paraziţi sau boli, atunci când:
— controlul oficial este cel efectuat sau autorizat de o
autoritate naţională în domeniul fitosanitar, de protecţie
a animalelor sau a mediului sau autoritate naţională în
domeniul sănătăţii;
— paraziţii supuși carantinei sunt paraziţi care pot fi impor
tanţi datorită ameninţării pe care o reprezintă la adresa
zonelor în care nu au pătruns încă sau în care au pătruns,
dar nu sunt încă răspândiţi și care sunt controlaţi în mod
oficial;
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28. „aplicaţii de preexpediere” înseamnă acele aplicaţii care nu
sunt de carantină și care se aplică cu nu mai mult de 21 de
zile înainte de export, pentru a respecta cerinţele oficiale din
ţara importatoare sau cerinţele oficiale din ţara exportatoare
existente înainte de 7 decembrie 1995. Cerinţele oficiale sunt
cele care sunt îndeplinite sau autorizate de o autoritate
naţională în domeniul fitosanitar, de protecţie a animalelor
sau a mediului sau de o autoritate naţională în domeniul
sănătăţii sau al stocării produselor;
29. „produse și echipamente care depind de substanţe reglemen
tate” înseamnă produse și echipamente care nu funcţionează
fără substanţe reglementate, cu excepţia produselor și a echi
pamentelor utilizate în scopuri de producţie, procesare, recu
perare, reciclare, regenerare și distrugere a substanţelor
reglementate;
30. „substanţe nou produse” înseamnă substanţe care nu au fost
utilizate anterior;
31. „produse și echipamente” înseamnă toate produsele și echipa
mentele, cu excepţia containerelor utilizate pentru trans
portul sau depozitarea substanţelor reglementate.
CAPITOLUL II
INTERDICŢII

Articolul 4
Producerea de substanţe reglementate
Producerea de substanţe reglementate se interzice.

L 286/7
CAPITOLUL III
EXCEPTĂRI ȘI DEROGĂRI

Articolul 7
Producerea, introducerea pe piaţă și utilizarea substanţelor
reglementate ca intermediari de sinteză
(1)
Prin derogare de la articolele 4 și 5, substanţele reglemen
tate pot fi produse, introduse pe piaţă și utilizate ca intermediari
de sinteză.
(2) Substanţele reglementate produse sau introduse pe piaţă ca
intermediari de sinteză pot fi utilizate exclusiv în acest scop. De la
1 iulie 2010, containerele de astfel de substanţe se etichetează cu
precizarea clară că substanţele respective pot fi utilizate exclusiv
ca intermediari de sinteză. În cazul în care se impune ca aceste
substanţe să fie etichetate în conformitate cu Directiva
67/548/CEE și Directiva 1999/45/CE sau cu Regulamentul (CE)
nr. 1272/2008, această indicaţie se menţionează pe eticheta la
care se face referire în directivele respective sau în cuprinsul infor
maţiilor suplimentare care fac parte din etichetă, astfel cum se
menţionează la articolul 25 alineatul (3) din respectivul
regulament.
Comisia poate stabili forma și conţinutul etichetei care urmează
să fie utilizată. Măsurile respective, destinate să modifice elemente
neesenţiale ale prezentului regulament, printre altele prin comple
tarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de regle
mentare cu control menţionată la articolul 25 alineatul (3).

Articolul 5

Articolul 8

Introducerea pe piaţă și utilizarea substanţelor
reglementate

Producerea, introducerea pe piaţă și utilizarea substanţelor
reglementate ca agenţi de proces

Introducerea pe piaţă și utilizarea substanţelor reglemen
(1)
tate se interzic.
(2)
Substanţele reglementate nu se introduc pe piaţă în contai
nere care nu pot fi realimentate, cu excepţia utilizărilor de labo
rator și analitice, astfel cum sunt menţionate la articolul 10 și la
articolul 11 alineatul (2).
(3)
Prezentul articol nu se aplică substanţelor reglementate din
produse și echipamente.
Articolul 6
Introducerea pe piaţă a produselor și a echipamentelor
care conţin sau depind de substanţe reglementate
(1) Se interzice introducerea pe piaţă a produselor și a echipa
mentelor care conţin sau care depind de substanţe reglementate,
cu excepţia produselor și a echipamentelor pentru care utilizarea
respectivelor substanţe este autorizată în conformitate cu artico
lul 10, articolul 11 alineatul (2) sau articolul 13 sau a fost auto
rizată în temeiul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 2037/2000.
(2)
Cu excepţia utilizărilor menţionate la articolul 13 alinea
tul (1), sistemele antiincendiu și extinctoarele care conţin haloni
sunt interzise și trebuie să fie scoase din funcţiune.

(1) Prin derogare de la articolele 4 și 5, substanţele reglemen
tate pot fi produse, introduse pe piaţă și utilizate ca agenţi de
proces.
(2) Substanţele reglementate pot fi utilizate exclusiv ca agenţi
de proces în instalaţiile existente la 1 septembrie 1997 și în cazul
cărora emisiile sunt neglijabile.
(3) Substanţele reglementate produse sau introduse pe piaţă ca
agenţi de proces pot fi utilizate exclusiv în acest scop. De la 1 iulie
2010, containerele de astfel de substanţe se etichetează cu preci
zarea clară că substanţele respective pot fi utilizate exclusiv ca
agenţi de proces. În cazul în care se impune ca aceste substanţe să
fie etichetate în conformitate cu Directiva 67/548/CEE și Direc
tiva 1999/45/CE sau cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008,
această indicaţie se menţionează pe eticheta la care se face referire
în directivele respective sau în cuprinsul informaţiilor suplimen
tare care fac parte din etichetă, astfel cum se menţionează la arti
colul 25 alineatul (3) din respectivul regulament.
Comisia poate stabili forma și conţinutul etichetei care urmează
să fie utilizată. Măsurile respective, destinate să modifice elemente
neesenţiale ale prezentului regulament, printre altele prin comple
tarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de regle
mentare cu control menţionată la articolul 25 alineatul (3).
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(4)
Comisia elaborează, dacă este cazul, în conformitate cu
procedura de gestionare menţionată la articolul 25 alineatul (2),
o listă a întreprinderilor cărora le este permisă utilizarea substan
ţelor reglementate ca agenţi de proces, stabilind cantităţile
maxime care pot fi utilizate pentru a forma sau a fi consumate sub
formă de agenţi de proces și nivelurile maxime ale emisiilor pen
tru fiecare dintre întreprinderile în cauză.
Cantitatea maximă de substanţe reglementate care pot fi utilizate
ca agenţi de proces în cadrul Comunităţii nu depășește 1 083 de
tone metrice pe an.
Cantitatea maximă de substanţe reglementate care pot fi emise din
utilizarea agenţilor de proces în cadrul Comunităţii nu depășește
17 tone metrice pe an.
(5) În lumina noilor informaţii, a evoluţiilor tehnice sau a deci
ziilor luate de părţi, Comisia, dacă este cazul:
(a) modifică anexa III;
(b) modifică cantitatea maximă de substanţe reglementate care
pot fi utilizate ca agenţi de proces sau care pot fi emise din
utilizarea agenţilor de proces, astfel cum se menţioneză la ali
neatul (4) al doilea și al treilea paragraf.
Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale
prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura
de reglementare cu control menţionată la articolul 25 alineatul (3).

Articolul 9
Introducerea pe piaţă a substanţelor reglementate în
vederea distrugerii sau regenerării și a produselor și
echipamentelor care conţin sau care depind de substanţe
reglementate în vederea distrugerii
Prin derogare de la articolele 5 și 6, substanţele reglementate și
produsele și echipamentele care conţin sau care depind de sub
stanţe reglementate pot fi introduse pe piaţă în vederea distrugerii
în Comunitate în conformitate cu cerinţele cu privire la distrugere
menţionate la articolul 22 alineatul (1). De asemenea, substanţele
reglementate pot fi introduse pe piaţă în vederea regenerării în
Comunitate.

Articolul 10
Utilizările esenţiale de laborator și analitice ale
substanţelor reglementate, altele decât
hidroclorofluorocarburile
(1) Prin derogare de la articolele 4 și 5, substanţele reglemen
tate, altele decât hidroclorofluorcarburile, pot fi produse, intro
duse pe piaţă și folosite pentru utilizări esenţiale de laborator și
analitice, sub rezerva condiţiilor de înregistrare și acordare a licen
ţelor în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol.
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(2)
În conformitate cu procedura de gestionare prevăzută la
articolul 25 alineatul (2), dacă este cazul, Comisia determină uti
lizările esenţiale de laborator și analitice pentru care pot fi per
mise producerea și importul, în Comunitate, a substanţelor
reglementate, altele decât hidroclorofluorcarburile, cantităţile res
pective, termenul de validitate al exceptării, precum și care utili
zatori pot beneficia de aceste utilizări esenţiale de laborator și
analitice.
Substanţele reglementate produse sau introduse pe piaţă
(3)
pentru utilizări esenţiale de laborator și analitice pot fi folosite
exclusiv în acest scop. De la 1 iulie 2010, containerele care con
ţin astfel de substanţe trebuie etichetate cu precizarea clară că sub
stanţa poate fi utilizată numai în utilizări de laborator și analitice.
În cazul în care se impune ca aceste substanţe să fie etichetate în
conformitate cu Directiva 67/548/CEE și Directiva 1999/45/CE
sau cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, această indicaţie se
menţionează pe eticheta la care se face referire în directivele res
pective sau în cuprinsul informaţiilor suplimentare care fac parte
din etichetă, astfel cum se menţionează la articolul 25 alineatul (3)
din respectivul regulament.
Comisia poate stabili forma și conţinutul etichetei care urmează
să fie utilizată. Măsurile respective, destinate să modifice elemente
neesenţiale ale prezentului regulament, printre altele prin comple
tarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de regle
mentare cu control menţionată la articolul 25 alineatul (3).
Substanţele reglementate menţionate la primul paragraf se intro
duc pe piaţă și se distribuie exclusiv în condiţiile stabilite în
anexa V. Comisia poate modifica anexa respectivă. Măsurile res
pective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentu
lui regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de
reglementare cu control menţionată la articolul 25 alineatul (3).
(4)
Orice întreprindere care utilizează substanţe reglementate,
altele decât hidroclorofluorcarburile, pentru utilizări esenţiale de
laborator și analitice, se înregistrează la Comisie, indicând subst
anţele utilizate, scopul, consumul anual estimat și furnizorii aces
tor substanţe și actualizează aceste informaţii atunci când survin
modificări.
(5) Până la data specificată într-un aviz emis de Comisie, pro
ducătorii și importatorii care aprovizionează întreprinderile men
ţionate la alineatul (4) sau care utilizează substanţele reglementate
în scopuri proprii declară Comisiei care este cererea estimată pen
tru intervalul specificat în aviz, indicând natura și cantităţile de
substanţe reglementate de care este nevoie.
(6)
Comisia emite licenţe producătorilor și importatorilor de
substanţe reglementate, altele decât hidroclorofluorcarburile, pro
duse sau importate pentru utilizări esenţiale de laborator și ana
litice și îi înștiinţează în legătură cu utilizările pentru care sunt
autorizaţi, precum și în legătură cu tipul și cantităţile de substanţe
pe care sunt autorizaţi să le introducă pe piaţă sau le utilizeze în
scopuri proprii. Cantitatea anuală autorizată în temeiul licenţelor
pentru importatori și producători individuali nu depășește 130 %
din media anuală a nivelului calculat de substanţe reglementate
pentru care li s-au acordat licenţe respectivilor producători și
importatori pentru utilizări esenţiale de laborator și analitice între
anii 2007-2009.
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Cantitatea anuală totală autorizată prin licenţe, inclusiv licenţe
pentru hidroclorofluorocarburi în temeiul articolului 11 alinea
tul (2), nu depășește 110 tone ODP. Cantităţile rămase pot fi alo
cate producătorilor și importatorilor care nu au introdus pe piaţă
sau nu au utilizat substanţele reglementate, în scopuri proprii,
pentru utilizări esenţiale de laborator și analitice între anii
2007-2009.
Comisia instituie un mecanism pentru alocarea cotelor producă
torilor și importatorilor de hidroclorofluorocarburi. Măsurile res
pective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului
regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în
conformitate cu procedura de reglementare cu control menţio
nată la articolul 25 alineatul (3).
(7) Autoritatea competentă a unui stat membru poate autoriza
un producător ale cărui instalaţii de producţie relevante se află pe
teritoriul respectivului stat membru să producă substanţele regle
mentate stabilite la alineatul (1), pentru a satisface cererea pentru
care a primit licenţă în conformitate cu alineatul (6).
Autoritatea competentă a respectivului stat membru înștiinţează
din timp Comisia asupra intenţiei de a elibera o astfel de
autorizaţie.
(8) În măsura în care protocolul o permite, autoritatea compe
tentă a unui stat membru pe teritoriul căruia se află instalaţiile de
producţie relevante ale unui anumit producător poate autoriza
producătorul în cauză să depășească nivelurile de producţie cal
culate stabilite la alineatul (6) pentru a satisface, la cererea altor
părţi, orice utilizări esenţiale de laborator și analitice ale acestora.
Autoritatea competentă a respectivului stat membru înștiinţează
din timp Comisia asupra intenţiei de a elibera o astfel de
autorizaţie.
Articolul 11
Producerea, introducerea pe piaţă și utilizarea
hidroclorofluorcarburilor și introducerea pe piaţă a
produselor și echipamentelor care conţin sau depind de
hidroclorofluorcarburi
(1)
Prin derogare de la articolul 4, hidroclorofluorocarburile
pot fi produse cu condiţia ca producătorul să asigure următoarele
condiţii:
(a) nivelul calculat al producţiei sale de hidroclorofluorocarburi
în perioada 1 ianuarie 2010-31 decembrie 2010 și în fiecare
perioadă de 12 luni până la 31 decembrie 2013 nu depășește
35 % din nivelul calculat al producţiei sale de hidroclorofluo
rocarburi din 1997;
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(d) producţia de hidroclorofluorocarburi este oprită începând cu
31 decembrie 2019.

(2) Prin derogare de la articolul 4 și de la articolul 5 alinea
tul (1), hidroclorofluorocarburile pot fi produse, introduse pe
piaţă și folosite pentru utilizări de laborator și analitice.

Articolul 10 alineatele (3)-(7) se aplică mutatis mutandis.

(3)
Prin derogare de la articolul 5, până la 31 decembrie 2014,
hidroclorofluorcarburile regenerate pot fi introduse pe piaţă și uti
lizate pentru întreţinerea sau alimentarea echipamentelor frigori
fice, de aer condiţionat și a pompelor de căldură existente, cu
condiţia ca respectivul container să fie etichetat cu precizarea că
substanţa a fost regenerată și cu informaţii privind numărul lotu
lui și numele și adresa instalaţiei de regenerare.

Până la 31 decembrie 2014, hidroclorofluorcarburile
(4)
regenerate pot fi utilizate pentru întreţinerea sau alimentarea echi
pamentelor frigorifice, de aer condiţionat și a pompelor de căl
dură existente, cu condiţia să fi fost recuperate din astfel de
echipamente și să fie utilizate numai de către întreprinderea care
a realizat recuperarea ca parte din procesul de întreţinere sau ali
mentare sau pentru care a fost realizată recuperarea ca parte din
procesul de întreţinere sau alimentare.

(5)
Prin derogare de la articolul 5, până la 31 decembrie 2019,
hidroclorofluorcarburile pot fi introduse pe piaţă în vederea ream
balării și a exportului ulterior. Orice întreprindere care realizează
reambalarea și reexportul ulterior al hidroclorofluorcarburilor se
înregistrează la Comisie, indicând substanţele reglementate în
cauză, cererea anuală estimată și furnizorii de astfel de substanţe,
și actualizează aceste informaţii atunci când survin modificări.

(6) În cazul în care hidroclorofluorcarburile regenerate sau
reciclate sunt utilizate pentru întreţinere sau alimentare, echipa
mentele frigorifice, de aer condiţionat și pompele de căldură în
cauză se etichetează cu precizarea tipului și a cantităţii de sub
stanţă conţinute în echipament și cu elementele de etichetare pre
văzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru
substanţe sau amestecuri considerate periculoase pentru stratul de
ozon.

(b) nivelul calculat al producţiei sale de hidroclorofluorocarburi
în perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2014 și în fiecare
perioadă de 12 luni până la 31 decembrie 2016 nu depășește
14 % din nivelul calculat al producţiei sale de hidroclorofluo
rocarburi din 1997;

(7)
Întreprinderile care operează echipamentul menţionat la
alineatul (4) care conţine 3 kg sau mai mult de fluid frigorific, ţin
evidenţa cantităţii și a tipului de substanţă recuperate și adăugate,
precum și a identităţii societăţii sau a tehnicianului care a efectuat
întreţinerea sau alimentarea.

(c) nivelul calculat al producţiei sale de hidroclorofluorocarburi
în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017 și în fiecare
perioadă de 12 luni până la 31 decembrie 2019 nu depășește
7 % din nivelul calculat al producţiei sale de hidroclorofluo
rocarburi din 1997;

Întreprinderile care folosesc hidroclorofluorcarburi recuperate sau
reciclate pentru întreţinere sau alimentare ţin evidenţa întreprin
derilor care au furnizat hidroclorofluorcarburile recuperate, pre
cum și a sursei de hidroclorofluorcarburi reciclate.
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(8) Prin derogare de la articolele 5 și 6, la cererea autorităţilor
competente ale unui stat membru și în conformitate cu procedura
de gestionare menţionată la articolul 25 alineatul (2), Comisia
poate autoriza o derogare temporară pentru a permite utilizarea
și introducerea pe piaţă a hidroclorofluorocarburilor și a produse
lor și echipamentelor care conţin sau depind de hidroclorofluo
rocarburi acolo unde se poate demonstra că, pentru o anumită
utilizare, nu există sau nu se pot utiliza substanţe sau tehnologii
alternative, fezabile tehnic sau economic.

Această derogare nu se poate acorda pentru un interval care depă
șește data de 31 decembrie 2019.

Articolul 12
Aplicaţiile de carantină și preexpediere și utilizările
bromurii de metil în cazuri de urgenţă

(1) Prin derogare de la articolul 5 alineatul (1), până la 18 mar
tie 2010, bromura de metil poate fi introdusă pe piaţă și utilizată
pentru aplicaţii de carantină și preexpediere pentru tratarea măr
furilor pentru export, cu condiţia ca introducerea pe piaţă și uti
lizarea bromurii de metil să fie permise de legislaţia naţională în
conformitate cu Directiva 91/414/CEE și cu Directiva 98/8/CE.

Bromura de metil poate fi utilizată exclusiv în situri aprobate de
autorităţile competente din statul membru respectiv și, dacă acest
lucru este fezabil din punct de vedere economic și tehnic, cu con
diţia ca cel puţin 80 % din bromura de metil eliberată din lot să
fie recuperată.

(2)
Nivelul calculat de bromură de metil pe care întreprinde
rile o introduc pe piaţă sau o utilizează în scopuri proprii în peri
oada 1 ianuarie 2010-18 martie 2010 nu depășește 45 de tone
ODP.

Fiecare întreprindere se asigură că nivelul calculat de bromură de
metil destinată introducerii pe piaţă sau utilizării în scopuri pro
prii pentru aplicaţiile de carantină și de preexpediere nu depășește
21 % din media nivelului calculat de bromură de metil destinată
introducerii pe piaţă sau utilizării în scopuri proprii pentru apli
caţii de carantină și tratamente de preexpediere între anii
2005-2008.

(3) În caz de urgenţă, atunci când proliferarea unor paraziţi sau
boli impune acest lucru, la solicitarea autorităţilor competente ale
unui stat membru, Comisia poate autoriza producerea, intro
ducerea pe piaţă și utilizarea temporară a bromurii de metil, cu
condiţia ca introducerea pe piaţă și utilizarea bromurii de metil să
fie permise de Directiva 91/414/CEE și, respectiv, de Directiva
98/8/CE.

31.10.2009

O astfel de autorizaţie este valabilă o perioadă de maximum 120
zile și în cantitate de maximum 20 de tone metrice și specifică
măsurile care urmează să fie luate pentru a reduce emisiile în tim
pul utilizării.

Articolul 13
Utilizări critice ale halonilor și dezasamblarea
echipamentelor care conţin haloni

(1)
Prin derogare de la articolul 5 alineatul (1), halonii pot fi
introduși pe piaţă și folosiţi pentru utilizările critice stabilite în
anexa VI. Halonii pot fi introduși pe piaţă doar de întreprinderi
autorizate de autorităţile competente ale statului membru în
cauză să depoziteze haloni pentru utilizări critice.

(2) Comisia revizuiește anexa VI și, dacă este necesar, adoptă
modificări și stabilește termenele pentru eliminarea treptată a uti
lizărilor critice prin fixarea de date limită pentru noile aplicaţii și
de date limită pentru aplicaţiile existente, ţinând seama de exis
tenţa produselor alternative și a tehnologiilor viabile din punct de
vedere tehnic și economic și care sunt acceptabile în ceea ce pri
vește mediul și sănătatea.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale
prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia,
se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu con
trol menţionată la articolul 25 alineatul (3).

(3)
Sisteme antiincendiu și extinctoarele care conţin haloni,
utilizate în cazurile prevăzute la alineatul (1), sunt dezasamblate
până la termenele precizate în anexa VI.

(4)
Comisia poate, la solicitarea autorităţii competente din
statul membru respectiv și în conformitate cu procedura de ges
tionare menţionată la articolul 25 alineatul (2), acorda derogări de
la datele limită pentru aplicaţiile existente sau de la datele limită
pentru aplicaţiile noi, cu condiţia ca datele respective să fi fost spe
cificate în anexa VI, în conformitate cu alineatul (2), pentru cazu
rile speciale în care se demonstrează că nu există nicio alternativă
fezabilă din punct de vedere tehnic și economic.

Articolul 14
Transferul drepturilor și raţionalizarea industrială

(1)
Orice producător sau importator autorizat să introducă pe
piaţă sau să utilizeze în scopuri proprii substanţele reglementate
poate transfera acest drept altei părţi sau poate transfera întreaga
cantitate din grupa respectivă de substanţe stabilită în conformi
tate cu prezentul articol oricărui alt producător sau importator al
respectivei grupe de substanţe de pe teritoriul Comunităţii. Orice
transfer de acest gen se notifică din timp Comisiei. Transferul
dreptului de introducere pe piaţă sau de utilizare nu implică și
dreptul de producere sau import.
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(2) În măsura în care protocolul o permite, autoritatea compe
tentă a unui stat membru pe teritoriul căruia se află instalaţiile de
producţie relevante ale unui anumit producător poate autoriza
producătorul în cauză să depășească nivelurile de producţie cal
culate stabilite la articolul 10 și la articolul 11 alineatul (2) din
motive de raţionalizare industrială în cadrul respectivului stat
membru, cu condiţia ca nivelurile de producţie calculate pentru
respectivul stat membru să nu depășească totalul nivelurilor de
producţie calculate pentru producătorii interni ai acestuia pentru
perioada în cauză, în conformitate cu articolul 10 și cu artico
lul 11 alineatul (2). Autoritatea competentă a respectivului stat
membru înștiinţează din timp Comisia asupra intenţiei de a eli
bera o astfel de autorizaţie.
(3) În măsura în care protocolul o permite și cu acordul auto
rităţii competente a statului membru pe teritoriul căruia se află
instalaţiile de producţie relevante ale unui anumit producător,
Comisia poate autoriza producătorul în cauză să depășească nive
lurile de producţie calculate stabilite la articolul articolul 10 și la
articolul 11 alineatul (2) din motive de raţionalizare industrială
între statele membre, cu condiţia ca suma nivelurilor de produc
ţie calculate pentru statele membre implicate să nu depășească
totalul nivelurilor de producţie calculate pentru producătorii
interni ai acestora pentru perioada în cauză, în conformitate cu
articolul 10 și cu articolul 11 alineatul (2). De asemenea, într-un
astfel de caz este necesar și acordul autorităţii competente din
statul membru în care se intenţionează o reducere a producţiei.
(4) În măsura în care protocolul o permite și cu acordul auto
rităţii competente a unui stat membru pe teritoriul căruia se află
instalaţiile de producţie relevante ale unui anumit producător,
precum și cu aprobarea guvernului unei ţări terţe implicate, parte
la protocol, Comisia poate autoriza producătorul în cauză să ada
uge la nivelurile de producţie calculate stabilite la articolul 10 și
la articolul 11 alineatul (2) nivelurile calculate alocate unui pro
ducător aparţinând unei ţări terţe parte la protocol, în temeiul
protocolului și al legislaţiei naţionale a producătorului în cauză,
din motive de raţionalizare industrială cu o ţară terţă parte la pro
tocol, cu condiţia ca totalul nivelurilor de producţie calculate pen
tru cei doi producători să nu depășească suma dintre nivelurile de
producţie calculate alocate producătorului comunitar în temeiul
articolului 10 și al articolului 11 alineatul (2) și nivelurile de pro
ducţie calculate alocate producătorului dintr-o ţară terţă parte în
temeiul protocolului și al legislaţiei naţionale aplicabile.
CAPITOLUL IV
REGIMUL COMERCIAL

Articolul 15
Importurile de substanţe reglementate sau de produse și
echipamente care conţin sau depind de substanţe
reglementate
(1)
Se interzic importurile de substanţe reglementate sau de
produse și echipamente, altele decât efectele personale, care con
ţin sau care depind de astfel de substanţe.
(2) Interdicţia prevăzută la alineatul (1) nu se aplică importu
rilor de:
(a) substanţe reglementate destinate utilizărilor de laborator și
analitice menţionate la articolul 10 și la articolul 11
alineatul (2);
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(b) substanţe reglementate destinate utilizării ca intermediari de
sinteză;

(c) substanţe reglementate destinate utilizării ca agenţi de proces;

(d) substanţe reglementate destinate distrugerii prin tehnologiile
menţionate articolul 22 alineatul (2);

(e) până la 31 decembrie 2019, hidroclorofluorocarburi pentru
a fi reambalate și, ulterior, reexportate, nu mai târziu de data
de 31 decembrie a anului calendaristic următor, către o parte
unde consumul sau importul respectivei hidroclorofluorocar
buri nu sunt interzise;

(f) bromură de metil, destinată utilizării în cazurile de urgenţă
menţionate la articolul 12 alineatul (3) sau, până la 31 decem
brie 2014, pentru a fi reambalată și, ulterior, reexportată pen
tru aplicaţii de carantină și preexpediere, cu condiţia ca
reexportul să aibă loc în același an în care are loc și importul;

(g) haloni recuperaţi, reciclaţi sau regeneraţi, cu condiţia ca
aceștia să fie importaţi numai pentru utilizările critice prevă
zute la articolul 13 alineatul (1), de către întreprinderi auto
rizate de autorităţile competente din statul membru în cauză
să depoziteze haloni pentru utilizările critice;

(h) produse sau echipamente care conţin sau depind de substanţe
reglementate, destinate a fi distruse, după caz prin tehnologi
ile menţionate la articolul 22 alineatul (2);

(i)

produse și echipamente care conţin sau depind de substanţe
reglementate pentru a satisface utilizările de laborator și ana
litice menţionate la articolul 10 și la articolul 11 alineatul (2);

(j)

produse și echipamente care conţin sau depind de haloni,
destinate utilizărilor critice menţionate la articolul 13
alineatul (1);

(k) produsele și echipamentele care conţin hidroclorofluorocar
buri, a căror introducere pe piaţă a fost autorizată în confor
mitate cu articolul 11 alineatul (5).

(3) Importurile menţionate la alineatul (2), cu excepţia impor
turilor pentru tranzitul pe teritoriul vamal al Comunităţii sau a
importurilor pentru depozitare temporară, în regim de antrepo
zit vamal sau de zonă liberă, în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 450/2008, cu condiţia ca acestea să nu rămână pe terito
riul vamal al Comunităţii pentru o perioadă mai lungă de 45 de
zile și să nu fie prezentate ulterior pentru punerea în liberă circu
laţie în Comunitate, distruse sau procesate, sunt condiţionate de
prezentarea unei licenţe de import. Licenţele respective se elibe
rează de către Comisie, după verificarea conformităţii cu arti
colele 16 și 20.
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Articolul 16
Punerea în liberă circulaţie pe teritoriul Comunităţii a
substanţelor reglementate importate
(1)
Punerea în liberă circulaţie pe teritoriul Comunităţii a sub
stanţelor reglementate importate face obiectul unor limite canti
tative. Comisia stabilește aceste limite și alocă cote întreprinderilor
pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie-31 decembrie 2010 și
pentru fiecare dintre perioadele de 12 luni următoare, în confor
mitate cu procedura de gestionare menţionată la articolul 25
alineatul (2).
Cotele menţionate la primul paragraf se alocă numai pentru urmă
toarele substanţe:
(a) substanţe reglementate care sunt folosite în utilizările de
laborator și analitice sau în utilizările critice menţionate la
articolul 10, la articolul 11 alineatul (2) și la articolul 13;
(b) substanţe reglementate dacă sunt utilizate ca intermediari de
sinteză;
(c) substanţe reglementate care sunt utilizate ca agenţi de proces.
(2)
Până la data specificată într-un aviz emis de Comisie,
importatorii de substanţe menţionate la alineatul (1) literele (a) (b)
și (c) declară Comisiei care este cererea probabilă pentru perioada
precizată în aviz, indicând natura și cantităţile de substanţe regle
mentate necesare. Pe baza acestor declaraţii Comisia stabilește
limitele cantitative pentru importurile de substanţe menţionate la
alineatul (1) literele (a) (b) și (c).
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(f) hidroclorfluorocarburi nou produse sau regenerate, destinate
altor utilizări decât distrugerii;
(g) până la 31 decembrie 2014, bromură de metil reexportată,
destinată aplicaţiilor de carantină și de preexpediere;
(h) inhalatori cu doze măsurate care conţin clorofluorocarbură a
căror utilizare a fost autorizată în temeiul articolului 3 aline
atul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000.
(3) Prin derogare de la alineatul (1), Comisia poate autoriza, la
solicitarea unei autorităţi competente din statul membru respec
tiv și în conformitate cu procedura de gestionare menţionată la
articolul 25 alineatul (2), exportul de produse și echipamente care
conţin hidroclorofluorocarburi în cazul în care se demonstrează
că, având în vedere valoarea economică și durată de viaţă rămasă
a mărfii respective, interdicţia de export ar impune o sarcină
administrativă disproporţionată pentru exportator. Acest tip de
export necesită notificarea prealabilă de către Comisie a ţării
importatoare.
(4)
Exporturile menţionate la alineatele (2) și (3) fac obiectul
unei licenţe, cu excepţia reexporturilor efectuate după tranzitul pe
teritoriul vamal al Comunităţii și a depozitării temporare, în regim
de antrepozit vamal sau de zonă liberă, în conformitate cu Regu
lamentul (CE) nr. 450/2008, cu condiţia ca reexportul să nu aibă
loc cu mai mult de 45 de zile după import. Licenţa respectivă de
export se eliberează întreprinderilor de către Comisie, după veri
ficarea conformităţii cu articolul 20.
Articolul 18
Acordarea de licenţe de import și de export

Articolul 17
Exportul de substanţe reglementate sau de produse și
echipamente care conţin sau depind de substanţe
reglementate

(1)
Comisa înfiinţează și gestionează un sistem electronic de
acordare a licenţelor și decide cu privire la cererile pentru licenţe
în termen de 30 de zile de la primirea cererii.

Exporturile de substanţe reglementate sau de produse și
(1)
echipamente, altele decât efectele personale, care conţin sau
depind de aceste substanţe sunt interzise.

(2) Cererile pentru licenţe menţionate la articolele 15 și 17 se
depun prin intermediul sistemului menţionat la alineatul (1).
Anterior depunerii unei cereri pentru o licenţă, întreprinderile se
înregistrează în acest sistem.

(2) Interdicţia prevăzută la alineatul (1) nu se aplică exportu
rilor de:

(3)
Cererea de obţinere a licenţei conţine următoarele
elemente:

(a) substanţe reglementate destinate utilizărilor esenţiale de labo
rator și analitice menţionate la articolul 10;

(a) numele și adresele importatorului și exportatorului;

(b) substanţe reglementate destinate utilizării ca intermediari de
sinteză;
(c) substanţe reglementate destinate utilizării ca agenţi de proces;
(d) produse sau echipamente care conţin sau depind de substanţe
reglementate produse în conformitate cu articolul 10 alinea
tul (7) sau importate în temeiul articolului 15 alineatul (2) lit
era (h) sau (i);
(e) haloni recuperaţi, reciclaţi sau regeneraţi depozitaţi pentru
utilizări critice, menţionate la articolul 13 alineatul (1), de
către întreprinderi autorizate de autorităţile competente
dintr-un stat membru și produse sau echipamente care con
ţin sau depind de haloni, destinaţi utilizărilor critice;

(b) ţara importatoare și ţara exportatoare;
(c) în cazul importurilor sau al exporturilor de substanţe regle
mentate, o descriere a fiecărei substanţe reglementate,
precizându-se:
(i)

denumirea comercială;

(ii) descrierea și codul din Nomenclatura combinată, astfel
cum apare în anexa IV;
(iii) dacă substanţa este nou produsă, reciclată, recuperată
sau regenerată;
(iv) cantitatea de substanţă, în kilograme metrice;
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(v) în cazul halonilor, o declaraţie că aceștia sunt importaţi
sau exportaţi pentru a satisface o utilizare critică men
ţionată la articolul 13 alineatul (1), specificându-se tipul
de utilizare;

(5) Comisia poate solicita un certificat care să ateste natura sau
compoziţia substanţelor care urmează a fi importate sau expor
tate și poate solicita o copie a licenţei emise de ţara importatoare
sau exportatoare.

(d) în cazul importurilor sau al exporturilor de produse și echipa
mente care conţin sau depind de substanţe reglementate:

(6) În cazuri speciale, în măsura în care este necesar, Comisia
poate comunica informaţiile transmise autorităţilor competente
ale părţilor în cauză și poate respinge cererea de licenţă dacă este
respectată vreuna dintre obligaţiile relevante prevăzute în prezen
tul regulament sau din următoarele motive:

(i)

tipul și natura produselor și echipamentului;

(ii)

pentru articolele numărabile, numărul de unităţi, de
scrierea și cantitatea per unitate, în kilograme metrice,
din fiecare substanţă reglementată;

(iii) pentru articolele nenumărabile, cantitatea de produs,
descrierea și cantitatea netă totală, în kilograme metrice,
din fiecare substanţă reglementată;
(iv) ţara sau ţările de destinaţie finală a produselor și
echipamentelor;
(v)

dacă substanţa reglementată conţinută este nou pro
dusă, reciclată, recuperată sau regenerată;

(vi) în cazul importului sau al exportului produselor și echi
pamentelor care conţin sau depind de halon, o declara
ţie conform căreia acestea sunt importate sau exportate
pentru a satisface o utilizare critică menţionată la arti
colul 13 alineatul (1), specificându-se tipul de utilizare;
(vii) în cazul produselor și al echipamentelor care conţin sau
depind de hidroclorofluorocarburi, trimiterea la autor
izaţia Comisei, menţionată la articolul 17 alineatul (3);
(viii) codul din Nomenclatura combinată al produsului sau al
echipamentului care urmează să fie importat sau
exportat;
(e) scopul importului propus, inclusiv destinaţiile și utilizările
vamale vizate, specificându-se, în cazul în care este relevant,
regimul vamal aplicabil;
(f) locul și data estimată a importului sau exportului propus;

(a) pentru o licenţă de import, în cazul în care se constată, pe
baza informaţiilor comunicate de autorităţile competente din
ţara în cauză, că exportatorul nu este o întreprindere autori
zată să comercializeze substanţa respectivă în acea ţară;
(b) pentru o licenţă de export, în cazul în care autorităţile com
petente din ţara importatoare au informat Comisia că impor
tul de substanţă reglementată ar constitui un caz de comerţ
ilegal sau ar avea un impact negativ asupra punerii în apli
care a măsurilor de reglementare luate de ţara importatoare
pentru a se conforma obligaţiilor sale asumate în temeiul
protocolului și ar avea drept efect o depășire a limitelor can
titative fixate prin protocol în ţara respectivă.
(7) Comisia pune la dispoziţie câte o copie din fiecare licenţă
de export autorităţii competente din statul membru în cauză.
(8) Comisia informează solicitantul și statul membru în cauză,
cât mai curând posibil, în legătură cu orice cerere de licenţă res
pinsă în temeiul alineatului (6), menţionând motivul respingerii.
(9) Comisia poate modifica lista articolelor menţionate la ali
neatul (3) și în anexa IV. Măsurile respective, destinate să modi
fice elementele neesenţiale ale prezentului regulament, se adoptă
în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţio
nată la articolul 25 alineatul (3).

Articolul 19
Măsuri de monitorizare sau control al comercializării
ilegale

orice informaţie suplimentară pe care autoritatea competentă
dintr-un stat membru o consideră necesară.

Comisia poate adopta măsuri suplimentare pentru monitorizarea
sau controlul substanţelor reglementate sau al substanţelor noi,
precum și al produselor și echipamentelor care conţin sau depind
de substanţe reglementate plasate în depozit temporar, în regim
de antrepozit vamal sau de zonă liberă, sau care sunt în tranzit pe
teritoriul vamal al Comunităţii și sunt reexportate ulterior, pe baza
evaluării riscurilor potenţiale de comerţ ilegal legate de aceste
mișcări, luând în considerare beneficiile aduse mediului și efectele
socioeconomice ale unor astfel de măsuri.

Fiecare exportator sau importator informează Comisia în
(4)
legătură cu orice schimbări care ar putea surveni pe durata peri
oadei de valabilitate a licenţei în ceea ce privește datele comuni
cate în conformitate cu alineatul (3).

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale
prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia,
se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu con
trol menţionată la articolul 25 alineatul (3).

(g) biroul vamal la care mărfurile vor fi declarate;
(h) în cazul importului substanţelor sau al produselor și echipa
mentelor reglementate destinate distrugerii, numele și adresa
instalaţiei unde vor fi distruse;
(i)
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Articolul 20

CAPITOLUL V

Comerţul cu un stat care nu este parte la protocol și cu un
teritoriu care nu este inclus în protocol

CONTROLUL EMISIILOR

(1) Importul și exportul de substanţe reglementate, precum și
de produse și echipamente care conţin sau depind de substanţe
reglementate din și către orice stat care nu este parte la protocol
sunt interzise.

Articolul 22

(2) Comisia poate adopta normele aplicabile punerii în liberă
circulaţie pe teritoriul Comunităţii a produselor și a echipamen
telor importate din orice stat care nu este parte la protocol, care
au fost fabricate utilizându-se substanţe reglementate, dar care nu
conţin substanţe reglementate identificabile ca atare. Identificarea
acestor produse și echipamente se face în conformitate cu avizele
tehnice periodice înaintate părţilor. Măsurile respective, destinate
să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament, prin
tre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu
procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 25
alineatul (3).
(3)
Prin derogare de la alineatul (1), Comisia poate autoriza
comerţul cu substanţe reglementate și cu produse și echipamente
care conţin sau depind de astfel de substanţe sau care sunt fabri
cate utilizându-se substanţe reglementate cu orice stat care nu este
parte la protocol, în măsura în care părţile întrunite stabilesc fap
tul că respectivul stat care nu este parte la protocol în temeiul arti
colului 4 alineatul (8) din protocol respectă pe deplin protocolul
și a raportat informaţiile prevăzute în acest sens, după cum se spe
cifică la articolul 7 din protocol. Comisia acţionează în conformi
tate cu procedura de gestionare menţionată la articolul 25
alineatul (2) din prezentul regulament.
(4) Sub rezerva oricărei decizii luate în temeiul celui de al doi
lea paragraf, alineatul (1) se aplică oricărui teritoriu care nu intră
sub incidenţa protocolului în același mod în care se aplică orică
rui stat care nu este parte la protocol.
În cazul în care autorităţile unui teritoriu care nu intră sub inci
denţa protocolului respectă integral protocolul și au raportat
informaţiile prevăzute în acest sens, după cum se specifică la arti
colul 7 din protocol, Comisia poate decide că unele sau toate dis
poziţiile alineatului (1) din prezentul articol nu se aplică pentru
teritoriul respectiv.
Comisia acţionează în conformitate cu procedura de gestionare
menţionată la articolul 25 alineatul (2).

Recuperarea și distrugerea substanţelor reglementate uzate
(1) În timpul operaţiunilor de întreţinere sau alimentare a echi
pamentului sau înaintea demontării ori a eliminării echipamente
lor, substanţele reglementate conţinute în echipamente frigorifice,
aer condiţionat, încălzire, echipamente care conţin solvenţi sau
sisteme antiincendiu și extinctoare sunt recuperate pentru distru
gere sau pentru reciclare sau regenerare.
(2)
Substanţele reglementate sau produsele care conţin aseme
nea substanţe se distrug doar cu ajutorul tehnologiilor aprobate
enumerate în anexa VII sau, în cazul substanţelor reglementate ce
nu sunt menţionate în anexa respectivă, cu ajutorul tehnologiei de
distrugere celei mai acceptabile din punctul de vedere al mediu
lui, care nu implică costuri excesive, cu condiţia ca utilizarea teh
nologiilor respective să respecte legislaţia comunitară și naţională
referitoare la deșeuri și ca cerinţele suplimentare din respectivele
legislaţii să fie respectate.
(3) Comisia poate modifica anexa VII pentru a lua în conside
rare noile evoluţii tehnologice.
Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale
prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura
de reglementare cu control menţionată la articolul 25 alineatul (3).
(4) Dacă este fezabil din punct de vedere tehnic și economic,
substanţele reglementate din alte produse și echipamente decât
cele menţionate la alineatul (1) sunt recuperate în vederea dis
trugerii, reciclării sau regenerării sau sunt distruse fără recuperare
prealabilă, prin intermediul tehnologiilor menţionate la
alineatul (2).
Comisia stabilește în anexa la prezentul regulament o listă de pro
duse și echipamente în cazul cărora recuperarea substanţelor
reglementate sau distrugerea produselor și a echipamentelor fără
recuperarea prealabilă a substanţelor reglementate sunt conside
rate fezabile din punct de vedere tehnic și economic, specificând,
după caz, tehnologiile care vor fi utilizate. Orice proiect de măsură
care vizează stabilirea unei astfel de anexe este însoţită și susţinută
de o evaluare economică completă a costurilor și a beneficiilor,
luând în considerare circumstanţele specifice ale statelor membre.

Articolul 21
Lista produselor și a echipamentelor care conţin sau
depind de substanţe reglementate
Până la 1 ianuarie 2010 cel târziu, Comisia pune la dispoziţie o
listă a produselor și a echipamentelor care ar putea conţine sau
depinde de substanţe reglementate și a codurilor din Nomencla
tura combinată, cu titlu orientativ pentru autorităţile vamale ale
statelor membre.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale
prezentului regulament, printre altele prin prin completarea aces
tuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu
control menţionată la articolul 25 alineatul (3).
(5)
Statele membre iau măsuri pentru a stimula recuperarea,
reciclarea, regenerarea și distrugerea substanţelor reglementate și
stabilesc cerinţele de calificare pentru personalul implicat.
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Comisia evaluează măsurile luate de statele membre și poate, în
funcţie de această evaluare și de informaţiile tehnice sau de altă
natură, după caz, adopta măsuri referitoare la respectivele cerinţe
minime de calificare.
Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale
prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia,
se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu con
trol menţionată la articolul 25 alineatul (3).

Articolul 23
Emisiile fugitive și emisiile de substanţe reglementate
(1) Întreprinderile iau toate măsurile de precauţie posibile pen
tru a se preveni și reduce la minimum orice emisii fugitive și emi
sii de substanţe reglementate.
(2) Întreprinderile care exploatează echipamente frigorifice, aer
condiţionat sau încălzire sau sisteme antiincendiu, inclusiv circu
itele lor, care conţin substanţe reglementate garantează că echipa
mentele sau sistemele staţionare:
(a) care conţin substanţe reglementate cu 3 kg sau mai mult de
fluid sunt verificate cel puţin o dată la 12 luni pentru a se
constata eventualele emisii fugitive; prezenta dispoziţie nu se
aplică echipamentelor cu sisteme închise ermetic, etichetate
ca atare și care conţin mai puţin de 6 kg de substanţe
reglementate;
(b) care conţin substanţe reglementate cu 30 kg sau mai mult de
fluid sunt verificate cel puţin o dată la șase luni pentru a se
constata eventualele emisii fugitive;
(c) care conţin substanţe reglementate cu 300 kg sau mai mult
de fluid sunt verificate cel puţin o dată la trei luni pentru a se
constata eventualele emisii fugitive;
și că scurgerile detectate sunt reparate cât mai curând posibil și,
în orice caz, în termen de 14 zile.
Echipamentele sau sistemele se verifică pentru a se constata even
tualele emisii fugitive în termen de o lună de la data remedierii
unei scurgeri, pentru a se asigura eficacitatea remedierii.
(3) Întreprinderile menţionate la alineatul (2) ţin evidenţa can
tităţii și a tipurilor de substanţe reglementate adăugate și a canti
tăţii recuperate în timpul proceselor de întreţinere, alimentare și
eliminare finală ale echipamentelor și sistemelor menţionate în
respectivul alineat. De asemenea, aceștia păstrează evidenţa altor
informaţii pertinente, inclusiv a datelor de identificare a compa
niei sau a tehnicianului care a efectuat operaţiunile de întreţinere
sau alimentare, precum și a datelor și rezultatelor privind verifi
cările de scurgeri desfășurate. La cerere, registrele respective se
pun la dispoziţia autorităţii competente dintr-un stat membru și
Comisiei.
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(4)
Statele membre definesc nivelurile minime de calificare
pentru personalul care desfășoară activităţile menţionate la aline
atul (2). În funcţie de o evaluare a măsurilor luate de statele mem
bre și de informaţiile tehnice sau de altă natură, Comisia poate
adopta măsuri referitoare la armonizarea respectivelor cerinţe
minime de calificare.
Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale
prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia,
se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu con
trol menţionată la articolul 25 alineatul (3).
(5) Întreprinderile iau toate măsurile de precauţie posibile pen
tru a se preveni și reduce la minimum orice emisii fugitive și emi
sii de substanţe reglementate utilizate ca intermediari de sinteză
și ca agenţi de proces.
(6) Întreprinderile iau toate măsurile de precauţie posibile pen
tru a preveni și a reduce la minimum orice emisii fugitive și emisii
de substanţe reglementate produse accidental în cursul fabricării
altor substanţe chimice.
(7) Comisia poate stabili o listă a tehnologiilor sau a practici
lor care urmează să fie folosite de întreprinderi pentru a preveni
și a reduce la minimum orice emisii fugitive și emisiile de sub
stanţe reglementate.
Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale
prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia,
se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu con
trol menţionată la articolul 25 alineatul (3).

CAPITOLUL VI
SUBSTANŢE NOI

Articolul 24
Substanţe noi
(1) Se interzic producerea, importul, introducerea pe piaţă, uti
lizarea și exportul noilor substanţe enumerate în partea A din
anexa II. Prezenta interdicţie nu se aplică substanţelor noi dacă
acestea sunt folosite ca intermediari de sinteză sau pentru utiliză
rile de laborator și analitice, precum și importurilor pentru tran
zitul pe teritoriul vamal al Comunităţii sau importurilor sub
regimul depozitării temporare, în regim de antrepozit vamal sau
de zonă liberă, în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 450/2008, cu excepţia cazului în care respectivele importuri
nu au primit o altă destinaţie sau utilizare vamală în temeiul res
pectivului regulament, sau exporturilor ulterioare importurilor
deja scutite.
(2) Comisia include, dacă este necesar, în partea A din anexa II
substanţele incluse în partea B din respectiva anexă în cazul cărora
se constată exportul, importul, producţia sau comercializarea în
cantităţi semnificative și pe care Comitetul de evaluare știinţifică,
în temeiul protocolului, le declară ca având un potenţial semnifi
cativ de diminuare a ozonului, și stabilește, dacă consideră că este
necesar, propuneri de posibile derogări de la alineatul (1).
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Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale
prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura
de reglementare cu control menţionată la articolul 25 alineatul (3).
(3)
Ţinând cont de informaţiile tehnice relevante, Comisia
include, dacă este cazul, în partea B din anexa II orice substanţe
care nu sunt substanţe reglementate, dar care au fost identificate
de Comitetul de evaluare știinţifică, în temeiul protocolului, sau de
vreo altă autoritate recunoscută, de importanţă echivalentă, ca
având un potenţial de diminuare a stratului de ozon. Măsurile res
pective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentu
lui regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de
reglementare cu control menţionată la articolul 25 alineatul (3).

CAPITOLUL VII
COMITET, RAPORTARE, INSPECTARE ȘI SANCŢIUNI

Articolul 25
Comitetul
(1)

Comisia este asistată de un comitet.

31.10.2009

(2) În conformitate cu procedura de gestionare menţionată la
articolul 25 alineatul (2), Comisia stabilește formatul în care se
comunică informaţiile menţionate la alineatul (1).
(3)

Comisia poate modifica alineatul (1).

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale
prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura
de reglementare cu control menţionată la articolul 25 alineatul (3).
Articolul 27
Raportarea de către întreprinderi
(1)
Până la data de 31 martie a fiecărui an, fiecare întreprin
dere transmite Comisiei, trimiţând o copie și autorităţii compe
tente a respectivului stat membru, informaţiile enumerate la
alineatele (2)-(6) privind fiecare substanţă reglementată și fiecare
substanţă nouă enumerată în anexa II pentru anul calendaristic
anterior.
(2)

Fiecare producător comunică următoarele informaţii:

(a) producţia proprie totală din fiecare substanţă menţionată la
alineatul (1);

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat se aplică
articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dis
poziţiile articolului 8 din respectiva decizie.

(b) orice cantitate produsă introdusă pe piaţă sau utilizată de
producător în scopuri proprii pe teritoriul Comunităţii,
precizându-se separat cantităţile utilizate ca intermediari de
sinteză, agenţi de proces sau în alte utilizări;

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia
1999/468/CE se stabilește la o lună.

(c) orice cantitate produsă pentru a satisface utilizări esenţiale de
laborator și analitice pe teritoriul Comunităţii, autorizată în
temeiul articolului 10 alineatul (6);

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică
articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia
1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din res
pectiva decizie.
Articolul 26
Raportarea de către statele membre
(1)
Înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, statele membre
raportează Comisiei, în format electronic, următoarele informaţii
cu privire la anul calendaristic anterior:
(a) cantităţile de bromură de metil autorizate în conformitate cu
articolul 12 alineatele (2) și (3) pentru diferite operaţiuni de
carantină și tratamente de preexpediere utilizate pe teritoriul
acestora, precizând scopurile în care bromura de metil a fost
utilizată, precum și progresul înregistrat în evaluarea și uti
lizarea de înlocuitori;
(b) cantităţile de halon instalate, folosite și stocate în utilizări crit
ice în temeiul articolului 13 alineatul (1), măsurile luate pen
tru reducerea emisiilor acestuia și o estimare a acestor emisii,
precum și progresul realizat în evaluarea și utilizarea alterna
tivelor adecvate;
(c) cazurile de comerţ ilegal, în special cele constatate cu ocazia
inspecţiilor efectuate în conformitate cu articolul 28.

(d) orice cantitate produsă autorizată în temeiul articolului 10
alineatul (8) pentru a satisface utilizările esenţiale de labora
tor și analitice ale părţilor;
(e) orice creștere a producţiei autorizată în temeiul articolului 14
alineatele (2), (3) și (4), în cadrul raţionalizării industriale;
(f) orice cantitate reciclată, regenerată sau distrusă și tehnologia
utilizată pentru distrugere, inclusiv cantităţile produse și dis
truse ca subproduse, astfel cum se menţionează la articolul 3
punctul 14;
(g) orice cantitate aflată în stoc;
(h) orice achiziţii de la alţi producători din Comunitate sau vân
zări către aceștia.
(3) Fiecare importator comunică pentru fiecare substanţă men
ţionată la alineatul (1) următoarele informaţii:
(a) orice cantitate pusă în liberă circulaţie pe teritoriul Comuni
tăţii, precizându-se separat cantităţile importate pentru a
servi ca intermediari de sinteză și agenţi de proces, pentru uti
lizări esenţiale de laborator și analitice autorizate în temeiul
articolului 10 alineatul (6), sau în aplicaţii de carantină și de
preexpediere și în vederea distrugerii. Importatorii care au
importat substanţe reglementate pentru distrugere comunică,
de asemenea, destinaţia sau destinaţiile finale reale ale
fiecărei substanţe, indicând în mod separat pentru fiecare des
tinaţie cantitatea din fiecare substanţă, precum și numele și
adresa instalaţiei de distrugere unde a fost livrată substanţa
respectivă;
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(b) orice cantitate importată sub alte regimuri vamale, identi
ficând în mod separat regimul vamal și utilizările preconizate;
(c) orice cantitate de substanţă menţionată la alineatul (1) impor
tată în vederea reciclării sau a regenerării;
(d) orice cantitate aflată în stoc;
(e) orice achiziţie de la alte întreprinderi din Comunitate sau
vânzările către acestea;

L 286/17

(8)
Comisia adoptă măsuri adecvate pentru protejarea confi
denţialităţii informaţiilor astfel primite.

(9) Forma rapoartelor menţionate la alineatele (1)-(7) este sta
bilită în conformitate cu procedura de gestionare menţionată la
articolul 25 alineatul (2).

(10)
Comisia poate modifica cerinţele privind raportarea pre
văzute la alineatele (1)-(7).

(f) ţara exportatoare.
(4) Fiecare exportator comunică pentru fiecare substanţă men
ţionată la alineatul (1) următoarele informaţii:
(a) orice cantitate de astfel de substanţe menţionată exportată în
afara Comunităţii, precizându-se separat cantităţile exportate
către fiecare ţară de destinaţie și cantităţile exportate pentru
a servi ca intermediari de sinteză și agenţi de proces, pentru
utilizări esenţiale de laborator și analitice și pentru utilizări
critice, precum și pentru aplicaţii de carantină și preexpediere;

Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesenţiale
ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu proce
dura de reglementare cu control menţionată la articolul 25
alineatul (3).

Articolul 28
Inspecţii

(b) orice cantitate aflată în stoc;
(c) orice achiziţii de la alte întreprinderi din Comunitate sau vân
zările către acestea;
(d) ţara de destinaţie.
(5) Fiecare întreprindere care distruge substanţele reglementate
menţionate la alineatul (1) și care nu fac obiectul alineatului (2)
comunică următoarele informaţii:
(a) orice cantităţi de astfel de substanţe distruse, inclusiv canti
tăţile conţinute în produse sau echipamente;
(b) orice stocuri de astfel de substanţe care urmează să fie dis
truse, inclusiv cantităţile conţinute în produse sau
echipamente;
(c) tehnologiile utilizate pentru distrugere.
(6) Fiecare întreprindere care utilizează substanţe reglementate
ca intermediari de sinteză și agenţi de proces comunică urmă
toarele date:
(a) orice cantitate de astfel de substanţe utilizate ca intermediari
de sinteză și agenţi de proces;
(b) orice stocuri de astfel de substanţe;

(1) Statele membre efectuează inspecţii privind conformitatea
întreprinderilor cu prezentul regulament, pe baza unei abordări
bazate pe riscuri, incluzând inspecţii asupra importurilor și expor
turilor de substanţe reglementate, precum și asupra produselor și
a echipamentelor care conţin sau depind de aceste substanţe.
Autorităţile competente din statele membre efectuează investigaţi
ile pe care Comisia le consideră necesare în temeiul prezentului
regulament.

(2) Sub rezerva încheierii unui acord între Comisie și autorită
ţile competente ale statului membru pe teritoriul căruia urmează
să se efectueze investigaţiile, oficialii Comisiei îi asistă pe oficialii
respectivelor autorităţi în exerciţiul funcţiunii.

(3) În îndeplinirea sarcinilor care îi revin în temeiul prezentu
lui regulament, Comisia poate obţine toate informaţiile necesare
de la guvernele și autorităţile competente ale statelor membre și
de la întreprinderi. Atunci când solicită informaţii de la o între
prindere, Comisia înaintează în același timp o copie a cererii către
autoritatea competentă a statului membru pe teritoriul căruia se
află sediul întreprinderii respective.

(4)
Comisia ia măsurile corespunzătoare pentru a promova
schimburile adecvate de informaţii și colaborarea între autorită
ţile naţionale și Comisie.

(c) procesele și emisiile implicate.
(7) Înainte de data de 31 martie a fiecărui an, fiecare producă
tor sau importator care deţine o licenţă în temeiul articolului 10
alineatul (6) raportează Comisiei, trimiţând o copie autorităţii
competente a respectivului stat membru, despre fiecare substanţă
pentru care s-a eliberat autorizaţie, specificând tipul utilizării, can
tităţile utilizate în anul anterior, cantităţile aflate în stoc, orice can
titate reciclată, regenerată sau distrusă, precum și cantitatea de
produse și echipamente care conţin sau depind de respectivele
substanţe introduse pe piaţa comunitară și/sau exportate.

Comisia ia măsurile corespunzătoare pentru a proteja confidenţi
alitatea informaţiilor obţinute în temeiul prezentului articol.
(5)
Un stat membru poate, la solicitarea altui stat membru,
efectua inspecţii în întreprinderi sau investigaţii asupra întreprin
derilor suspectate a fi implicate în circulaţia ilegală a substanţelor
reglementate și care operează pe teritoriul statului membru
respectiv.
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Articolul 29

31.10.2009

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la
prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de
corespondenţă din anexa VIII.

Sancţiuni
Statele membre stabilesc regimul sancţiunilor care se aplică în
cazul încălcării dispoziţiilor prezentului regulament și iau toate
măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora.
Sancţiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporţionale și cu
efect de descurajare. Până la 30 iunie 2011, statele membre noti
fică dispoziţiile respective Comisiei și, de asemenea, înștiinţează
fără întârziere Comisia în legătură cu orice modificare ulterioară
adusă acestora.

Articolul 31
Intrarea în vigoare

CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 30
Abrogare
Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 se abrogă începând cu
1 ianuarie 2010.

Se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Strasbourg, 16 septembrie 2009.
Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM
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ANEXA I
SUBSTANŢE REGLEMENTATE

Grupa

Grupa I

Substanţa

Potenţial de diminuare
a stratului de ozon (1)

CFCl3

CFC-11

Triclorofluorometan

1,0

CF2Cl2

CFC-12

Diclorodifluorometan

1,0

C2F3Cl3

CFC-113

Triclorotrifluoroetan

0,8

C2F4Cl2

CFC-114

Diclorotetrafluoroetan

1,0

C2F5Cl

CFC-115

Cloropentafluoroetan

0,6

CF3Cl

CFC-13

Clorotrifluorometan

1,0

C2FCl5

CFC-111

Pentaclorofluoroetan

1,0

C2F2Cl4

CFC-112

Tetraclorodifluoroetan

1,0

C3FCl7

CFC-211

Heptaclorofluoropropan

1,0

C3F2Cl6

CFC-212

Hexaclorodifluoropropan

1,0

C3F3Cl5

CFC-213

Pentaclorotrifluoropropan

1,0

C3F4Cl4

CFC-214

Tetraclorotetrafluoropropan

1,0

C3F5Cl3

CFC-215

Tricloropentafluoropropan

1,0

C3F6Cl2

CFC-216

Diclorohexafluoropropan

1,0

C3F7Cl

CFC-217

Cloroheptafluoropropan

1,0

CF2BrCl

halon-1211

Bromoclorodifluorometan

3,0

CF3Br

halon-1301

Bromotrifluorometan

10,0

C2F4Br2

halon-2402

Dibromtetrafluoroetan

6,0

Grupa IV

CCl4

CTC

Tetraclormetan (tetraclorură de carbon)

1,1

Grupa V

C2H3Cl3 (2)

1,1,1-TCA

1,1,1-Tricloretan (metilcloroform)

0,1

Grupa VI

CH3Br

bromură de metil

Bromometan

0,6

Grupa II

Grupa III
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Grupa

Grupa VII

Substanţa

31.10.2009
Potenţial de diminuare
a stratului de ozon (1)

CHFBr2

HBFC-21 B2

Dibromofluorometan

1,00

CHF2Br

HBFC-22 B1

Bromodifluorometan

0,74

CH2FBr

HBFC-31 B1

Bromofluorometan

0,73

C2HFBr4

HBFC-121 B4

Tetrabromofluoroetan

0,8

C2HF2Br3

HBFC-122 B3

Tribromodifluoroetan

1,8

C2HF3Br2

HBFC-123 B2

Dibromotrifluoroetan

1,6

C2HF4Br

HBFC-124 B1

Bromotetrafluoroetan

1,2

C2H2FBr3

HBFC-131 B3

Tribromofluoroetan

1,1

C2H2F2Br2

HBFC-132 B2

Dibromodifluoroetan

1,5

C2H2F3Br

HBFC-133 B1

Bromotrifluoroetan

1,6

C2H3FBr2

HBFC-141 B2

Dibromofluoroetan

1,7

C2H3F2Br

HBFC-142 B1

Bromodifluoroetan

1,1

C2H4FBr

HBFC-151 B1

Bromofluoroetan

0,1

C3HFBr6

HBFC-221 B6

Hexabromofluoropropan

1,5

C3HF2Br5

HBFC-222 B5

Pentabromodifluoropropan

1,9

C3HF3Br4

HBFC-223 B4

Tetrabromotrifluoropropan

1,8

C3HF4Br3

HBFC-224 B3

Tribromotetrafluoropropan

2,2

C3HF5Br2

HBFC-225 B2

Dibromopentafluoropropan

2,0

C3HF6Br

HBFC-226 B1

Bromohexafluoropropan

3,3

C3H2FBr5

HBFC-231 B5

Pentabromofluoropropan

1,9

C3H2F2Br4

HBFC-232 B4

Tetrabromodifluoropropan

2,1

C3H2F3Br3

HBFC-233 B3

Tribromotrifluoropropan

5,6

C3H2F4Br2

HBFC-234 B2

Dibromotetrafluoropropan

7,5

C3H2F5Br

HBFC-235 B1

Bromopentafluoropropan

1,4

C3H3FBr4

HBFC-241 B4

Tetrabromofluoropropan

1,9

C3H3F2Br3

HBFC-242 B3

Tribromodifluoropropan

3,1

C3H3F3Br2

HBFC-243 B2

Dibromotrifluoropropan

2,5

C3H3F4Br

HBFC-244 B1

Bromotetrafluoropropan

4,4

C3H4FBr3

HBFC-251 B1

Tribromofluoropropan

0,3

C3H4F2Br2

HBFC-252 B2

Dibromodifluoropropan

1,0

C3H4F3Br

HBFC-253 B1

Bromotrifluoropropan

0,8

C3H5FBr2

HBFC-261 B2

Dibromofluoropropan

0,4

C3H5F2Br

HBFC-262 B1

Bromodifluoropropan

0,8

C3H6FBr

HBFC-271 B1

Bromofluoropropan

0,7
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Grupa

Grupa VIII

Grupa IX

Substanţa

L 286/21
Potenţial de diminuare
a stratului de ozon (1)

CHFCl2

HCFC-21 (3)

Diclorofluorometan

0,040

CHF2Cl

HCFC-22 ( )

Clorodifluormetan

0,055

CH2FCl

HCFC-31

Clorofluorometan

0,020

C2HFCl4

HCFC-121

Tetraclorofluoroetan

0,040

C2HF2Cl3

HCFC-122

Triclorodifluoroetan

0,080

C2HF3Cl2

HCFC-123 (3)

Diclorotrifluoroetan

0,020

C2HF4Cl

HCFC-124 (3)

Clorotetrafluoroetan

0,022

C2H2FCl3

HCFC-131

Triclorofluoroetan

0,050

C2H2F2Cl2

HCFC-132

Diclorodifluoroetan

0,050

C2H2F3Cl

HCFC-133

Clorotrifluoroetan

0,060

C2H3FCl2

HCFC-141

Diclorofluoroetan

0,070

CH3CFCl2

HCFC-141b ( )

1,1-Dicloro-1-fluoroetan

0,110

C2H3F2Cl

HCFC-142

Clorodifluoroetan

0,070

CH3CF2Cl

HCFC-142b (3)

1-Cloro-1,1-difluoroetan

0,065

C2H4FCl

HCFC-151

Clorofluoroetan

0,005

C3HFCl6

HCFC-221

Hexaclorofluoropropan

0,070

C3HF2Cl5

HCFC-222

Pentaclorodifluoropropan

0,090

C3HF3Cl4

HCFC-223

Tetraclorotrifluoropropan

0,080

C3HF4Cl3

HCFC-224

Triclorotetrafluoropropan

0,090

C3HF5Cl2

HCFC-225

Dicloropentafluoropropan

0,070

CF3CF2CHCl2

HCFC-225ca ( )

3,3-Dicloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropan

0,025

CF2ClCF2CHClF

HCFC-225cb ( )

1,3-Dicloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropan

0,033

C3HF6Cl

HCFC-226

Clorohexafluoropropan

0,100

C3H2FCl5

HCFC-231

Pentaclorofluoropropan

0,090

C3H2F2Cl4

HCFC-232

Tetraclorodifluoropropan

0,100

C3H2F3Cl3

HCFC-233

Triclorotrifluoropropan

0,230

C3H2F4Cl2

HCFC-234

Diclorotetrafluoropropan

0,280

C3H2F5Cl

HCFC-235

Cloropentafluoropropan

0,520

C3H3FCl4

HCFC-241

Tetraclorofluoropropan

0,090

C3H3F2Cl3

HCFC-242

Triclorodifluoropropan

0,130

C3H3F3Cl2

HCFC-243

Diclorotrifluoropropan

0,120

C3H3F4Cl

HCFC-244

Clorotetrafluoropropan

0,140

C3H4FCl3

HCFC-251

Triclorofluoropropan

0,010

C3H4F2Cl2

HCFC-252

Diclorodifluoropropan

0,040

C3H4F3Cl

HCFC-253

Clorotrifluoropropan

0,030

C3H5FCl2

HCFC-261

Diclorofluoropropan

0,020

C3H5F2Cl

HCFC-262

Clorodifluoropropan

0,020

C3H6FCl

HCFC-271

Clorofluoropropan

0,030

CH2BrCl

BCM

Bromclormetan

0,12

3

3

3

3

( ) Cifrele referitoare la potenţialul de diminuare a stratului de ozon reprezintă estimări stabilite pe baza cunoștinţelor existente care sunt exa
minate și revizuite periodic în funcţie de deciziile luate de părţi.
(2) Această formulă nu se referă la 1, 1, 2-tricloretan.
(3) Identifică substanţa cea mai viabilă din punct de vedere comercial, după cum se specifică în protocol.
1
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ANEXA II
SUBSTANŢE NOI
Partea A: Substanţe reglementate în temeiul articolului 24 alineatul (1)
Substanţa

CBr2 F2

Dibromodifluormetan (halon-1202)

Potenţial de diminuare a stratului de ozon

1,25

Partea B: Substanţe care trebuie raportate în temeiul articolului 27
Substanţa

Potenţial de diminuare a stratului de ozon (1)

C3H7Br

1-Brompropan (n-bromură de propil)

0,02 – 0,10

C2H5Br

Brometan (bromură de etil)

0,1 – 0,2

CF3I

Trifluoroidometan (iodură de trifluorometil)

0,01 – 0,02

CH3Cl

Clormetan (clorură de metil)

0,02

( ) Cifrele referitoare la potenţialul de diminuare a stratului de ozon reprezintă estimări stabilite pe baza cunoștinţelor existente care sunt exa
minate și revizuite periodic în funcţie de deciziile luate de părţi.
1
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ANEXA III
Procese în care substanţele reglementate se utilizează ca agenţi de proces, astfel cum sunt prevăzute la articolul 3 punctul 12:
(a)

utilizarea tetraclorurii de carbon la eliminarea triclorurii de nitrogen în producerea clorului și a sodei caustice;

(b) utilizarea tetraclorurii de carbon la recuperarea clorului din gazul rezidual emis la producerea clorului;
(c)

utilizarea tetraclorurii de carbon la fabricarea cauciucului clorurat;

(d) utilizarea tetraclorurii de carbon la fabricarea polifenilentereftalamidei;
(e)

utilizarea CFC-12 în sinteza fotochimică a precursorilor poliperoxid de perfluoropolieteri la Z- perfluoropolieteri și a
derivaţilor bifuncţionali;

(f)

utilizarea CFC-113 la prepararea diolilor de perfluoropolieter cu funcţionalitate ridicată;

(g)

utilizarea tetraclorurii de carbon la fabricarea ciclodimului;

(h) utilizarea hidroclorofluorocarburilor în procesele menţionate anterior la literele (a)-(g) atunci când sunt utilizate pentru
a înlocui CFC sau tetraclorura de carbon.
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ANEXA IV
Grupuri, coduri din Nomenclatura combinată (1) și descrierile substanţelor menţionate în anexa I
Grupa

Grupa I

Cod NC

Descriere

2903 41 00

Triclorofluorometan

2903 42 00

Diclorodifluorometan

2903 43 00

Triclorotrifluoroetani

2903 44 10

Diclorotetrafluoroetani

2903 44 90

Cloropentafluoroetan

2903 45 10

Clorotrifluorometan

2903 45 15

Pentaclorofluoroetan

2903 45 20

Tetraclorodifluoroetani

2903 45 25

Heptaclorofluoropropani

2903 45 30

Hexaclorodifluoropropani

2903 45 35

Pentaclorotrifluoropropani

2903 45 40

Tetraclorotetrafluoropropani

2903 45 45

Tricloropentafluoropropani

2903 45 50

Diclorohexafluoropropani

2903 45 55

Cloroheptafluoropropani

2903 46 10

Bromoclorodifluorometan

2903 46 20

Bromotrifluorometan

2903 46 90

Dibromotetrafluoroetani

Grupa IV

2903 14 00

Tetraclorură de carbon

Grupa V

2903 19 10

1,1,1-Tricloretan (metilcloroform)

Grupa VI

2903 39 11

Bromometan (bromură de metil)

Grupa VII

2903 49 30

Hidrobromofluorometani, -etani sau -propani

Grupa VIII

2903 49 11

Clorodifluorometan (HCFC-22)

2903 49 15

1,1-Dicloro-1-fluoroetan (HCFC-141b)

2903 49 19

Alţi hidroclorofluorometani, -etani sau –propani (HCFC)

Grupa IX

ex 2903 49 80

Bromclormetan

Amestecuri

3824 71 00

Amestecuri conţinând clorofluorocarburi (CFC), conţinând sau nu
hidroclorofluorocarburi
(HCFC),
perfluorocarburi
(PFC)
sau
hidrofluorocarburi (HFC)

3824 72 00

Amestecuri conţinând bromoclorodifluorometan, bromotrifluorometan sau
dibromotetrafluoroetani

3824 73 00

Amestecuri conţinând hidrobromofluorocarburi (HBFC)

3824 74 00

Amestecuri conţinând hidroclorofluorocarburi (HCFC), conţinând sau nu
hidrofluorocarburi (HFC) sau perfluorocarburi (PFC), dar care nu conţin
clorofluorocarburi (CFC)

3824 75 00

Amestecuri conţinând tetraclorură de carbon

3824 76 00

Amestecuri conţinând 1,1,1-tricloretan (metilcloroform)

3824 77 00

Amestecuri conţinând bromometan (bromură de metil) sau bromoclorometan

Grupa II

Grupa III

(1) Profilul „ex” înaintea unui cod semnifică faptul că pot fi incluse la rubrica respectivă și alte substanţe, în afara celor menţionate în coloana
„Descriere”.

31.10.2009

31.10.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 286/25

ANEXA V
Condiţii pentru introducerea pe piaţă și distribuirea substanţelor reglementate destinate utilizărilor esenţiale de
laborator și analitice menţionate la articolul 10 alineatul (3)
1. Substanţele reglementate pentru utilizări esenţiale de laborator și analitice conţin numai substanţele reglementate care
sunt fabricate în conformitate cu următoarele criterii de puritate:
Substanţa

%

CTC (reactiv analitic)

99,5

1,1,1-tricloretan

99,0

CFC 11

99,5

CFC 13

99,5

CFC 12

99,5

CFC 113

99,5

CFC 114

99,5

Alte substanţe reglementate care au punctul de fierbere > 20 °C

99,5

Alte substanţe reglementate care au punctul de fierbere < 20 °C

99,0

Aceste substanţe reglementate pure pot fi amestecate ulterior de fabricanţi, agenţi sau distribuitori cu alte substanţe chi
mice reglementate sau nu prin protocol, astfel cum se obișnuiește în cazul utilizărilor de laborator și analitice.
2. Aceste substanţe cu grad ridicat de puritate și amestecurile care conţin substanţe reglementate se livrează numai în recipi
ente care se pot reînchide sau în cilindri de înaltă presiune, cu o capacitate mai mică de trei litri sau în baloane de sticlă
de cel mult 10 mililitri, pe care figurează în mod vizibil menţiunea că sunt substanţe care diminuează stratul de ozon,
destinate exclusiv utilizărilor de laborator și analitice, precum și specificaţia că substanţele folosite sau cele în exces tre
buie, pe cât posibil, colectate și reciclate. În cazul în care reciclarea nu este posibilă, substanţele trebuie distruse.
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ANEXA VI
UTILIZĂRI CRITICE ALE HALONULUI
Utilizarea halonului 1301:
—

în aeronave, pentru protecţia compartimentelor echipajului, a nacelelor motorului, a calelor pentru bagaj și a calelor
pentru cargo uscat, precum și pentru depozitarea în atmosferă inertă a rezervoarelor de combustibil;

—

în vehiculele militare de teren și pe nave, pentru protecţia spaţiilor ocupate de personal și de compartimentele
motoarelor;

—

pentru neutralizarea centrelor existente de comunicaţii și comandă a forţelor armate dotate cu personal sau esenţiale
pentru securitatea naţională;

—

pentru neutralizarea centrelor existente de comunicaţii și comandă a forţelor armate dotate cu personal sau esenţiale
pentru securitatea naţională;

—

pentru neutralizarea spaţiilor în care ar putea exista riscul scurgerii de substanţe radioactive;

—

în tunelul de sub Canalul Mânecii și la instalaţiile aferente și materialul rulant.

Utilizarea halonului 1211:
—

în vehiculele militare de teren și pe nave, pentru protecţia spaţiilor ocupate de personal și de compartimentele
motoarelor;

—

în extinctoarele de mână și echipamentele fixe de stingere a incendiului la motoare utilizate la bordul aeronavelor;

—

în aeronave, pentru protecţia compartimentelor echipajului, a nacelelor motoarelor, în calele pentru bagaj și în calele
pentru cargo uscat;

—

în extinctoarele esenţiale pentru securitatea personală a pompierilor, folosite la stingerea iniţială a incendiilor;

—

în extinctoarele militare și ale poliţiei pentru utilizare asupra persoanelor.

Utilizarea halonului 2402 numai în Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și
Slovacia:
—

în aeronave, pentru protecţia compartimentelor echipajului, a nacelelor motorului, a calelor pentru bagaj și a calelor
pentru cargo uscat, precum și pentru depozitarea în atmosferă inertă a rezervoarelor de combustibil;

—

în vehiculele militare de teren și pe nave, pentru protecţia spaţiilor ocupate de personal și de compartimentele
motoarelor;

—

pentru neutralizarea spaţiilor ocupate în care ar putea avea loc scurgeri de lichid și/sau gaz inflamabil în sectoarele mili
tar, petrolier, de gaz și petrochimic, precum și în cargourile existente;

—

pentru neutralizarea centrelor existente de comunicaţii și comandă a forţelor armate dotate cu personal sau esenţiale
pentru securitatea naţională;

—

pentru neutralizarea spaţiilor în care ar putea exista riscul scurgerii de substanţe radioactive;

—

în extinctoarele de mână și echipamentele fixe de stingere a incendiului la motoare utilizate la bordul aeronavelor;

—

în extinctoarele esenţiale pentru securitatea personală a pompierilor, folosite la stingerea iniţială a incendiilor;

—

în extinctoarele militare și ale poliţiei pentru utilizare asupra persoanelor.

Utilizarea halonului 2402 numai în Bulgaria:
—

în aeronave, pentru protecţia compartimentelor echipajului, a nacelelor motorului, a calelor pentru bagaj și a calelor
pentru cargo uscat, precum și pentru depozitarea în atmosferă inertă a rezervoarelor de combustibil;

—

în vehiculele militare de teren și pe navele militare, pentru protecţia spaţiilor ocupate de personal și de compartimen
tele motoarelor.
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ANEXA VII
TEHNOLOGII DE DISTRUGERE MENŢIONATE LA ARTICOLUL 22 ALINEATUL (1)
Aplicabilitate
Substanţe reglementate (1) (2)

Tehnologie

Substanţe reglementate
enumerate în anexa I
grupele I, II, IV, V, VIII

Surse diluate (3)

Haloni enumeraţi în
anexa I grupa III

Spumă

Randament de eliminare prin distrugere
(DRE) (4)

99,99 %

99,99 %

95 %

Cuptoare din ciment

Aprobate (5)

Neaprobate

Nu se aplică

Incinerare prin injecţie de lichid

Aprobate

Aprobate

Nu se aplică

Oxidare prin fum/gaz

Aprobate

Aprobate

Nu se aplică

Incinerare a deșeurilor urbane solide

Nu se aplică

Nu se aplică

Aprobate

Cracare în reactor

Aprobate

Neaprobate

Nu se aplică

Incinerare în cuptor rotativ

Aprobate

Aprobate

Aprobate

Jet cu plasmă de argon

Aprobate

Aprobate

Nu se aplică

Plasma de frecvenţă radio cu cuplaj
inductiv

Aprobate

Aprobate

Nu se aplică

Plasma de microunde

Aprobate

Neaprobate

Nu se aplică

Jet cu plasmă de nitrogen

Aprobate

Neaprobate

Nu se aplică

Dehalogenizare catalictică în fază gazoasă

Aprobate

Neaprobate

Nu se aplică

Reactor cu vapori supraîncălzit

Aprobate

Neaprobate

Nu se aplică

Note:
(1) Substanţele reglementate neenumerate mai jos se distrug prin tehnologia cea mai acceptabilă din punctul de vedere al mediului care nu
generează costuri excesive.
(2) Surse concentrate înseamnă substanţe care diminuează stratul de ozon nou produse, recuperate, reciclate sau regenerate.
(3) Surse diluate înseamnă substanţe care diminuează stratul de ozon incluse în matricea unui solid, de exemplu spuma.
(4) Criteriul randamentului de eliminare prin distrugere (DRE) caracterizează potenţialul tehnologiei pe care se bazează aprobarea acesteia.
DRE nu reflectă întotdeauna performanţa zilnică realizată, care va fi controlată prin raportare la anumite standarde naţionale minime.
(5) Aprobate de părţi.
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ANEXA VIII
TABEL DE CORESPONDENŢĂ
Regulamentul (CE) nr. 2037/2000

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolele 1 și 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 10 alineatele (2) și (4)

Articolul 3 alineatul (2) punctul (i)

Articolul 4

Articolul 3 alineatul (2) punctul (ii) primul paragraf

—

Articolul 3 alineatul (2) punctul (ii) al doilea paragraf

Articolul 12 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 10 alineatul (6) prima teză

Articolul 3 alineatul (5)

Articolul 10 alineatul (7)

Articolul 3 alineatul (6)

—

Articolul 3 alineatul (7)

Articolul 10 alineatul (8)

Articolul 3 alineatul (8)

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (9)

Articolul 14 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (10)

Articolul 14 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (2) punctul (i)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (2) punctul (ii)

—

Articolul 4 alineatul (2) punctul (iii) primul paragraf

Articolul 12 alineatele (1) și (2)

Articolul 4 alineatul (2) punctul (iii) al doilea paragraf

Articolul 26 alineatul (1) litera (a)

Articolul 4 alineatul (2) punctul (iii) al treilea paragraf

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (2) punctul (iv)

—

Articolul 4 alineatul (3) punctul (i)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (3) punctul (ii)

—

Articolul 4 alineatul (3) punctul (iii)

—

Articolul 4 alineatul (3) punctul (iv)

—

Articolul 4 alineatul (4) punctul (i) litera (a)

Articolul 9

Articolul 4 alineatul (4) punctul (i) litera (b) prima liniuţă

Articolul 7 alineatul (1) și articolul 8 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (4) punctul (i) litera (b) a doua liniuţă

Articolul 10 alineatul (1) și articolul 12 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (4) punctul (ii)

—

Articolul 4 alineatul (4) punctul (iii)

—

Articolul 4 alineatul (4) punctul (iv) prima teză

Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (4) punctul (iv) a doua teză

Articolul 27 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (4) punctul (v)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (5)

Articolul 14 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (6)

Articolul 6

Articolul 4 alineatul (6)

—

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2) litera (a)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (2) litera (b)

Articolul 7 alineatul (1)
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Articolul 5 alineatul (2) litera (c)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (3)

—

Articolul 5 alineatul (4) prima teză

Articolul 11 alineatul (8)

Articolul 5 alineatul (4) a doua teză

—

Articolul 5 alineatul (5)

—

Articolul 5 alineatul (6)

—

Articolul 5 alineatul (7)

Articolul 11 alineatul (8)

Articolul 6 alineatul (1) prima teză

Articolul 15 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (1) a doua teză

—

Articolul 6 alineatul (2)

—

Articolul 6 alineatul (3)

Articolul 18 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (4)

Articolul 18 alineatul (5)

Articolul 6 alineatul (5)

Articolul 18 alineatul (9)

Articolul 7

Articolul 16 alineatul (1)

Articolul 8

Articolul 20 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 20 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 21

Articolul 10

Articolul 20 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 17 alineatele (1) și (2)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 20 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 20 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (4)

—

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 17 alineatul (4)

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 18 alineatul (4)

Articolul 12 alineatul (3)

Articolul 18 alineatul (5)

Articolul 12 alineatul (4)

Articolul 18 alineatele (3) și (4)

Articolul 13

Articolul 20 alineatul (3)

Articolul 14

Articolul 20 alineatul (4)

Articolul 15

—

Articolul 16 alineatul (1)

Articolul 22 alineatul (1)

Articolul 16 alineatul (2)

—

Articolul 16 alineatul (3)

Articolul 22 alineatul (3)

Articolul 16 alineatul (4)

—

Articolul 16 alineatul (5)

Articolul 22 alineatul (5)

Articolul 16 alineatul (6)

—

Articolul 16 alineatul (7)

—

Articolul 17

Articolul 23

Articolul 18

Articolul 25

Articolul 19

Articolul 25

Articolul 20 alineatul (1)

Articolul 28 alineatul (3)

Articolul 20 alineatul (2)

Articolul 28 alineatul (3)

Articolul 20 alineatul (3)

Articolul 28 alineatul (1)

Articolul 20 alineatul (4)

Articolul 28 alineatul (2)

Articolul 20 alineatul (5)

Articolul 28 alineatul (4)

Articolul 21

Articolul 29
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Articolul 22

Articolul 24

Articolul 23

Articolul 30

Articolul 24

Articolul 31

Anexa I

Anexa I

Anexa III

—

Anexa IV

Anexa IV

Anexa V

—

Anexa VI

Anexa III

Anexa VII

Anexa VI
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REGULAMENTUL (CE) NR. 1006/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 16 septembrie 2009
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 privind statisticile comunitare referitoare la
societatea informaţională
(Text cu relevanţă pentru SEE)

(2007–2013) (4) sprijină creșterea competitivităţii și capa
cităţii inovatoare în Comunitate, promovarea progresului
societăţii cunoașterii și stimularea dezvoltării durabile
bazate pe o creștere economică echilibrată. Decizia respec
tivă invită Comunitatea să se doteze cu o bază analitică
sănătoasă în vederea sprijinirii elaborării politicilor într-o
serie de domenii. Programul-cadru instituit prin decizia
respectivă sprijină acţiunile destinate analizării politicilor
pe baza statisticilor oficiale.

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în
special articolul 285 alineatul (1),
având în vedere propunerea Comisiei,
hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251
din tratat (1),
(6)

Declaraţia ministerială privind e-incluziunea, adoptată la
Riga la 11 iunie 2006, subliniază importanţa unei socie
tăţi informaţionale inclusive. Respectiva declaraţie stabi
lește cadrul unei politici globale referitoare la e-incluziune,
abordând o serie de aspecte legate de îmbătrânirea socie
tăţii, diferenţele geografice în ceea ce privește digitalizarea,
accesibilitatea, alfabetizarea și competenţele digitale, diver
sitatea culturală și serviciile publice online inclusive. În res
pectiva declaraţie, Comisia este invitată să sprijine
strângerea de probe și definirea parametrilor de referinţă în
Uniunea Europeană și în afara acesteia.

(7)

Indicatorii destinaţi evaluării comparative a evoluţiei socie
tăţii informaţionale, astfel cum se precizează în strategiile
politice ale Comunităţii, cum ar fi cadrul de evaluare com
parativă i2010 al strategiei i2010 și modificările sale ulte
rioare în cadrul strategiei de la Lisabona, ar trebui să aibă
la bază informaţii statistice coerente.

(8)

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 808/2004 ar trebui să
ţină seama de Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului din 11 martie 2009
privind statisticile europene (5).

(9)

În aprilie 2006, Grupul la nivel înalt i2010 constituit prin
Decizia 2006/215/CE a Comisiei (3) a aprobat cadrul de
evaluare comparativă i2010, care stabilește o listă de
indicatori-cheie pentru evaluarea evoluţiei societăţii infor
maţionale europene astfel cum este prevăzut în strategia
i2010.

Prezentul regulament nu ar trebui să conducă la creșterea
sarcinii administrative pentru respondenţi și pentru auto
rităţile naţionale de statistică, măsurată în funcţie de numă
rul variabilelor obligatorii sau durata interviului, în ceea ce
privește culegerea și transmiterea de statistici armonizate în
comparaţie cu situaţia existentă înainte de intrarea în
vigoare a prezentului regulament.

(10)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 808/2004 ar trebui
modificat în consecinţă.

Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a
Programului-cadru pentru competitivitate și inovare

(11)

Comitetul pentru programul statistic constituit prin Deci
zia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului (6) a fost consultat,

întrucât:
(1)

Transmiterea anuală de statistici referitoare la societatea
informaţională, astfel cum este prevăzută în Regulamentul
(CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consi
liului (2), este limitată la cel mult cinci ani de referinţă de la
data intrării în vigoare a regulamentului respectiv și va lua
sfârșit în 2009. Totuși, la nivelul Comunităţii există o
nevoie permanentă de transmitere pe bază anuală de infor
maţii statistice coerente privind societatea informaţională.

(2)

Consiliul European din martie 2005 a subliniat importanţa
creării unei societăţi informaţionale inclusive, bazată pe
utilizarea pe scară largă a tehnologiilor informaţiei și
comunicaţiilor (TIC) în cadrul serviciilor publice, în între
prinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și în gospodării.

(3)

Consiliul European din martie 2006 a recunoscut impor
tanţa strategică a unei utilizări mai productive a TIC în
întreprinderi și în organismele administrative și a invitat
Comisia și statele membre să pună în aplicare cu fermitate
strategia i2010. Aceasta promovează o economie digitală
deschisă și competitivă și subliniază rolul esenţial al TIC
pentru incluziune și calitatea vieţii. Strategia este conside
rată un element fundamental al parteneriatului de la
Lisabona reînnoit pentru creștere economică și locuri de
muncă.

(4)

(5)

(1) Avizul Parlamentului European din 2 aprilie 2009 (nepublicat încă în
Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 13 iulie 2009.
(2) JO L 143, 30.4.2004, p. 49.
(3) JO L 80, 17.3.2006, p. 74.

(4) JO L 310, 9.11.2006, p. 15.
(5) JO L 87, 31.3.2009, p. 164.
(6) JO L 181, 28.6.1989, p. 47.

L 286/32

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Statele membre transmit datele și metadatele cerute
(2)
prin prezentul regulament în formă electronică, în conformi
tate cu standardul schimbului reciproc de date convenit între
Comisie și statele membre.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Capitolul V din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 se
(3)
aplică în ceea ce privește tratamentul și diseminarea de date
confidenţiale.

Regulamentul (CE) nr. 808/2004 se modifică după cum urmează:
1.

La articolul 3, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1) Statisticile care urmează să fie elaborate cuprind infor
maţii utile pentru indicatorii structurali și necesare pentru
procesul de evaluare comparativă a strategiilor politice ale
Comunităţii privind dezvoltarea spaţiului informaţional
european, a inovării în întreprinderi și a societăţii informa
ţionale europene, cum ar fi cadrul de evaluare comparativă
i2010 și modificările sale ulterioare în cadrul strategiei de la
Lisabona și alte informaţii necesare pentru a asigura o bază
uniformă pentru analiza societăţii informaţionale.”

2.

31.10.2009

(*) JO L 87, 31.3.2009, p. 164.”
3.

„Articolul 7
Calitatea statistică și rapoartele
(1)

Statele membre asigură calitatea datelor transmise.

(2) În sensul prezentului regulament, se aplică criteriile de
calitate stabilite la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul
(CE) nr. 223/2009.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

(3)
În fiecare an, statele membre furnizează Comisiei
(Eurostat) un raport privind calitatea datelor transmise, pre
cum și privind orice eventuale modificări metodologice apă
rute. Acest raport trebuie furnizat la o lună de la transmiterea
datelor.”

„Articolul 6
Prelucrarea, transmiterea și diseminarea datelor
(1) Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) datele sin
tetice și metadatele cerute prin prezentul regulament și
măsurile de punere în aplicare, în conformitate cu artico
lul 21 privind transmiterea datelor confidenţiale din Regu
lamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile
europene (*).

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

4.

Anexele I și II se înlocuiesc cu textul din anexa la prezentul
regulament.
Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Strasbourg, 16 septembrie 2009.
Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM
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ANEXĂ
„ANEXA I
Modulul 1: Întreprinderile și societatea informaţională

1. Obiective
Obiectivul acestui modul este acela de a furniza în timp util statistici referitoare la întreprinderi și societatea informa
ţională. Acesta oferă un cadru pentru cerinţele în materie de acoperire, durată și periodicitate, subiecte acoperite, defal
carea furnizării de date, tipul furnizării de date și orice studii pilot sau de fezabilitate necesare.

2. Domeniul de aplicare
Acest modul acoperă activităţile întreprinderilor din secţiunile C-N și R și diviziunea 95 ale clasificării statistice a acti
vităţilor economice în Comunitatea Europeană (NACE REV. 2).
Statisticile vor fi compilate pentru fiecare întreprindere.

3. Durata și periodicitatea furnizării de date
Statisticile vor fi furnizate anual pentru cel mult 15 ani de referinţă începând de la 20 mai 2004. Nu este necesară fur
nizarea anuală a tuturor caracteristicilor; pentru fiecare caracteristică, periodicitatea furnizării va fi specificată și con
venită ca parte a măsurilor de punere în aplicare menţionate la articolul 8.

4. Subiectele acoperite
Caracteristicile care urmează să fie furnizate vor fi alese din următoarea listă de subiecte:
—

sistemele TIC și folosirea lor în întreprinderi;

—

folosirea internetului și a altor reţele electronice în întreprinderi;

—

comerţul electronic (e-commerce);

—

procesele legate de activităţile economice electronice (e-business) și aspectele organizaţionale;

—

utilizarea TIC de către întreprinderi pentru schimbul de informaţii și servicii cu instituţiile guvernamentale și admi
nistraţiile publice (e-government);

—

competenţa în domeniul TIC în întreprinderi și necesarul de expertiză în domeniul TIC;

—

obstacole în calea utilizării TIC, a internetului și a altor reţele electronice, a comerţului electronic (e-commerce) și
a activităţilor economice electronice (e-business);

—

cheltuielile și investiţiile în domeniul TIC;

—

siguranţa TIC și încrederea în TIC;

—

utilizarea TIC și impactul acestora asupra mediului (TIC ecologice);

—

accesul la internet și utilizarea acestuia și a altor tehnologii în reţea pentru conectarea obiectelor și dispozitivelor
(internet al obiectelor);

—

accesarea și utilizarea tehnologiilor care oferă posibilitatea conectării la internet sau la alte reţele din orice loc și în
orice moment (conectivitate omniprezentă).

Nu vor fi acoperite toate subiectele în fiecare an.
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5. Defalcarea furnizării de date

Nu este necesară furnizarea în fiecare an a tuturor defalcărilor; defalcările solicitate sunt alese din următoarea listă,
luându-se în considerare natura unităţilor statistice, calitatea preconizată a datelor statistice și volumul total al eșantioa
nelor. Defalcările vor fi convenite ca parte a măsurilor de punere în aplicare:
—

după clasa de mărime;

—

după codul NACE;

—

după regiune: defalcările regionale vor fi limitate la cel mult trei grupări.

6. Tipul furnizării de date
Statele membre vor transmite datele agregate Comisiei (Eurostat).
7. Studii de fezabilitate și studii pilot
Ori de câte ori sunt identificate noi cerinţe semnificative cu privire la date ori sunt necesari indicatori noi cu o structură
complexă, Comisia iniţiază studii de fezabilitate sau studii pilot care se realizează pe bază de voluntariat de către statele
membre înaintea oricărei activităţi de colectare de date. Aceste studii vor evalua fezabilitatea colectării datelor în cauză,
luând în considerare beneficiile disponibilităţii datelor în raport cu costurile colectării și cu sarcina respondenţilor. Rezul
tatele acestor studii de fezabilitate sau pilot contribuie la definirea noilor indicatori.

ANEXA II
Modulul 2: Persoanele fizice, gospodăriile și societatea informaţională

1. Obiectiv
Obiectivul acestui modul este de a furniza în timp util statistici referitoare la persoane fizice, gospodării și societatea infor
maţională. El oferă un cadru pentru cerinţele în materie de acoperire, durată și periodicitate, subiecte acoperite, carac
teristicile contextului socioeconomic al furnizării de date, tipul furnizării de date și orice studii pilot sau de fezabilitate
necesare.

2. Domeniul de aplicare
Acest modul acoperă statisticile referitoare la persoane fizice și gospodării.

3. Durata și periodicitatea furnizării de date
Statisticile vor fi furnizate anual pentru cel mult 15 ani de referinţă începând de la 20 mai 2004. Nu este necesară fur
nizarea anuală a tuturor caracteristicilor; pentru fiecare caracteristică, periodicitatea furnizării va fi specificată și con
venită ca parte a măsurilor de punere în aplicare prevăzute la articolul 8.

4. Subiectele acoperite
Caracteristicile care urmează să fie furnizate vor fi alese din următoarea listă de subiecte:
—

accesul la TIC și folosirea lor de către persoane fizice și/sau gospodării,

—

utilizarea în diverse scopuri a internetului și a altor reţele electronice de către persoane fizice și/sau gospodării,

—

siguranţa TIC și încrederea în TIC,

—

competenţa și calificările în domeniul TIC,
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—

obstacole în calea utilizării TIC și a internetului,

—

efectele prognozate ale utilizării TIC asupra persoanelor fizice și/sau gospodăriilor,

—

utilizarea TIC de către persoane fizice pentru schimbul de informaţii și servicii cu instituţiile guvernamentale și
administraţiile publice (e-government),

—

accesarea și utilizarea tehnologiilor care oferă posibilitatea conectării la internet sau la alte reţele din orice loc și în
orice moment (conectivitate omniprezentă).

Nu vor fi acoperite toate subiectele în fiecare an.

5. Caracteristicile mediului socioeconomic din care provin datele furnizate
Nu este necesară furnizarea anuală a tuturor caracteristicilor mediului; caracteristicile solicitate ale mediului sunt alese
din următoarea listă și sunt convenite ca parte a măsurilor de punere în aplicare:
(a)

pentru statisticile furnizate pentru gospodării:
—

după tipul de gospodărie,

—

după grupa de venituri,

—

după regiune.

(b) pentru statisticile furnizate pentru persoane fizice:
—

după grupa de vârstă,

—

după sex,

—

după gradul de educaţie,

—

după situaţia încadrării în muncă,

—

după starea civilă de fapt,

—

după ţara de origine, cetăţenie,

—

după regiune.

6. Tipul furnizării de date
Statele membre vor transmite către Comisie (Eurostat) datele individuale, însă acestea nu vor permite identificarea directă
a unităţilor statistice în cauză.

7. Studii de fezabilitate și studii pilot
Ori de câte ori sunt identificate noi cerinţe semnificative cu privire la date ori sunt necesari indicatori noi cu o structură
complexă, Comisia iniţiază studii de fezabilitate sau studii pilot care se realizează pe bază de voluntariat de către statele
membre înaintea oricărei activităţi de colectare de date. Aceste studii vor evalua fezabilitatea colectării datelor în cauză,
luând în considerare beneficiile disponibilităţii datelor în raport cu costurile colectării și cu sarcina respondenţilor. Rezul
tatele acestor studii de fezabilitate sau pilot contribuie la definirea noilor indicatori.”
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REGULAMENTUL (CE) NR. 1007/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 16 septembrie 2009
privind comerţul cu produse derivate din focă
(Text cu relevanţă pentru SEE)
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

(3)

Focile sunt vânate în cadrul și în afara Comunităţii și utili
zate pentru obţinerea unor produse și articole precum car
nea, uleiul, grăsimea, organele, pieile cu blană și articole
derivate din acestea, printre care se numără produse vari
ate ca, de exemplu, capsulele de omega 3 și articolele de
îmbrăcăminte care conţin piei și blănuri de focă prelucrate.
Produsele în cauză sunt comercializate pe diferite pieţe,
inclusiv pe piaţa comunitară. Dată fiind însăși natura aces
tor produse, este dificil sau chiar imposibil pentru consu
matori să le distingă de alte produse similare care nu sunt
derivate din focă.

(4)

Vânarea focilor a dus la exprimarea unei îngrijorări serioase
din partea opiniei publice și a unor guverne, preocupate de
bunăstarea animalelor din cauza durerii, suferinţei psihice,
stării de teamă și a altor forme de suferinţă cărora le sunt
expuse focile în timpul uciderii și jupuirii, în forma practi
cată cel mai frecvent.

(5)

Ca răspuns la îngrijorările cetăţenilor și consumatorilor
legate de aspecte ce ţin de bunăstarea animalelor în con
textul uciderii și jupuirii focilor și posibila prezenţă pe piaţă
a unor produse obţinute din animale ucise și jupuite prin
metode care provoacă durere, suferinţă psihică, teamă și
alte forme de suferinţă, mai multe state membre au adop
tat sau intenţionează să adopte norme de reglementare a
comerţului cu produse din focă, interzicând importul și
producerea acestora, în timp ce alte state membre nu pre
văd restricţii pentru comerţul cu aceste produse.

(6)

Prin urmare, există diferenţe între dispoziţiile naţionale
care reglementează comerţul, importul, producerea și
comercializarea produselor derivate din focă. Aceste dife
renţe afectează negativ funcţionarea pieţei interne de pro
duse care conţin sau ar putea conţine produse derivate din
focă și constituie bariere în calea comerţului cu aceste
produse.

(7)

Existenţa unor astfel de dispoziţii diferite ar putea descu
raja consumatorii de la cumpărarea de produse care nu
sunt derivate din focă, dar care nu pot fi distinse ușor de
produse similare derivate din focă sau produse care ar
putea include elemente sau ingrediente obţinute din focă
fără ca acest lucru să poată fi identificat ușor, cum ar fi blă
nurile, capsulele de omega 3, uleiurile și articolele din piele.

(8)

Prin urmare, măsurile prevăzute în prezentul regulament ar
trebui să armonizeze, la nivelul Comunităţii, normele pri
vind activităţile comerciale care privesc produse din focă,
prevenind astfel perturbarea pieţei interne pentru pro
dusele în cauză, inclusiv pentru produsele echivalente sau
de substituire a produselor din focă.

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în
special articolul 95,
având în vedere propunerea Comisiei,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social
European (1),
hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251
din tratat (2),
întrucât:
(1)

(2)

Focile sunt fiinţe simţitoare, care pot resimţi durere, sufe
rinţă psihică, teamă și alte forme de suferinţă. În declaraţia
sa privind interzicerea produselor derivate din focă în Uni
unea Europeană (3), Parlamentul European a solicitat
Comisiei să elaboreze imediat o propunere de regulament
prin care să se interzică importul, exportul și vânzarea ori
cărui produs derivat din focă harpă sau focă cu capișon. În
Rezoluţia sa din 12 octombrie 2006 referitoare la un plan
de acţiune comunitar pentru protecţia și bunăstarea anima
lelor 2006-2010 (4), Parlamentul European a invitat Comi
sia să propună interzicerea totală a importurilor de produse
derivate din focă. În Recomandarea nr. 1776 (2006) din
17 noiembrie 2006 privind vânătoarea de foci, Adunarea
Parlamentară a Consiliului Europei a recomandat invitarea
statelor membre ale Consiliului Europei care practică vână
toarea de foci să interzică toate metodele de vânătoare ca
racterizate prin cruzime, care nu garantează moartea
instantanee, fără suferinţă, a animalelor, să interzică aso
marea animalelor cu instrumente precum hakapikurile,
bâtele și armele de foc, precum și să promoveze iniţiative
care vizează interzicerea comerţului cu produse derivate
din focă.
În conformitate cu Directiva 83/129/CEE a Consiliului din
28 martie 1983 privind importul în statele membre de
piele de pui de focă și de produse derivate (5), este interzis
importul în statele membre, în scopuri comerciale, al pie
ilor de pui de focă harpă și de pui de focă cu capișon și al
produselor derivate din acestea.

(1) Avizul din 26 februarie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(2) Avizul Parlamentului European din 5 mai 2009 (nepublicat în Jurna
lul Oficial) și Decizia Consiliului din 27 iulie 2009.
(3) JO C 306 E, 15.12.2006, p. 194.
(4) JO C 308 E, 16.12.2006, p. 170.
(5) JO L 91, 9.4.1983, p. 30.
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(9)

În conformitate cu Protocolul privind protecţia și bună
starea animalelor, anexat la tratat, Comunitatea trebuie să
acorde o atenţie deosebită cerinţelor de bunăstare a anima
lelor atunci când formulează și pune în aplicare, printre
altele, politica sa privind piaţa internă. Normele armoni
zate din prezentul regulament ar trebui, așadar, să ţină
seama întru totul de considerentele de bunăstare a
animalelor.

(10)

Pentru a elimina fragmentarea actuală a pieţei interne, este
necesar să se prevadă norme armonizate, luându-se în con
siderare totodată aspecte ce ţin de bunăstarea animalelor.
Pentru a elimina într-o manieră eficace și proporţionată
obstacolele din calea liberei circulaţii a produselor respec
tive, nu ar trebui permisă, ca regulă generală, introducerea
pe piaţă a produselor derivate din focă, astfel încât să fie
restabilită încrederea consumatorilor și pentru a se asigura,
în același timp, faptul că se ţine seama întru totul de con
siderentele legate de bunăstarea animalelor. Deoarece preo
cupările cetăţenilor și consumatorilor privesc și uciderea și
jupuirea focilor în sine, sunt, de asemenea, necesare măsuri
pentru reducerea cererii care determină comercializarea
produselor derivate din focă și, implicit, cererea din eco
nomie ce stă la baza vânării focilor în scop comercial. În
vederea garantării respectării efective, ar trebui să se asigure
respectarea normelor armonizate în momentul sau la locul
în care sunt importate produsele.

(11)

(12)

(13)

(14)

Nu ar trebui să fie afectate interesele economice și sociale
fundamentale ale comunităţilor inuite care vânează foci ca
mijloc de asigurare a subzistenţei. Vânătoarea reprezintă o
parte integrantă a culturii și identităţii membrilor comuni
tăţii inuite și, ca atare, este recunoscută prin Declaraţia
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile populaţi
ilor indigene. Prin urmare, introducerea pe piaţă de pro
duse din focă obţinute în urma unor vânători de foci
desfășurate în mod tradiţional de comunităţile inuite și de
alte comunităţi indigene și care contribuie la subzistenţa
acestora ar trebui permisă.

(15)

Prezentul regulament stabilește norme armonizate privind
introducerea pe piaţă a produselor derivate din focă. Prin
urmare, acesta nu aduce atingere altor norme comunitare
sau naţionale care reglementează vânătoarea de foci.

(16)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului
regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire
a normelor privind exercitarea competenţelor de executare
conferite Comisiei (1).

(17)

În special, Comisia ar trebui să fie împuternicită să defi
nească condiţiile pentru introducerea pe piaţă a produse
lor derivate din focă obţinute în urma unor vânători de foci
desfășurate în mod tradiţional de comunităţile inuite și de
alte comunităţi indigene și care contribuie la subzistenţa
acestora; condiţiile în care este permis importul de produse
derivate din focă care are un caracter ocazional și constă
exclusiv în bunuri destinate uzului personal al călătorilor
sau al familiilor acestora; și condiţiile în care este permisă
introducerea pe piaţă a produselor derivate din focă obţi
nute în urma unor vânători reglementate prin legislaţia
naţională și având ca scop unic gestionarea durabilă a
resurselor marine. Deoarece măsurile respective au un
domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice
elemente neesenţiale ale prezentului regulament, prin com
pletarea acestuia cu noi elemente neesenţiale, acestea tre
buie adoptate în conformitate cu procedura de
reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Deci
zia 1999/468/CE.

(18)

Pentru a facilita activităţile desfășurate de autorităţile naţio
nale competente de asigurare a respectării normelor, Comi
sia ar trebui să emită note tehnice orientative care să
conţină indicaţii fără caracter obligatoriu privind codurile
din Nomenclatura combinată la care s-ar putea încadra
produsele derivate din focă vizate de prezentul regulament.

(19)

Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sanc
ţiunile aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor prezentu
lui regulament și să asigure punerea lor în aplicare.
Respectivele sancţiuni ar trebui să fie eficiente, proporţio
nale și disuasive.

(20)

Statele membre ar trebui să prezinte rapoarte periodice cu
privire la acţiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a
prezentului regulament. Pe baza rapoartelor respective,
Comisia ar trebui să prezinte rapoarte Parlamentului Euro
pean și Consiliului cu privire la punerea în aplicare a pre
zentului regulament.

Cu toate că uciderea și jupuirea focilor s-ar putea efectua
prin metode prin care să se evite durerea, suferinţa psihică,
teama și alte forme de suferinţă, date fiind condiţiile în care
are loc vânătoarea de foci, verificarea și controlarea în per
manenţă a respectării cerinţelor legate de bunăstarea ani
malelor de către vânători nu sunt o soluţie fezabilă în
practică sau sunt foarte dificil de realizat într-o manieră efi
cace, astfel cum se menţionează în concluziile din 6 decem
brie 2007 ale Autorităţii Europene pentru Siguranţa
Alimentară.

De asemenea, este clar că alte tipuri de norme armonizate,
cum ar fi cerinţele de etichetare, nu ar avea aceleași rezul
tate. În plus, obligaţia de etichetare a produselor derivate în
întregime sau parţial din focă ar însemna o povară semni
ficativă pentru producători, distribuitori și comercianţi cu
amănuntul, implicând în același timp costuri dispropor
ţionate în cazurile în care produsele din focă reprezintă
doar o mică parte din produsul în cauză. Dimpotrivă,
măsurile din prezentul regulament vor fi mai ușor de res
pectat, restabilind, în același timp, încrederea
consumatorilor.

Pentru a garanta eficacitatea deplină a normelor armoni
zate prevăzute în prezentul regulament, acestea ar trebui să
se aplice nu doar produselor derivate din focă fabricate în
Comunitate, ci și produselor introduse pe piaţa comunitară
din ţări terţe.
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Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume eli
minarea barierelor din calea funcţionării pieţei interne prin
armonizarea la nivel comunitar a interdicţiilor naţionale
privind comercializarea produselor derivate din focă, nu
poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele mem
bre și, prin urmare, poate fi realizat mai bine la nivelul
Comunităţii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate
cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la arti
colul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţio
nalităţii, astfel cum este prevăzut la articolul menţionat,
prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar
pentru îndeplinirea obiectivului urmărit,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Obiect
Prezentul regulament stabilește norme armonizate privind intro
ducerea pe piaţă de produse derivate din focă.
Articolul 2
Definiţii
În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiţii:
1.

„focă” înseamnă exemplare din toate speciile ordinului pi
nipede (Phocidae, Otariidae și Odobenidae);

2.

„produs derivat din focă” înseamnă toate produsele prelucrate
sau neprelucrate, derivate sau obţinute din foci, inclusiv car
nea, uleiul, grăsimea, organele, pieile cu blană brute și prelu
crate, tăbăcite sau apretate, inclusiv pieile cu blană asamblate
în formă de plăci, cruce și alte forme similare, precum și arti
cole confecţionate din pieile cu blană;

3.

4.

5.

(2)

31.10.2009

Prin derogare de la alineatul (1):

(a) importul de produse derivate din focă este permis și în situ
aţia în care are un caracter ocazional și constă exclusiv în
bunuri destinate uzului personal al călătorilor și al familiilor
acestora. Natura și cantitatea acestor bunuri nu trebuie să
indice faptul că acestea sunt importate în scop comercial;
(b) introducerea pe piaţă a produselor din focă este permisă și în
cazul în care produsele din focă se obţin din subproduse
rezultate dintr-o vânătoare reglementată prin legislaţia
naţională și având ca scop unic gestionarea durabilă a resur
selor marine. În acest caz, introducerea pe piaţă este permisă
numai dacă are caracter nonprofit. Natura și cantitatea aces
tor produse din focă nu trebuie să indice faptul că acestea
sunt introduse pe piaţă în scop comercial.
Aplicarea prezentului alineat nu poate să împiedice realizarea
obiectivului prezentului regulament.
(3) În conformitate cu procedura de gestionare menţionată la
articolul 5 alineatul (2), Comisia emite note tehnice orientative
care să conţină o listă orientativă a codurilor din Nomenclatura
combinată la care s-ar putea încadra produsele derivate din focă
vizate de prezentul articol.
(4)
Fără a aduce atingere alineatului (3), măsurile pentru
punerea în aplicare a prezentului articol, destinate să modifice
elemente neesenţiale ale prezentului regulament, prin completa
rea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglemen
tare cu control menţionată la articolul 5 alineatul (3).
Articolul 4
Libera circulaţie
Statele membre nu împiedică introducerea pe piaţă a produselor
derivate din focă care sunt conforme cu prezentul regulament.

„introducerea pe piaţă” înseamnă introducerea pe piaţa
comunitară și, prin aceasta, punerea la dispoziţia unor terţe
părţi contra cost;
„inuit” înseamnă un membru indigen din teritoriul inuit, și
anume regiunile arctice și subarctice în care, în prezent sau
în mod tradiţional, inuiţii au drepturi și interese aborigene,
recunoscut de inuiţi ca făcând parte din populaţia acestora,
care include următoarele grupuri: inupiat, yupik (Alaska),
inuit, inuvialuit (Canada), kalaallit (Groenlanda) și yupik
(Rusia);
„import” înseamnă orice intrare de bunuri pe teritoriul vamal
al Comunităţii.
Articolul 3
Condiţii privind introducerea pe piaţă

(1)
Introducerea pe piaţă a produselor derivate din focă este
permisă numai dacă produsele în cauză sunt obţinute în urma
unor vânători de foci desfășurate în mod tradiţional de comuni
tăţile inuite și de alte comunităţi indigene și contribuie la subzis
tenţa acestora. Aceste condiţii se aplică în momentul sau la locul
în care sunt importate produsele.

Articolul 5
Procedura comitetului
(1) Comisia este asistată de comitetul înfiinţat prin articolul 18
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din
9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei și florei săl
batice prin controlul comerţului cu acestea (1). Comitetul respec
tiv poate solicita asistenţă, atunci când este nevoie, din partea altor
comitete de reglementare, cum ar fi Comitetul permanent pentru
lanţul alimentar și sănătatea animală instituit prin articolul 58 ali
neatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului
European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a prin
cipiilor și a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de insti
tuire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară și de
stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor
alimentare (2).
(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică
articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dis
poziţiile articolului 8 din respectiva decizie.
(1) JO L 61, 3.3.1997, p. 1.
(2) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
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(3) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se
aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia
1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din res
pectiva decizie.

Articolul 6
Sancţiuni și asigurarea aplicării

Statele membre prevăd norme privind sancţiunile aplicabile în
cazul încălcării prezentului regulament și adoptă toate măsurile
necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancţiu
nile prevăzute trebuie să fie efective, proporţionale și disuasive.
Statele membre comunică dispoziţiile respective Comisiei, până la
20 august 2010, și o informează în cel mai scurt timp cu privire
la orice modificare ulterioară a acestora.

L 286/39

Articolul 7
Raportare
(1) Statele membre trimit Comisiei până la 20 noiembrie 2011
și ulterior o dată la patru ani un raport care prezintă acţiunile
întreprinse pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.
(2)
Pe baza rapoartelor menţionate la alineatul (1), Comisia
prezintă la rândul ei rapoarte Parlamentului European și Consi
liului cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament,
în termen de douăsprezece luni de la încheierea fiecărei perioade
de raportare în cauză.
Articolul 8
Intrare în vigoare și aplicare
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 3 se aplică de la 20 august 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Strasbourg, 16 septembrie 2009.
Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele
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