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(Acte fără caracter legislativ)

ACORDURI INTERNAŢIONALE
Notificare privind aplicarea provizorie a Acordului interimar de instituire a unui cadru pentru un
acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea
Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (1)
Uniunea Europeană, Republica Madagascar, Republica Mauritius, Republica Seychelles și Republica
Zimbabwe au notificat încheierea procedurilor necesare în vederea aplicării provizorii a Acordului
interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de
Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, în
conformitate cu articolul 62 din acordul respectiv. Prin urmare, acordul se aplică cu titlu provizoriu, din
14 mai 2012, între Uniunea Europeană și Republica Madagascar, Republica Mauritius, Republica Seychelles
și Republica Zimbabwe.

(1) JO L 111, 24.4.2012, p. 1.
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DECIZIA CONSILIULUI
din 24 aprilie 2012
privind poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al
SEE referitor la o modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) și a
anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE
(2012/251/UE)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

(5)

Regulamentul (UE) nr. 453/2010 al Comisiei din 20 mai
2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului
privind
înregistrarea,
evaluarea,
autorizarea
și
restricționarea substanțelor chimice (REACH) (6) ar
trebui încorporat în Acordul privind SEE.

(6)

Regulamentul (UE) nr. 440/2010 al Comisiei din 21 mai
2010 privind taxele plătite Agenției Europene pentru
Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 1272/2008 (7) ar trebui încorporat în Acordul privind
SEE.

(7)

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 abrogă Directiva
67/548/CEE a Consiliului (8) și Directiva 1999/45/CE a
Parlamentului European și a Consiliului (9) cu efect de la
1 iunie 2015. Având în vedere că directivele menționate
au fost încorporate în Acordul privind SEE, acordul
menționat ar trebui modificat efect de la 1 iunie 2015
pentru a ține cont de abrogarea acestora.

(8)

Anexele II și XX la Acordul privind SEE ar trebui modi
ficate în consecință.

(9)

Prin urmare, poziția Uniunii în cadrul Comitetului mixt
al SEE ar trebui să se bazeze pe proiectul de decizie
atașat,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
în special articolul 114, articolul 192 alineatul (1) și
articolul 218 alineatul (9),
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului
din 28 noiembrie 1994 privind normele de aplicare a Acordului
privind Spațiul Economic European (1), în special articolul 1
alineatul (3),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
întrucât:
Anexa II și anexa XX la Acordul privind Spațiul
Economic European (2) (denumit în continuare „Acordul
privind SEE”) conține dispoziții specifice și norme privind
reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare, și
mediu.

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului
European și al Consiliului din 16 decembrie 2008
privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor
și a amestecurilor (3) ar trebui încorporat în Acordul
privind SEE.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1336/2008 al Parlamentului
European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în
vederea adaptării acestuia la Regulamentul (CE) nr.
1272/2008 (4) ar trebui încorporat în Acordul privind
SEE.

(3)

Directiva 2008/112/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a
Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale
Consiliului și a Directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE și
2004/42/CE ale Parlamentului European și ale
Consiliului, pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr.
1272/2008 (5) ar trebui încorporată în Acordul privind
SEE.

(4)

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

305, 30.11.1994, p.
1, 3.1.1994, p. 3.
353, 31.12.2008, p.
354, 31.12.2008, p.
345, 23.12.2008, p.

6.
1.
60.
68.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în
cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la modificările propuse
pentru anexa II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și
certificare) și a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE se
bazează pe proiectul de decizie a Comitetului mixt al SEE atașat
la prezenta decizie.
(6) JO L 133, 31.5.2010, p. 1.
(7) JO L 126, 22.5.2010, p. 1.
(8) Directiva 67/548/CEE din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor
cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea,
ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (JO 196,
16.8.1967, p. 1).
(9) Directiva 1999/45/CE din 31 mai 1999 privind apropierea actelor
cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre
referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor peri
culoase (JO L 200, 30.7.1999, p. 1).
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Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxembourg, 24 aprilie 2012.
Pentru Consiliu
Președintele
N. WAMMEN
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PROIECT

DECIZIA NR. …/2012 A COMITETULUI MIXT AL SEE
din
de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) și a anexei XX
(Mediul) la Acordul privind SEE
COMITETUL MIXT AL SEE,

(6)

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 abrogă Directiva
67/548/CEE a Consiliului (7) și Directiva 1999/45/CE a
Parlamentului European și a Consiliului (8) începând de la
1 iunie 2015. Având în vedere că directivele menționate
au fost încorporate în Acordul privind SEE, acordul
menționat ar trebui modificat cu efect de la 1 iunie
2015 pentru a ține cont de abrogarea acestora.

(7)

Anexele II și XX la Acordul privind SEE ar trebui modi
ficate în consecință,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European (1),
astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a
Acordului privind Spațiul Economic European (denumit în
continuare „Acordul privind SEE”), în special articolul 98,
întrucât:
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului
European și al Consiliului din 16 decembrie 2008
privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor
și a amestecurilor (2) ar trebui încorporat în Acordul
privind SEE.

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1336/2008 al Parlamentului
European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în
vederea adaptării acestuia la Regulamentul (CE) nr.
1272/2008 (3) ar trebui încorporat în Acordul privind
SEE.

(2)

Directiva 2008/112/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a
Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale
Consiliului și a Directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE și
2004/42/CE ale Parlamentului European și ale
Consiliului, pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr.
1272/2008 (4) ar trebui încorporată în Acordul privind
SEE.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 453/2010 al Comisiei din 20 mai
2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului
privind
înregistrarea,
evaluarea,
autorizarea
și
restricționarea substanțelor chimice (REACH) (5) ar
trebui încorporat în Acordul privind SEE.

(4)

Regulamentul (UE) nr. 440/2010 al Comisiei din 21 mai
2010 privind taxele plătite Agenției Europene pentru
Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 1272/2008 (6) ar trebui încorporat în Acordul privind
SEE.

(5)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

1, 3.1.1994, p. 3.
353, 31.12.2008, p. 1.
354, 31.12.2008, p. 60.
345, 23.12.2008, p. 68.
133, 31.5.2010, p. 1.
126, 22.5.2010, p. 1.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Anexa II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare)
la Acordul privind SEE se modifică în conformitate cu anexele IIII la prezenta decizie.
Articolul 2
La anexa XX (Mediul) la Acordul privind SEE, se adaugă urmă
toarea liniuță la punctele 21ab (Directiva 1999/13/CE a
Consiliului), 32e (Directiva 2000/53/CE a Parlamentului
European și a Consiliului) și 32fa (Directiva 2002/96/CE a Parla
mentului European și a Consiliului):
„— 32008 L 0112: Directiva 2008/112/CE a Parlamentului
European și a Consiliului (JO L 345, 23.12.2008, p. 68).”
Articolul 3
Textele Regulamentelor (CE) nr. 1272/2008 și 1336/2008, ale
Regulamentelor (UE) nr. 440/2010 și 453/2010, precum și
textul Directivei 2008/112/CE în limbile islandeză și norve
giană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.
Articolul 4
Prezenta decizie intră în vigoare la …, cu condiția să se fi
efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul
(1) din Acordul privind SEE către Comitetul mixt al SEE (*).
(7) Directiva 67/548/CEE din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor
cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea,
ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (JO 196,
16.8.1967, p. 1).
(8) Directiva 1999/45/CE din 31 mai 1999 privind apropierea actelor
cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre
referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor peri
culoase (JO L 200, 30.7.1999, p. 1).
(*) [Nu au fost semnalate obligații constituționale.] [Au fost semnalate
obligații constituționale.]
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Articolul 5
Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la …, …
Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Secretarii
Comitetului mixt al SEE
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ANEXA I
la Decizia nr. …/2012 a Comitetului mixt al SEE
Anexa II la Acordul privind SEE se modifică după cum urmează:
1. În capitolul XV punctele 1 (Directiva 67/548/CEE a Consiliului) și 12r (Directiva 1999/45/CE a Parlamentului
European și a Consiliului) se adaugă următoarea liniuță:
„— 32008 R 1272: Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie
2008 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).”
2. În capitolul XV punctul 1 (Directiva 67/548/CEE a Consiliului), textul adaptării (c) se înlocuiește cu următorul text:
„Următoarele dispoziții nu se aplică Norvegiei:
(i) articolul 30, coroborat cu articolele 4 și 5, în ceea ce privește cerințele privind clasificarea și/sau limitele de
concentrație specifice pentru substanțele sau grupele de substanțe care sunt enumerate în partea 3 din anexa VI
la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și care sunt prezentate în lista următoare. Norvegia poate solicita utilizarea
unei clasificări și/sau a unor limite de concentrație specifice diferite pentru această substanță:
Denumire

acrilamidă

Nr. CAS

Nr. index

EINECS

79-06-1

616-003-00-0

201-173-7

(ii) articolul 30, coroborat cu articolele 4 și 6, în ceea ce privește cerințele privind clasificarea și/sau limitele de
concentrație specifice pentru substanțele sau grupele de substanțe care nu sunt enumerate în partea 3 din anexa
VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și care sunt prezentate în lista următoare. Norvegia poate solicita
utilizarea unei clasificări, etichetări și/sau a unor limite de concentrație specifice diferite pentru aceste substanțe:
Denumire

Nr. CAS

Nr. index

ELINCS

acrilamidoglicolat de metil
(cu un conținut de acrilamidă cuprins între
0,01% și 0,1%)

77402-05-2

[NOR-UNN-02-91]

403-230-3

acrilamidometoxiacetat de metil
(cu un conținut de acrilamidă cuprins între
0,01% și 0,1%)

77402-03-0

[NOR-UNN-03-01]

401-890-7

(iii) aceste derogări nu se mai aplică de la 1 iunie 2012 în cazul în care, până la această dată, Norvegia nu urmează,
în conformitate cu articolul 37 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, propunerile de clasificare și
etichetare armonizate a substanțelor prezentate Agenției Europene pentru Produse Chimice la 1 iunie 2009 în
sprijinul unor norme mai stricte de clasificare și etichetare.
În cazul în care este urmată procedura pentru armonizarea clasificării și etichetării substanțelor prevăzută la
articolul 37 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, va avea loc o revizuire a derogărilor înainte de 31 decembrie
2013. Dacă rezultatele acestei proceduri confirmă că derogările sunt justificate, acestea pot fi menținute printr-o
decizie a Comitetului mixt al SEE. În absența unei astfel de decizii până la 1 iulie 2014, derogările nu se mai
aplică începând cu data respectivă.”
3. În capitolul XV punctul 12r, textul adaptării de la litera (d) punctul (ii) (Directiva 1999/45/CE a Parlamentului
European și a Consiliului) se elimină.
4. În capitolul XV punctul 12u [Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului] se adaugă
următoarea liniuță:
„— 32008 R 1336: Regulamentul (CE) nr. 1336/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie
2008 (JO L 354, 31.12.2008, p. 60).”
5. În capitolul XV punctul 12zc [Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului] se
adaugă următoarele liniuțe:
„— 32008 R 1272: Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie
2008 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1);
— 32010 R 0453: Regulamentul (UE) nr. 453/2010 al Comisiei din 20 mai 2010 (JO L 133, 31.5.2010, p. 1).”
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6. În capitolul XV, după punctul 12zu (Decizia 2010/226/UE a Comisiei) se introduc următoarele puncte:
„12zv. 32008 R 1272: Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din
16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare
și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).
În sensul prezentului acord, dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 se citesc cu următoarele adaptări:
(a) Liechtenstein nu este obligat să instituite un birou național de asistență în sensul articolului 44 din
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. În schimb, Liechtenstein publică un link către pagina de asistență a
Institutului federal german pentru securitatea și sănătatea în muncă, pe prima pagină a site-ului autorității
competente pentru produse chimice din Liechtenstein, Oficiul pentru protecția mediului;
(b) următoarele dispoziții nu se aplică Norvegiei:
(i) articolul 51, coroborat cu articolele 4 și 46 alineatul (1), în ceea ce privește cerințele privind
clasificarea, etichetarea și/sau limitele de concentrație specifice pentru substanțele sau grupele de
substanțe care sunt enumerate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și
care sunt prezentate în lista următoare. Norvegia poate solicita utilizarea unei clasificări, etichetări
și/sau a unor limite de concentrație specifice diferite pentru această substanță:
Denumire

acrilamidă

Nr. CAS

Nr. index

EINECS

79-06-1

616-003-00-0

201-173-7

(ii) articolul 51, coroborat cu articolele 4 și 46 alineatul (1), în ceea ce privește cerințele privind
clasificarea, etichetarea și/sau limitele de concentrație specifice pentru substanțele sau grupele de
substanțe care nu sunt enumerate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și
care sunt prezentate în lista următoare. Norvegia poate solicita utilizarea unei clasificări, etichetări
și/sau a unor limite de concentrație specifice diferite pentru aceste substanțe:
Denumire

Nr. CAS

Nr. index

ELINCS

acrilamidoglicolat de metil
(cu un conținut de acrilamidă cuprins între
0,01% și 0,1%)

77402-05-2

[NOR-UNN-02-91]

403-230-3

acrilamidometoxiacetat de metil
(cu un conținut de acrilamidă cuprins între
0,01% și 0,1%)

77402-03-0

[NOR-UNN-03-01]

401-890-7

(iii) articolul 51, coroborat cu articolele 4, 9 și articolul 46 alineatul (1), în ceea ce privește amestecurile
care conțin substanțele definite în textul adaptărilor punctelor (i) și (ii) de mai sus;
(iv) aceste derogări nu se mai aplică de la 1 iunie 2012 în cazul în care, până la această dată, Norvegia nu
urmează, în conformitate cu articolul 37 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, propu
nerile de clasificare și etichetare armonizate a substanțelor prezentate Agenției Europene pentru
Produse Chimice la 1 iunie 2009 în sprijinul unor norme mai stricte de clasificare și etichetare.
În cazul în care este urmată procedura pentru armonizarea clasificării și etichetării substanțelor
prevăzută la articolul 37 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, va avea loc o revizuire a derogărilor
înainte de 31 decembrie 2013. Dacă rezultatele acestei proceduri confirmă că derogările sunt justi
ficate, acestea pot fi menținute printr-o Decizie a Comitetului mixt al SEE. În absența unei astfel de
decizii până la 1 iulie 2014, derogările nu se mai aplică începând cu data respectivă;
(c) versiunile în limbile islandeză și norvegiană ale declarațiilor menționate la articolele 21 și 22 sunt
prevăzute în apendicele 5 și, respectiv, 6.
12zw. 32010 R 0440: Regulamentul (UE) nr. 440/2010 al Comisiei din 21 mai 2010 privind taxele plătite Agenției
Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului
European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO
L 126, 22.5.2010, p. 1).”
7. În capitolul XV, textul de la punctele 1 (Directiva 67/548/CEE a Consiliului) și 12r (Directiva 1999/45/CE a
Parlamentului European și a Consiliului) se elimină începând cu 1 iunie 2015.
8. Apendicele 3 (LISTA SUBSTANȚELOR PERICULOASE DIN ANEXA I LA DIRECTIVA 67/548/CEE A CONSILIULUI)
și apendicele 4 (LISTA SUBSTANȚELOR PERICULOASE DIN ANEXA I LA DIRECTIVA 67/548/CEE A CONSILIULUI)
se elimină începând cu 1 iunie 2015.
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9. Apendicele 5 (Frazele de pericol și frazele de precauție în limba islandeză) și apendicele 6 (Frazele de pericol și frazele
de precauție în limba norvegiană) se introduc după cum se prevede în anexa II, respectiv anexa III la prezenta decizie.
10. În capitolul XVI punctul 1 (Directiva 76/768/CEE a Consiliului) și la capitolul XXIII punctul 1 (Directiva 88/378/CEE
a Consiliului) se adaugă următoarea liniuță:
„— 32008 L 0112: Directiva 2008/112/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 (JO
L 345, 23.12.2008, p. 68).”
11. În capitolul XVII punctul 9 (Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului) se adaugă următoarea
liniuță:
„ , astfel cum a fost modificată prin:
— 32008 L 0112: Directiva 2008/112/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 (JO
L 345, 23.12.2008, p. 68).”
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ANEXA II
la Decizia nr. …/2012 a Comitetului mixt al SEE
Apendicele 5
Frazele de pericol și frazele de precauție în limba islandeză
În anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se adaugă următorul text:
Nr.

Islandeză

H200

Óstöðugt, sprengifimt efni.

H201

Sprengifimt efni, hætta á alsprengingu.

H202

Sprengifimt efni, mikil hætta á sprengibroti.

H203

Sprengifimt efni, hætta á bruna, höggbylgju eða sprengibrotum.

H204

Hætta á bruna eða sprengibrotum.

H205

Hætta á alsprengingu í bruna.

H220

Afar eldfim lofttegund.

H221

Eldfim lofttegund.

H222

Úðabrúsi með afar eldfimum efnum.

H223

Úðabrúsi með eldfimum efnum.

H224

Afar eldfimur vökvi og gufa.

H225

Mjög eldfimur vökvi og gufa.

H226

Eldfimur vökvi og gufa.

H228

Eldfimt, fast efni.

H240

Sprengifimt við hitun.

H241

Eldfimt eða sprengifimt við hitun.

H242

Eldfimt við hitun.

H250

Kviknar í sjálfkrafa við snertingu við loft.

H251

Sjálfhitandi, hætta á sjálfsíkviknun.

H252

Sjálfhitandi í miklu efnismagni, hætta á sjálfsíkviknun.

H260

Í snertingu við vatn myndast eldfimar lofttegundir sem er hætt við sjálfsíkviknun.

H261

Eldfimar lofttegundir myndast við snertingu við vatn

H270

Getur valdið eða aukið bruna, eldmyndandi (oxandi).

H271

Getur valdið bruna eða sprengingu, mjög eldmyndandi (oxandi).

H272

Getur aukið bruna, eldmyndandi (oxandi).

H280

Inniheldur lofttegund undir þrýstingi, getur sprungið við hitun.

H281

Inniheldur kælda lofttegund, getur valdið kalsárum.

H290

Getur verið ætandi fyrir málma.

H300

Banvænt við inntöku.
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Nr.

Islandeză

H301

Eitrað við inntöku.

H302

Hættulegt við inntöku.

H304

Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg.

H310

Banvænt í snertingu við húð.

H311

Eitrað í snertingu við húð.

H312

Hættulegt í snertingu við húð.

H314

Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.

H315

Veldur húðertingu.

H317

Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.

H318

Veldur alvarlegum augnskaða.

H319

Veldur alvarlegri augnertingu.

H330

Banvænt við innöndun.

H331

Eitrað við innöndun.

H332

Hættulegt við innöndun.

H334

Getur valdið ofnæmis- eða asmaeinkennum eða öndunarerfiðleikum við innöndun.

H335

Getur valdið ertingu í öndunarfærum.

H336

Getur valdið sljóleika eða svima.

H340

Getur valdið erfðagöllum (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin
önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H341

Grunað um að valda erfðagöllum (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé
að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H350

Getur valdið krabbameini (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin
önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H351

Grunað um að valda krabbameini (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að
engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H360

Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði (tilgreinið sérstök áhrif ef þau eru kunn)
(tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa
hættu í för með sér).

H361

Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði (tilgreinið sérstök áhrif ef þau
eru kunn) (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur
þessa hættu í för með sér).

H362

Getur skaðað börn á brjósti.

H370

Skaðar líffæri (eða tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) (tilgreinið váhrifaleið
ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H371

Getur skaðað líffæri (eða tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) (tilgreinið
váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för
með sér).

H372

Skaðar líffæri (tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) við langvinn eða
endurtekin váhrif (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur
váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H373

Getur skaðað líffæri (tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) við langvinn
eða endurtekin váhrif (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin
önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).
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Nr.

Islandeză

H400

Mjög eitrað lífi í vatni.

H410

Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

H411

Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

H412

Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

H413

Getur valdið langvinnum, skaðlegum áhrifum á líf í vatni.

H350i

Getur valdið krabbameini við innöndun.

H360F

Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi.

H360D

Getur haft skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.

H361f

Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi.

H361d

Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.

H360FD

Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi. Getur haft skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.

H361fd

Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi. Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í
móðurkviði.

H360Fd

Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi. Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.

H360Df

Getur haft skaðleg áhrif á börn í móðurkviði. Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi.

EUH 001

Sprengifimt sem þurrefni.

EUH 006

Sprengifimt með og án andrúmslofts.

EUH 014

Hvarfast kröftuglega við vatn

EUH 018

Getur myndað eldfimar eða sprengifimar blöndur af efnagufu og andrúmslofti við notkun.

EUH 019

Getur myndað sprengifim efnasambönd (peroxíð).

EUH 044

Sprengifimt við hitun í lokuðu rými.

EUH 029

Myndar eitraða lofttegund í snertingu við vatn.

EUH 031

Myndar eitraða lofttegund í snertingu við sýru.

EUH 032

Myndar mjög eitraða lofttegund í snertingu við sýru.

EUH 066

Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.

EUH 070

Eitrað í snertingu við augu.

EUH 071

Ætandi fyrir öndunarfærin.

EUH 059

Hættulegt ósonlaginu.

EUH 201/201A

Inniheldur blý. Notist ekki á yfirborð hluta sem ætla má að börn tyggi eða sjúgi. Varúð!
Inniheldur blý.

EUH 202

Sýanóakrýlat. Hætta. Límist við húð og augu á nokkrum sekúndum. Geymist þar sem börn ná
ekki til.

EUH 203

Inniheldur sexgilt króm. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

EUH 204

Inniheldur ísósýanöt. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

EUH 205

Inniheldur epoxýefnisþætti. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

EUH 206

Varúð! Notist ekki með öðrum vörum. Getur gefið frá sér hættulegar lofttegundir (klór).
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Nr.

Islandeză

EUH 207

Varúð! Inniheldur kadmíum. Hættulegar gufur myndast við notkun. Sjá upplýsingar frá fram
leiðanda. Farið eftir öryggisleiðbeiningunum.

EUH 208

Inniheldur (heiti næmandi efnis). Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

EUH 209/ 209A

Getur orðið mjög eldfimt við notkun. Getur orðið eldfimt við notkun

EUH 210

Öryggisblað er fáanlegt sé um það beðið.

EUH 401

Fylgið notkunarleiðbeiningum til að varast hættu fyrir heilbrigði manna og umhverfið.

În partea 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se adaugă următorul text:
Nr.

Islandeză

P101

Ef leita þarf læknis skal hafa ílát eða merkimiða tiltæk.

P102

Geymist þar sem börn ná ekki til.

P103

Lesið merkimiðann fyrir notkun.

P201

Aflið sérstakra leiðbeininga fyrir notkun.

P202

Nauðsynlegt er að lesa og skilja allar viðvaranir áður en efnið er notað.

P210

Haldið frá hitagjöfum, neistagjöfum, opnum eldi og heitum flötum. — Reykingar bannaðar.

P211

Má ekki úða á opinn eld eða annan íkveikjuvald.

P220

Má ekki nota eða geyma í námunda við fatnað/…/brennanleg efni.

P221

Gætið þess að blanda efninu ekki saman við brennanleg efni/…

P222

Má ekki komast í snertingu við andrúmsloft.

P223

Má alls ekki komast í snertingu við vatn vegna hættu á kröftugu hvarfi og leiftureldi.

P230

Haldið röku með….

P231

Meðhöndlið undir óhvarfgjarnri lofttegund.

P232

Verjið gegn raka.

P233

Ílát skal vera vel lukt.

P234

Má aðeins geyma í upprunalegu íláti.

P235

Geymist á köldum stað.

P240

Jarðtengið/spennujafnið ílát og viðtökubúnað.

P241

Notið sprengiheld rafföng/loftræstibúnað/lýsingu/…

P242

Notið ekki verkfæri sem mynda neista.

P243

Gerið varúðarráðstafanir gegn stöðurafmagni

P244

Gætið þess að ekki sé feiti og olía á þrýstingslokum.

P250

Má ekki verða fyrir hnjaski/höggi/…/núningi

P251

Þrýstihylki: Ekki má gata eða brenna hylki jafnvel þótt þau séu tóm.

P260

Andið ekki að ykkur ryki/reyk/lofttegund/úða/gufu/ýringi.

P261

Gætið þess að anda ekki inn ryki/reyk/lofttegund/úða/gufu/ýringi.

P262

Má ekki koma í augu eða á húð eða föt.
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Nr.

Islandeză

P263

Forðist alla snertingu við efnið meðan á meðgöngu og brjóstagjöf stendur.

P264

Þvoið…vandlega eftir meðhöndlun.

P270

Neytið ekki matar, drykkjar eða tóbaks við notkun þessarar vöru.

P271

Notið eingöngu utandyra eða í vel loftræstu rými.

P272

Ekki skal farið með vinnuföt af vinnustað hafi þau óhreinkast af efninu.

P273

Forðist losun út í umhverfið.

P280

Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar.

P281

Notið tilskildar persónuhlífar.

P282

Klæðist kuldaeinangrandi hönskum/andlitshlífum/augnhlífum.

P283

Klæðist brunaþolnum/eldþolnum/eldtefjandi fatnaði.

P284

Notið öndunarhlífar.

P285

Notið öndunarhlífar ef loftræsting er ófullnægjandi.

P231 + P232

Meðhöndlið undir óhvarfgjarnri lofttegund. Verjið gegn raka.

P235 + P410

Geymist á köldum stað. Hlífið við sólarljósi.

P301

EFTIR INNTÖKU:

P302

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ:

P303

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ (eða í hár):

P304

EFTIR INNÖNDUN:

P305

BERIST EFNIÐ Í AUGU:

P306

EF EFNIÐ FER Á FÖT:

P307

EF um váhrif er að ræða:

P308

EF um váhrif eða hugsanleg váhrif er að ræða:

P309

EF um váhrif er að ræða eða ef lasleika verður vart:

P310

Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

P311

Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

P312

Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart.

P313

Leitið læknis.

P314

Leitið læknis ef lasleika verður vart.

P315

Leitið umsvifalaust læknis.

P320

Brýnt er að fá sérstaka meðferð (sjá … á þessum merkimiða).

P321

Sérstök meðferð (sjá … á þessum merkimiða).

P322

Sérstakar ráðstafanir (sjá … á þessum merkimiða).

P330

Skolið munninn.

P331

EKKI framkalla uppköst.

P332

Ef efnið ertir húð:
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Islandeză

P333

Ef efnið ertir húð eða útbrot koma fram:

P334

Sökkvið í kalt vatn/vefjið með blautu sárabindi.

P335

Dustið lausar agnir af húðinni.

P336

Vermið kalna líkamshluta með volgu vatni. Ekki nudda skaddaða svæðið.

P337

Ef augnerting er viðvarandi:

P338

Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

P340

Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.

P341

Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu
sem léttir öndun.

P342

Ef vart verður einkenna frá öndunarvegi:

P350

Þvoið varlega með mikilli sápu og vatni.

P351

Þvoið varlega með mikilli sápu og vatni.

P352

Þvoið með mikilli sápu og vatni.

P353

Skolið húðina með vatni/Farið í sturtu.

P360

Föt og húð, sem óhreinkast af efninu, skal skola strax með miklu vatni áður en farið er úr
fötunum.

P361

Farið strax úr fötum sem óhreinkast af efninu.

P362

Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun.

P363

Þvoið föt, sem óhreinkast af efninu, fyrir næstu notkun.

P370

Ef eldur kemur upp:

P371

Þegar um mikinn eld og mikið efnismagn er að ræða:

P372

Sprengihætta ef eldur kemur upp.

P373

EKKI reyna að slökkva eld ef hann kemst að sprengifimum efnum.

P374

Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum.

P375

Verið í fjarlægð frá eldinum við slökkvistörf vegna sprengihættu.

P376

Stöðvið leka ef það er óhætt.

P377

Eldur í lekandi gasi: Reynið ekki að slökkva eldinn nema hægt sé að stöðva lekann á öruggan
máta.

P378

Notið … til að slökkva eldinn.

P380

Rýmið svæðið.

P381

Fjarlægið alla íkveikjuvalda ef það er óhætt.

P390

Sogið upp allt sem hellist niður til að afstýra eignatjóni.

P391

Safnið upp því sem hellist niður.

P301 + P310

EFTIR INNTÖKU: Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

P301 + P312

EFTIR INNTÖKU: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart.

P301 + P330 + P331

EFTIR INNTÖKU: Skolið munninn. EKKI framkalla uppköst.
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P302 + P334

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Sökkvið í kalt vatn/vefjið með blautu sárabindi.

P302 + P350

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Þvoið varlega með mikilli sápu og vatni.

P302 + P352

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Þvoið með mikilli sápu og vatni

P303 + P361 + P353

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ (eða í hár): Farið strax úr fötum sem óhreinkast af efninu. Skolið
húðina með vatni/Farið í sturtu.

P304 + P340

EFTIR INNÖNDUN: Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir
öndun.

P304 + P341

EFTIR INNÖNDUN: Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta
hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.

P305 + P351 + P338

BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef
það er auðvelt. Skolið áfram.

P306 + P360

EF EFNIÐ FER Á FÖT: Föt og húð, sem óhreinkast af efninu, skal skola strax með miklu vatni
áður en farið er úr fötunum.

P307 + P311

EFum váhrif er að ræða: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

P308 + P313

EF um váhrif eða hugsanleg váhrif er að ræða: Leitið læknis.

P309 + P311

EF um váhrif er að ræða eða ef lasleika verður vart: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

P332 + P313

Ef efnið ertir húð: Leitið læknis.

P333 + P313

Ef efnið ertir húð eða útbrot koma fram: Leitið læknis.

P335 + P334

Dustið lausar agnir af húðinni. Sökkvið í kalt vatn/vefjið með blautu sárabindi.

P337 + P313

Ef augnerting er viðvarandi: Leitið læknis.

P342 + P311

Ef vart verður einkenna frá öndunarvegi: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

P370 + P376

Ef eldur kemur upp: Stöðvið leka ef það er óhætt.

P370 + P378

Ef eldur kemur upp: Notið … til að slökkva eldinn.

P370 + P380

Ef eldur kemur upp: Rýmið svæðið.

P370 + P380 + P375

Ef eldur kemur upp: Rýmið svæðið. Verið í fjarlægð frá eldinum við slökkvistörf vegna
sprengihættu.

P371 + P380 + P375

Þegar um mikinn eld og mikið efnismagn er að ræða: Rýmið svæðið. Verið í fjarlægð frá
eldinum við slökkvistörf vegna sprengihættu.

P401

Geymist …

P402

Geymist á þurrum stað.

P403

Geymist á vel loftræstum stað.

P404

Geymist í lokuðu íláti.

P405

Geymist á læstum stað.

P406

Geymist í tæringarþolnu/…íláti með tæringarþolnu innra lagi.

P407

Hafið loftbil á milli stafla/vörubretta.

P410

Hlífið við sólarljósi.

P411

Geymist við hitastig sem er ekki hærra en … °C/… °F.

P412

Setjið ekki í hærri hita en 50 °C/122 °F.
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P413

Ef búlkavara vegur meira en … kg/… pund skal ekki geyma hana í hærri hita en… °C/… °F.

P420

Má ekki geyma hjá öðru efni.

P422

Geymið innihald undir …

P402 + P404

Geymist á þurrum stað. Geymist í lokuðu íláti.

P403 + P233

Geymist á vel loftræstum stað. Ílát vera vel lukt.

P403 + P235

Geymist á vel-loftræstum stað. Geymist á köldum stað.

P410 + P403

Hlífið við sólarljósi. Geymist á vel loftræstum stað.

P410 + P412

Hlífið við sólarljósi. Hlífið við hærri hita en 50 °C/122 °F.

P411 + P235

Geymist á köldum stað við hitastig sem er ekki hærra en … °C/… °F.

P501

Fargið innihaldi/íláti hjá …
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ANEXA III
la Decizia nr. …/2012 a Comitetului mixt al SEE
Apendicele 6
Frazele de pericol și frazele de precauție în limba norvegiană
În anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se adaugă următorul text:
Nr.

Norvegiană

H200

Ustabile eksplosive varer.

H201

Eksplosjonsfarlig; fare for masseeksplosjon.

H202

Eksplosjonsfarlig; stor fare for utkast av fragmenter.

H203

Eksplosjonsfarlig; fare for brann, trykkbølge eller utkast av fragmenter.

H204

Fare for brann eller utkast av fragmenter.

H205

Fare for masseeksplosjon ved brann.

H220

Ekstremt brannfarlig gass.

H221

Brannfarlig gass.

H222

Ekstremt brannfarlig aerosol.

H223

Brannfarlig aerosol.

H224

Ekstremt brannfarlig væske og damp.

H225

Meget brannfarlig væske og damp.

H226

Brannfarlig væske og damp.

H228

Brannfarlig fast stoff.

H240

Eksplosjonsfarlig ved oppvarming.

H241

Brann- eller eksplosjonsfarlig ved oppvarming.

H242

Brannfarlig ved oppvarming.

H250

Selvantenner ved kontakt med luft.

H251

Selvopphetende; kan selvantenne.

H252

Selvopphetende i store mengder; kan selvantenne.

H260

Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser som kan selvantenne.

H261

Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser.

H270

Kan forårsake eller forsterke brann; oksiderende.

H271

Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende.

H272

Kan forsterke brann; oksiderende.

H280

Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

H281

Inneholder nedkjølt gass; kan forårsake alvorlige forfrysninger.

H290

Kan være etsende for metaller.

H300

Dødelig ved svelging.

H301

Giftig ved svelging.
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H302

Farlig ved svelging.

H304

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H310

Dødelig ved hudkontakt.

H311

Giftig ved hudkontakt.

H312

Farlig ved hudkontakt.

H314

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H315

Irriterer huden.

H317

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318

Gir alvorlig øyeskade.

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

H330

Dødelig ved innånding.

H331

Giftig ved innånding.

H332

Farlig ved innånding.

H334

Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

H335

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H336

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H340

Kan gi genetiske skader <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre
opptaksveier er årsak til faren>.

H341

Mistenkes å kunne gi genetiske skader <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått
at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H350

Kan forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre
opptaksveier er årsak til faren>.

H351

Mistenkes for å kunne forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at
ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H360

Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader <Angi særlige virkninger dersom disse er
kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er
årsak til faren>.

H361

Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader <Angi særlige virkninger
dersom disse er kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre
opptaksveier er årsak til faren>

H362

Kan skade barn som ammes.

H370

Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> <Angi
opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H371

Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> <Angi
opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H372

Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved
langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen
andre opptaksveier er årsak til faren>.

H373

Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved
langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen
andre opptaksveier er årsak til faren>.

H400

Meget giftig for liv i vann.

H410

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
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H411

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H412

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H413

Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

H350i

Kan forårsake kreft ved innånding.

H360F

Kan skade forplantningsevnen.

H360D

Kan gi fosterskader.

H361f

Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.

H361d

Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H360FD

Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.

H361fd

Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H360Fd

Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H360Df

Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.

EUH 001

Eksplosjonsfarlig i tørr tilstand.

EUH 006

Eksplosjonsfarlig ved og uten kontakt med luft.

EUH 014

Reagerer voldsomt med vann.

EUH 018

Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

EUH 019

Kan danne eksplosive peroksider.

EUH 044

Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom.

EUH 029

Ved kontakt med vann utvikles giftig gass.

EUH 031

Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.

EUH 032

Ved kontakt med syrer utvikles meget giftig gass.

EUH 066

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

EUH 070

Giftig ved øyekontakt.

EUH 071

Etsende for luftveiene.

EUH 059

Farlig for ozonlaget.

EUH 201/201A

Inneholder bly. Må ikke brukes på gjenstander som barn vil kunne tygge eller suge på.
Advarsel! Inneholder bly.

EUH 202

Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for
barn.

EUH 203

Inneholder krom (VI). Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH 204

Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH 205

Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH 206

Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor).

EUH 207

Advarsel! Inneholder kadmium. Det utvikles farlige gasser under bruk. Se informasjon fra
produsenten. Følg sikkerhetsinstruksjonene.

EUH 208

Inneholder <navn på sensibiliserende stoff>. Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH 209/ 209A

Kan bli meget brannfarlig ved bruk. Kan bli brannfarlig ved bruk.
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EUH 210

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

EUH 401

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

În partea 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se adaugă următorul text:
Nr.

Norvegiană

P101

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102

Oppbevares utilgjengelig for barn.

P103

Les etiketten før bruk.

P201

Innhent særskilt instruks før bruk.

P202

Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.

P210

Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.

P211

Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P220

Må ikke brukes/oppbevares i nærheten av tøy /…/ brennbare materialer.

P221

Må ikke blandes med brennbare stoffer.

P222

Unngå kontakt med luft.

P223

Unngå all kontakt med vann, på grunn av fare for voldsom reaksjon og eksplosjonsaktig
brann.

P230

Holdes fuktet med …

P231

Håndteres under inertgass.

P232

Beskyttes mot fuktighet.

P233

Hold beholderen tett lukket.

P234

Oppbevares bare i originalbeholder.

P235

Oppbevares kjølig.

P240

Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.

P241

Bruk elektrisk materiell /ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.

P242

Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.

P243

Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

P244

Reduksjonsventiler skal holdes fri for fett og olje.

P250

Må ikke utsettes for sliping/støt/…/friksjon.

P251

Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P260

Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

P261

Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

P262

Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.

P263

Unngå kontakt under graviditet/amming.

P264

Vask … grundig etter bruk.

P270

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
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P271

Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P272

Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.

P273

Unngå utslipp til miljøet.

P280

Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P281

Bruk påkrevd personlig verneutstyr.

P282

Bruk kuldeisolerende hansker /visir/øyevern.

P283

Benytt brannbestandige/flammehemmende klær.

P284

Bruk åndedrettsvern.

P285

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

P231 + P232

Håndteres under inertgass. Beskyttes mot fuktighet.

P235 + P410

Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.

P301

VED SVELGING:

P302

VED HUDKONTAKT:

P303

VED HUDKONTAKT (eller håret):

P304

VED INNÅNDING:

P305

VED KONTAKT MED ØYNENE

P306

VED KONTAKT MED KLÆR:

P307

Ved eksponering:

P308

Ved eksponering eller mistanke om eksponering:

P309

Ved eksponering eller ubehag:

P310

Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P311

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P312

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

P313

Søk legehjelp.

P314

Søk legehjelp ved ubehag.

P315

Søk legehjelp umiddelbart.

P320

Særlig behandling kreves umiddelbart (se … på etiketten).

P321

Særlig behandling (se … på etiketten).

P322

Særlige tiltak (se … på etiketten).

P330

Skyll munnen.

P331

IKKE framkall brekning.

P332

Ved hudirritasjon:

P333

Ved hudirritasjon eller utslett:

P334

Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.

P335

Børst bort løse partikler fra huden.

P336

Varm opp frostskadede legemsdeler med lunkent vann. Ikke gni på det skadede området.
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P337

Ved vedvarende øyeirritasjon:

P338

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P340

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter ånde
drettet.

P341

Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling
som letter åndedrettet.

P342

Ved symptomer i luftveiene:

P350

Vask forsiktig med mye såpe og vann.

P351

Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

P352

Vask med mye såpe og vann.

P353

Skyll/dusj huden med vann.

P360

Skyll umiddelbart tilsølte klær og hud med mye vann før klærne fjernes.

P361

Tilsølte klær må fjernes straks.

P362

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.

P363

Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

P370

Ved brann:

P371

Ved større brann og store mengder:

P372

Eksplosjonsfare ved brann.

P373

IKKE bekjemp brannen når den når eksplosive varer.

P374

Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.

P375

Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.

P376

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

P377

Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte.

P378

Slukk med: …

P380

Evakuer området.

P381

Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

P390

Absorber spill for å hindre materiell skade.

P391

Samle opp spill.

P301 + P310

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P301 + P312

VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

P301 + P330 + P331

VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

P302 + P334

VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.

P302 + P350

VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann.

P302 + P352

VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

P303 + P361 + P353

VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

P304 + P340

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling
som letter åndedrettet.

12.5.2012

RO

12.5.2012

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Nr.

Norvegiană

P304 + P341

VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende
hviler i en stilling som letter åndedrettet.

P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P306 + P360

VED KONTAKT MED KLÆR: Skyll umiddelbart tilsølte klær og hud med mye vann før klærne
fjernes.

P307 + P311

Ved eksponering: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P308 + P313

Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

P309 + P311

Ved eksponering eller ubehag: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P332 + P313

Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

P333 + P313

Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P335 + P334

Børst bort løse partikler fra huden. Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.

P337 + P313

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P342 + P311

Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P370 + P376

Ved brann: Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

P370 + P378

Ved brann: Slukk med …

P370 + P380

Ved brann: Evakuer området.

P370 + P380 + P375

Ved brann: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.

P371 + P380 + P375

Ved større brann og store mengder: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn
av eksplosjonsfare.

P401

Oppbevares …

P402

Oppbevares tørt.

P403

Oppbevares på et godt ventilert sted.

P404

Oppbevares i lukket beholder.

P405

Oppbevares innelåst.

P406

Oppbevares i korrosjonsbestandig/… beholder med korrosjonsbestandig indre belegg.

P407

Se til at det er luft mellom stabler/paller.

P410

Beskyttes mot sollys.

P411

Oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn …°C /… °F.

P412

Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

P413

Bulkmengder på over …kg/…lbs oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn
…°C /… °F.

P420

Må oppbevares adskilt fra andre materialer.

P422

Oppbevar innholdet under …

P402 + P404

Oppbevares tørt. Oppbevares i lukket beholder.

P403 + P233

Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

P403 + P235

Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
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P410 + P403

Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.

P410 + P412

Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

P411 + P235

Oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn …°C /… °F. Oppbevares kjølig.

P501

Innhold/beholder leveres til …
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REGULAMENTE
REGULAMENTUL (UE) NR. 405/2012 AL COMISIEI
din 4 mai 2012
de interzicere a pescuitului de crevete nordic în apele norvegiene la sud de 62° N de către navele
care arborează pavilionul Suediei
COMISIA EUROPEANĂ,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului
din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de
control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune
în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),
întrucât:
(1)

(2)

(3)

Regulamentul (UE) nr. 44/2012 al Consiliului din
17 ianuarie 2012 de stabilire, pentru 2012, a posibili
tăților de pescuit disponibile în apele UE și, pentru navele
din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite
stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care fac
obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (2)
prevede cote pentru 2012.
Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din
stocul menționat în anexa la prezentul regulament,
efectuate de nave care arborează pavilionul statului
membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înma
triculate în respectivul stat membru, au epuizat cota
alocată pentru 2012.
Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din
acest stoc,

Articolul 1
Epuizarea cotei
Cota de
menționat
indicat în
stabilită în

pescuit alocată pentru 2012 statului membru
în anexa la prezentul regulament, pentru stocul
aceeași anexă, se consideră epuizată de la data
respectiva anexă.
Articolul 2
Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul
regulament, realizate de nave care arborează pavilionul statului
membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate
în respectivul stat membru, se interzic începând de la data
stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la
bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din
stocul respectiv capturat de către navele în cauză.
Articolul 3
Intrare în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

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

Adoptat la Bruxelles, 4 mai 2012.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit

(1) JO L 343, 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25, 27.1.2012, p. 55.
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ANEXĂ

Nr.

3/T&Q

Stat membru

Suedia

Stoc

PRA/04-N.

Specia

Crevete nordic (Pandalus borealis)

Zonă

Apele norvegiene la sud de 62° N

Dată

9 martie 2012

12.5.2012

12.5.2012
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REGULAMENTUL (UE) NR. 406/2012 AL COMISIEI
din 4 mai 2012
de interzicere a pescuitului de pește-pescar în zonele VIIIc, IX și X și în apele UE din zona CECAF
34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Franței
COMISIA EUROPEANĂ,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Articolul 1

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului
din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de
control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune
în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

Epuizarea cotei

întrucât:
(1)

(2)

(3)

Regulamentul (UE) nr. 43/2012 al Consiliului din
17 ianuarie 2012 de stabilire, pentru 2012, a posibili
tăților de pescuit disponibile pentru navele din UE în
privința anumitor stocuri de pește și grupe de stocuri
de pește care nu fac obiectul unor negocieri sau
acorduri internaționale (2) prevede cote pentru 2012.
Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din
stocul menționat în anexa la prezentul regulament
efectuate de nave care arborează pavilionul statului
membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înma
triculate în respectivul stat membru au epuizat cota
alocată pentru 2012.
Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din
acest stoc,

Cota de
menționat
indicat în
stabilită în

pescuit alocată pentru 2012 statului membru
în anexa la prezentul regulament, pentru stocul
aceeași anexă, se consideră epuizată de la data
respectiva anexă.
Articolul 2
Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul
regulament, realizate de nave care arborează pavilionul statului
membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate
în respectivul stat membru, se interzic începând de la data
stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la
bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din
stocul respectiv capturat de către navele în cauză.
Articolul 3
Intrare în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

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

Adoptat la Bruxelles, 4 mai 2012.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit

(1) JO L 343, 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25, 27.1.2012, p. 1.
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ANEXĂ

Nr.

2/T&Q

Stat membru

Franța

Stoc

ANF/8C3411

Specia

Pește-pescar (Lophiidae)

Zonă

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

Dată

18 ianuarie 2012

12.5.2012

12.5.2012
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REGULAMENTUL (UE) NR. 407/2012 AL COMISIEI
din 4 mai 2012
de interzicere a pescuitului de macrou în zonele VIIIc, IX și X și în apele UE din zona CECAF 34.1.1
de către navele care arborează pavilionul Portugaliei
COMISIA EUROPEANĂ,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului
din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de
control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune
în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),
întrucât:
(1)

(2)

(3)

Regulamentul (UE) nr. 44/2012 al Consiliului din
17 ianuarie 2012 de stabilire, pentru 2012, a posibili
tăților de pescuit disponibile în apele UE și, pentru navele
din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite
stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care fac
obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (2)
prevede cote pentru 2012.
Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din
stocul menționat în anexa la prezentul regulament
efectuate de nave care arborează pavilionul statului
membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înma
triculate în respectivul stat membru au epuizat cota
alocată pentru 2012.
Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din
acest stoc,

Articolul 1
Epuizarea cotei
Cota de
menționat
indicat în
stabilită în

pescuit alocată pentru 2012 statului membru
în anexa la prezentul regulament pentru stocul
aceeași anexă se consideră epuizată de la data
respectiva anexă.
Articolul 2
Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul
regulament, realizate de nave care arborează pavilionul statului
membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate
în respectivul stat membru, se interzic începând de la data
stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la
bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din
stocul respectiv capturat de către navele în cauză.
Articolul 3
Intrare în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

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

Adoptat la Bruxelles, 4 mai 2012.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit

(1) JO L 343, 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25, 27.1.2012, p. 55.
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ANEXĂ

Nr.

1/T&Q

Stat membru

Portugalia

Stoc

MAC/8C3411

Specia

Macrou (Scomber scombrus)

Zonă

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

Dată

23 martie 2012

12.5.2012

12.5.2012
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 408/2012 AL COMISIEI
din 11 mai 2012
de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și
legume
din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate
în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului
din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a
piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la
anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),
având în vedere Regulamentul de punere în
nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
Consiliului în sectorul fructelor și legumelor
fructelor și legumelor procesate (2), în special
alineatul (1),

aplicare (UE)
de stabilire a
1234/2007 al
și în sectorul
articolul 136

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare
zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile.
Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în
vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regu
lamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite
în anexa la prezentul regulament.

întrucât:
(1)

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011
prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale
multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru
stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import

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

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

Adoptat la Bruxelles, 11 mai 2012.
Pentru Comisie,
pentru președinte
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157, 15.6.2011, p. 1.
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ANEXĂ
Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume
(EUR/100 kg)
Codul NC

Codul țării terțe (1)

0702 00 00

AL
MA
TR
ZZ

143,3
74,3
116,2
111,3

0707 00 05

JO
TR
ZZ

200,0
128,9
164,5

0709 93 10

JO
TR
ZZ

225,1
119,8
172,5

0805 10 20

EG
IL
MA
TR
ZZ

46,2
61,3
44,3
44,3
49,0

0805 50 10

TR
ZZ

78,3
78,3

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
MA
MK
NZ
US
UY
ZA
ZZ

111,2
86,9
96,5
95,4
85,1
29,3
133,4
148,7
85,3
92,4
96,4

Valoarea forfetară de import

(1) Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ”
desemnează „alte origini”.

12.5.2012
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DECIZII
DECIZIA COMISIEI
din 13 iulie 2011
privind ajutorul de stat nr. C 6/08 (ex NN 69/07) pus în aplicare de Finlanda pentru Ålands
Industrihus Ab
[notificată cu numărul C(2011) 4905]
(Numai textele în limba finlandeză și în limba suedeză sunt autentice)
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2012/252/UE)
COMISIA EUROPEANĂ,

(3)

Decizia Comisiei de inițiere a procedurii a fost publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (3). Comisia a invitat
părțile interesate să își prezinte observațiile cu privire la
ajutor.

(4)

Comisia nu a primit observații de la părțile interesate.

(5)

Ca urmare a deciziei de inițiere, Finlanda a prezentat
informații, înregistrate de Comisie la 6 mai 2008,
21 ianuarie 2010, 26 februarie 2010, 21 mai 2010,
18 iunie 2010, 18 aprilie 2011, 27 iunie 2011 și
28 iunie 2011. La data de 4 iunie 2010, a avut loc o
întâlnire între serviciile Comisiei, autoritățile finlandeze și
reprezentanții companiei ÅI.

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
în special articolul 108 alineatul (2) primul paragraf,
având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în
special articolul 62 alineatul (1) litera (a),
după invitarea părților interesate să își prezinte observațiile în
conformitate cu dispozițiile menționate anterior (1),
întrucât:
1. PROCEDURĂ
(1)

(2)

Printr-o plângere introdusă la 5 septembrie 2006,
Comisia a fost informată cu privire la o serie de măsuri
acordate de administrația locală din Åland („AL”) în
favoarea companiei imobiliare Ålands Industrihus Ab
(„ÅI”). Prin scrisorile din 25 octombrie 2006 și
14 februarie 2007, Comisia a solicitat informații din
partea Finlandei, pe care aceasta le-a prezentat prin scri
sorile din 11 ianuarie 2007 și 3 aprilie 2007. Autoritățile
finlandeze au prezentat informații suplimentare la data de
31 mai 2007 și 12 iulie 2007. Reclamantul a prezentat
informații suplimentare în noiembrie 2006 și în mai
2007.
Prin scrisoarea din 30 ianuarie 2008, Comisia a informat
Finlanda cu privire la decizia de a iniția procedura
stabilită la articolul 108 alineatul (2) din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”) (2) cu
privire la ajutor („decizia de inițiere”).

(1) JO C 76, 27.3.2008, p. 15.
(2) Cu efect de la 1 decembrie 2009, articolele 87 și 88 din Tratatul CE
au devenit articolele 107 și, respectiv, 108 din TFUE. Cele două
dispoziții sunt identice pe fond. În sensul prezentei decizii, trimiterile
la articolele 107 și 108 din TFUE ar trebui înțelese ca trimiteri la
articolele 87 și 88 din Tratatul CE, după caz. De asemenea, TFUE a
introdus anumite modificări terminologice, cum ar fi înlocuirea
termenului „Comunitate” cu termenul „Uniune” și a sintagmei
„piață comună” cu sintagma „piață internă”. Terminologia din
TFUE va fi utilizată integral în textul deciziei.

2. DESCRIEREA AJUTORULUI
2.1. BENEFICIARUL
(6)

ÅI este înregistrată în orașul Mariehamn, capitala arhipe
lagului Åland, situat în Marea Baltică între Finlanda și
Suedia, cu o populație în jur de 28 000 de locuitori.
Åland este o provincie a Finlandei, dar beneficiază de
un mare grad de autonomie. Compania ÅI este
deținută majoritar de administrația locală (84,43 %) și
de orașul Mariehamn (15,01 %). Restul acționarilor este
reprezentat de autoritățile locale din Åland (4).

(7)

Obiectivul de activitate al companiei ÅI îl reprezintă
construcția, deținerea și închirierea de clădiri pentru uz
industrial și comercial. Conform Finlandei, obiectivul de
activitate al companiei este de a furniza clădiri pentru
întreprinderile din Åland, pentru a contribui la realizarea
unei economii diversificate și competitive.

(3) A se vedea nota de subsol 1.
(4) Cu excepția unui număr neglijabil de acțiuni deținute de asociația
locală a oamenilor de afaceri „Ålands företagareförening rf’” (3
acțiuni din totalul de 30 392).
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Până în 1999, activitățile comerciale ale ÅI aveau o
dimensiune modestă (5). Bilanțul companiei ÅI a crescut
foarte încet sau chiar deloc (6). În acest context, consiliul
de administrație al ÅI a decis să identifice noi oportu
nități de afaceri pentru a se extinde. În același timp,
mediul de afaceri local (alcătuit aproape în exclusivitate
din mici întreprinderi) și-a exprimat dorința de a avea un
„parc tehnologic”, și anume un cluster de proprietăți
construite ca birouri, în care firmele locale se pot
instala în aceeași clădire pentru a facilita cooperarea,
pentru a genera idei noi și pentru a stimula spiritul
antreprenorial în general. Acesta ar deveni în cele din
urmă parcul de birouri „iTiden” (kvarteret iTiden). La
punctul 2.2 este descrisă mai detaliat crearea acestui
proiect.
2.2. PROIECTUL iTiden (7)

(9)

Discuțiile dintre reprezentanții mediului de afaceri local și
AL cu privire la posibilitatea construirii unui „parc tehno
logic” au început în 1999. Au fost organizate deplasări
exploratorii comune la facilități similare din Suedia.

(10)

În 2000, proiectul a fost alocat unui grup de lucru, care,
în toamna anului 2000, a prezentat o propunere atât LG,
cât și orașului Mariehamn. Proiectul și planurile LG de a-l
realiza și de a-l finanța au fost prevăzute în bugetul LG
pe 2000 (8) și confirmate în bugetul pe 2001, în care LG
a solicitat, de asemenea, fonduri pentru eventuale
majorări de capital destinate proiectelor de infrastructură,
inclusiv pentru ÅI (o solicitare similară a fost prevăzută
în bugetul pe 2000) (9).

(11)

(12)

(5 )
(6 )
(7 )

(8 )

(9 )

(10)

În data de 12 iulie 2001, ÅI a cumpărat teren, datorită
majorării capitalului, în districtul Västra Klinten din
Marienhamn, unde urma să fie construit parcul iTiden.
Legat de această achiziție, ÅI a prevăzut, de asemenea,
modificările necesare în planul de urbanizare în vederea
realizării proiectului iTiden.
În bugetul pe 2002, LG a menționat că ÅI avea să
înceapă realizarea proiectului iTiden în 2002 și că,
după toate probabilitățile, acest lucru va necesita o
majorare de capital (pentru care LG a solicitat alocările
bugetare necesare) (10).
În 1999: bilanțul total era 733 341 EUR; cifra de afaceri –
101 486 EUR; rezultatul global - 27 719 EUR.
Bilanțul a scăzut de la 834 645 EUR (1997) la 733 341 EUR
(1999).
Majoritatea informațiilor din această secțiune sunt preluate de pe
site-ul internet al parcului iTiden (www.itiden.ax), completate cu
informații (echivalente informațiilor publice) furnizate de autoritățile
finlandeze.
„LG se va strădui să sporească oferta de proprietăți industriale și de
spații pentru birouri adecvate sectorului informatic și sectorului
serviciilor, prin intermediul societăților comerciale cu capital de
stat. În consecință, acestea pot necesita capital suplimentar.”
Budget för landskapet Åland 2000, pagina 304.
„LG va depune eforturi […] pentru a deveni mai eficientă în ceea ce
privește dezvoltarea de firme noi și de proiecte de afaceri. LG va
continua să facă tot posibilul pentru a realiza proiectul privind «un
sat informatic». […].” Budget för landskapet Åland 2001, paginile 319
și 321.
Budget för landskapet Åland 2002, pagina 291.

12.5.2012

(13)

La începutul anului 2002, a fost numit un grup de lucru
și a fost contractat un arhitect în vederea construirii
iTiden. Eventualii chiriași au fost întrebați dacă sunt inte
resați să închirieze bunuri imobiliare în iTiden. În
primăvara anului 2003 au fost efectuate lucrările de
pregătire a terenului, iar în vara 2003 au început
lucrările prevăzute pentru faza 1 (proiectul a fost
conceput în două faze consecutive de realizare). Primii
chiriași s-au mutat atunci când a fost finalizată faza 1 din
proiectul iTiden, la 1 decembrie 2004.

(14)

Realizarea fazei 2 din proiectul iTiden a fost lansată în
toamna anului 2006, fiind definitivată în 2007.
2.3. MĂSURI DE AJUTOR DE STAT

(15)

Investigația oficială efectuată de Comisie s-a referit la mai
multe injecții de capital („majorări de capital”) și garanții
pentru credite bancare („garanții la credite”) acordate de
LG în favoarea ÅI între 1997 și 2007. Măsurile sunt
prezentate în tabelul de mai jos (injecțiile de capital
sunt numerotate de la C-I la C-XI, iar garanțiile de la
G-I la G-III).
Majorări de
capital
(în EUR)

Măsură

Data măsurii

C-I (*)

18.6.1997

84 094,39

C-II (*)

22.6.2000

340 582,27

C-III (*)

10.10.2000

114 368,37

C-IV

20.7.2001

353 199,00

C-V

15.8.2002

599 933,73

C-VI

13.3.2003

799 911,64

G-I

9.10.2003

C-VII

6.5.2004

515 165,97

C-VIII

30.9.2004

669 896,95

G-II

2.11.2004

C-IX

16.6.2005

199 977,91

C-X

16.6.2005

234 961,43

G-III

13.12.2005

C-XI

15.2.2007
TOTAL

Garanții la credite
(în EUR)

2 600 000,00

1 160 000,00

2 600 000,00
1 379 998,95
5 292 090,61

6 360 000,00

(*) Aceste măsuri de ajutor de stat au fost acordate înainte de intro
ducerea monedei euro; prin urmare, ele au fost denominate în
mărci finlandeze (FIM). C-I a fost de 500 003 FIM, C-II de
2 025 010 FIM, iar C-III de 680 003 FIM. La data conversiei, cursul
de schimb era stabilit la 5,94573 FIM pentru 1 EUR.

12.5.2012
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(17)
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Comparativ cu tabelul măsurilor prevăzut la punctul 7
privind decizia de inițiere, a fost eliminată o garanție din
26 octombrie 2006 de 2 587 500 EUR la credit, întrucât
nu a fost executată niciodată (ca urmare a unei decizii
pronunțate de instanțele finlandeze). În plus, majorarea
de capital C-XI din 12 iunie 2006 prevăzută în decizia de
inițiere este datată 15 februarie 2007 în acest text,
întrucât în cursul investigației a fost evident că măsura
fusese pusă în aplicare la o dată ulterioară. Decizia LG de
a acorda această majorare de capital a fost anulată recent
(6 aprilie 2011) de Curtea Supremă Administrativă a
Finlandei (a se vedea considerentul 114 de mai jos). Cu
toate acestea, având în vedere că în 2007 capitalul a fost
acordat companiei ÅI dar nu fost rambursat, Comisia
consideră că decizia instanței naționale nu elimină
această măsură din domeniul de aplicare al investigației
întreprinse.

„un avantaj pe care nu l-ar fi obținut în condiții normale
de piață”, întrucât un investitor privat, care ar acționa din
perspectiva profitabilității pe termen lung, nu ar acorda
același sprijin, Comisia avea îndoieli că un investitor
privat ar fi acordat capital așa cum a procedat LG,
având în vedere o lungă serie de pierderi suferite de ÅI
sau, în cel mai bun caz, profituri foarte modeste. În ceea
ce privește în mod expres garanțiile la credite, Comisia
nu era convinsă că ÅI ar fi fost capabilă să obțină un
sprijin financiar comparabil de pe piețe și că, în
consecință, acestea au conferit ÅI un avantaj. De
asemenea, Comisia a considerat că orice avantaje de
acest fel ar fi de natură să denatureze concurența și
schimburile comerciale intracomunitare.

(21)

Dacă măsurile ar fi considerate ajutor de stat, Comisia nu
este convinsă că ar putea fi considerate drept compatibile
cu piața internă.

(22)

În final, Comisia a pus la îndoială argumentele Finlandei
conform căreia, dacă erau considerate într-adevăr drept
ajutor de stat, ar fi fost acordate în conformitate cu
schemele de ajutor aplicate deja înainte de aderarea
Finlandei la UE și, în acest fel, ar fi legale.

Conform autorităților finlandeze, toate majorările de
capital au fost prevăzute în vederea finanțării proiectului
iTiden, exceptând cele de mai jos:
C-I) injecție de
(EUR 84 094,39);

capital

din

18

iunie

1997

C-II) injecție de
(EUR 340 582,27);

capital

din

22

iunie

2000
4. OBSERVAȚIILE FINLANDEI

C-III) injecție de capital din 10 octombrie 2000
(EUR 114 368,37);

4.1. MĂSURILE NU CONSTITUIE AJUTOR DE STAT
(23)

Finlanda consideră că LG a acționat în conformitate cu
principiul investitorului de piață, și anume că măsurile au
fost determinate de perspectiva LG de a-și recupera
investiția. Finlanda a argumentat că deciziile de investiții
au fost motivate de planul de noi investiții al companiei,
în mod special de proiectul iTiden. Astfel, măsurile nu
aveau drept obiect acoperirea pierderilor anterioare sau
sprijinirea unei întreprinderi care înregistra pierderi. LG a
obținut un avantaj concret pentru investițiile efectuate în
acțiuni noi de la ÅI, întrucât valoarea companiei a crescut
prin subscrierea de acțiuni. Prin urmare, ÅI nu a obținut
nici un avantaj pe care nu ar fi reușit să îl obțină de la un
investitor privat.

(24)

De asemenea, indiferent de orice eventual avantaj,
Finlanda a considerat că măsurile nu pot fi clasificate
drept ajutor de stat, întrucât nu este o dovadă concretă
cu privire la un efect semnificativ asupra concurenței pe
piața imobiliară din Åland.

C-VIII) injecție de capital din 30 septembrie 2004
(EUR 669 896,95);
C-IX) injecție de
(EUR 199 977,91).

(18)

capital

din

16

iunie

2005

Conform Finlandei, toate garanțiile la credite fuseseră
emise în vederea finanțării proiectului iTiden. La conside
rentele 66-86 de mai jos sunt furnizate mai multe detalii
privind garanțiile la credite.
3. MOTIVE DE INIȚIERE A PROCEDURII ÎN TEMEIUL
ARTICOLULUI 108 ALINEATUL (2) DIN TFUE

(19)
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În decizia de inițiere, Comisia și-a pus întrebarea dacă
majorările de capital și garanțiile la credite erau compa
tibile cu piața internă, din următoarele motive.

4.2. DACĂ ESTE AJUTOR DE STAT, ACESTA ESTE LEGAL
CONFORM SCHEMELOR DE AJUTOR EXISTENTE

(20)

În ceea ce privește existența ajutorului de stat în sensul
articolului 107 alineatul (1) din TFUE, Comisia a
constatat că măsurile au implicat resurse de stat,
întrucât erau acordate de autoritățile locale și că erau
selective, întrucât vizau ÅI. În ceea ce privește criteriul
în baza căruia să se stabilească dacă măsurile au conferit

(25)

Cu toate acestea, dacă s-ar constata că măsurile includ un
element de ajutor de stat, ajutorul ar trebui considerat,
conform Finlandei, ca fiind legal. Finlanda a argumentat
că atât injecțiile de capital, cât și garanțiile, erau acoperite
de schemele de ajutor existente instituite înainte de
aderarea Finlandei la UE.
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bunuri; și (c) trebuie să denatureze concurența sau să
amenințe a o denatura și să aibă potențialul de a afecta
schimburile comerciale dintre statele membre. Aceste
condiții fiind cumulative, este necesar ca toate să fie
întrunite înainte ca o măsură să fie clasificată drept
ajutor de stat.

4.3. ÎN CAZUL ÎN CARE ESTE UN AJUTOR DE STAT NOU,
ACESTA ESTE COMPATIBIL TOTUȘI CU PIAȚA INTERNĂ
(26)

În cazul în care măsurile constituie un ajutor de stat
ilegal, ele trebuie considerate totuși drept compatibile
cu piața internă în temeiul articolului 107 alineatul (3)
litera (c) din TFUE, întrucât vizau dezvoltarea regiunii și
crearea de locuri de muncă, în principal contribuind la
diversificarea economiei regionale, care se bazează prea
mult pe transportul maritim.

5.1.1. RESURSELE DE STAT ȘI SELECTIVITATE
(32)

4.4. POSIBILA RECUPERARE
(27)

În cazul în care Comisia constată că ajutorul constituie
un ajutor ilegal și incompatibil care trebuie recuperat,
Finlanda prezintă următoarele argumente.

(28)

Conform articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul
(CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999
de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din
Tratatul CE (11), Comisia nu va solicita recuperarea
ajutorului dacă acest lucru ar contraveni principiului
general al dreptului Uniunii. Aceasta ar fi situația în
acest caz, întrucât Finlanda avea motive legitime să
considere că schemele de ajutor menționate mai sus,
care datau dinaintea aderării la UE, erau și sunt încă în
vigoare, astfel încât orice ajutor acordat în temeiul
acestor norme ar fi legal.

(29)

Cu toate acestea, în cazul în care Comisia consideră că
ajutorul trebuie recuperat, Finlanda argumentează că
elementul de ajutor din majorarea de capital nu este în
mod necesar valoarea nominală totală a operațiunilor
care includ un ajutor de stat. În ceea ce privește
garanțiile, orice ajutor care trebuie recuperat nu poate fi
mai mare decât avantajul prin dobândă obținut de
companie ca urmare a garanției (prin comparație cu
împrumuturile negarantate). În mod similar, în ceea ce
privește injecțiile de capital, orice ajutor nu poate fi mai
mare decât costul suportat de ÅI pentru obținerea unui
capital echivalent de pe piață.
5. EVALUARE
5.1. CALIFICARE DREPT AJUTOR DE STAT

(30)

Conform articolului 107 alineatul (1) din TFUE, „sunt
incompatibile cu piața internă ajutoarele acordate de
stat sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice
formă, care denaturează sau amenință să denatureze
concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau
a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea
afectează schimburile comerciale dintre statele membre”.

(31)

Calificarea unei măsuri drept ajutor de stat necesită înde
plinirea următoarelor condiții: a) trebuie să fie finanțată
de un stat membru sau din resursele de stat; b) trebuie să
confere un avantaj selectiv susceptibil de a favoriza
anumite întreprinderi sau producerea de anumite

(11) JO L 83, 27.3.1999, p. 1.
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Având în vedere motivele precizate în decizia de inițiere
(care nu au fost contestate de Finlanda), cele două criterii
sunt îndeplinite. Măsurile sunt acordate prin decizii indi
viduale adoptate de LG pentru utilizarea fondurilor care iau fost alocate în bugetul său anual de către adunarea
regională din Åland. În acest fel, măsurile sunt finanțate
în mod evident de către stat și direcționate către ÅI.
5.1.2. AVANTAJ

(33)

Finlanda a argumentat că măsurile nu constituie ajutor de
stat, întrucât nu au conferit ÅI un avantaj pe care nu ar fi
reușit să îl obțină de pe piețe, fie de la un investitor
privat, fie de la un creditor privat.

(34)

Există un principiu consacrat privind ajutorul de stat
(menționat de obicei drept principiul investitorului în
economia de piață sau MEIP), conform căruia o investiție
a autorităților publice în capitalul întreprinderilor
constituie ajutor de stat, în afara cazului în care, în
condiții similare, un investitor privat ar fi putut acorda
același capital, în special din perspectiva de a obține un
profit (12). În același mod, la punctul 3.1 din Comu
nicarea Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88
din Tratatul CE la ajutoarele de stat sub formă de
garanții (13) („Comunicarea privind garanțiile”), o
garanție acordată de autoritățile publice va constitui un
ajutor de stat, în afara cazului în care finanțarea este pusă
la dispoziție în condiții care ar fi acceptabile pentru un
operator privat în condiții normale ale economiei de
piață.

(35)

În decizia de inițiere, Comisia și-a exprimat îndoiala că a
fost respectat MEIP în legătură cu injecțiile de capital și
cu garanțiile, în special pe baza a două observații privind
ÅI:
(a) Lunga serie de pierderi sau de profituri neglijabile
suferite de ÅI în anii în care au fost acordate
măsurile. Într-adevăr, ÅI a avut pierderi în fiecare
an în perioada 2001–2005. Profiturile între 1998 și
2000 au fost reduse și în scădere (38 000 EUR și,
respectiv, 28 000 EUR și 9 000 EUR). În mod
similar, atunci când, în cele din urmă, ÅI a înregistrat
profit în 2006, acesta a fost de numai 557,43 EUR.
Profitul previzionat în 2006 pentru 2007 (și anume,

(12) A se vedea, printre altele, hotărârea în cauzele 234/84, Belgia/
Comisia, Rec., 1986, p. 2263, punctul 14; C-305/89, Rec., 1991, p.
I-1603, punctele 18 și 19; cauzele conexate C-278/92, C-279/92 și
C-280/92, Hytasa, Rec., 1994, p. I-4103, punctele 20 și 21;
C-303/88, Eni-Lanerossi, Rec., 1991, p. I-1433, punctele (20) și
urm.; cauza T-11/95, BP Chemicals, Rec., 1995, p. II-599,
punctul (161).
(13) JO C 155, 20.6.2008, p. 10.
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ceea ce s-a anticipat atunci când s-a adoptat decizia
de garantare a ultimelor măsuri) era de numai
5 868,46 EUR (14).

(41)

În ceea ce privește randamentul financiar general al ÅI,
Comisia acceptă, pe baza dovezilor prezentate în cursul
investigației, că rezultatul operațional al ÅI a acoperit în
mod consecvent pierderile suferite și i-a asigurat lichidi
tatea. Din dovezile disponibile nu se poate ajunge la
concluzia că majorările de capital (sau împrumuturile
obținute prin garanții) au fost utilizate pentru acoperirea
pierderilor rezultate din operațiunile ÅI.

(42)

Cu toate acestea, este un fapt că LG a pus la dispoziția
companiei ÅI un capital suplimentar substanțial care,
prima facie, nu a generat sau a generat foarte puține
profituri în perioada 1997-2006. Prin urmare, conform
argumentelor Finlandei, dificultatea este de a stabili dacă
LG avea motive să se aștepte la rentabilitatea capitalului
său, ceea ce ar fi fost suficient ca un investitor privat să fi
făcut aceeași investiție. Acest lucru trebuie evaluat pe
baza celor cunoscute de LG la data majorărilor de capital.

(43)

Finlanda a argumentat că cea mai mare parte din majo
rările de capital a vizat finanțarea proiectului iTiden,
fazele 1 și 2, iar restul majorărilor de capital a fost
alocat altor investiții. Din motive de claritate, majorările
de capital care au fost utilizate pentru finanțarea
proiectului iTiden sunt primele abordate în analiza
prezentată în continuare.

(b) În plus, Comisia a constatat că fluxul de numerar al
ÅI era insuficient pentru acoperirea costurilor sale,
ceea ce s-a întâmplat încă din 2000, ceea ce a dus
la supoziția că măsurile au fost necesare numai
pentru acoperirea acestei scurgeri de numerar (15).

(36)
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Finlanda a respins acest punct de vedere. În cele ce
urmează, argumentele Finlandei vor fi discutate separat
în ceea ce privește majorările de capital, pe de o parte, și
garanțiile la credite, pe de altă parte.

5.1.2.1. Injecțiile de capital
(37)

(38)

În primul rând, Finlanda respinge opinia conform căreia
ÅI se confrunta cu o problemă de lichiditate. În fapt, cu
toate că operațiunile companiei au fost limitate ca
dimensiune înainte de proiectul iTiden, rezultatul
operațional și lichiditățile acesteia au fost satisfăcătoare
și s-au menținut astfel pe toată durata investigației.
Astfel, măsurile nu au fost necesare pentru a se acoperi
costurile operațiunilor companiei. Măsurile au vizat mai
curând finanțarea extinderii companiei și, prin urmare, ar
trebui considerate investiții. Având în vedere condițiile
acestor investiții, măsurile au avut o justificare în baza
principiului investitorului într-o economie de piață și, în
consecință, nu constituie ajutor de stat.

Majorările de capital pentru proiectul iTiden
(44)

Finlanda argumentează că toate majorările de capital, cu
excepția celor din C-I, C-II, C-III, C-VIII și C-IX, au avut
drept obiectiv finanțarea proiectului iTiden, care a fost în
mod evident cel mai mare proiect unic al companiei ÅI.
Astfel, în 2001 s-a efectuat prima majorare de capital
alocată proiectului iTiden (C-IV).

(45)

În ceea ce privește condițiile în care LG a efectuat aceste
majorări de capital și, de importanță crucială, randa
mentul scontat la momentul deciziei, Finlanda a
furnizat următoarele informații:

(46)

Deciziile LG de a pune în aplicare majorări de capital în
legătură cu proiectul iTiden au avut la bază informațiile
furnizate la reuniunile informale la care au participat
reprezentanții LG și ai ÅI. Finlanda declară că nu au
fost redactate procese verbale ale acestor reuniuni. Cu
toate acestea, Finlanda a furnizat Comisiei prezentările
făcute la aceste reuniuni informale sau la reuniunile
consiliului de administrație al ÅI. Aceste prezentări
includ dări de seamă succinte ale contextului și ale prin
cipalelor caracteristici ale proiectului iTiden și calculele
privind profitabilitatea fazelor 1 și 2 ale proiectului
iTiden. În consecință, pe baza acestor dovezi, Comisia
poate să evalueze rentabilitatea anticipată de LG atunci
când au fost efectuate majorările de capital legate de
proiectul iTiden.

În acest context, Finlanda argumentează că cea mai mare
parte a majorărilor de capital a fost utilizată pentru
finanțarea proiectului iTiden, în timp ce restul a fost
destinat altor proiecte ale ÅI (a se vedea considerentul
17 de mai sus).

(39)

Comisia efectuează următoarea evaluare.

(40)

Comisia subliniază, ca punct de vedere preliminar, că acel
capital pe care un acționar îl furnizează unei firme nu
este alocat, prin definiție, unei anumite utilizări, ci devine
parte din capitalul corporal al companiei. Prin urmare
este normal, atunci când o investiție este furnizată sub
formă de capital general, să se evalueze conformitatea
acesteia cu MEIP în raport cu perspectivele de
randament general al firmei în ansamblu. Acest lucru
nu exclude, dacă există dovezi în acest sens, o evaluare
a profitului preconizat în legătură cu investiții specifice
planificate, cu condiția, desigur, ca astfel de informații să
fi fost disponibile la data la care a fost luată decizia de a
se investi.

(14) A se vedea punctul 25 din decizia de inițiere.
(15) A se vedea punctul 26 din decizia de inițiere.
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(47)

La 31 ianuarie 2002, ÅI a avut o reuniune informală cu
LG, pentru a obține aprobarea acesteia din urmă de a
lansa implementarea proiectului iTiden în 2002 (după
achiziționarea terenului, în 2001). La această reuniune,
ÅI a prezentat un calcul al profitabilității, afirmându-se
că proiectul avea să aducă un profit anual de 3 % al
capitalului propriu al ÅI.

(48)

O altă reuniune informală între ÅI și LG a avut loc în
data de 4 martie 2003, al cărei obiectiv a fost pregătirea
adunării generale a ÅI din 5 martie 2003. Adunarea
generală urma să decidă lansarea implementării fazei 1
a proiectului iTiden, nerealizată în 2002. S-a furnizat un
calcul actualizat al profitabilității. În acest calcul s-a
estimat că faza 1 ar genera un surplus de numai
700 EUR, presupunând că nu va exista o rentabilitate a
capitalului propriu al ÅI.

(49)

(50)

(51)

Orice investitor care investește bani într-un proiect ce
implică un oarecare element de risc (cum ar fi
dezvoltarea unui proiect imobiliar cu caracter comercial)
va necesita un randament care să reflecte în mod adecvat
riscul inerent al investiției. Astfel, investitorul se va
aștepta să obțină o „primă de risc” care să fie mai mare
decât randamentul cunoscut pe care îl poate obține în
baza unei alternative, și anume un activ fără risc („rată
fără risc”). Un indicator de referință comun al ratei fără
risc îl reprezintă obligațiunile de stat cu rating AAA,
pentru scadențe mai scurte. În scopul acestei evaluări,
se utilizează obligațiunile de stat pe 2 ani ale Finlandei,
întrucât Finlanda nu a emis obligațiuni cu maturități mai
scurte. În consecință, rezultă o rată fără risc cuprinsă
între 2,7 și 4,2 % în 2002, între 2,2 și 2,7 % în 2003
și între 2,8 și 3,8 % în 2006.

(52)

Raportat la randamentul capitalului preconizat de LG
atunci când a decis să efectueze majorările de capital
aferente proiectului iTiden, Comisia constată că LG ar fi
putut obține același randament sau unul mai mare, fără
să existe niciunul dintre riscurile asociate proiectelor
imobiliare. Într-adevăr, chiar și în cea mai optimistă
lectură, „prima de risc” (și anume, randamentul care
depășește prima liberă de risc) ar fi fost cel mult 0,3 %
pentru majorările de capital C-IV și C-V (adică majorările
de capital din 2001 și 2002). În ceea ce privește majo
rările de capital efectuate în urma deciziei din 2003 de
lansare a implementării fazei 1 a proiectului iTiden (și
astfel, pe baza randamentului preconizat, prezentat la
reuniunea informală din 4 martie 2003 - a se vedea
considerentul 48 de mai sus), adică C-VI, C-VII și C-X,
randamentul preconizat a fost zero, ceea ce înseamnă că
ar fi fost posibil să se obțină un randament infinit mai
bun prin neasumarea niciunui risc. De asemenea, în cazul
majorărilor de capital pentru faza 2, C-XI, randamentul
preconizat de 1 % a fost cu mult inferior ratei fără risc
disponibile la acea dată.

(53)

Este evident că niciun investitor privat nu ar fi fost
mulțumit cu prima de risc negativă sau marginală pe
care LG era pregătită să o accepte în legătură cu majo
rările de capital menționate la considerentele 47-49 de
mai sus. Dacă este necesar, acest lucru poate fi coroborat
cu date empirice privind randamentul preconizat pe piața
imobiliară din Åland.

(54)

Conform unui raport din 10 iulie 2007 întocmit de
KPMG (16), comandat de autoritățile finlandeze și
prezentat Comisiei la 17 iulie 2007, randamentul
revendicat de investitorii privați în legătură cu investițiile
imobiliare constând în birouri în Åland este de 7 % (și
8 % în cazul proprietăților industriale). Cu toate că acest
raport a fost întocmit ulterior adoptării deciziilor de

La 2 ianuarie 2006, consiliul de administrație al ÅI s-a
întrunit pentru a discuta lansarea implementării fazei 2 și
invitația de participare la majorarea capitalului, ce urma
să fie lansată pentru finanțarea acestei faze a proiectului.
În baza calculului profitabilității prezentat la reuniune,
proiectul ar atinge pragul de rentabilitate, cu un
randament al capitalului de 3 %. Totuși, acest calcul a
trebuit să fie revizuit pentru a se ține seama de
majorarea costurilor de adaptare a construcțiilor la
nevoile chiriașilor. Astfel, la 10 ianuarie 2006 s-a
stabilit un calcul revizuit, care să servească drept bază
pentru majorarea de capital decisă la adunarea generală
din 12 iunie 2006 (deși majorarea de capital a fost pusă
în aplicare doar la 15 februarie 2007, din motive tehnice
– majorarea de capital C-XI). Conform acestui calcul,
randamentul anual presupus al capitalului propriu
aferent fazei 2 a proiectului iTiden a fost stabilit la 1 %.

Finlanda a furnizat aceste dovezi și declară că acest lucru
reflectă cu precizie estimările simultane privind randa
mentul, pe baza cărora LG a decis să efectueze majorările
de capital pentru proiectul iTiden, și anume C-IV, C-V,
C-VI, C-VII și C-X pentru faza 1, precum și C-XI pentru
faza 2. Aceste evaluări ale profitabilității au la bază un
venit anticipat (și anume, chirii) provenite din iTiden.
Finlanda a argumentat că randamentul investiției LG ar
trebui să țină seama și de perspectiva unor câștiguri de
capital care constau în creșterea în timp a valorii proprie
tății. Cu toate acestea, Finlanda nu a prezentat dovezi
concrete în acest sens. Aceste considerente nu sunt
integrate în calculul profitabilității, care arată că nu au
fost luate în calcul atunci când au fost adoptate deciziile.
Pe baza dovezilor de mai sus, Comisia constată că un
investitor privat nu ar fi făcut investiții similare pentru
același randament scontat.
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(16) „Project Tower” – KPMG, 10.7.2007.
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majorare de capital se ridică la 84 094,39 EUR, deci cu
mult sub pragul de minimis de 100 000 ECU. ÅI nu a
beneficiat de nicio altă măsură în decurs de 3 ani (19). În
temeiul celor de mai sus, injecția de capital din 1997 nu
ar constitui în orice eventualitate un ajutor de stat, indi
ferent de circumstanțele în care a avut loc.

investiții ale LG care fac obiectul prezentei decizii,
raportul este relevant totuși, întrucât se bazează pe obser
vațiile ocazionate de investițiile anterioare și nu există un
motiv evident să credem că randamentul necesar ar fi
fost semnificativ mai scăzut în anii precedenți. În orice
caz, raportul oferă indicii clare că un investitor privat nu
s-ar fi mulțumit cu randamentul preconizat de ÅI.

(55)

Finlanda a argumentat că, în pofida unui randament
preconizat la un nivel scăzut sau zero, investițiile ar fi
conforme cu MEIP întrucât: (i) înainte de demararea
construcției, ÅI abordase chiriașii potențiali și avea
încredere că va ajunge la o rată de ocupare de cel
puțin 80 %; și că (ii) din perspectiva performanței
financiare reale a ÅI (și astfel, în principal, a proiectului
iTiden) începând din anul 2004 și în continuare, precum
și a câștigurilor de capital potențiale acumulate astfel,
investițiile s-au dovedit a fi profitabile.

Majorările de capital C-II și C-III din 22 iunie 2000 și
10 octombrie 2000
(60)

Finlanda a arătat că aceste măsuri erau destinate
construirii unei proprietăți industriale în Norrböle,
renovării unei proprietăți în Mariehamn (C-II) și
achiziționării unei proprietăți industriale în estul Åland
(C-III). Astfel, nu există o legătură clară cu proiectul
iTiden, care, la momentul respectiv, nu era clar configurat
(acest lucru avea să se întâmple în 2001, când a fost
achiziționat terenul).

(61)

Deși este adevărat că profiturile totale ale ÅI erau
modeste sau negative în perioada 1998-2007, se poate
afirma că a obținut un profit modest în 2000 și în cei
doi ani anteriori, pierderile apărând în 2001. S-a arătat în
investigație că ÅI își acoperea costurile și că situația lichi
dităților sale era corespunzătoare. Investițiile care au
motivat aceste două majorări de capital apar ca fiind
proporționale cu dimensiunea și modelul „tradițional”
de afaceri al companiei ÅI înainte de extinderea legată
de proiectul iTiden. Prin urmare, nu există un motiv
constrângător pentru a se considera că un investitor în
economia de piață nu ar fi procedat la aceleași majorări
de capital și, astfel, nu există dovezi clare cu privire la un
avantaj pentru ÅI.

(62)

Majorările de capital C-I din 18 iunie 1997

Până în 2000, tranzacțiile ÅI au generat rezultate
modeste, însă pozitive (între 9 000 EUR și 38 000 EUR
în perioada 1997-2000). Tranzacțiile efectuate de ÅI erau
conforme cu planul companiei existent la acea dată. În
consecință, ÅI deținea și închiria antrepozite și birouri în
zona insulelor Åland. Pachetul de acțiuni imobiliare
deținute de ÅI rămăsese foarte stabil până în 2000,
ceea ce explică, de asemenea, stabilitatea performanței
financiare a companiei. Cifra de afaceri a companiei ÅI
se situa între 95 000 EUR – 101 000 EUR între 19972000. În consecință, deși înregistrase o cifră de afaceri
redusă, ÅI a reușit să devină profitabilă.

Conform normelor de minimis aplicabile la momentul
acestei injecții de capital, subvențiile mai mici de
100 000 ECU acordate unei întreprinderi pe o perioadă
de 3 ani nu constituiau ajutor de stat (18). Această

Majorările de capital C-VIII și C-IX din 30 septembrie 2004
și 16 iunie 2005

(56)

În această privință și fără a fi necesar să se detalieze
nivelurile performanței financiare ale ÅI în ultimii ani,
este suficient să se reitereze că problema nu este dacă
rezultatele actuale ale companiei sunt adecvate sau nu, ci
dacă, pe baza a ceea ce se cunoștea și putea fi presupus la
data la care LG a decis să pună la dispoziția ÅI resurse de
stat (având în vedere rata de ocupare preconizată de
80 %), un investitor privat care acționează în condiții
de piață ar fi acordat companiei același capital. Din
motivele explicate anterior, Comisia constată că un
investitor privat nu ar fi acționat astfel.

(57)

În consecință, Comisia constată că majorările de capital
C-IV, C-V, C-VI, C-VII, C-X și C-XI au conferit companiei
ÅI un avantaj pe care nu ar fi reușit să îl obțină în
condiții de piață (17).

Celelalte majorări de capital
(58)

(59)
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În prezent, Comisia analizează celelalte majorări de
capital menționate în decizia de inițiere care, conform
Finlandei, nu erau motivate de proiectul iTiden.

(17) Este adevărat că majorarea de capital C-IV a avut loc în 2001, prin
urmare înainte de analiza profitabilității prezentată în 2002. Nu s-a
prezentat o dare de seamă separată cu privire la estimările financiare
care au stat la baza C-IV. Cu toate acestea, având în vedere că
această majorare de capital a fost utilizată la achiziționarea
terenului pe care urma să se construiască iTiden (aceasta fiind
intenția încă de la început), Comisia consideră că LG, în măsura
în care nu avea în vedere perspective financiare, nu avea niciun
motiv să se aștepte la un randament mai bun decât procentul de
3 % preconizat în 2002.
(18) JO C 68, 6.3.1996, p. 9.

(63)

Conform Finlandei, aceste majorări de capital au fost
utilizate pentru achiziționarea unei proprietăți industriale
(C-VIII) și pentru construirea unui hangar în aeroportul
Jomala, în afara orașului Mariehamn (C-IX).

(19) Cu toate că procedura oficială a fost inițiată doar în 2008, Comisia
a adresat întrebări Finlandei, prin scrisoarea din 25 octombrie
2006, cu privire la aceste măsuri, de aceea injecția de capital din
1997 nu este acoperită de perioada de prescripție de 10 ani privind
recuperarea.
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(64)

Cu toate că nu sunt justificate imediat de proiectul
iTiden, aceste măsuri au fost puse în aplicare în circum
stanțe care erau complet diferite de cele care afectau
măsurile discutate anterior, C-II și C-III. Majorările de
capital C-VIII și C-IX au fost efectuate în 2004 și,
respectiv, 2005. În perioada respectivă, ÅI funcționa cu
pierderi încă din 2001. De asemenea, este crucial de
arătat că aceste investiții au fost efectuate într-o
perioadă în care LG investise deja în ÅI mai mult de
2,25 milioane EUR începând din 2001, înțelegând că
această investiție nu avea să genereze un randament
care ar fi acceptabil pentru un investitor în economia
de piață.

(65)

Un randament inadecvat generat de proiectul iTiden ar
avea în mod inevitabil un impact negativ asupra rezul
tatului obținut de ÅI în ansamblu. Într-adevăr, capitalul
unei întreprinderi nu este alocat, el este fungibil și trebuie
remunerat din randamentul general al companiei. Prin
urmare, trebuia să fie clar pentru LG, la data la care au
întreprins măsurile C-VIII și C-IX, că orice majorări supli
mentare ale capitalului ÅI nu erau susceptibile de a
produce un randament adecvat în viitorul previzibil. Un
investitor de piață ar fi fost gata să facă acele investiții de
capital, dacă investițiile respective ar fi permis să se
obțină un randament de piață privind performanța
globală a companiei (și anume, un randament care ar fi
fost compensat pentru randamentul scăzut al celorlalte
majorări de capital), dar nimic nu sugerează că se
preconiza acest lucru. Finlanda nu a oferit nicio
informație expresă cu privire la măsurile respective,
informație care ar schimba această poziție. În consecință,
Comisia consideră că niciun investitor privat nu ar fi
furnizat un capital suplimentar companiei ÅI, în aceste
circumstanțe. Astfel, majorările de capital C-VIII și C-IX
au conferit ÅI un avantaj pe care nu ar fi reușit să îl
obțină pe piață.
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exclude capacitatea companiei de a obține credite de pe
piață, fără să fie nevoie de garanții. Compania nu era o
întreprindere în dificultate în sensul Orientărilor Comisiei
privind ajutorul de salvare și restructurare (20). Pe baza
dovezilor disponibile, nu se poate conchide că ÅI era o
companie care nu ar fi supraviețuit sub nicio formă fără
ajutor de stat. În anii care au precedat injecțiile de capital,
și anume înainte de lansarea proiectului iTiden,
performanța financiară a ÅI a fost stabilă, iar tranzacțiile
sale au dat rezultate moderate. Motivul pentru care auto
ritățile publice au început să facă injecții masive de
capital în 2001 nu a fost salvarea companiei, ci
finanțarea dezvoltării sale. În absența unui ajutor sub
formă de majorări de capital, ÅI nu ar fi fost o între
prindere în faliment, ci o firmă de dimensiuni mai reduse
care ar fi avut totuși acces la piețele financiare. Prin
urmare, Comisia nu poate conchide că ÅI nu ar fi avut
acces la piețele de credit fără a oferi garanții. În
consecință, se pune întrebarea dacă garanțiile au
conferit companiei un avantaj sub forma unor costuri
mai reduse ale împrumutului decât cele pe care le-ar fi
suportat în condițiile pieței și în absența unei garanții.

(68)

Chestiunea care urmează a fi examinată este dacă pentru
garanții se aplică o primă adecvată, comparabilă cu ceea
ce s-ar fi aplicat de către un furnizor privat al garanției.
În cazul de față, Comisia nu a constatat existența unor
garanții private care să permită o comparație imediată. În
aceste circumstanțe, Comisia va compara costul total
financiar al împrumutului cu garanție, inclusiv rata
dobânzii împrumutului și prima aferentă garanției, cu o
primă a pieței la un împrumut similar, negarantat (21).

(69)

La 9 octombrie 2003, banca comercială […] (*) a acordat
ÅI un împrumut în valoare de […] EUR cu o garanție
[…]. Rata dobânzii a fost stabilită la […]% pe an până la
15 ianuarie 2007 (22).

(70)

Cu toate că acest împrumut a fost contractat în aceeași
perioadă cu garanția G-I, Comisia nu consideră că se
poate stabili o comparație adecvată în ceea ce privește
costul măsurii. Într-adevăr, în perioada iunie 2000 –
martie 2003, ÅI a beneficiat de cinci injecții de capital
în valoare totală de 2 208 595,01 EUR. Un ajutor de stat
de o asemenea magnitudine avea să influențeze în mod
inevitabil evaluarea riscului efectuată de […] înainte de
acordarea împrumutului și, astfel, a îmbunătățit condițiile
creditării, inclusiv ale costului, comparativ cu condițiile
pe care firma ar fi reușit să le obțină pe piață în absența
elementului de ajutor de stat din majorările de capital.
Prin urmare, Comisia nu poate considera că rata dobânzii

5.1.2.2. Garanțiile la credite
(66)

(67)

Atunci când se evaluează posibilele ajutoare de stat pe
care le implică garanțiile, Comisia aplică principiile
stabilite în Comunicarea privind garanțiile. La punctul
3.2 din comunicare se prevăd condițiile care, în mod
normal, ar fi suficiente pentru a se exclude existența
într-o garanție acordată de autoritățile publice a unui
ajutor de stat. Cu toate acestea, condițiile respective nu
sunt îndeplinite în ceea ce privește garanțiile G-I, G-II și
G-III [este suficient să se arate că aceste garanții au
acoperit 100 % din împrumuturile aferente – a se vedea
punctul 3.2 litera (c) din Comunicarea privind garanțiile].

Comisia constată, mai întâi, că situația financiară a
companiei ÅI în perioada în care au fost acordate
garanțiile era destul de puternică pentru a nu se

(20)
(21)
(*)
(22)

JO C 244, 1.10.2004, p. 2.
Comunicarea privind garanțiile, punctul 3.2 litera (d).
Informație confidențială
După 15 ianuarie 2007, rata dobânzii trebuia să se modifice la […]
+ […] puncte de bază.
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a împrumuturilor. Ratingul a fost acordat de […], banca
ce a acordat companiei ÅI împrumuturi negarantate,
precum și două dintre împrumuturile garantate.
Ratingul […] recurge la un sistem de scrisori pentru
perioada 2000-2003, la care se adaugă calificări
formulate într-un singur cuvânt. Ratingul este ușor
comparabil cu scala de rating din Comunicarea privind
rata de referință. Începând din 2005, ratingul este acordat
de […], o firmă de consultanță similară cu […]. În 2003
și 2004, […] a acordat companiei ÅI ratingul B- (satis
făcător) și A (satisfăcător), ceea ce corespunde unei
evaluări „satisfăcătoare” în sensul Comunicării privind
rata de referință. Acest lucru înseamnă că […] a
acordat companiei ÅI pentru 2003 și 2004 o categorie
de rating mai ridicată decât cel acordat de […]. Pentru
2005, […] a clasificat ÅI la nivelul de rating A (satisfă
cător), ceea ce corespunde unui rating „satisfăcător”
conform Comunicării privind rata de referință, astfel
încât ÅI se situează la același nivel de rating cu cel
acordat de […].

la împrumutul negarantat din 2003 (sau la alte împru
muturi ulterioare) reflectă cu precizie condițiile creditării
ÅI în absența unui ajutor de stat și nu o poate utiliza
drept indicator de referință fiabil pentru costul împrumu
turilor acoperite de garanțiile acordate de LG.
(71)

Comisia consideră că, în absența oricărei alte dovezi
fiabile cu privire la împrumuturile comparabile în
condiții de piață, Comunicarea privind rata de refe
rință (23) prevede un indicator de referință corespunzător
extern beneficiarului pentru a se evalua dacă măsurile G-I,
G-II și G-III au fost acordate în condiții de piață. Comu
nicarea privind rata de referință prevede un substitut
pentru rata de piață și pentru calcularea elementelor de
ajutor conținute în măsuri. Metodologia de stabilire a
ratei de referință se întemeiază pe următorii doi factori:
rata de bază (în acest caz, EURIBOR pe 1 an), la care s-a
adăugat o marjă a împrumutului. Marja împrumutului
care se adaugă ratei de bază depinde de doi factori:
rating-ul întreprinderii care beneficiază de ajutor și
nivelul garanției acordate pentru împrumutul respectiv.
În comunicare se menționează cinci categorii de rating
(foarte bun [AAA-A], bun [BBB], satisfăcător [BB], slab
[B] și prost [CCC și inferior]), precum și trei niveluri de
colateralizare (ridicat, normal și scăzut) pentru fiecare
categorie de rating.

(72)

La data de 18 iunie 2010, Finlanda a prezentat Comisiei
un raport întocmit de firma de consultanță […] care
acordă firmei ÅI un rating anual în luna decembrie a
fiecărui an. Ratingul este întocmit retrospectiv și pe
baza cifrelor disponibile la sfârșitul exercițiului financiar
(astfel, ratingul acordat în decembrie 2002 analizează
retrospectiv viabilitatea firmei în 2002). […] a descris
în raport statutul financiar general și dezvoltarea
companiei, referindu-se la următoarele sectoare de
evaluare: dezvoltare, rentabilitate, flux de lichidități,
solvență și obligații. Scala de rating aplicată are cinci
categorii de evaluare: excelent (A + și A), bun (A– și
B+), satisfăcător (B și B–), corespunzător (C + și C) și
slab (C– și D), care permit o comparație directă cu
scala de rating din Comunicarea privind rata de referință.

(73)

În decembrie 2002, 2003 și 2004, […] a acordat firmei
ÅI ratingurile C+, C + și C, care situează firma în
categoria „corespunzător”. Acest rating corespunde cate
goriei de evaluare „slab”, în sensul Comunicării privind
rata de referință. În cazul unei companii cu ratingul
„slab”, marjele de împrumut care trebuie adăugate ratei
de bază în conformitate cu Comunicarea privind rata de
referință se situează, în funcție de garanția oferită, între
220 de puncte de bază pentru un nivel ridicat de cola
teralizare și 650 de puncte de bază pentru un nivel
scăzut de colateralizare. În decembrie 2005, […] a
acordat ÅI ratingul B– (satisfăcător), ceea ce corespunde
unei evaluări „satisfăcătoare” în sensul Comunicării
privind rata de referință.

(74)

La 27 iunie 2011, Finlanda a prezentat informații supli
mentare referitoare la rating și la nivelul de colateralizare

(23) JO C 14, 19.1.2008, p. 6.
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(75)

În opinia Comisiei, atunci când se evaluează dacă
garanțiile G-I, G-II și G-III au fost acordate în condiții
de piață, ar trebui aplicat ratingul acordat de […]. Ținând
seama că înainte de acordarea, în octombrie 2003, a
primei garanții, și anume G-I, atunci când ÅI beneficiase
deja de cinci injecții de capital în valoare totală de
2 208 595,01 EUR, este posibil ca orice rating al
companiei pentru 2003 să fi fost afectat de suma
considerabilă reprezentând ajutorul de stat. Prin urmare,
Comisia consideră că este oportun să se aplice ratingul
mai conservator acordat de […]. Acest lucru are un
impact asupra situației din 2003 și 2004, întrucât,
pentru acești doi ani, […] a acordat ÅI o categorie de
rating mai mică decât cea acordată de […]. De asemenea,
ar trebui arătat că […] a acordat companiei ÅI împru
muturi garantate de LG, în același timp acordând un
rating companiei ÅI, ceea ce ar fi putut afecta evaluarea.
[…] nu a fost implicată în procedura financiară, astfel
încât evaluarea pe care a efectuat-o este mai puțin suscep
tibilă să fi fost influențată direct de considerente
inadecvate privind ajutorul de stat.

(76)

În consecință, Comisia își asumă ratingurile acordate
companiei ÅI - prezentate în continuare - în vederea
punerii în aplicare a Comunicării privind rata de referință,
astfel: slab (B) în 2003 și 2004 și satisfăcător (BB) în
2005.

(77)

În ceea ce privește garanția, ÅI a furnizat o garanție la
valoarea nominală a garanțiilor sub forma ipotecilor pe
bunuri imobiliare pe care a fost construit proiectul
iTiden. Finlanda nu a furnizat informații legate de
pierderi datorate nerambursării (Loss Given DefaultLGD) la care se referă nota de subsol 2 din Comunicarea
privind rata de referință. Aceste informații ajută să se
stabilească nivelul de colateralizare și marjele împrumu
tului, care urmează să fie adăugate la rata de bază. Prin
urmare, Comisia a solicitat informații referitoare la prio
ritatea ipotecilor subscrise și la valoarea proprietății la
data acordării garanțiilor. Finlanda nu are evaluări din
care să rezulte valoarea proprietății la momentul
măsurilor privind garanția. Cu toate acestea, autoritățile
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din suma reprezentând creditul (25). Prin urmare, costul
total al împrumutului garantat la momentul acordării
creditului se ridica la […]% pe an, ce ar trebui
comparat cu rata de referință calculată în legătură cu
garanția pe baza ratei de bază și cu o marjă ce depinde
de ratingul ÅI și nivelul de colateralizare a creditului.
Rata de bază (EURIBOR pe 1 an) la 9 octombrie 2003
era de 2,235 %. La acea dată, companiei ÅI i se acordase
ratingul „slab” în sensul Comunicării privind rata de refe
rință. Conform celor stabilite anterior, Comisia consideră
că nivelul de colateralizare era normal, ceea ce înseamnă
că marja împrumutului care trebuie adăugată ratei de
bază este de 400 de puncte de bază. Prin urmare, rata
de referință pentru acest împrumut se ridică la 6,235 %,
deci este mai mare decât costul financiar total al G-I, de
[…]% pe an.

finlandeze au argumentat că valoarea proprietății a
crescut în timp, pe măsură ce proiectul a avansat.
Conform autorităților finlandeze, în 2010 proprietatea
a fost evaluată la […] milioane EUR.
(78)

În ceea ce privește prioritatea la plată a garanției, Comisia
ia notă de faptul că, în cazul garanțiilor G-I și G-II,
garanția LG avea cel mai ridicat nivel de prioritate din
toate ipotecile pe proprietate acordate. Comisia ia notă de
faptul că băncile comerciale au acordat companiei ÅI
credite negarantate și au acceptat drept garanții ipoteci
asupra acelorași proprietăți cu o prioritate mai redusă la
plată (astfel încât sunt garanții mai puțin bune) decât
garanția primită de LG. Având în vedere cele de mai
sus și în absența unor dovezi mai bune, Comisia
consideră că nivelul de colateralizare era „normal” în
sensul aplicării Comunicării privind garanțiile.

(79)

Pe baza celor de mai sus, rata de referință va fi evaluată
separat pentru fiecare garanție pe care ÅI a primit-o de la
LG.

(80)

Comisia ia notă de faptul că, pentru toate garanțiile
acordate companiei ÅI, primele erau constituite din
două părți: (i) o primă constantă, plătită anual și
exprimată ca procent din principalul scadent al creditului;
și (ii) o primă „unică”, exprimată, de asemenea, ca
procent din suma reprezentând împrumutul însă plătită
o singură dată, la emiterea garanției. În evaluarea de mai
jos, costul financiar total al împrumuturilor garantate
include numai prima constantă plătită anual. În confor
mitate cu punctul 4.2 din Comunicarea privind garanțiile,
elementul de ajutor al unei garanții trebuie calculat ca
diferență între prețul pieței (în acest caz, rata de referință)
și prețul plătit efectiv. Prețul efectiv plătit de ÅI include
prima constantă plătită anual și o primă unică plătită o
singură dată. Din motive practice, prima unică va fi
abordată în continuare la punctul 8.2 referitor la recu
perare, întrucât este mai ușor să se deducă suma primei
unice din suma ajutorului care trebuie recuperat. În orice
caz, chiar dacă primele unice ar fi adăugate costurilor
financiare totale ale împrumuturilor garantate, concluzia
privind prezența ajutorului nu s-ar modifica. Prima unică
afectează exclusiv suma ajutorului acordat companiei ÅI.
Garanția G-I

(81)

Garanția G-I a fost acordată de LG la 9 octombrie 2003
pentru a se acoperi un credit de […] EUR acordat de […]
companiei ÅI (credit nr. […]). ÅI a acordat, drept
garanție pentru orice pretenție în cadrul garanției, o
ipotecă asupra bunurilor imobiliare. Rata dobânzii a
fost stabilită la […] % pe an până la 15 ianuarie
2007 (24). Prima pentru garanție a fost de […] % pe an

(24) În conformitate cu informațiile furnizate de Finlanda, această rată
urma să fie aplicată până la 15 ianuarie 2007, când urma să fie
schimbată în […] + […] puncte de bază. Cu toate acestea, condițiile
acestui credit garantat au fost renegociate și, cu începere de la
13 decembrie 2005, rata dobânzii a fost stabilită la […] % până
la 15 ianuarie 2007, când urma să fie schimbată în […] + […]
puncte de bază. La 14 ianuarie 2009, rata dobânzii a fost schimbată
în […] + […] puncte de bază, iar la 12 februarie 2011 a fost
schimbată din nou în […] + […] puncte de bază.
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(82)

În plus, de la 6 septembrie 2004, LG a redus prima
garanției în cazul G-I la […]%. În consecință, costul
financiar total al împrumutului garantat a ajuns la
[…]%, adică […] puncte de bază sub rata de referință,
generând astfel un avantaj corespunzător pentru ÅI.

Garanția G-II
(83)

La 2 noiembrie 2004, ÅI a contractat un împrumut în
valoare de […] EUR de la […] (credit numărul […]).
Acest împrumut a fost asigurat printr-o garanție de la
LG, pentru care ÅI a furnizat o garanție sub forma
unui drept de gaj pe bunurile imobiliare. Rata dobânzii
a fost stabilită la […] + […] puncte de bază, iar prima
garanției la […]% pe an din suma împrumutului, prin
urmare costurile financiare totale ale acestui împrumut
garantat erau de […]% pe an (26).

(84)

Rata de referință pentru G-II trebuie calculată pe baza
Euribor pe un an la data de 2 noiembrie 2004, care
era de 2,314 %. La acea dată, companiei ÅI i se
acordase ratingul „slab” în sensul Comunicării privind
rata de referință. Considerând că nivelul de colateralizare
este normal, rata de referință pentru acest împrumut se
ridică la 6,314 % pe an, mai mare decât costul total
financiar al G-II, ridicându-se la […]% pe an.
Comparând costurile acestui nou împrumut garantat cu
rata de referință, rezultă costuri financiare totale aferente
împrumutului garantat G-II, de cel puțin […] puncte de
bază sub rata de referință, ceea ce conferă ÅI un avantaj

(25) Acest lucru nu include prima unică de […] % din credit, adică
19 500 EUR. Acest aspect va fi abordat mai jos, la punctul
privind recuperarea ajutorului.
(26) Acest lucru nu include prima unică de […] % din credit, adică
2 900 EUR. Acest aspect va fi abordat mai jos, la punctul privind
recuperarea ajutorului.
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fi avut posibilitatea de a face investiții similare). Nu este
necesar să se demonstreze că măsurile au permis ÅI să
obțină cote de piață de la un concurent anume.

financiar. Conform informațiilor de care dispune
Comisia, rata dobânzii la împrumutul garantat nu s-a
modificat de la data la care a fost acordat.

Garanția G-III
(85)

La data de 13 decembrie 2005, LG a emis o nouă
garanție în favoarea ÅI. Această garanție urma să
acopere „împrumutul de referință”, și anume împrumutul
inițial negarantat din 9 octombrie 2003, termenii
acestuia fiind în acest fel modificați. Rata dobânzii
aferente împrumutului a fost modificată în acest
moment la […] % pe an. Prima garanției a fost stabilită
la […] % din valoarea împrumutului, ceea ce înseamnă
un cost financiar total de […] % pe an (27) (condițiile
aplicate de la această dată sunt identici cu cei descriși
mai sus, care se aplică împrumutului acoperit de
garanția G-I, inclusiv modificarea în timp a ratei
dobânzii).

(86)

Rata de referință pentru G-III trebuie calculată pe baza
Euribor pe 1 an la data de 13 decembrie 2005, care era
de 2,769 %. La acea dată, companiei ÅI i se acordase
ratingul „satisfăcător” în sensul Comunicării privind rata
de referință. Luând în considerare un nivel normal de
colateralizare, rata de referință pentru acest credit se
ridică la 4,969 % pe an. Aceasta este mai mare decât
costul financiar total al G-III, de […]% pe an. Prin
urmare, LG a acordat ÅI un avantaj financiar cores
punzător de cel puțin […]% pe an.
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(89)

De asemenea, avantajul acordat ÅI era de natură să
afecteze schimburile comerciale între statele membre.
Este adevărat că Åland este o piață de mici dimensiuni,
aflată într-un arhipelag în care se poate ajunge numai pe
mare sau pe calea aerului și că în acel loc se aplică
restricții specifice privind dreptul de stabilire, în temeiul
Tratatului de aderare a Finlandei la UE. Cu toate acestea,
este o certitudine că nu există un obstacol absolut pentru
întreprinderile străine care își desfășoară activitatea în
Åland și, desigur, nu există obstacole pentru astfel de
întreprinderi care investesc pe piața imobiliară locală.
De asemenea, Comisia constată că Finlanda nu a
contestat afirmația din decizia de inițiere, conform
căreia în trecut bunurile imobiliare din Åland au fost
dobândite de întreprinderi cu sediul în alte state
membre. Astfel, orice avantaj acordat ÅI prin aceste
măsuri ar fi avut cel puțin potențialul de a afecta schim
burile comerciale dintre statele membre prin consolidarea
în mod necuvenit a poziției ÅI în legătură cu eventualii
concurenți sau investitori străini.

5.3. CONCLUZIE PRIVIND CALIFICAREA DREPT AJUTOR DE
STAT
(90)

Pe baza motivelor enumerate anterior, Comisia constată
că toate majorările de capital (cu excepția C-I, C-II și
C-III) și garanțiile la credite G-I, G-II și G-III constituie
ajutor de stat în sensul articolului 107 din TFUE.

5.2. DENATURAREA CONCURENȚEI ȘI EFECTELE ASUPRA
SCHIMBURILOR COMERCIALE
(87)

(88)

Autoritățile finlandeze au susținut că măsurile în cauză
nu afectează schimburile comerciale dintre statele
membre și, prin urmare, nu constituie ajutor de stat în
sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE. În sprijinul
acestui argument, Finlanda a argumentat, în esență, că ÅI
este doar una dintre mai multe firme care acționează pe
piața imobiliară, dar nu cea mai mare. În consecință, nu
există dovezi că măsurile, în cazul în care sunt
considerate ajutor de stat, ar fi consolidat poziția ÅI în
detrimentul concurenților.

Comisia nu poate accepta acest argument. Faptul că ÅI a
beneficiat de un avantaj financiar care nu a fost acordat
concurenților (și, conform celor confirmate de Finlanda,
există mulți alți operatori pe piața imobiliară din Åland)
înseamnă că ÅI a avut capacitatea de a face investiții
ample și de a-și extinde operațiunile în condiții financiare
care au fost mai avantajoase decât cele puse la dispoziția
concurenților (care, în absența avantajului acordat ÅI, ar

(27) Acest lucru nu include prima unică de […] % din credit, adică
6 500 EUR. Acest aspect va fi abordat mai jos, la punctul privind
recuperarea ajutorului.

6. PRESUPUSA LEGALITATE A AJUTORULUI
(91)

Finlanda a argumentat că atât injecțiile de capital, cât și
garanțiile, dacă ar fi considerate ajutor de stat, sunt legale
în temeiul schemei de ajutoare instituite înainte de
aderarea Finlandei la UE și au fost notificate cores
punzător Autorității AELS de Supraveghere înainte de
aderarea la UE, cu numărul de referință 93-074
(majorări de capital) și, respectiv, 93-079 (garanții).

(92)

Acest argument trebuie examinat în contextul
dispozițiilor
Regulamentului
(CE)
nr. 659/1999.
Conform articolului 1 litera (d), „schemă de ajutoare”
înseamnă „orice act în baza căruia, fără a fi necesare
măsuri suplimentare de punere în aplicare, pot fi
acordate alocări individuale de ajutor întreprinderilor
definite în mod general și abstract, precum și orice act
în baza căruia ajutorul, care nu este legat de un anumit
proiect, poate fi acordat uneia sau mai multor între
prinderi pentru o perioadă de timp nedeterminată
și/sau într-un cuantum nedeterminat”. În plus, conform
articolului 1 litera (b) din Regulamentul (CE)
nr. 659/1999, „ajutor existent” înseamnă: „(i) fără a
aduce atingere articolelor 144 și 172 din Actul de
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aderare a Austriei, Finlandei și Suediei, orice ajutor care a
existat înainte de intrarea în vigoare a tratatului în aceste
state membre, respectiv schemele de ajutor și ajutoarele
individuale puse în aplicare anterior și care se aplică și
ulterior intrării în vigoare a tratatului”.
(93)

Finlanda a aderat la Comunitatea Europeană la 1 ianuarie
1995. În plus, în conformitate cu articolul 172 alineatul
(5) din Tratatul de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei,
„[…] ajutoarele de stat acordate de noile state membre în
anul 1994 dar care, contrar Acordului privind SEE sau
acordurilor încheiate în temeiul acestuia, fie că nu au fost
notificate Autorității AELS de Supraveghere (ESA), fie au
fost notificate dar acordate înainte de adoptarea unei
decizii de către ESA, nu sunt considerate, prin urmare,
drept ajutoare de stat existente, conform articolului 93
alineatul (1) din Tratatul CE […]”.

(94)

Mai mult, conform articolului 1 alineatul (c) din Regula
mentul (CE) nr. 659/1999, „ «ajutor nou» înseamnă orice
ajutor, respectiv orice schemă de ajutor și orice ajutor
individual care nu este ajutor existent, inclusiv modifi
cările ajutoarelor existente” (28).

(95)

În fine, articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere
în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al
Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a arti
colului 93 din Tratatul CE (29) definește modificarea
ajutoarelor existente drept „orice schimbare, alta decât
modificările de natură pur formală sau administrativă
care nu pot afecta evaluarea compatibilității măsurii de
ajutor cu piața comună. Cu toate acestea, o creștere a
bugetului inițial al unei scheme de ajutor existente cu
până la 20 % nu se consideră o modificare a ajutorului
existent.”

(96)

Din cele de mai sus rezultă că o măsură anterioară
aderării, care constituie o schemă de ajutor de stat,
poate fi considerată ajutor existent dacă sunt îndeplinite
două condiții. Prima condiție este ca schema să fi fost
instituită înainte de intrarea în vigoare a Tratatului CE, iar
a doua condiție este ca substanța acesteia să nu fi fost
modificată substanțial între timp.

(97)

Comisia va evalua separat, pentru cele două presupuse
scheme, argumentul Finlandei cu privire la legalitatea
ajutorului.

(99)
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Temeiul juridic național al schemei de ajutor îl constituie
legea emisă la nivelul provinciei cu privire la garanțiile
acesteia pentru sectorul industrial și anumite sectoare
antreprenoriale (ÅFS 1966:14) (30), aprobată în 1966,
modificată de ÅFS 1979:84, 1982:37, 1988:53,
1992:9, 1994:29, 1996:56 și 2002:23). În ceea ce
privește bugetul sau „pachetul”, la data aderării
Finlandei la UE, legea provincială din 1966 prevedea că
„suma reprezentând garanțiile sau împrumuturile scaden
te (31) nu poate depăși în niciun caz 20 000 000 FIM”. Pe
de altă parte, măsura în cauză nu prevede niciun termen
de prescripție cu privire la punerea în aplicare.

(100) În contextul celor de mai sus și al dispozițiilor din legea

națională, rezultă, prima facie, că măsurile sunt conforme
cu definiția privind schema de ajutor, întrucât se pare că
legea respectivă permite ca ajutorul care nu este legat de
un anumit proiect să fie acordat unei întreprinderi sau
mai multor întreprinderi pentru o perioadă de timp nede
terminată. Presupusa schemă de ajutor a fost instituită la
1 septembrie 1982, prin urmare cu mult timp înainte de
1 ianuarie 1994, și a fost comunicată ESA. Astfel, prima
condiție privind ajutorul existent pare să fie îndeplinită,
întrucât schema inițială a fost instituită înainte de intrarea
în vigoare în Finlanda a tratatului și chiar înainte de
1 ianuarie 1994, ceea ce înseamnă că, în acest caz, nu
se aplică articolul 172 alineatul (5) din Tratatul de
aderare al Austriei, Finlandei și Suediei.

(101) Cu toate acestea, Comisia trebuie să evalueze, de

asemenea, dacă măsurile au fost modificate substanțial
începând din 1 ianuarie 1994.

(102) Cel puțin trei modificări ale schemei de garanții au fost

puse în aplicare de autoritățile regionale după 1 ianuarie
1994 (prin legile provinciale 1994:29, 1996:56 și
2002:23) și anterior acordării primei garanții la
14 august 2003. Aceste modificări au prevăzut o
majorare substanțială în buget a schemei (și anume, o
creștere a sumei globale a garanțiilor care puteau fi
acordate în orice moment dat). Întrucât cazul actual se
referă la acordarea unei garanții la împrumut, ar trebui să
se evalueze dacă modificările privind bugetul schemei,
introduse înainte de măsurile analizate, ar trebui
considerate substanțiale și disociabile de schema exis
tentă.

6.1. PRESUPUSA SCHEMĂ DE GARANȚII (93-079)
(98)

Comisia va evalua mai întâi dacă aceste măsuri constituie
ajutor de stat în sensul articolului 1 litera (b) din Regu
lamentul (CE) nr. 659/1999.

(28) În cauza Gibraltar/Comisia (cauzele conexate T-195/01 și T-207/01
Government of Gibraltar/Commission, hotărârea din 30 aprilie
2002, Rec., 2002, p. II-2309, punctele 109-111), Tribunalul de
Primă Instanță a constatat că, în conformitate cu articolul 1litera
(c) din Regulamentul (CE) nr. 659/99, „modificările ajutoarelor exis
tente” trebuie considerate ajutoare noi. În consecință, doar modi
ficarea este susceptibilă de a fi considerată ajutor nou. Cu toate
acestea, atunci când modificarea afectează substanța efectivă a
schemei inițiale, întrucât nu este disociabilă de această schemă,
aceasta devine o nouă schemă de ajutor (cauzele conexate
T-254/00, T 270/00 și T 277/00 Hotel Cipriani/Comisia,
hotărârea din 28 noiembrie 2008, punctele 358–359).
(29) JO C 140, 30.4.2004, p. 1.

(103) Așa cum s-a menționat, conform articolului 4 din Regu

lamentul (CE) nr. 794/2004 majorările bugetare mai mari
de 20 % constituie o modificare a unei scheme de ajutor
existente. Două dintre modificările menționate ante
rior (32) au majorat bugetul inițial al schemei cu 50 %
și, respectiv, 150 %. Aceste majorări de buget reprezintă
modificări substanțiale ale schemei, care nu au fost noti
ficate niciodată Comisiei.

(30) Landskapslag om landskapsgarantier för industrier och andra
näringsgrenar, ÅFS 1966:14.
(31) De asemenea, legea se referă la unele credite (Comunicarea Comi
siei).
(32) Modificarea din 3 martie 1994 a majorat bugetul de la 20 milioane
FIM la 30 milioane FIM, în timp ce modificarea din 16 februarie
1996 a majorat bugetul de la 30 milioane FIM la 50 milioane FIM.
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(104) Efectul acestor modificări substanțiale nu poate fi

considerat disociabil de presupusa schemă, rezultatul
fiind că schema devine în integralitatea ei un ajutor
nou. Într-adevăr, schema de ajutor inițială a fost
limitată numai în ceea ce privește suma totală a
garanțiilor care ar putea fi scadente la un moment dat.
Având în vedere această stare de fapt, o creștere
substanțială a bugetului (chiar fără nicio altă modificare
a schemei) afectează însăși esența normelor existente.

(105) În plus, Comisia ia notă de faptul că din documentele

referitoare la garanții trimise de Finlanda rezultă că
temeiul juridic al acestor garanții era presupusa schemă
de garanții.

(106) În consecință, garanțiile acoperite de prezenta decizie

trebuie considerate drept un ajutor nou. Având în
vedere că ajutorul a fost instituit fără aprobarea prealabilă
de către Comisie, după cum prevede articolul 108 din
TFUE, ajutorul este ilegal.
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Legea 1144/1991)] constă din norme legate de alocarea
competențelor între diferite autorități în cadrul ordinii
juridice a Finlandei și care nu sunt conforme cu
cerințele privind constituirea unei scheme de ajutor
(care este definită, printre altele, drep „… o lege pe
baza căreia, fără să fie necesare măsuri suplimentare de
punere în aplicare, se pot aloca ajutoare individuale …”).
Astfel, orice alocare de capital unui anumit beneficiar
necesită în primul rând o alocare în bugetul anual al
LG (votat de adunarea regională a Insulei Åland așa
cum a considerat necesar) și apoi punerea în aplicare a
deciziilor adoptate de LG. Astfel, rezultă că injecțiile de
capital acordate în cadrul acestor competențe vor fi
considerate drept o succesiune de decizii individuale și
mai puțin o schemă de ajutor.

(111) În fine, Comisia constată, de asemenea, că presupusa

schemă viza numai anii 1992–1994, întrucât nicio altă
informație nu a fost dată la rubrica „Buget/cheltuieli”, deși
temeiul juridic era „bugetul anual pentru Åland”.

(112) În cele din urmă, Comisia constată că Finlanda a arătat că

6.2. PRESUPUSA SCHEMĂ DE SUBSCRIERE DE ACȚIUNI
(93-074)
(107) Normele naționale cu privire la această presupusă schemă

au fost declarate la ESA drept regim de ajutoare pentru
subscrierile de acțiuni. Rezultă din documentele
prezentate la acea dată că temeiul juridic național
invocat a fost „bugetul anual pentru Åland”. În cadrul
rubricii „intensitatea maximă posibilă a ajutorului care
(…) poate fi obținut pentru un proiect individual”,
Finlanda a indicat o intensitate de 30 %. În plus, în
cadrul rubricii „Buget/cheltuieli”, Finlanda a indicat
bugetele corespunzătoare anilor 1992–1994, însă a
lăsat spațiu liber la rubrica „Buget total estimat pentru
întreaga perioadă de planificare a schemei”.

intensitatea maximă a ajutorului care „poate fi obținut
pentru un proiect individual” este de 30 %. În orice
caz, acest lucru poate fi înțeles doar în sensul că injecțiile
de capital efectuate în cadrul presupusei scheme erau
destinate a fi utilizate împreună cu unele contribuții
private semnificative (de cel puțin 70 %) pentru „proiecte”
care vizau promovarea obiectivelor presupusei scheme,
acordate pentru „turism, industrie, cercetare-dezvoltare”.
Majorările de capital la care se face referire în prezenta
decizie nu îndeplinesc această condiție formală și, în
consecință, nu pot fi acoperite de prevederile legislației
naționale prezentate ESA, indiferent dacă aceste măsuri
au constituit o schemă de ajutor corespunzătoare și, în
caz afirmativ, dacă s-a aplicat sau nu după anul 1994.

(113) În consecință, ajutorul de stat acordat companiei ÅI sub
(108) În cursul investigației, Finlanda a explicat că temeiul

juridic oficial al presupusei scheme este Legea privind
autonomia Åland (1144/1991), aprobată în 1991.
Conform secțiunii 18(22), autoritățile locale din Åland
dețin „competențe generale” de a adopta diferite tipuri
de măsuri axate pe promovarea autonomiei Åland.
Aceste competențe sunt executate (de exemplu, prin
împrumuturi, injecții de capital, garanții) pe baza
dispozițiilor prevăzute de bugetul anual general al LG.

formă de majorări de capital constituie un ajutor nou.
Având în vedere că ajutorul a fost instituit fără aprobarea
prealabilă de către Comisie, după cum prevede
articolul 108 din TFUE, ajutorul este ilegal.

6.3. OBSERVAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND HOTĂRÂRILE
RECENTE PRONUNȚATE DE CURTEA SUPREMĂ ADMINIS
TRATIVĂ A FINLANDEI
(114) De asemenea, trebuie menționat că cele două măsuri

(109) Comisia constată următoarele:

(110) Indiferent de faptul că Finlanda ar putea considera

competențele autorităților locale de a furniza astfel de
injecții de capital (în cadrul competențelor generale care
le sunt acordate prin Legea autonomiei) drept „schemă”,
Comisia trebuie să verifice dacă prevederile din legislația
națională de stabilire a competențelor respective sunt
conforme sau nu cu definiția dată „schemei” la articolul 1
litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999. În această
privință, rezultă că temeiul juridic [secțiunea 18(22) din

acordate companiei ÅI de către LG au fost anulate
recent de către o instanță națională a Finlandei.
Măsurile sunt: (i) majorare de capital C-XI acordată
companiei ÅI în 2007 (a se vedea comentariul de la
considerentul 16 de mai sus); și (ii) o garanție la
împrumut din 2006, care nu a fost niciodată executată.
Prin decizia din 6 aprilie 2011, Curtea Supremă Admi
nistrativă s-a pronunțat cu privire la faptul dacă deciziile
LG au fost adoptate în conformitate cu normele adminis
trative naționale. Cu toate acestea, procedând astfel,
Curtea a evaluat, de asemenea, dacă au fost indicii sufi
ciente că măsurile au fost ajutor de stat, ceea ce înseamnă
că autoritățile locale ar fi trebuit să le notifice Comisiei
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înainte de a le pune în aplicare. Curtea constată că sunt
îndeplinite prima facie toate criteriile privind ajutorul de
stat. De asemenea, Curtea a analizat argumentul
prezentat de Finlanda, conform căruia măsurile, în
cazul în care ar reprezenta un ajutor de stat, ar fi
acoperite de normele naționale care se aplicau înainte
de aderare și, prin urmare, se califică drept „ajutor exis
tent”. Procedând astfel, Curtea a întreprins o evaluare
aprofundată a normelor naționale și a constatat că, indi
ferent dacă aceste norme se încadrează sau nu în scheme
efective de ajutor de stat, deciziile autorităților locale nu
erau conforme cu cerința formală din normele naționale,
în principal din motivele prezentate mai sus de către
Comisie. Prin urmare, concluziile Curții Supreme Admi
nistrative sunt în acord cu cele formulate de Comisie, și
anume că injecția de capital C-XI supusă investigării
include un nou ajutor de stat. Curtea Supremă a ajuns
la aceeași concluzie cu privire la garanția la împrumut
din 2006. Având în vedere că garanția nu a fost
executată niciodată, ea nu a fost evaluată în prezenta
decizie.
7. COMPATIBILITATE
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(3) litera (c) din TFUE sau direct conform cu articolul
menționat, ajutorul nu poate fi considerat compatibil
cu piața internă nici în acest caz. Autoritățile finlandeze
nu au prezentat un argument sau o dovadă pertinente pe
baza cărora Comisia să poată aproba aceste măsuri ca
fiind compatibile în temeiul oricăreia dintre dispozițiile
TFUE.

8. RECUPERAREA AJUTORULUI
8.1. ARGUMENTELE FINLANDEI
(119) Articolul

14 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 659/1999 prevede că, „atunci când adoptă decizii
negative în cazuri de ajutor ilegal, Comisia decide ca
statul membru în cauză să ia toate măsurile necesare
pentru recuperarea ajutorului de la beneficiar […].
Comisia nu solicită recuperarea ajutorului în cazul în
care acesta ar contraveni unui principiu general de
drept comunitar”. Prin urmare, consecința normală este
aceea că ar trebui recuperate ajutoarele care constituie
ajutor de stat ilegal acordat companiei ÅI.

(115) Finlanda a argumentat în termeni generali că măsurile, în

cazul în care se consideră că reprezintă un nou ajutor de
stat, ar fi totuși compatibile cu piața internă, întrucât
activitățile ÅI, finanțate prin intermediul ajutorului,
aveau drept obiectiv să faciliteze dezvoltarea regiunii și
să creeze noi locuri de muncă.

(116) Chiar dacă în principiu ajutorul de stat este interzis,

acesta va fi considerat totuși compatibil cu piața
internă în circumstanțele menționate la articolul 107
alineatul (2) din TFUE și poate fi considerat compatibil
dacă este utilizat pentru îndeplinirea obiectivelor
menționate la articolul 107 alineatul (3). Singurul temei
al compatibilității care poate fi avut în vedere în acest caz
este articolul 107 alineatul (3) litera (a) din TFUE, care
permite ca ajutorul să promoveze dezvoltarea economică
a zonelor în care standardul de viață este anormal de
scăzut sau dacă rata șomajului este foarte mare, ori
articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE, care
prevede că ajutorul de stat poate fi autorizat pentru a
se facilita dezvoltarea anumitor domenii economice.

(117) Conform normelor privind ajutorul regional aplicabile

Finlandei la acea dată (foile de parcurs pentru ajutoarele
regionale aferente perioadelor 2000-2006 și 2007-2013),
orașul Mariehamn în care este amplasat iTiden era, în
orice caz, neeligibil pentru un astfel de ajutor. Acest
lucru înseamnă că, inclusiv în situația în care s-ar putea
spune că ajutorul a fost alocat proiectului respectiv,
acesta nu ar putea fi considerat compatibil. În plus,
Comisia constată că Finlanda nu a dovedit că este înde
plinită oricare dintre condițiile compatibilității în temeiul
normelor regionale privind ajutorul (cu privire, de
exemplu, la forma ajutorului, costurile eligibile sau inten
sitățile maxime ale ajutorului).

(118) Conform oricăreia dintre comunicările adoptate de

Comisie cu privire la aplicarea articolului 107 alineatul

(120) Totuși, Finlanda a argumentat că, în acest caz, Comisia

nu ar trebui să dispună recuperarea, întrucât Finlanda are
convingerea legitimă că ajutorul a fost legal în confor
mitate cu schemele de ajutor de preaderare și că recu
perarea ar contraveni unui principiu de drept comunitar.
Comisia ia notă de faptul că Finlanda a prezentat în mod
oficial convingeri legitime numai cu privire la LG. Nu au
fost formulate în mod expres convingeri legitime privind
beneficiarul.

(121) În orice caz, Comisia nu poate accepta acest argument.

(122) În ceea ce privește majorările de capital, Comisia a arătat

mai sus că, indiferent dacă ÅI sau altcineva ar fi avut
motive să considere drept legal, în raport cu normele
privind ajutoarele de stat, statutul așa-zisei scheme de
subscriere de acțiuni, aceste majorări nu erau conforme
nici măcar cu respectivele condiții formale din așa-zisa
schemă, notificate Autorității AELS de Supraveghere.
Astfel, nu se poate susține că în raport cu normele
privind ajutoarele de stat putea beneficia de o convingere
legitimă cu privire la legalitatea majorărilor de capital,
întrucât acestea nu ar putea fi acoperite de normele
naționale în legătură cu care Finlanda argumentează că
ar fi avut convingeri legitime.

(123) În ceea ce privește garanțiile la împrumut, Comisia a

arătat că schema garanțiilor a fost modificată substanțial,
chiar înainte de acordarea garanțiilor analizate în
prezenta decizie. Aceste modificări, efectuate de autori
tățile finlandeze, nu au fost notificate Comisiei.
Consecința este aceea că orice garanție acordată în
temeiul normelor naționale care au constituit schema
inițială trebuie considerată drept ajutor nou. Este ferm
stabilit că niciun beneficiar al ajutorului nu poate
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considera în mod legitim ca fiind legal ajutorul care ar fi
trebuit să fie notificat Comisiei în temeiul articolului 108
din TFUE, dar nu a fost așa (33).
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mod expres convingerea legitimă privind beneficiarul
ajutorului, Comisia consideră că ÅI nu poate susține
nicio convingere legitimă în cazul de față.
(129) În final, Comisia nu a dat o asigurare expresă nici

constituie ajutor de stat nou, care ar fi trebuit să fie
notificat Comisiei înainte de a fi pus în execuție.

Finlandei, nici beneficiarului ajutorului conform căreia
măsurile respective nu ar fi ajutor de stat sau ar fi
ajutor compatibil, care ar putea genera așteptări în
acest sens (37).

(125) Conform jurisprudenței constante (34), un stat membru

(130) În continuare, Finlanda a argumentat că, în eventualitatea

(124) În rezumat, atât garanțiile, cât și majorările de capital

ale cărui autorități au acordat un ajutor contrar
normelor procedurale stabilite la articolul 108 din
TFUE nu se poate baza pe convingerile legitime ale bene
ficiarilor ajutorului pentru a justifica nerespectarea obli
gației de a lua măsurile necesare de a pune în aplicare o
decizie a Comisiei care dispune recuperarea ajutorului.
Dacă autoritățile naționale s-ar baza pe propriul compor
tament ilegal, acestea ar contraveni în integralitate arti
colelor 107 și 108 din TFUE și ar invalida eficacitatea
deciziilor adoptate de Comisie în temeiul acestor
dispoziții.

recuperării ajutorului acordat prin majorări de capital,
elementul de ajutor nu ar trebui să fie în mod necesar
suma totală a capitalului furnizat, ci mai degrabă (prin
analogie cu calculul elementului de ajutor din garanții)
costul suportat de ÅI pentru identificarea unor investiții
alternative pe piețe. În această privință, după cum susține
Finlanda, costul finanțării unei asemenea alternative putea
fi stabilit prin raportare la o rentabilitate prognozată de
7 % a investiției în proprietăți imobiliare pentru birouri,
conform raportului KPMG.

(131) Comisia nu poate accepta acest argument.
(126) Același principiu trebuie să se aplice în mod necesar

atunci când autoritățile naționale susțin că aveau
convingerea legitimă privind legalitatea măsurilor, dar
nu le-au notificat Comisiei, cu toate că măsurile
constituiau un ajutor nou (35).

(127) De asemenea, în măsura în care convingerile legitime ale

companiei ÅI sunt relevante, Comisia constată că, în
conformitate cu jurisprudența constantă, în contextul
caracterului obligatoriu al supravegherii ajutorului de
stat de către Comisie în temeiul articolului 108 din
TFUE, întreprinderile care au beneficiat de ajutor nu
pot avea, în principiu, convingerea legitimă că ajutorul
este legitim, în afara cazului în care a fost acordat în
conformitate cu procedura prevăzută la articolul
respectiv. În mod normal, un operator economic
organizat ar trebui să poată stabili dacă a fost respectată
sau nu procedura respectivă (36).

(128) Comisia subliniază că nicio firmă nu era într-o poziție

mai bună decât ÅI de a cunoaște îndeaproape acțiunile
LG cu privire la schemele de ajutor, întrucât LG este
principalul acționar ale acesteia și este reprezentată în
consiliul de administrație al ÅI de persoane care sunt și
membri în conducerea LG. Acest argument este
coroborat cu faptul că, după cum s-a arătat mai sus în
legătură cu majorările de capital, reprezentanții ÅI și LG
fac schimb de informații cu regularitate. Prin urmare,
chiar dacă autoritățile finlandeze nu și-au exprimat în

(33) A se vedea C-24/95, Land Rheinland-Pfalz/Alcan Deutschland
GmbH, hotărârea din 20 martie 1997, Rec., 1997, p. I-1591,
punctul 49.
(34) Ibidem, punctul 17; a se vedea, de asemenea, cauzele C-465/09P,
Diputación Foral de Vizcaya/Commission, și C-470/09P, Territorio
Histórico de Vizcaya et al. v/Commission, hotărârea din 9 iunie
2011, punctul 151, nepublicată încă.
(35) A se vedea nota de subsol 34.
(36) Cauza C-5/89, Germania/Comisia, hotărârea din 20 septembrie
1990, Rec., 1990, p. I-3437, punctul 14.

(132) Cu certitudine este corect, ca afirmație generală, faptul că,

într-o situație dată, ajutorul de stat este constituit de
diferența dintre avantajul (sub forma finanțării) de care
compania a beneficiat în mod efectiv din resursele de stat
și ceea ce ar fi reușit să obțină pe piețele de capital. În
consecință, „prin rambursarea ajutorului, beneficiarul
renunță la avantajul de care a beneficiat în raport cu
concurenții săi pe piață și se revine la situația existentă
înainte de acordarea ajutorului” (38).

(133) Orice persoană care face o investiție, fie că acordă un

credit, fie că achiziționează o participație în capitalul
unei întreprinderi, va încerca să obțină un profit din
investiția sa, care să fie proporțional cu riscul.

(134) Atunci când ajutorul este acordat sub forma unui credit

la un preț sub costurile pieței (ca în cazul unui împrumut
garantat atunci când costul financiar total este mai mic
decât rata dobânzii unui credit de pe piață) unei între
prinderi care nu este exclusă de pe piața creditelor și care,
astfel, ar fi putut – ca alternativă la ajutor – să
contracteze un credit la rata pieței, este clar că scopul
reparator al recuperării poate fi atins prin obligarea între
prinderii să plătească diferența (cu dobândă), în așa fel
încât să fie repusă la același nivel cu concurenții săi.

(135) Situația este diferită în cazul investițiilor de capital. În

acest caz, profitul nu depinde de voința întreprinderii
de a plăti (așa cum se întâmplă în cazul unui împrumut),
ci constituie în întregime un factor de profitabilitate
inerentă a modelului de afaceri implementat de între
prindere. În afara cazului în care investitorul privat
consideră că afacerea îi va recompensa riscul pe care îl
comportă, acest investitor nu va efectua investiția, ci își
va investi banii în altceva. Cu alte cuvinte, Comisia nu

(37) Cauzele conexe T-427/04 și T-15/05 France și France Télécom/
Comisia, hotărârea din 30.11.2009, [2009] Rec. II-4315, punctul
261.
(38) Cauza C-348/93 Comisia/Italia, hotărârea din 4 aprilie 1995, Rec.,
1995, p. I-673, punctul 27.
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poate accepta faptul că întreprinderea ar fi reușit să
obțină același credit de pe piața de capital – pentru a-și
majora capitalul – prin acordarea unei remunerații mai
mari, întrucât performanța preconizată nu i-a permis să
ofere această remunerație mai mare oricărui investitor în
capital privat. Situația contrafactuală, și anume situația
care ar fi existat în absența ajutorului și la care se
urmărește să se revină sau să se ajungă prin recuperarea
ajutorului, este situația în care nu s-ar fi investit niciun
capital. Prin urmare, ajutorul care trebuie recuperat este
suma reprezentând valoarea totală a majorărilor de
capital.
(136) În consecință, Comisia nu poate accepta opinia Finlandei

în ceea ce privește elementul de ajutor din majorările de
capital.
8.2. AJUTOARE CARE TREBUIE RECUPERATE

(137) În consecință, ajutoarele ilegale și incompatibile identi

ficate de Comisie și pe care Finlanda trebuie să le recu
pereze de la ÅI sunt următoarele:

(138) Majorări de capital:

(a) majorarea de capital C-IV: 353 199,00 EUR. Acest
ajutor a fost pus la dispoziția ÅI la 20 iulie 2001;
(b) majorarea de capital C-V: 599 933,78 EUR. Acest
ajutor a fost pus la dispoziția ÅI la 15 august 2002;
(c) majorarea de capital C-VI: 799 911,64 EUR. Acest
ajutor a fost pus la dispoziția ÅI la 13 martie 2003;
(d) majorarea de capital C-VII: 515 165,97 EUR. Acest
ajutor a fost pus la dispoziția ÅI la 6 mai 2004;
(e) majorarea de capital C-VIII: 669 896,95 EUR. Acest
ajutor a fost pus la dispoziția ÅI la 30 septembrie
2004;
(f) majorarea de capital C-IX: 199 977,91 EUR. Acest
ajutor a fost pus la dispoziția ÅI la 16 iunie 2005;
(g) majorarea de capital C-X: 234 961,43 EUR. Acest
ajutor a fost pus la dispoziția ÅI la 16 iunie 2005;
(h) majorarea de capital C-XI: 1 379 998,95 EUR. Acest
ajutor a fost pus la dispoziția ÅI la 15 februarie
2007.
(139) Garanții la credite: elementul de ajutor pentru toate

garanțiile se calculează ca diferență dintre, pe de o
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parte, rata de referință aplicată ca indicator de referință
pentru costurile creditului contractat pe care o între
prindere cu o putere financiară comparabilă cu a
companiei ÅI le-ar fi suportat fără garanție și, pe de
altă parte, rata dobânzii obținută sub forma unei
garanții de stat după ce s-a ținut seama de toate
primele plătite, conform cu punctul 4.2 din Comunicarea
privind garanțiile (după cum s-a explicat în detaliu la
considerentele 66-80).

(a) În ceea ce privește garanția G-I, elementul de ajutor
este compus din diferența dintre rata de referință în
cazul unui credit acordat unei întreprinderi cu un
rating de categoria B („slab”) și cu o colateralizare
normală, și costul financiar total al împrumutului
acoperit de garanție (înțeles ca prime plătite în
contul garanției plus dobânda la împrumut).
Ajutorul a fost alocat companiei ÅI la data de
9 octombrie 2003 (după cum s-a explicat la conside
rentele 81 și 82). Din această sumă se deduce prima
la garanția unică de 19 500 EUR (39).

(b) În ceea ce privește garanția G-II, elementul de ajutor
este compus din diferența dintre rata de referință în
cazul unui credit acordat unei întreprinderi cu un
rating de categoria B („slab”) și cu o colateralizare
normală și costul financiar total al împrumutului
acoperit de garanție (înțeles ca prime plătite în
contul garanției plus dobânda la împrumut). Acest
ajutor a fost pus la dispoziția ÅI la 2 noiembrie
2004. Din această sumă se deduce prima la
garanția unică de 2 900 EUR (40).

(c) În ceea ce privește garanția G-III, elementul de ajutor
este compus din diferența dintre rata de referință în
cazul unui credit acordat unei întreprinderi cu un
rating de categoria BB („satisfăcător”) și cu o colate
ralizare normală și costul financiar total al împru
mutului acoperit de garanție (înțeles ca prime
plătite în contul garanției plus dobânda la împrumut).
Acest ajutor a fost pus la dispoziția ÅI la
13 decembrie 2005. Din această sumă se deduce
prima la garanția unică de 6 500 EUR (41).

(140) Suma totală exactă a ajutorului care trebuie recuperat va

fi stabilită de către autoritățile finlandeze, în colaborare
cu Comisia, în conformitate cu procedura de recuperare
și pe baza metodologiei descrise la considerentele 138139 de mai sus. La suma ajutorului care trebuie recuperat
se adaugă dobânda de la data la care ajutorul a fost pus
la dispoziția beneficiarului până la data recuperării
acestuia. Comisia face apel la autoritățile finlandeze, în
temeiul datoriei lor de a coopera sincer, să colaboreze cu
Comisia la stabilirea sumei exacte a ajutorului care
trebuie recuperat,

(39) A se vedea paragraful 81 și nota de subsol 25.
(40) A se vedea paragraful 83 și nota de subsol 26.
(41) A se vedea considerentul 85 și nota de subsol 27.
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
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(2)
Finlanda va asigura că prezenta decizie este pusă în
aplicare în termen de patru luni de la data notificării
prezentei decizii.
Articolul 5

Majorarea capitalului cu suma de 84 094,39 EUR acordată de
Finlanda în favoarea Ålands Industrihus AB la 18 iunie 1997 nu
constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1)
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(1)
În decurs de două luni de la notificarea prezentei decizii,
Finlanda va prezenta Comisiei următoarele informații:

Articolul 2

(a) suma totală (principalul și dobânda de recuperare) ce
urmează a fi recuperată de la beneficiar;

Măsurile de ajutor de stat enumerate la punctul 8.2 din prezenta
decizie, acordate în mod ilegal de Finlanda cu încălcarea arti
colului 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene în beneficiul întreprinderii Ålands Industrihus
AB, sunt incompatibile cu piața internă.
Articolul 3
(1)
Finlanda va recupera de la beneficiar ajutorul de stat
menționat la articolul 2.
(2)
Sumele care urmează a fi recuperate sunt purtătoare de
dobândă de la data la care au fost puse la dispoziția beneficia
rului, până la recuperarea lor efectivă.
(3)
Dobânda se calculează pe o bază compusă, în confor
mitate cu capitolul V din Regulamentul (CE) nr. 794/2004.

(b) o descriere detaliată a măsurilor adoptate deja și de
conformare cu prezenta decizie;
(c) documentele care demonstrează faptul că s-a dispus benefi
ciarului să ramburseze ajutorul.
(2)
Finlanda va informa Comisia cu privire la progresul
măsurilor naționale adoptate pentru punerea în aplicare a
prezentei decizii, până la încheierea procesului de recuperare a
ajutorului menționat la articolul 2. Finlanda va prezenta imediat,
la simpla solicitare a Comisiei, informații privind măsurile
adoptate deja și de conformare cu prezenta decizie. De
asemenea, va furniza informații detaliate cu privire la sumele
reprezentând ajutorul și la dobânda de recuperare care au fost
recuperate deja de la beneficiar.
Articolul 6
Prezenta decizie se adresează Republicii Finlanda.

(4)
Finlanda va anula toate plățile scadente aferente ajutorului
menționat la articolul 2, cu efect de la data adoptării prezentei
decizii.

Adoptată la Bruxelles, 13 iulie 2011.

Articolul 4

Pentru Comisie

(1)
Recuperarea ajutorului menționat la articolul 2 va fi
imediată și efectivă.

Joaquín ALMUNIA

Vicepreședinte
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ANEXĂ
Informații cu privire la sumele primite ca ajutor de stat, la sumele care trebuie recuperate și la sumele deja
recuperate

Identitatea beneficiarului

Valoarea totală a
ajutorului primit în
cadrul schemei de
ajutor (*)

(*) Milioane, exprimate în moneda națională

Valoarea totală a
ajutorului care trebuie
recuperat (*)

Suma totală deja rambursată (*)

Principalul
(principalul)

Dobânda de recuperare
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI
din 10 mai 2012
de modificare a anexei II la Directiva 2004/68/CE a Consiliului în ceea ce privește criteriile generale
de bază pentru ca un teritoriu să fie considerat indemn de boala limbii albastre
[notificată cu numărul C(2012) 2978]
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2012/253/UE)
general acceptat faptul că vaccinarea cu vaccinuri
inactivate este instrumentul preferat pentru controlul
bolii limbii albastre și pentru prevenirea bolii clinice la
astfel de animale în Uniune.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 2004/68/CE a Consiliului din
26 aprilie 2004 de stabilire a normelor de sănătate animală
privind importul și tranzitul, în Comunitate, al anumitor
ungulate vii, de modificare a Directivelor 90/426/CEE și
92/65/CEE și de abrogare a Directivei 72/462/CEE (1), în
special articolul 13 alineatul (2) litera (b),

(6)

În consecință, Directiva 2000/75/CE a Consiliului din
20 noiembrie 2000 de stabilire a dispozițiilor specifice
privind măsurile de combatere și de eradicare a bolii
limbii albastre (2) a fost recent modificată prin Directiva
2012/5/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3),
să prevadă utilizarea vaccinurilor inactivate în toate
regiunile UE.

(7)

Ca urmare a evoluției situației epidemiologice în ceea ce
privește boala limbii albastre, precum și pentru alinierea
cu standardele Organizației Mondiale pentru Sănătatea
Animală (OIE), Regulamentul (CE) nr. 1266/2007 al
Comisiei din 26 octombrie 2007 referitor la normele
de punere în aplicare pentru Directiva 2000/75/CE a
Consiliului în ceea ce privește controlul, monitorizarea,
supravegherea și restricțiile privind deplasarea anumitor
animale din speciile sensibile la boala limbii albastre (4) a
fost modificată recent. În consecință, standardele UE
necesită absența circulației virusului pentru o perioadă
de cel puțin doi ani pentru a considera un teritoriu
indemn de boala limbii albastre. Perioada de două
sprezece luni prevăzută în anexa II la Directiva
2004/68/CE ar trebui, prin urmare, să fie modificată în
mod corespunzător.

(8)

Directiva 2000/75/CE și Regulamentul (CE) nr.
1266/2007 se aplică circulației în interiorul Uniunii de
ungulate vii din speciile sensibile la boala limbii albastre.
Este necesar ca criteriile generale de bază pentru ca un
teritoriu al unei țări terțe să fie considerat indemn de
boala limbii albastre, astfel cum este stabilit în anexa II
la Directiva 2004/68/CE, să fie aliniate cu cerințele apli
cabile în cadrul Uniunii.

(9)

Prin urmare, anexa II la Directiva 2004/68/CE trebuie
modificată în consecință.

(10)

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

întrucât:
(1)

Directiva 2004/68/CE stabilește cerințele de sănătate
animală privind importul și tranzitul, în Uniune, al ungu
latelor vii din speciile enumerate în anexa I la directiva
menționată anterior.

(2)

În temeiul acestei directive, importul de ungulate vii și
tranzitul prin Uniune urmează să fie autorizat doar din
țări terțe care apar pe lista sau listele care este (sunt)
întocmită (întocmite) sau modificată (modificate) în
conformitate cu procedura prevăzută în directiva
respectivă.

(3)

Importurile de ungulate vii în Uniune trebuie să fie
permise numai dacă țările terțe autorizate oferă garanția
că animalele provin dintr-un teritoriu indemn, în confor
mitate cu criteriile generale de bază enumerate în anexa II
la Directiva 2004/68/CE și în care intrarea animalelor
vaccinate împotriva bolilor enumerate în respectiva
anexă trebuie să fie interzisă.

(4)

(5)

Boala limbii albastre este menționată în anexa II la
Directiva 2004/68/CE. În conformitate cu anexa
respectivă, pentru toate speciile de animale, altele decât
cele din familia Suidae, condițiile în care un teritoriu este
considerat indemn de boala limbii albastre sunt că nu s-a
înregistrat niciun caz de boală și nu s-a efectuat nicio
vaccinare în cursul ultimelor douăsprezece luni, sub
controlul corespunzător al populației de Culicoides.
În ultimii ani, ca rezultat al noilor dezvoltări tehnologice,
au devenit disponibile „vaccinurile inactivate” împotriva
bolii limbii albastre, care nu prezintă riscul unei circulații
locale nedorite a virusului vaccinal la bovinele, ovinele și
caprinele nevaccinate. În momentul de față, este în

(1) JO L 139, 30.4.2004, p. 321.

(2) JO L 327, 22.12.2000, p. 74.
(3) JO L 81, 21.3.2012, p. 1.
(4) JO L 283, 27.10.2007, p. 37.
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
În anexa II la Directiva 2004/68/CE, rubrica referitoare la boala limbii albastre se înlocuiește cu rubrica
următoare:
„Boala limbii
albastre

niciun caz de boală și nicio vaccinare efectuată
în ultimele 24 de luni sub controlul adecvat al
populației de Culicoides

Toate speciile, altele decât cele din genul Bos,
Bison, Bubalus, Ovis și Capra și din familia Suidae”

Articolul 2
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 mai 2012.
Pentru Comisie
John DALLI

Membru al Comisiei

12.5.2012

12.5.2012
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DECIZIA COMISIEI
din 10 mai 2012
privind neincluderea diclorvosului pentru tipul de produs 18 în anexa I, IA sau IB la Directiva
98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor
biocide
[notificată cu numărul C(2012) 3016]
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2012/254/UE)
conțin diclorvos respectă cerințele prevăzute la articolul 5
din Directiva 98/8/CE. Scenariile analizate în cadrul
evaluării riscurilor pentru sănătatea umană și pentru
mediu au arătat un risc potențial inacceptabil. Prin
urmare, nu este indicată includerea diclorvosului în
vederea utilizării în tipul de produs 18, în anexa I, IA
sau IB la Directiva 98/8/CE.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și
a Consiliului din 16 februarie 1998 privind introducerea pe
piață a produselor biocide (1), în special articolul 16 alineatul
(2) al doilea paragraf,
întrucât:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din
4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului
de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2)
din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a
Consiliului privind introducerea pe piață a produselor
biocide (2) stabilește o listă a substanțelor active care
urmează să fie evaluate în vederea unei posibile
includeri în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE.
Lista respectivă include diclorvos.
În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1451/2007,
diclorvosul (nr. CAS 62-73-7; nr. CE 200-547-7) a fost
evaluat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din
Directiva 98/8/CE în vederea utilizării în tipul de produs
18, insecticide, acaricide și produse pentru combaterea
altor artropode, definit în anexa V la directiva respectivă.
Italia a fost desemnată ca stat membru raportor și a
prezentat Comisiei, la 20 noiembrie 2007, raportul auto
rității competente, însoțit de o recomandare, în confor
mitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regula
mentul (CE) nr. 1451/2007.
Raportul autorității competente a fost examinat de statele
membre și de Comisie. În conformitate cu articolul 15
alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007,
concluziile acestei examinări au fost incluse, în cadrul
reuniunii Comitetului permanent pentru produse
biocide din 9 decembrie 2011, într-un raport de evaluare.
Evaluarea a demonstrat că nu se poate estima că
produsele biocide utilizate ca insecticide, acaricide și
produse pentru combaterea altor artropode și care

(1) JO L 123, 24.4.1998, p. 1.
(2) JO L 325, 11.12.2007, p. 3.

(6)

În interesul securității juridice, este necesar să se
precizeze data de la care produsele biocide din tipul de
produs 18 conținând diclorvos nu mai pot fi introduse
pe piață, luând în considerare atât efectele inacceptabile
ale produselor respective, cât și așteptările legitime ale
producătorilor acestora.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu
avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Diclorvosul (nr. CAS 62-73-7; nr. CE 200-547-7) nu se include
în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE, pentru tipul de
produs 18.
Articolul 2
În scopul aplicării articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul
(CE) nr. 1451/2007, produsele biocide din tipul de produs 18
care conțin diclorvos nu se mai introduc pe piață de la
1 noiembrie 2012.
Articolul 3
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 mai 2012.
Pentru Comisie
Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei
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