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II
(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 154/2013 AL COMISIEI
din 18 decembrie 2012
de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare
anexei II până la data de 1 ianuarie a fiecărui an de la
intrarea în vigoare a regulamentului SGP, astfel cum este
prevăzut la articolul 5 alineatul (2).

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
în special articolul 207,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parla
mentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012
de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare și
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliu
lui (1), în special articolul 5 alineatul (3),
întrucât:
(1)

Articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 978/2012
(denumit în continuare „regulamentul SGP”) stabilește
criteriile de acordare a preferințelor tarifare în temeiul
regimului general al sistemului generalizat de preferințe
(SGP). În consecință, o țară care a fost clasificată de
Banca Mondială ca având venituri mari sau venituri
medii-superioare timp de trei ani consecutivi nu ar
trebui să beneficieze de astfel de preferințe.

(2)

Lista țărilor care beneficiază de regimul general al SGP
este stabilită în anexa II la regulamentul SGP.

(3)

Comisia a fost împuternicită să adopte un act delegat în
conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene în vederea reexaminării

(4)

Republica Azerbaidjan și Republica Islamică Iran au fost
clasificate de Banca Mondială ca având venituri mediisuperioare în 2010, 2011 și 2012.

(5)

Republica Azerbaidjan și Republica Islamică Iran ar trebui
să fie eliminate din lista țărilor care beneficiază de
regimul general al SGP, iar anexa II la regulamentul
SGP ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 se înlocuiește cu
anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică după un an de la data intrării în vigoare a prezentului
regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2012.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

(1) JO L 303, 31.10.2012, p. 1.
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ANEXĂ
„ANEXA II
Țările care beneficiază (1) de regimul general prevăzut la articolul 1 alineatul (2) litera (a)
Coloana A: codul țării, în ordine alfabetică, în conformitate cu nomenclatura țărilor și teritoriilor pentru statisticile de
comerț exterior ale Uniunii
Coloana B: denumire
A

B

AF

Afganistan

AM

Armenia

AO

Angola

BD

Bangladesh

BF

Burkina Faso

BI

Burundi

BJ

Benin

BO

Bolivia

BT

Bhutan

CD

Republica Democratică Congo

CF

Republica Centrafricană

CG

Congo

CK

Insulele Cook

CN

Republica Populară Chineză

CO

Columbia

CR

Costa Rica

CV

Capul Verde

DJ

Djibouti

EC

Ecuador

ER

Eritreea

ET

Etiopia

FM

Statele Federate ale Microneziei

GE

Georgia

GM

Gambia

GN

Guineea

GQ

Guineea Ecuatorială

GT

Guatemala

(1) Această listă include țări pentru care preferințele au fost retrase temporar sau suspendate. Comisia sau autoritățile competente ale țării
în cauză vor fi în măsură să furnizeze o listă actualizată.
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B

GW

Guineea-Bissau

HN

Honduras

HT

Haiti

ID

Indonezia

IN

India

IQ

Irak

KG

Republica Kârgâzstan

KH

Cambodgia

KI

Kiribati

KM

Comore

LA

Republica Democrată Populară Laos

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

MG

Madagascar

MH

Insulele Marshall

ML

Mali

MM

Birmania/Myanmar

MN

Mongolia

MR

Mauritania

MV

Maldive

MW

Malawi

MZ

Mozambic

NE

Niger

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

PA

Panama

PE

Peru

PH

Filipine

PK

Pakistan

PY

Paraguay

RW

Rwanda

SB

Insulele Solomon
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SD

Sudan

SL

Sierra Leone

SN

Senegal

SO

Somalia

ST

São Tomé și Príncipe

SV

El Salvador

SY

Republica Arabă Siriană

TD

Ciad

TG

Togo

TH

Thailanda

TJ

Tadjikistan

TL

Timorul de Est

TM

Turkmenistan

TO

Tonga

TV

Tuvalu

TZ

Tanzania

UA

Ucraina

UG

Uganda

UZ

Uzbekistan

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Yemen

ZM

Zambia

Țările care beneficiază de sistemul generalizat de preferințe prevăzut la articolul 1 alineatul (2) litera (a), care fac
obiectul unei retrageri temporare din regimul respectiv, în ceea ce privește toate sau unele produse originare din
aceste țări
Coloana A: codul țării, în ordine alfabetică, în conformitate cu nomenclatura țărilor și teritoriilor pentru statisticile de
comerț exterior ale Uniunii
Coloana B: denumire
A

MM

B

Birmania/Myanmar”
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REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 155/2013 AL COMISIEI
din 18 decembrie 2012
de stabilire a normelor referitoare la procedura de acordare a regimului special de încurajare a
dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
în special articolul 207,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parla
mentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012
de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare și
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliu
lui (1), în special articolul 10 alineatul (7),
întrucât:
(1)

(2)

Articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr.
978/2012 stabilește cerințele pentru acordarea prefe
rințelor în cadrul regimului special de încurajare a
dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe. Pentru a
garanta transparența și previzibilitatea procesului,
Comisia a fost împuternicită de către Parlamentul
European și Consiliu să adopte un act delegat de
stabilire a normelor referitoare la procedura de acordare
a regimului special de încurajare a dezvoltării durabile și
a bunei guvernanțe, în special în ceea ce privește
termenele-limită pentru transmiterea și prelucrarea cere
rilor.
În conformitate cu punctul 4 din înțelegerea comună
privind actele delegate între Parlamentul European,
Consiliu și Comisia Europeană, s-au desfășurat consultări
adecvate și transparente, inclusiv la nivel de experți,
privind normele procedurale prevăzute în prezentul regu
lament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Depunerea cererii
(1)
Țara solicitantă prezintă cererea sa în scris. Țara soli
citantă indică în mod explicit faptul că cererea sa este
efectuată în cadrul regimului special de încurajare a dezvoltării
durabile și a bunei guvernanțe (SGP+) în temeiul articolului 9
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 978/2012 (Regula
mentul SGP).
(2)

Solicitarea este însoțită de următoarele documente:

(a) informații complete privind ratificarea convențiilor
enumerate în anexa VIII la regulamentul SGP („convențiile
relevante”), inclusiv o copie a instrumentului de ratificare la
organizația internațională relevantă, rezervele formulate de
către țara solicitantă și obiecțiile cu privire la aceste rezerve
formulate de alte părți la convenție.
(1) JO L 303, 31.10.2012, p. 1.

(b) angajamentul ferm, adoptat până la semnarea de către auto
ritatea competentă a țării solicitante a formularului din
anexa la prezentul regulament, care include:
(i) o declarație a angajamentului de a menține ratificarea
convențiilor relevante și de a garanta punerea în
aplicare efectivă a acestora;
(ii) o declarație de a accepta fără rezerve cerințele de
raportare impuse de fiecare convenție relevantă și de
a accepta controlul și evaluarea periodică a rezultatelor
punerii sale în aplicare în conformitate cu dispozițiile
convențiilor relevante;
(iii) o declarație a angajamentului de a participa și coopera
în cadrul procedurii de monitorizare menționate la
articolul 13 din Regulamentul SGP.
(3)
Pentru a facilita procesul de evaluare a cererilor, toate
cererile și documentele de însoțire trebuie să fie prezentate în
limba engleză. O copie a documentelor de la punctul 2 litera
(a), în cazul în care limba originală este diferită de limba
engleză, este însoțită de o traducere în limba engleză.
(4)
Cererea, împreună cu documentele de însoțire, trebuie
prezentată serviciului relevant de primire a corespondenței al
Comisiei:
Central mail service (Courrier central)
Bâtiment DAV1
Avenue du Bourget 1
1140 Bruxelles
BELGIQUE/BELGIË
(5)
În plus față de prezentarea formală în scris, cererea și
documentele însoțitoare vor fi depuse, de asemenea, în format
electronic. Orice cerere prezentată exclusiv în format electronic
nu va fi considerată valabilă în sensul prezentului regulament.
(6)
Pentru a facilita schimbul de informații și verificarea, în
cererea sa, țara solicitantă informează Comisia cu privire la
persoana de contact care are competența să se ocupe de
procesarea cererii.
(7)
Se consideră că cererea a fost depusă în prima zi
lucrătoare de după ziua primirii acesteia de către Comisie prin
scrisoare recomandată sau de după cea în care a fost emisă
confirmarea de primire de către Comisie.
Articolul 2
Examinarea cererii
(1)
Comisia va examina dacă au fost îndeplinite condițiile
articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul SGP. Atunci când
examinează cererea, Comisia evaluează cele mai recente
concluzii disponibile ale organismelor de monitorizare ale
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convențiilor relevante. Comisia poate să adreseze țării solicitante
orice problemă pe care aceasta o consideră utilă și poate verifica
informațiile primite de la țara solicitantă sau de la orice altă
sursă în cauză.

propuneri de măsuri definitive. În cazul în care Comisia nu este
în măsură să comunice în acest termen anumite fapte sau
considerații, comunicarea acestora trebuie făcută cât mai
repede posibil după aceea.

(2)
Nefurnizarea informațiilor necesare în conformitate cu
articolul 10 alineatul (2) din regulamentul SGP sau solicitate
de Comisie poate conduce la încetarea examinării și respingerea
cererii.

(4)
Informarea nu este un obstacol pentru orice decizie ulte
rioară care poate fi luată dar, în cazul în care această decizie se
bazează pe fapte și considerații diferite, acestea din urmă trebuie
comunicate cât mai curând posibil.

(3)
Comisia finalizează examinarea cererii și decide dacă
acordă respectivei țări solicitante beneficiul regimului SGP+ în
termen de șase luni de la data confirmării de primire a cererii.

(5)
Comunicările făcute după informarea finală nu pot fi
luate în considerare decât în cazul în care ele sunt primite
într-un termen pe care Comisia îl fixează în fiecare caz,
ținând cont în mod corespunzător de urgența chestiunii, dar
care nu trebuie să fie mai mic de 20 de zile.

Articolul 3
Dosarul constituit
(1)
Comisia constituie un dosar. Un dosar constituit conține
documentele depuse de țara solicitantă și informațiile relevante
care au fost obținute de către Comisie.
(2)
Conținutul unui dosar constituit trebuie să se conformeze
dispozițiilor de confidențialitate, în conformitate cu articolul 38
din regulamentul SGP.
(3)
Țara solicitantă are un drept de acces la dosarul
constituit. În baza unei cereri scrise, acesta poate lua cunoștință
de toate informațiile conținute în dosarul constituit, cu excepția
documentelor interne elaborate de către Comisie.

Articolul 5
Audiere generală
(1)
O țară solicitantă are dreptul de a fi audiată de către
Comisie.
(2)
Țara solicitantă prezintă o cerere scrisă specificând
motivele pentru a fi audiată. O astfel de cerere trebuie să fie
primită de către Comisie cel târziu la o lună de la data
confirmării de primire a cererii.
Articolul 6

Articolul 4

Implicarea consilierului-auditor

Prezentarea informațiilor

(1)
Din motive procedurale, o țară solicitantă poate, de
asemenea, solicita intervenția consilierului-auditor din cadrul
Direcției Generale Comerț. Consilierul-auditor analizează
cererile de acces la dosarul constituit, controversele cu privire
la caracterul confidențial al documentelor, cererile de prelungire
a termenelor și cererile de audiere transmise de țara solicitantă.

(1)
Comisia trebuie să prezinte detaliile referitoare la faptele
și considerentele esențiale pe baza cărora se iau deciziile
Comisiei.
(2)
Informarea finală trebuie să fie făcută în scris. Aceasta
conține constatările Comisiei și reflectă intenția sa cu titlu
provizoriu de a acorda sau nu respectivei țări solicitante bene
ficiul regimului SGP+.
(3)
Informarea finală trebuie să fie făcută, ținând seama de
necesitatea de a proteja informațiile confidențiale, cât mai
curând posibil și, în mod normal, în termen de cel mult 45
de zile înainte de decizia definitivă a Comisiei asupra oricărei

(2)
În cazul în care țara solicitantă obține o audiere la
consilierul-auditor, serviciul în cauză al Comisiei participă la
aceasta.
Articolul 7
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, 18 decembrie 2012.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXĂ
Angajament ferm
Noi, guvernul …, reprezentat de …, în calitate de …, ne exprimăm angajamentul de a menține ratificarea convențiilor
enumerate în anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 și de a asigura punerea în aplicare eficientă a acestora.
Acceptăm fără rezerve obligațiile de raportare impuse de fiecare convenție și monitorizarea și revizuirea periodică a
rezultatelor punerii în aplicare în conformitate cu dispozițiile convențiilor enumerate în anexa VIII la Regulamentul (UE)
nr. 978/2012.
Ne exprimăm angajamentul de a participa și coopera în cadrul procedurii de monitorizare menționate la articolul 13 din
Regulamentul (UE) nr. 978/2012.
Suntem pe deplin de acord că retragerea oricărui angajament ferm poate duce la excluderea de la regimul SGP+ în
conformitate cu articolul 10 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 978/2012.
Locul și data
Semnătura (semnăturile)
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 156/2013 AL COMISIEI
din 20 februarie 2013
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 alinea
tul (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 Re
gulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt sta
bilite 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 Jur
nalul Oficial al Uniunii Europene.

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

Adoptat la Bruxelles, 20 februarie 2013.
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

IL
MA
TN
TR
ZZ

80,1
61,7
81,6
96,5
80,0

0707 00 05

EG
MA
TR
ZZ

191,6
191,6
175,4
186,2

0709 91 00

EG
ZZ

76,0
76,0

0709 93 10

MA
TR
ZZ

42,2
112,9
77,6

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

50,7
52,2
63,1
56,7
58,5
56,2

0805 20 10

IL
MA
ZZ

126,3
103,1
114,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

EG
IL
KR
MA
TR
ZA
ZZ

57,7
150,3
134,8
122,1
70,0
148,7
113,9

0805 50 10

EG
TR
ZZ

83,9
76,5
80,2

0808 10 80

CN
MK
US
ZZ

82,9
34,9
202,1
106,6

0808 30 90

AR
CL
CN
TR
US
ZA
ZZ

130,3
178,0
77,9
179,9
187,5
118,0
145,3

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”.
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DIRECTIVE
DIRECTIVA 2013/6/UE A COMISIEI
din 20 februarie 2013
de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii
diflubenzuronului ca substanță activă în anexa I la directivă
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

(5)

Din evaluările efectuate reiese că produsele biocide care
sunt folosite ca insecticide, acaricide sau produse pentru
combaterea altor artropode și care conțin diflubenzuron
ar putea îndeplini cerințele stabilite la articolul 5 din
Directiva 98/8/CE. Prin urmare, este oportun să se
includă diflubenzuronul în anexa I la directiva
menționată, pentru utilizarea în tipul de produs 18.

(6)

Nu toate utilizările și scenariile de expunere potențiale au
fost evaluate la nivelul Uniunii. De exemplu, nu au fost
evaluate utilizarea în exterior, folosirea de către publicul
larg și expunerea animalelor. Prin urmare, este necesar să
se prevadă obligația statelor membre de a evalua utili
zările sau scenariile de expunere și riscurile pentru
grupele de populație și compartimentele de mediu care
nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul
evaluării riscurilor la nivelul Uniunii și de a se asigura,
în momentul autorizării unui produs, că se iau măsuri
adecvate sau se impun condiții specifice pentru a reduce
la niveluri acceptabile riscurile identificate.

(7)

Având în vedere constatările raportului de evaluare
potrivit cărora este posibilă o expunere indirectă a
oamenilor la acest produs prin intermediul alimentelor
ca urmare a utilizărilor prevăzute în evaluare, este
oportun să se prevadă, dacă este cazul, obligația de a
verifica dacă este necesară stabilirea de noi niveluri
maxime de reziduuri sau modificarea celor existente, în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai
2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea
stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farma
cologic active din alimentele de origine animală, de
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al
Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a
Parlamentului European și a Consiliului și a Regula
mentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European
și al Consiliului (4) sau în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al
Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile
maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe
produse alimentare și hrana de origine vegetală și
animală pentru animale și de modificare a Directivei
91/414/CEE a Consiliului (5). Trebuie acordată o atenție
specială metabolitului PCA, care este genotoxic in vivo.
Trebuie adoptate măsuri care să garanteze că nu se
depășesc nivelurile maxime aplicabile de reziduuri.

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 comercializarea
produselor biodestructive (1), în special articolul 16 alineatul
(2) al doilea paragraf,
întrucât:
(1)

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 comercializarea produselor biocide (2)
stabilește o listă a substanțelor active care urmează să fie
evaluate, în vederea unei eventuale includeri în anexa I,
IA sau IB la Directiva 98/8/CE. Lista respectivă include N[[(4-clorofenil)amino]carbonil]-2,6-difluorobenzamidă,
care este un sinonim al diflubenzuronului.

(2)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1451/2007, difluben
zuronul a fost evaluat în conformitate cu articolul 11
alineatul (2) din Directiva 98/8/CE în vederea utilizării
pentru tipul de produs 18, insecticide, acaricide și
produse pentru combaterea altor artropode, astfel cum
este definit în anexa V la directiva respectivă.

(3)

Suedia a fost desemnată ca stat membru raportor și a
prezentat Comisiei, la 19 noiembrie 2007, raportul auto
rității competente, însoțit de o recomandare, în confor
mitate cu articolul 10 alineatele (5) și (7) din Regula
mentul (CE) nr. 2032/2003 al Comisiei din
4 noiembrie 2003 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 și de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1896/2000 (3).

(4)

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 examinării au fost incluse, în cadrul
reuniunii Comitetului permanent pentru produse
biocide din 21 septembrie 2012, într-un raport de
evaluare.

(1) JO L 123, 24.4.1998, p. 1.
(2) JO L 325, 11.12.2007, p. 3.
(3) JO L 307, 24.11.2003, p. 1.

(4) JO L 152, 16.6.2009, p. 11.
(5) JO L 70, 16.3.2005, p. 1.
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(9)

(10)

(11)
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Având în vedere ipotezele făcute în cadrul evaluării riscu
rilor, este necesar să se solicite ca utilizatorii profesionali
de produse care conțin diflubenzuron să poarte un echi
pament individual de protecție adecvat, cu excepția
cazului în care se poate dovedi în cererea de autorizare
a produsului că riscurile pentru muncitori și operatori
pot fi reduse până la un nivel acceptabil.
Având în vedere riscurile identificate pentru mediul
înconjurător, este necesar să se solicite, cu excepția
cazului în care se poate demonstra în cererea de auto
rizare a produsului că riscurile pentru ecosistemul acvatic
și cel terestru pot fi reduse la un nivel acceptabil, ca
produsele să nu fie autorizate pentru a fi utilizate în
sistemele de apă și ca produsele autorizate pentru a fi
utilizate pe gunoiul de grajd să fie utilizate doar pe
gunoiul de grajd uscat, care trebuie să fie supus unei
compostări aerobe complete înainte de aplicarea pe un
teren arabil.
Dispozițiile prezentei directive trebuie să se aplice
simultan în toate statele membre, pentru a se asigura
tratamentul egal pe piața Uniunii al produselor biocide
care aparțin tipului de produs 18 și care conțin substanța
activă diflubenzuron, precum și pentru a se facilita
funcționarea corespunzătoare a pieței produselor
biocide în general.
Trebuie să se prevadă un interval de timp rezonabil
înainte de includerea unei substanțe active în anexa I la
Directiva 98/8/CE, cu scopul de a permite statelor
membre și părților interesate să se pregătească pentru
respectarea noilor cerințe care decurg din aceasta și de
a garanta că solicitanții care au pregătit dosare pot
beneficia pe deplin de perioada de 10 ani de protecție
a datelor, care, în conformitate cu articolul 12 alineatul
(1) litera (c) punctul (ii) din Directiva 98/8/CE, începe de
la data includerii.

(12)

După includere, este necesar să se acorde statelor
membre un interval de timp rezonabil pentru a pune
în aplicare articolul 16 alineatul (3) din Directiva
98/8/CE.

(13)

Prin urmare, Directiva 98/8/CE trebuie modificată în
consecință.

(14)

În conformitate cu Declarația politică comună din
28 septembrie 2011 a statelor membre și a Comisiei
privind documentele explicative (1), statele membre s-au

(1) JO C 369, 17.12.2011, p. 14.
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angajat ca notificarea măsurilor lor de transpunere să fie
însoțită, în cazuri justificate, de unul sau mai multe
documente care să explice relația dintre componentele
unei directive și părțile corespunzătoare din instru
mentele naționale de transpunere.
(15)

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

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1
Anexa I la Directiva 98/8/CE se modifică în conformitate cu
anexa la prezenta directivă.
Articolul 2
1.
Statele membre adoptă și publică, până la 31 ianuarie
2014 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative
necesare pentru a se conforma prezentei directive.
Statele membre aplică aceste dispoziții de la 1 februarie 2015.
Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o
trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de
trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc
modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
2.
Statele membre comunică Comisiei textul principalelor
dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul regle
mentat de prezenta directivă.
Articolul 3
Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 4
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 februarie 2013.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXĂ
În Anexa I la Directiva 98/8/CE se adaugă următoarea intrare:

Denumirea
comună

„63

diflubenzuron

Denumirea IUPAC
Numere de identificare

1-(4-clorofenil)-3-(2,6difluorobenzoil)urea
Nr. CE: 252-529-3
Nr. CAS: 35367-38-5

960 g/kg

Data includerii

Data-limită de punere în
conformitate cu articolul 16
alineatul (3), cu excepția cazului
în care se aplică una dintre
excepțiile menționate în nota de
subsol la această rubrică (**)

Data expirării includerii

Tip de produs

1 februarie 2015

31 ianuarie 2017

31 ianuarie 2025

18

Dispoziții specifice (***)

În cazul produselor care conțin diflu
benzuron ale cărui reziduuri pot rămâne în
produse alimentare sau în hrana pentru
animale, statele membre trebuie să verifice
dacă este necesară stabilirea de noi niveluri
maxime de reziduuri sau modificarea celor
existente, în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 470/2009 sau cu Regulamentul (CE)
nr. 396/2005, acordându-se o atenție
specială metabolitului PCA care este
genotoxic in vivo, și să adopte măsurile
corespunzătoare de reducere a riscurilor
care să garanteze că nu se depășesc nive
lurile maxime de reziduuri.

1. Utilizatorii profesionali poartă echi
pamente individuale de protecție adec
vate.

21.2.2013

Statele membre se asigură că autorizarea
produselor este supusă următoarelor
condiții, cu excepția cazului în care se
poate demonstra în cererea de autorizare a
produsului că riscurile pot fi reduse până la
un nivel acceptabil:

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Evaluarea riscurilor la nivelul Uniunii nu a
inclus toate utilizările și scenariile de
expunere potențiale; anumite utilizări și
scenarii de expunere au fost excluse,
precum utilizarea în exterior, folosirea de
către publicul larg și expunerea animalelor.
Atunci când analizează cererea de autorizare
a unui produs în conformitate cu articolul 5
și cu anexa VI, statele membre evaluează,
dacă sunt relevante pentru produsul
respectiv, acele utilizări sau scenarii de
expunere și acele riscuri pentru grupele de
populație și pentru compartimentele de
mediu care nu au fost abordate în mod
reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la
nivelul Uniunii.

RO

Nr.

Gradul minim
de puritate al
substanței
active (*)

Denumirea
comună

Denumirea IUPAC
Numere de identificare

Data includerii

Data-limită de punere în
conformitate cu articolul 16
alineatul (3), cu excepția cazului
în care se aplică una dintre
excepțiile menționate în nota de
subsol la această rubrică (**)

Data expirării includerii

Tip de produs

Dispoziții specifice (***)

RO

2. Informațiile despre produs includ cerința
ca produsele să fie utilizate doar pe
gunoiul de grajd uscat, care să fie supus
de
utilizatorii
profesionali
unei
compostări aerobe complete înainte de
aplicarea pe un teren arabil.

21.2.2013

Nr.

Gradul minim
de puritate al
substanței
active (*)

3. Produsele nu sunt utilizate în sistemele
de apă.”

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(*) Puritatea indicată în această coloană a fost gradul minim de puritate al substanței active utilizate pentru evaluarea realizată în conformitate cu articolul 11. Substanța activă din produsul introdus pe piață poate avea o puritate egală sau
diferită dacă s-a demonstrat, din punct de vedere tehnic, echivalența acesteia cu substanța evaluată.
(**) Pentru produsele care conțin mai mult de o substanță activă care intră sub incidența articolului 16 alineatul (2), termenul-limită pentru punerea în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) este cel al ultimeia dintre substanțele lor active
care urmează să fie inclusă în prezenta anexă. Pentru produsele pentru care prima autorizare a fost acordată cu mai puțin de 120 de zile înainte de termenul-limită pentru punerea în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) și a fost
depusă o cerere completă de recunoaștere reciprocă în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) în termen de 60 de zile de la acordarea primei autorizări, termenul-limită pentru punerea în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) în
legătură cu cererea respectivă se prelungește la 120 de zile de la data primirii cererii complete de recunoaștere reciprocă. Pentru produsele pentru care un stat membru a propus să se acorde o derogare la recunoașterea reciprocă în
conformitate cu articolul 4 alineatul (4), termenul-limită pentru punerea în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) se prelungește la 30 de zile de la data adoptării deciziei Comisiei, adoptată în conformitate cu articolul 4 alineatul (4)
al doilea paragraf.
(***) În vederea aplicării principiilor comune din anexa VI, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/environement/biocides/index.htm
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DECIZII
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI
din 19 februarie 2013
de aprobare a restricționărilor unor autorizări pentru produse biocide care conțin difenacum
notificate de Germania în conformitate cu Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a
Consiliului
[notificată cu numărul C(2013) 772]
(Numai textul în limba germană este autentic)

(2013/95/UE)
COMISIA EUROPEANĂ,

(4)

Societatea Zapi S.p.A. („solicitantul”) a depus, în confor
mitate cu articolul 8 din Directiva 98/8/CE, o cerere în
Regatul Unit pentru autorizarea a patru rodenticide care
conțin difenacum („produsele”).

(5)

Regatul Unit a acordat autorizațiile la 19 septembrie
2011. Produsele au fost autorizate cu restricții pentru a
se garanta că au fost îndeplinite în Regatul Unit condițiile
prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE. Restricțiile
respective nu au inclus restricționarea la utilizarea de
către utilizatori profesioniști formați sau deținători ai
unei licențe în acest sens.

(6)

La 30 iunie 2010, solicitantul a transmis Germaniei o
cerere completă pentru recunoașterea reciprocă a
primelor autorizații ale produselor.

(7)

La 8 iunie 2012, Germania a notificat Comisiei, celorlalte
state membre și solicitantului propunerea sa de
restricționare a primelor autorizații în conformitate cu
articolul 4 alineatul (4) din Directiva 98/8/CE.
Germania a propus impunerea unei restricții asupra
produselor, astfel încât acestea să fie utilizate doar de
profesioniști formați sau deținători ai unei licențe în
acest sens.

(8)

Comisia a invitat celelalte state membre și solicitantul să
prezinte observații privind notificarea, în scris, în termen
de 90 de zile, în conformitate cu articolul 27 alineatul (1)
din Directiva 98/8/CE. Nu au fost prezentate observații în
acest termen. Notificarea a fost discutată, de asemenea, de
reprezentanți ai Comisiei și de reprezentanți ai autori
tăților statelor membre competente în domeniul
produselor biocide în cadrul reuniunii din 3-4 iulie
2012 a Grupului de facilitare a autorizării și a recu
noașterii reciproce a produselor.

(9)

În conformitate cu Directiva 2008/81/CE, autorizările de
produse biocide care conțin difenacum trebuie să facă
obiectul tuturor măsurilor corespunzătoare și disponibile
de atenuare a riscurilor, inclusiv al restricționării în mod
exclusiv la utilizarea profesională. Concluzia evaluării
științifice care a condus la adoptarea Directivei
2008/81/CE a fost că doar utilizatorii profesioniști ar
putea urma instrucțiunile care reduc la minimum riscul
de otrăvire secundară a animalelor nevizate și ar putea
utiliza produsele într-un mod care să împiedice
dezvoltarea și răspândirea rezistenței. Prin urmare, în

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 comercializarea
produselor biocide (1), în special articolul 4 alineatul (4),
întrucât:
(1)

(2)

(3)

Anexa I la Directiva 98/8/CE conține lista substanțelor
active aprobate la nivelul Uniunii pentru includerea în
produsele biocide. Directiva 2008/81/CE a Comisiei din
29 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parla
mentului European și a Consiliului privind includerea
difenacum ca substanță activă în anexa I la directivă (2)
a adăugat substanța activă difenacum pentru a se integra
la tipul de produs 14, rodenticide, astfel cum este definit
în anexa V la Directiva 98/8/CE.
Difenacum este un rodenticid anticoagulant cunoscut ca
prezentând riscuri în cazul incidentelor în care sunt
implicați copii, precum și riscuri pentru animale și
mediu. A fost identificat ca având un caracter potențial
persistent, bioacumulativ și toxic („PBT”) sau foarte
persistent și foarte bioacumulativ („vPvB”).
Din motive de sănătate publică și igienă, s-a considerat
totuși că este justificată includerea difenacum și a altor
rodenticide anticoagulante în anexa I la Directiva
98/8/CE, permițând astfel statelor membre să autorizeze
produsele pe bază de difenacum. Totuși, Directiva
2008/81/CE obligă statele membre să se asigure, atunci
când autorizează produse care conțin difenacum, că sunt
reduse la minimum atât expunerea primară, cât și
expunerea secundară a persoanelor, a animalelor
nevizate și a mediului, prin luarea în calcul și aplicarea
tuturor măsurilor adecvate și disponibile de atenuare a
riscurilor. Prin urmare, măsurile de atenuare a riscurilor
menționate în Directiva 2008/81/CE includ, printre
altele, restricționarea în mod exclusiv la utilizarea profe
sională.

(1) JO L 123, 24.4.1998, p. 1.
(2) JO L 201, 30.7.2008, p. 46.
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principiu, o restricționare la utilizatorii profesioniști ar
trebui să fie considerată o măsură corespunzătoare de
atenuare a riscurilor, în special în statele membre în
care există o rezistență la difenacum.
(10)

(11)

Prin urmare, în absența oricărei indicații contrare,
restricționarea la utilizatorii profesioniști este o măsură
corespunzătoare și disponibilă de atenuare a riscurilor în
cazul autorizării în Germania a produselor care conțin
difenacum. Această concluzie este consolidată de argu
mentele prezentate de Germania cu privire la faptul că
s-a constatat o rezistență a șobolanilor la difenacum, care
este considerată a se afla în curs de răspândire în
Germania. În plus, Germania dispune de o infrastructură
funcțională de operatori formați pentru combaterea
dăunătorilor și de profesioniști deținători ai unei licențe,
precum fermieri, grădinari și pădurari, care au beneficiat
de formare profesională, ceea ce înseamnă că
restricționarea propusă nu împiedică prevenirea
infecțiilor.
Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu
avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

L 48/15

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Germania poate restricționa la utilizarea de către profesioniști
formați sau deținători ai unei licențe autorizările acordate în
conformitate cu articolul 4 din Directiva 98/8/CE pentru
produsele menționate în anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Prezenta decizie se adresează Republicii Federale Germania.

Adoptată la Bruxelles, 19 februarie 2013.

Pentru Comisie
Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei

Produse în cazul cărora Germania poate restricționa la utilizarea de către profesioniști formați sau deținători ai unei licențe autorizările acordate în conformitate cu articolul 4 din Directiva 98/8/CE:
Denumirea produsului în Regatul Unit

Numărul de referință din Registrul produselor biocide al
cererii din Regatul Unit

Denumirea produsului în Germania
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ANEXĂ

Numărul de referință din Registrul produselor biocide al
cererii din Germania

2010/4089/5286/UK/AA/6165

Bonirat Blöcke

2010/4089/5286/DE/MA/10012

Bonirat Pasta Bait

2010/4089/5346/UK/AA/6225

Bonirat Pasta

2010/4089/5346/DE/MA/10018

Bonirat Pellet

2010/4089/5366/UK/AA/6245

Bonirat Pellet

2010/4089/5366/DE/MA/10023

Bonirat Wheat

2010/4089/5367/UK/AA/6246

Bonirat Korn

2010/4089/5367/DE/MA/10024
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI
din 19 februarie 2013
privind restricționările unor autorizări de produse biocide care conțin difenacum notificate de
Germania în conformitate cu Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului
[notificată cu numărul C(2013) 780]
(Numai textul în limba germană este autentic)

(2013/96/UE)
din Directiva 98/8/CE, pentru autorizarea a șase roden
ticide care conțin difenacum („produsele”).

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
(5)

Regatul Unit a acordat autorizații pentru cinci produse la
3 noiembrie 2011 și, pentru un alt produs, la
14 noiembrie 2011. Produsele au fost autorizate pentru
o utilizare generală împotriva șobolanilor și a șoarecilor,
cu scopul de a proteja produsele depozitate, alimentele,
sănătatea și materialele. Restricțiile destinate să garanteze
respectarea de către Regatul Unit a condițiilor prevăzute
la articolul 5 din Directiva 98/8/CE au inclus cerința
indicării pe etichetă a mențiunii „A se păstra departe de
alimente, băuturi și hrana animalelor”, dar nu au inclus
restricționarea la utilizarea exclusivă de către utilizatori
profesioniști formați sau deținători ai unei licențe.

(6)

La 31 martie 2010, solicitantul a depus o cerere
completă în Germania pentru recunoașterea reciprocă a
primelor autorizații referitoare la produse.

(7)

La 8 iunie 2012, Germania a notificat Comisiei, celorlalte
state membre și solicitantului propunerea sa de
restricționare a primelor autorizații în conformitate cu
articolul 4 alineatul (4) din Directiva 98/8/CE.
Germania a propus impunerea unei restricții asupra
produselor, astfel încât acestea să fie utilizate de profe
sioniști formați sau deținători ai unei licențe, precum și
excluderea protecției alimentelor din cadrul utilizărilor
prevăzute autorizate ale produselor contestate dacă
alimentele sunt compuse din plante sau produse
vegetale, în sensul articolului 3 punctele 5 și 6 din Regu
lamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European
și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind intro
ducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a
Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliu
lui (3).

(8)

Comisia a invitat celelalte state membre și solicitantul să
prezinte observații pe marginea notificării, în scris, în
termen de 90 de zile, în conformitate cu articolul 27
alineatul (1) din Directiva 98/8/CE. Nu au fost prezentate
observații în acest termen. Notificarea a făcut, de
asemenea, obiectul unei discuții între Comisie și autori
tățile statelor membre competente în domeniul
produselor biocide, în cadrul reuniunii din 3-4 iulie
2012 a Grupului de facilitare a autorizării și a recu
noașterii reciproce a produselor.

având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și
a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea
produselor biodestructive (1), în special articolul 4 alineatul (4),
întrucât:
(1)

Anexa I la Directiva 98/8/CE conține lista substanțelor
active aprobate la nivelul Uniunii pentru includerea în
produsele biocide. Directiva 2008/81/CE a Comisiei din
29 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parla
mentului European și a Consiliului privind includerea
difenacum ca substanță activă în anexa I la directivă (2)
a adăugat substanța activă difenacum la produsele
aparținând tipului de produse 14, rodenticide, definit în
anexa V la Directiva 98/8/CE.

(2)

Difenacum este un rodenticid anticoagulant cunoscut ca
prezentând riscuri în cazul incidentelor în care sunt
implicați copii, precum și riscuri pentru animale și
mediu. A fost identificat ca având un caracter potențial
persistent, bioacumulativ și toxic („PBT”) sau foarte
persistent și foarte bioacumulativ („vPvB”).

(3)

Din motive de sănătate publică și igienă, s-a considerat
totuși că este justificată includerea difenacum și a altor
rodenticide anticoagulante în anexa I la Directiva
98/8/CE, permițând astfel statelor membre să autorizeze
produsele pe bază de difenacum. Totuși, Directiva
2008/81/CE obligă statele membre să se asigure, atunci
când autorizează produse care conțin difenacum, că sunt
reduse la minimum atât expunerea primară, cât și
expunerea secundară a persoanelor, a animalelor
nevizate și a mediului, prin luarea în calcul și aplicarea
tuturor măsurilor adecvate și disponibile de atenuare a
riscurilor. Prin urmare, măsurile de atenuare a riscurilor
menționate în Directiva 2008/81/CE includ, printre
altele, restricționarea în mod exclusiv la utilizarea profe
sională.

(4)

Societatea Kwizda France S.A.S. („solicitantul”) a depus
o cerere în Regatul Unit, în conformitate cu articolul 8

(1) JO L 123, 24.4.1998, p. 1.
(2) JO L 201, 30.7.2008, p. 46.

(3) JO L 309, 24.11.2009, p. 1.
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În ceea ce privește restricția care limitează utilizarea
produselor la profesioniștii formați sau deținători ai
unei licențe, în conformitate cu Directiva 2008/81/CE,
autorizările de produse biocide care conțin difenacum
trebuie să facă obiectul tuturor măsurilor corespun
zătoare și disponibile de atenuare a riscurilor, inclusiv
al restricției de utilizare exclusiv profesională. Concluzia
evaluării științifice care a condus la adoptarea Directivei
2008/81/CE a fost că doar utilizatorii profesioniști ar
putea urma instrucțiunile care reduc la minimum riscul
de otrăvire secundară a animalelor nevizate și ar putea
utiliza produsele într-un mod care împiedică dezvoltarea
și răspândirea rezistenței. Prin urmare, în principiu, o
restricționare la utilizatorii profesioniști ar trebui să fie
considerată o măsură corespunzătoare de atenuare a
riscurilor, în special în statele membre în care există o
rezistență la difenacum.

Prin urmare, în absența oricărei indicații contrare,
restricționarea la utilizatorii profesioniști este o măsură
corespunzătoare și disponibilă de atenuare a riscurilor în
cazul autorizării în Germania a produselor care conțin
difenacum. Această concluzie este consolidată de argu
mentele prezentate de Germania cu privire la faptul că
s-a constatat o rezistență a șobolanilor la difenacum, care
este considerată a se afla în curs de răspândire în
Germania. În plus, Germania dispune de o infrastructură
funcțională de operatori formați pentru combaterea
dăunătorilor și de profesioniști deținători ai unei licențe,
precum fermieri, grădinari și pădurari, care au beneficiat
de formare profesională, ceea ce înseamnă că
restricționarea propusă nu împiedică prevenirea
infecțiilor.

În ceea ce privește excluderea protecției alimentelor din
cadrul utilizărilor prevăzute autorizate, Germania a argu
mentat că produsele utilizate pentru protecția alimentelor
de origine vegetală sunt reglementate, în acest scop, de
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și, prin urmare, sunt
excluse din domeniul de aplicare al Directivei 98/8/CE
dacă alimentele protejate sunt compuse din plante sau
produse vegetale, în sensul articolului 3 punctele 5 și 6
din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

Comisia ia notă de faptul că nu există nicio îndoială că
produsele contestate sunt vizate de definiția unui produs
biocid care figurează la articolul 2 alineatul (1) litera (a)
din Directiva 98/8/CE. Prin urmare, ar trebui doar să se
examineze dacă produsele sunt totuși excluse din
domeniul de aplicare al Directivei 98/8/CE în temeiul
articolului 1 alineatul (2) litera (r) din directiva respectivă
în scopul anumitor utilizări, caz în care acele utilizări
specifice ar necesita autorizații suplimentare în confor
mitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

După cum reiese din articolul 2 alineatul (1) litera (a) din
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, regulamentul
respectiv nu se aplică produselor al căror scop principal
este mai curând igiena decât protecția plantelor sau a
produselor vegetale.
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(14)

Produsele contestate sunt destinate, printre altele, a fi
utilizate ca rodenticide împotriva șoarecilor și a
șobolanilor pentru a proteja alimentele, iar alimentele
pot fi compuse din plante sau produse vegetale, astfel
cum sunt definite la articolul 3 punctele 5 și 6 din
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(15)

Cu toate acestea, produsele contestate sunt destinate, de
asemenea, unor alte scopuri decât protecția alimentelor și
majoritatea alimentelor nu sunt compuse din plante sau
din produse vegetale. În plus, cerințele în materie de
etichetare prevăzute în cadrul autorizațiilor produselor
contestate garantează faptul că produsele nu sunt
aplicate direct pe alimente (1). Trebuie să se considere
că principala finalitate a aplicării produselor care sunt
clasificate în autorizație ca fiind destinate „protecției
alimentelor” este aceea de a evita contaminarea
alimentelor de către rozătoare și, în consecință,
pericolul de transmitere a bolilor zoonotice, în confor
mitate cu cerințele generale de igienă pentru toate etapele
de producție, prelucrare și distribuire, în conformitate cu
anexa II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parla
mentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind igiena produselor alimentare (2).

(16)

Întrucât scopul principal al produselor contestate este
mai curând igiena decât protecția plantelor sau a
produselor vegetale, aceste produse nu sunt excluse din
domeniul de aplicare al Directivei 98/8/CE în temeiul
articolului 1 alineatul (2) litera (r) din directiva respectivă,
în scopul unei astfel de utilizări. Restricția solicitată de
Germania în această privință nu poate fi justificată prin
motivele prezentate.

(17)

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

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Germania poate restricționa la utilizarea de către profesioniști
formați sau deținători ai unei licențe autorizările acordate în
conformitate cu articolul 4 din Directiva 98/8/CE pentru
produsele menționate în anexa la prezenta decizie, fără a
exclude protecția alimentelor din cadrul utilizărilor prevăzute
autorizate pentru aceste produse.
(1) A se vedea, în acest sens, un document de orientare publicat, adoptat
în comun de către serviciile Comisiei și autoritățile competente ale
statelor membre în ceea ce privește Directiva 98/8/CE privind
produsele biocide și Directiva 91/414/CEE privind produsele de
protecție a plantelor, intitulat „Borderline between Directive 98/8/EC
concerning the placing on the market of Biocidal product and Directive
91/414/EEC concerning the placing on the market of plant protection
products” și disponibil pe site-ul internet http://ec.europa.eu/food/
plant/protection/evaluation/borderline_en.htm.
(2) JO L 139, 30.4.2004, p. 1.
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Articolul 2
Prezenta decizie se adresează Republicii Federale Germania.

Adoptată la Bruxelles, 19 februarie 2013.
Pentru Comisie
Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei
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Produse în cazul cărora Germania poate restricționa la utilizarea de către profesioniști formați sau deținători ai unei licențe autorizările acordate în conformitate cu articolul 4 din Directiva 98/8/CE:
Denumirea produsului în Regatul Unit

Numărul de referință în Registrul produselor biocide al cererii din
Regatul Unit
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ANEXĂ

Numărul de referință în Registrul produselor biocide al cererii din
Germania

Murablock

2010/1329/5686/DE/MA/8105

Souribloc

2010/1329/5706/UK/AA/7465

Souriblock

2010/1329/5706/DE/MA/8109

Raticide VK

2010/1329/5726/UK/AA/7468

MUSCIDAN Haferköder

2010/1329/5726/DE/MA/8113

Le Souriquois

2010/1329/5728/UK/AA/7470

MUSCIDAN Weizenköder

2010/1329/5728/DE/MA/8120

Ratigum

2010/1329/5707/UK/AA/7466

Ratigum

2010/1329/5707/DE/MA/8110

Super Pellets

2010/1329/5708/UK/AA/7467

Super Pellets

2010/1329/5708/DE/MA/8112
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2010/1329/5686/UK/AA/7269
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Murabloc LM
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI
din 19 februarie 2013
de acordare de derogări anumitor state membre cu privire la transmiterea de statistici în temeiul
Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile
comunitare referitoare la sănătatea publică, precum și la sănătatea și siguranța la locul de muncă, în
ceea ce privește statisticile bazate pe Ancheta europeană de sănătate prin intermediul interviului
(EHIS)
[notificată cu numărul C(2013) 784]
(Numai textele în limbile engleză, franceză, germană, neerlandeză și suedeză sunt autentice)
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/97/UE)
COMISIA EUROPEANĂ,

(3)

Astfel de derogări ar trebui acordate la solicitarea lor
Belgiei, Franței, Țărilor de Jos, Suediei și Regatului Unit.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu
avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al Parla
mentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008
privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică,
precum și la sănătatea și siguranța la locul de muncă (1), în
special articolul 9 alineatul (2),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

având în vedere cererile formulate de Regatul Belgiei, Republica
Franceză, Regatul Țărilor de Jos, Regatul Suediei și Regatul Unit
al Marii Britanii și Irlandei de Nord,

Se acordă derogări, astfel cum sunt precizate în anexă, statelor
membre enumerate în aceasta.

întrucât:

Prezenta decizie este adresată Regatului Belgiei, Republicii
Franceze, Regatului Țărilor de Jos, Regatului Suediei și
Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

(1)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Regula
mentul (CE) nr. 1338/2008, Comisia poate acorda
statelor membre derogări și perioade de tranziție,
ambele bazate pe motive obiective.

(2)

Din informațiile furnizate Comisiei reiese faptul că
cererile statelor membre de acordare a unor derogări se
justifică prin necesitatea de a introduce modificări
importante în sistemele lor naționale administrative și
statistice pentru a respecta pe deplin Regulamentul (CE)
nr. 1338/2008.

(1) JO L 354, 31.12.2008, p. 70.

Articolul 2

Adoptată la Bruxelles, 19 februarie 2013.
Pentru Comisie
Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei

RO
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ANEXĂ
Derogări de la Regulamentul (CE) nr. 1338/2008, astfel cum a fost pus în aplicare de către Comisie, privind
statisticile bazate pe Ancheta europeană de sănătate prin intermediul interviului (EHIS)
Belgia, Franța și Țările de Jos nu furnizează variabilele specificate în tabelul următor:
Belgia

— INTLANG (limba de interviu);
— PL4, PL5, PL7 din setul privind limitările funcționale fizice și senzoriale;
— MH1a până la MH1h privind sănătatea mintală;
— AM3 și AM5 privind asistența medicală acordată în condiții de ambu
lator;
— PA4 privind activitățile cu rol profilactic;
— UN1a până la UN2d privind necesitățile neîmplinite.

Franța

— AL1 până la AL6 privind consumul de alcool;
— IC1 până la IC3 privind asistența medicală neoficială.

Țările de Jos

— PL5 și PL6 privind limitările funcționale fizice și senzoriale;
— MH1a până la MH1h privind sănătatea mintală;
— PE1 până la PE8 privind activitățile fizice;
— AL1 și AL6 privind consumul de alcool.

Suedia și Regatul Unit: populația de referință pentru Suedia și Regatul Unit sunt persoane în vârstă de 16 ani sau mai
mult care locuiesc în gospodării private aflate pe teritoriul acestor state membre la momentul colectării datelor.
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI
din 19 februarie 2013
privind un ajutor financiar din partea Uniunii pentru un plan coordonat de control pentru stabilirea
prevalenței unor practici frauduloase în comercializarea anumitor produse alimentare
[notificată cu numărul C(2013) 1035]
(2013/98/UE)
(UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012
privind normele de aplicare a Regulamentului (UE,
Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului privind normele financiare aplicabile
bugetului general al Uniunii (3) (numite în continuare
„normele de aplicare”), angajarea cheltuielilor din
bugetul Uniunii este precedată de o decizie de finanțare
care menționează elementele esențiale ale acțiunii care
implică respectivele cheltuieli și care este adoptată de
instituție sau de autoritățile cărora instituția le-a delegat
competențele corespunzătoare.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parla
mentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea
conformității cu legislația privind hrana pentru animale și
produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de
bunăstare a animalelor (1), în special articolul 66,
întrucât:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

În urma controalelor efectuate începând din decembrie
2012 în mai multe state membre, Comisia a fost
informată cu privire la unele practici frauduloase
privind anumite produse alimentare. Prin urmare, a fost
necesar ca Comisia să recomande statelor membre, prin
intermediul Recomandării 2013/99/UE a Comisiei (2), un
plan coordonat de control pentru stabilirea prevalenței
acelor practici frauduloase în comercializarea produselor
alimentare respective. Planul de control coordonat ar
trebui aplicat pe o perioadă de o lună începând de la
data adoptării recomandării Comisiei sau cel târziu din
1 martie 2013.
Pentru a facilita aplicarea rapidă și fără dificultăți a
planului, Uniunea ar trebui să sprijine financiar statele
membre care pun în aplicare planul la nivelul cel mai
adecvat. Având în vedere caracterul excepțional al
situației, nevoia urgentă de a liniști consumatorii, de a
preveni perturbarea comerțului și de a ne asigura că
exporturile Uniunii nu sunt afectate, este cu totul justi
ficată stabilirea procentului suportat de Uniune din
costurile eligibile la 75 %.
Pe baza informațiilor actuale, costul realizării de teste
ADN pentru alimentele comercializate și/sau etichetate
drept conținând carne de vită și pentru detectarea rezi
duurilor de fenilbutazonă din carnea de cal este estimat la
400 de euro per test sau detectare.
Cu o rată a cofinanțării din partea Uniunii de 75 %,
contribuția maximă a Uniunii pentru realizarea testelor
ADN și de detectare a fenilbutazonei ar fi de 300 de euro
per test.
În conformitate cu articolul 84 din regulamentul
financiar și cu articolul 94 din Regulamentul delegat

(1) JO L 165, 30.4.2004, p. 1.
(2) A se vedea pagina 28 din prezentul Jurnal Oficial.

(6)

Măsurile eligibile pentru sprijin financiar din partea
Uniunii sunt definite în prezenta decizie de punere în
aplicare a Comisiei.

(7)

Contribuția financiară din partea Uniunii ar trebui
acordată cu condiția ca testele și analizele să fi fost
efectuate și ca autoritățile competente să furnizeze toate
informațiile necesare în termenele stabilite în prezenta
decizie.

(8)

Din motive de eficiență administrativă, toate cheltuielile
prezentate pentru a solicita o contribuție financiară din
partea Uniunii ar trebui exprimate în euro. În confor
mitate cu Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al
Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea
politicii agricole comune (4), cursul de schimb pentru
cheltuielile efectuate în altă monedă decât euro trebuie
să fie ultimul curs stabilit de Banca Centrală Europeană
înaintea primei zile din luna în care statul membru
respectiv trimite cererea.

(9)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1290/2005,
contribuția financiară la acest tip de planuri este
finanțată prin Fondul european de garantare agricolă.
Pentru controalele financiare, se aplică articolele 9, 36
și 37 din regulamentul menționat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Obiectul
Uniunea contribuie la costurile suportate de statele membre
pentru aplicarea planului de control menționat în Reco
mandarea 2013/99/UE (numită în continuare „recomandarea
Comisiei”) cu un cuantum total maxim de 1 357 500 EUR,
finanțat din linia bugetară 17 04 07 01.
(3) JO L 362, 31.12.2012, p. 1.
(4) JO L 209, 11.8.2005, p. 1.
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Articolul 2
Costurile eligibile
(1)
Contribuția Uniunii menționată în recomandarea
Comisiei ia forma unei rambursări parțiale în cuantum de
75 % din costurile implicate de testele efectuate de autoritățile
competente în aplicarea planului de control menționat la
articolul 1 din recomandarea Comisiei.
Contribuția Uniunii nu poate depăși:
(a) 300 EUR pe test;

21.2.2013

precizate la alineatul (1), ținând seama de natura și de gravitatea
încălcării acestora, precum și de pierderea financiară potențială
pentru Uniune.
Articolul 4
Moneda și rata de schimb
(1)
Cheltuielile prezentate de statele membre în vederea
obținerii unei contribuții financiare din partea Uniunii se
exprimă în euro și exclud taxa pe valoarea adăugată și orice
alte impozite.

(2)
Numai costurile indicate în anexa II sunt eligibile pentru
contribuție.

(2)
În cazul în care cheltuielile efectuate de un stat membru
sunt într-o altă monedă decât euro, statul membru în cauză le
convertește în euro prin aplicarea celui mai recent curs de
schimb stabilit de Banca Centrală Europeană înainte de prima
zi a lunii în care statul membru transmite cererea.

Articolul 3

Articolul 5

Regulile de eligibilitate

Prezenta decizie constituie o decizie de finanțare în sensul arti
colului 84 din Regulamentul financiar.

(b) sumele indicate în anexa I.

(1)
Contribuția Uniunii menționată la articolul 1 este
condiționată de următoarele:

Articolul 6

(a) testele trebuie să fi fost efectuate în conformitate cu
cerințele cuprinse în recomandarea Comisiei, în perioada
specificată în secțiunea II din anexa la recomandare;

Decizia se aplică de la data publicării recomandării Comisiei.

(b) statele membre trebuie să îi fi furnizat Comisiei raportul
menționat în secțiunea III din anexa la recomandarea
Comisiei, în termenul stabilit în secțiunea respectivă;

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

(c) până la 31 mai 2013, statele membre trebuie să-i fi furnizat
Comisiei un raport financiar în formă electronică, în
formatul stabilit în anexa III.
(2)
Comisia poate reduce cuantumul contribuției menționate
la articolul 1 în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile

Articolul 7

Adoptată la Bruxelles, 19 februarie 2013.
Pentru Comisie
Tonio BORG

Membru al Comisiei
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ANEXA I
Cuantumul maxim al contribuției UE menționat la articolul 2 alineatul (1)

Contribuția maximă a UE
pentru testul ADN

Contribuția maximă a UE
pentru testul de detectare a
fenilbutazonei

Belgia

30 000

100 500

130 500

Bulgaria

30 000

46 500

76 500

Republica Cehă

30 000

1 500

31 500

Danemarca

15 000

1 500

16 500

Germania

45 000

15 000

60 000

Estonia

3 000

1 500

4 500

Irlanda

15 000

10 500

25 500

Grecia

30 000

15 000

45 000

Spania

45 000

34 500

79 500

Franța

45 000

78 000

123 000

Italia

45 000

183 000

228 000

Cipru

3 000

1 500

4 500

Letonia

15 000

1 500

16 500

Lituania

15 000

1 500

16 500

3 000

1 500

4 500

30 000

1 500

31 500

3 000

1 500

4 500

Țările de Jos

30 000

30 000

60 000

Austria

30 000

1 500

31 500

Polonia

45 000

75 000

120 000

Portugalia

30 000

1 500

31 500

România

30 000

51 000

81 000

Slovenia

3 000

1 500

4 500

Slovacia

15 000

1 500

16 500

Finlanda

15 000

1 500

16 500

Suedia

30 000

6 000

36 000

Regatul Unit

45 000

16 500

61 500

675 000

682 500

1 357 500

Stat membru

Luxemburg
Ungaria
Malta

TOTAL

Contribuția totală a UE
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ANEXA II
Cheltuielile eligibile menționate la articolul 2 alineatul (2)
Cheltuielile eligibile pentru o contribuție financiară a Uniunii în vederea efectuării testelor menționate în prezenta decizie
de punere în aplicare se limitează la costurile suportate de statele membre pentru:
(a) cumpărarea kiturilor de testare, a reactivilor și a tuturor consumabilelor identificabile și utilizate special pentru
efectuarea testelor;
(b) personalul, indiferent de statutul său, alocat în întregime sau parțial efectuării testelor la sediile laboratoarelor; costurile
se limitează la salariile efective plus contribuțiile la securitatea socială și alte costuri statutare incluse în remunerație;
(c) costurile implicate de expedierea eșantioanelor la laborator în vederea efectuării analizelor/testelor; și
(d) cheltuieli de regie reprezentând 7 % din suma costurilor menționate la literele (a), (b) și (c).
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ANEXA III
Raportul financiar menționat la articolul 3 alineatul (1)
ADN
A se preciza categoria de personal

Ore

Cost/oră

Costuri de personal

(1)

(2)

(3)

(4) = (2) × (3)

Subtotal personal

(5)

A se preciza: kituri/reactivi/
consumabile

Cantitate/număr

Cost unitar

Costuri totale

(6)

(7)

(8)

(9) = (7) × (8)

Subtotal kituri/reactivi/
consumabile
Costuri de transport la laborator

(10)
(11)

TOTAL
TOTAL INCLUSIV CHELTUIELI DE REGIE

(12) = (5) + (10) + (11)
= (12) × 1,07

FENILBUTAZONA
A se preciza categoria de personal

Ore

Cost/oră

Costuri de personal

(1)

(2)

(3)

(4) = (2) × (3)

Subtotal personal

(5)

A se preciza: reactivi/consumabile

Cantitate/număr

Cost unitar

Costuri totale

(6)

(7)

(8)

(9) = (7) × (8)

Subtotal reactivi/
consumabile

(10)
(11)

Costuri de transport la laborator
TOTAL
TOTAL INCLUSIV CHELTUIELI DE REGIE

(12) = (5) + (10) + (11)
= (12) × 1,07
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RECOMANDĂRI
RECOMANDAREA COMISIEI
din 19 februarie 2013
privind un plan coordonat de control pentru stabilirea prevalenței unor practici frauduloase în
comercializarea anumitor produse alimentare
(2013/99/UE)
direct pe ambalaj sau pe eticheta aplicată pe acesta, specia
de animal de la care provine carnea. Dacă în denumirea
produsului alimentar este menționat un ingredient, atunci
cantitatea ingredientului respectiv, exprimată ca
procentaj, trebuie să fie indicată în lista ingredientelor,
pentru a se evita inducerea în eroare a consumatorului
în privința identității și alcătuirii produsului alimentar.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parla
mentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea
conformității cu legislația privind hrana pentru animale și
produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de
bunăstare a animalelor (1) și în special articolul 53,

(5)

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de
stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică
alimentelor de origine animală (3) prevede cerințe supli
mentare de etichetare aplicabile anumitor produse
alimentare. În special, regulamentul menționat prevede
că ambalajele destinate consumatorului final care conțin
carne tocată, printre altele, provenită de la solipede,
trebuie să poarte un aviz care să indice faptul că
produsele respective trebuie să fie gătite înainte de a fi
consumate, dacă și în măsura în care normele naționale
ale statului membru pe teritoriul căruia este comercializat
produsul impun acest lucru.

(6)

Secțiunea III a anexei II la Regulamentul (CE) nr.
853/2004 impune operatorilor din sectorul produselor
alimentare care administrează abatoare să solicite, să
primească și să verifice informațiile privind lanțul
alimentar referitoare la toate animalele, cu excepția
vânatului sălbatic, care sunt trimise sau destinate
trimiterii la abator, și să acționeze în mod corespunzător.
Informațiile relevante privind lanțul alimentar trebuie să
cuprindă, în special, medicamentele de uz veterinar admi
nistrate animalelor într-o perioadă relevantă și cu o
perioadă de așteptare mai mare de zero, precum și
datele administrării și perioadele de așteptare. Regula
mentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și
al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor
specifice de organizare a controalelor oficiale privind
produsele de origine animală destinate consumului
uman (4) impune, printre altele, ca veterinarul oficial să
desfășoare sarcini de auditare și inspecție. În special, vete
rinarul oficial trebuie să verifice și să analizeze infor
mațiile relevante din registrele exploatației din care
provin animalele destinate sacrificării, inclusiv infor
mațiile privind lanțul alimentar, și să țină cont de rezul
tatele documentate ale acestor verificări și analize atunci
când desfășoară inspecțiile ante- și post-mortem.

întrucât:
(1)

Articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004
conferă Comisiei competența de a recomanda, atunci
când consideră că este necesar, planuri coordonate, orga
nizate în scopuri specifice, în special pentru a se stabili
prevalența riscurilor asociate cu hrana pentru animale, cu
produsele alimentare sau cu animalele.

(2)

Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legi
slațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și
prezentarea produselor alimentare, precum și la
publicarea acestora (2) stabilește normele Uniunii privind
etichetarea produselor alimentare aplicabile tuturor
produselor alimentare.

(3)

Potrivit Directivei 2000/13/CE, etichetarea și metodele
utilizate nu trebuie să inducă în eroare consumatorul,
mai ales în ceea ce privește caracteristicile produselor
alimentare, inclusiv în privința adevăratei naturi și a iden
tității acestora. Mai mult decât atât, în absența unor
norme specifice la nivelul Uniunii sau la nivel național,
denumirea sub care este vândut un produs alimentar
trebuie să fie denumirea obișnuită în statul membru în
care este vândut produsul sau o descriere a produsului
alimentar care să fie destul de clară pentru a permite
cumpărătorului să cunoască adevărata natură a produ
sului.

(4)

Mai mult decât atât, toate ingredientele trebuie
menționate pe eticheta produselor alimentare pream
balate destinate consumatorului final sau unităților de
restaurație colectivă. În special, în cazul produselor
alimentare care conțin carne ca ingredient, atunci când
sunt destinate consumatorului final sau unităților de
restaurație colectivă, trebuie să se indice de asemenea,

(1) JO L 165, 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 109, 6.5.2000, p. 29.

(3) JO L 139, 30.4.2004, p. 55.
(4) JO L 139, 30.4.2004, p. 206.
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(7)

În urma controalelor oficiale care se desfășoară din
decembrie 2012 în mai multe state membre, Comisia a
fost informată că anumite produse preambalate
conțineau carne de cal, fapt care nu era indicat în lista
de ingrediente care apărea direct pe ambalaj sau pe o
etichetă aplicată pe acesta. Denumirea anumitor
produse alimentare de acest fel și/sau lista de ingrediente
care însoțea produsul se refereau însă doar la prezența
cărnii de vită.

(8)

În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr.
178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din
28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor
generale ale legislației alimentare, de instituire a Auto
rității Europene pentru Siguranța Alimentară și de
stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor
alimentare (1), operatorii din sectorul produselor
alimentare, în toate etapele producerii, prelucrării și
distribuției din unitatea aflată sub controlul lor, trebuie
să se asigure că produsele alimentare îndeplinesc cerințele
legislației alimentare care sunt relevante pentru activitățile
lor și trebuie să verifice îndeplinirea acestor cerințe.

(9)

(10)

Caii sunt o specie animală „de la care se obțin produse
alimentare” sau „care nu este destinată producției de
alimente”. Fenilbutazona este un medicament de uz
veterinar care poate fi administrat doar animalelor care
nu sunt destinate producției de alimente, în temeiul
Regulamentului (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din
22 decembrie 2009 privind substanțele active din
punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în
funcție de limitele reziduale maxime din produsele
alimentare de origine animală (2). Prin urmare, caii care
nu sunt destinați producției de alimente, care au fost
tratați cu fenilbutazonă la un anumit moment al vieții
lor, nu pot intra în lanțul alimentar. Având în vedere
practicile frauduloase legate de prezența neetichetată a
cărnii de cal în anumite produse alimentare, este
adecvat, din motive de prevenție, să se verifice dacă în
lanțul alimentar au intrat cai care nu erau destinați
producției de alimente și care au fost tratați cu fenilbu
tazonă.

Prin urmare, este necesar ca Comisia să recomande
statelor membre să pună în aplicare, pentru o perioadă
de o lună, un plan coordonat de control pentru a stabili
prevalența unor practici frauduloase în comercializarea
anumitor produse alimentare. Această perioadă poate fi
extinsă cu o perioadă suplimentară de două luni.

(11)

Planul de control recomandat ar trebui să fie alcătuit din
două acțiuni.

(12)

Prima acțiune ar trebui să constea în controale adecvate
desfășurate la nivelul distribuției cu amănuntul, asupra

(1) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(2) JO L 15, 20.1.2010, p. 1.
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produselor alimentare destinate consumatorului final
sau unităților de restaurație colectivă, comercializate
și/sau etichetate drept conținând carne de vită. Aceste
controale ar putea fi extinse, de asemenea, la alte
unități (de exemplu, la antrepozitele frigorifice).
Obiectivul acestor controale ar fi de a se stabili dacă
aceste produse conțin carne de cal, acest fapt nefiind
indicat în mod adecvat pe ambalaj, sau, în cazul
produselor alimentare care nu sunt preambalate,
informația privind prezența acestei cărni nefiind pusă la
dispoziția consumatorului sau a unităților de restaurație
colectivă. Aceste controale trebuie efectuate pe baza unui
eșantion reprezentativ.

(13)

Există metode fiabile care permit detectarea într-un
eșantion, cu un grad suficient de precizie, a prezenței
unor proteine provenite de la specii nedeclarate. Labo
ratorul de referință al Uniunii Europene pentru proteine
animale în hrana pentru animale poate oferi sfaturi utile
referitoare la aceste metode și utilizarea lor. Autoritățile
competente ar trebui invitate să se bazeze pe sfaturile
laboratorului menționat în ceea ce privește metodele
care pot fi utilizate.

(14)

A doua acțiune ar trebui să constea în controale adecvate
desfășurate în unitățile care manipulează carnea de cal
destinată consumului uman, inclusiv produsele
alimentare provenite din țări terțe, pentru detectarea rezi
duurilor de fenilbutazonă. Și aceste controale trebuie
efectuate pe baza unui eșantion reprezentativ, ținânduse cont de cifrele referitoare la producție și la importuri.
În acest caz, este oportun să se facă apel la metodele
prevăzute de Decizia 2002/657/CE a Comisiei din
12 august 2002 de stabilire a normelor de aplicare a
Directivei 96/23/CE a Consiliului privind funcționarea
metodelor de analiză și interpretarea rezultatelor (3).

(15)

Statele membre ar trebui să comunice periodic Comisiei
rezultatele acestor controale, în vederea evaluării consta
tărilor și pentru a se putea lua o decizie privind o serie de
acțiuni corespunzătoare.

(16)

După consultarea Comitetului permanent pentru lanțul
alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

Statele membre ar trebui să aplice un plan coordonat de
control, în conformitate cu anexa la prezenta recomandare,
constând în următoarele acțiuni:

(a) controale oficiale asupra produselor alimentare care sunt
destinate consumatorului final sau unităților de restaurație
colectivă și care sunt comercializate și/sau etichetate drept
conținând carne de vită; și
(3) JO L 221, 17.8.2002, p. 8.
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(b) controale oficiale privind carnea de cal destinată consumului uman, vizând detectarea reziduurilor de
fenilbutazonă.

Adoptată la Bruxelles, 19 februarie 2013.
Pentru Comisie
Tonio BORG

Membru al Comisiei

21.2.2013
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ANEXĂ
Plan coordonat de control vizând stabilirea prevalenței unor practici frauduloase în comercializarea anumitor
produse alimentare
I. ACȚIUNI ȘI AMPLOAREA PLANULUI COORDONAT DE CONTROL
Planul coordonat de control ar trebui să constea în două acțiuni:
ACȚIUNEA 1: Controale asupra produselor alimentare comercializate și/sau etichetate drept conținând carne
de vită
A. Amploarea în privința produselor
1. Produsele alimentare comercializate și/sau etichetate drept conținând carne de vită (de exemplu, carne tocată,
produse din carne, preparate din carne), încadrate în următoarele categorii:
(a) produse alimentare preambalate destinate consumatorului final sau unităților de restaurație colectivă;
(b) produse alimentare oferite spre vânzare consumatorului final sau unităților de restaurație colectivă fără
preambalare și produse alimentare ambalate în unitățile de vânzare la cererea consumatorului sau pream
balate pentru vânzare directă, comercializate drept conținând carne de vită și/sau însoțite de această
indicație.
2. În scopul acestui plan coordonat de control, se aplică definiția „produsului alimentar preambalat” de la
articolul 1 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2000/13/CE.
3. În scopul acestui plan coordonat de control, se aplică definițiile „cărnii tocate”, „preparatelor din carne” și
„produselor din carne” de la punctele 1.13, 1.15 și 7.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.
B. Obiectivul
Autoritățile competente ar trebui să desfășoare controale oficiale pentru a stabili dacă produsele menționate la
litera A conțin carne de cal, acest fapt nefiind indicat în mod adecvat pe ambalaj, sau, în cazul produselor
alimentare care nu sunt preambalate, informația privind prezența acestei cărni nefiind pusă la dispoziția consuma
torului sau a unităților de restaurație colectivă, în conformitate cu dispozițiile de la nivelul Uniunii și, după caz, cu
dispozițiile naționale.
C. Punctele și procedura de eșantionare
1. Eșantionul ar trebui să fie reprezentativ pentru produsele în cauză și să cuprindă o gamă variată de produse.
2. Eșantionarea produselor ar trebui efectuată la nivelul distribuției cu amănuntul (de exemplu, în supermarketuri,
în magazine mai mici, în măcelării) și ar putea fi extinsă, de asemenea, la alte unități (de exemplu, la
antrepozitele frigorifice).
D. Numărul de eșantioane și modalitățile de eșantionare
Tabelul care urmează este o trecere în revistă a numărului minim recomandat indicativ al eșantioanelor care ar
trebui extrase în perioada prevăzută în secțiunea II. Autoritățile competente sunt invitate să extragă mai multe
eșantioane atunci când au această posibilitate. Distribuția eșantioanelor per stat membru se bazează pe cifrele
demografice, cu un număr minim de 10 eșantioane din produsele în cauză per stat membru per lună calenda
ristică, astfel cum se indică în secțiunea II.
Produse alimentare comercializate și/sau etichetate drept conținând carne de vită
Țara de comercializare

Numărul indicativ lunar
recomandat al eșantioanelor

Franța, Germania, Italia, Regatul Unit, Spania, Polonia

150

România, Țările de Jos, Belgia, Grecia, Portugalia, Republica Cehă, Ungaria,
Suedia, Austria, Bulgaria

100

Lituania, Slovacia, Danemarca, Irlanda, Finlanda, Letonia

50

Slovenia, Estonia, Cipru, Luxemburg, Malta

10

E. Metodele
Autoritățile competente ar trebui să utilizeze, de preferință, metoda/metodele recomandată/recomandate de Labo
ratorul de referință al Uniunii Europene pentru proteine animale în hrana pentru animale, de la adresa http://eurl.
craw.eu/en/164/legal-sources-and-sops
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ACȚIUNEA 2: Controale asupra cărnii de cal destinate consumului uman
A. Amploarea în privința produselor
Carnea de cal, asin, măgar sau bardou, proaspătă sau congelată, clasificată la codul 0205 din Nomenclatura
combinată și destinată consumului uman.
B. Obiectivul
Autoritățile competente ar trebui să desfășoare controale oficiale pentru a detecta eventuala prezență a unor
reziduuri de fenilbutazonă în produsele menționate la litera A.
C. Punctele și procedura de eșantionare
Eșantionarea produselor ar trebui efectuată în unitățile care manipulează produsele menționate la litera A (de
exemplu, în abatoare, la posturile de inspecție la frontieră).
D. Numărul de eșantioane și modalitățile de eșantionare
Numărul minim recomandat al eșantioanelor care ar trebui extrase în perioada prevăzută în secțiunea II ar trebui
stabilit la un eșantion la fiecare 50 de tone din produsele menționate la litera A, cu un minimum de cinci
eșantioane per stat membru.
E. Metodele
Autoritățile competente ar trebui să utilizeze metodele validate în conformitate cu Decizia 2002/657/CE. Metodele
menționate sunt disponibile pe site-ul internet al Laboratorului european de referință pentru reziduurile de
medicamente de uz veterinar și de contaminanți din produsele alimentare de origine animală pentru reziduurile
enumerate în grupa A la punctul (5) și în grupa B la punctul (2) literele (a), (b) și (e) din anexa I la Directiva
96/23/CE a Consiliului (1), la http://fis-vl.bund.de/Public/irc/fis-vl/Home/main
II. DURATA PLANULUI COORDONAT DE CONTROL
Planul coordonat de control ar trebui aplicat timp de o lună începând de la data adoptării prezentei recomandări sau
cel târziu începând cu 1 martie 2013.
III. RAPORTAREA REZULTATELOR
1. Autoritățile competente ar trebui să raporteze un rezumat al următoarelor informații pentru fiecare dintre acțiunile
menționate în secțiunea I a prezentei anexe:
(a) numărul eșantioanelor extrase, per categorie de produse;
(b) metoda/metodele utilizată/utilizate pentru analiză și tipul analizei efectuate;
(c) numărul de detectări;
(d) controalele ulterioare efectuate în ceea ce privește detectările în produsele menționate la litera A în cadrul
acțiunii 1 în cazurile în care prezența detectată a cărnii de cal depășește 1 %;
(e) controalele ulterioare efectuate în ceea ce privește detectările în produsele menționate la litera A în cadrul
acțiunii 2;
(f) rezultatele controalelor ulterioare;
(g) în ceea ce privește detectările în produsele menționate la litera A în cadrul acțiunii 2, țara în care a fost
certificat pentru sacrificare animalul în cauză.
Raportul ar trebui comunicat Comisiei în termen de 15 zile de la sfârșitul perioadei de o lună menționate în
secțiunea II.
Raportul ar trebui prezentat în conformitate cu formatul care urmează a fi furnizat de Comisie.
2. Autoritățile competente ar trebui să raporteze imediat Comisiei orice rezultat pozitiv al controalelor oficiale
desfășurate în ceea ce privește acțiunile 1 și 2 menționate în secțiunea I, prin Sistemul rapid de alertă pentru
alimente și furaje.
3. De asemenea, autoritățile competente ar trebui să raporteze Comisiei rezultatele oricăror controale efectuate la
solicitarea lor de operatorii din sectorul produselor alimentare. Aceste informații ar trebui să fie însoțite de detaliile
menționate la punctul 1 și să fie prezentate în conformitate cu formatul care urmează a fi furnizat de Comisie.

(1) JO L 125, 23.5.1996, p. 10.
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III
(Alte acte)

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN
DECIZIA AUTORITĂȚII AELS DE SUPRAVEGHERE
NR. 90/12/COL
din 15 martie 2012
privind vânzarea anumitor clădiri situate în incinta bazei militare de la Haslemoen Leir (Norvegia)
scopuri militare să fie vândute la valoarea de piață (3).
Municipalităților în cauză li s-a acordat un drept de
preemțiune.

AUTORITATEA AELS DE SUPRAVEGHERE („AUTORITATEA”),

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European
(„Acordul privind SEE”), în special articolul 61 și Protocolul 26,
având în vedere Acordul între statele AELS privind instituirea
unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție
(„Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de
Justiție”), în special articolul 24,

(4)

Una dintre proprietățile scoase la vânzare a fost baza
militară Haslemoen Leir, situată în municipalitatea
Våler, districtul Hedmark, în care activitățile militare au
încetat la 30 iunie 2003. Statul norvegian a inițiat un
proces de vânzare în luna octombrie a anului 2004, care
a condus la achiziționarea ulterioară a întregii baze
militare de către municipalitatea Våler la prețul de 46
de milioane NOK, în baza contractului din 16 aprilie
2005.

(5)

Haslemoen Leir a funcționat ca bază militară din anii
1950 și este compusă din următoarele: (i) zone forestiere;
(ii) o zonă cultivată; (iii) o zonă de locuințe (denumită și
Storskjæret) și (iv) zonă denumită incinta bazei militare
(Inner Camp).

(6)

Întreaga incintă a bazei militare are o suprafață de apro
ximativ 300 000 m2, cu 44 de clădiri (4) de peste 42 000
m2. Clădirile includ, printre altele, cazărmi și clădiri de
serviciu pentru activități militare, cum ar fi spații de
bucătărie, cinematograf, popota ofițerilor, unități școlare
și de învățământ, zone de instruire și mobilizare, clădiri
de depozitare și garaje. Unele dintre clădirile vechi sunt
renovate, iar baza militară a fost, până în momentul
închiderii, bine conservată.

având în vedere Protocolul 3 la Acordul privind Autoritatea de
Supraveghere și Curtea de Justiție („Protocolul 3”), în special
articolul 1 alineatul (2) din Partea I și articolele 7 alineatul (5)
și 14 din Partea a II-a,
după ce părțile interesate au fost invitate să își prezinte obser
vațiile în conformitate cu dispozițiile respective (1),
Întrucât:
I. FAPTE
1. PROCEDURA
(1)

În temeiul unei plângeri și al mai multor schimburi de
scrisori (Documentele nr. 427226, 422506, 449988,
428521 și 458787), Autoritatea, prin scrisoarea din
24 martie 2010 (Documentul nr. 549786), a informat
autoritățile norvegiene că a inițiat procedura prevăzută la
articolul 1 alineatul (2) Partea I din Protocolul 3 în
legătură cu vânzarea anumitor clădiri situate în incinta
bazei militare Haslemoen Leir.

(2)

Decizia Autorității nr. 96/10/COL din 24 martie 2010 de
inițiere a procedurii a fost publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene și în Suplimentul SEE la acesta (2). Auto
ritățile norvegiene și-au prezentat observațiile prin scri
soarea din 12 mai 2010 și, de asemenea, prin scrisoarea
din 19 noiembrie 2010 (Documentul nr. 557187 și
Documentul nr. 581797). Nu au existat observații de la
terțe părți.
2. HASLEMOEN LEIR

(3)

În 2001, Parlamentul norvegian (Stortinget) a decis ca
proprietățile militare care nu mai sunt utilizate în

(1) Decizia nr. 96/10/COL cu privire la vânzarea anumitor clădiri situate
în incinta bazei militare de la Haslemoen Leir, publicată în JO C 325,
2.12.2010, p. 12 și în Suplimentul SEE nr. 66, 2.12.2010, p. 1.
(2) A se vedea nota de subsol 1.

2.1 Vânzarea Haslemoen Leir de
norvegian municipalității Våler
(7)

către

statul

Atunci când Haslemoen Leir a fost scoasă pe piață spre
vânzare în anul 2004, statul norvegian a solicitat unui
expert evaluator independent, Agdestein Takst & Eien
domsrådgivning, să efectueze o evaluare a Haslemoen
Leir (5). Raportul Agdestein din 22 decembrie 2004
(primul raport Agdestein) a concluzionat că

(3) http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=
21519. A se vedea, de asemenea, Rezoluția regală din 19.12.1997
(„Avhendigsinstruksen”).
(4) Documentele nr. 428521 și 557187.
(5) Documentele nr. 458897, 458902 și 458903 (primul raport Agdes
tein).
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„valoarea investiției” (6) incintei bazei militare, inclusiv
cele 44 de clădiri, era de 39 de milioane NOK, în
cazul vânzării separate a clădirilor. În cazul unei
vânzări în bloc a incintei bazei militare, raportul a
apreciat „valoarea investiției” la 29 de milioane NOK.
Raportul conținea aprecieri ale valorii individuale a
celor mai multe dintre cele 44 de clădiri, inclusiv speci
ficații și scurte descrieri ale fiecărei clădiri și a stării
tehnice ale acestora.
(8)

(9)

(10)

În rapoartele ulterioare și în corespondență, diferența de
10 milioane NOK este menționată ca reducere de 30 %
(sau reducere de aproximativ 30 %). Totuși, reducerea
acordată pentru achiziționarea integrală a incintei bazei
militare este de fapt mai aproape de 25,64 % (scăderea a
10 milioane NOK din 39 de milioane NOK =
25,641025 %).
Cumpărătorul, și anume municipalitatea Våler, i-a angajat
pe evaluatorii independenți Erik Alhaug și Trond Bakke
să evalueze incinta bazei militare și zona de locuințe
numită Storskjæret. Evaluarea acestora s-a bazat, de
asemenea, pe o vânzare în bloc a incintei bazei
militare. Acești experți au calculat valoarea investiției,
adică valoarea de piață preconizată pe baza veniturilor
care vor fi obținute din închirierea clădirilor. Raportul a
fost relativ scurt, de 4 pagini, și nu s-a bazat pe inspecția
fizică a clădirilor, ci pe rapoartele și evaluările existente.
Raportul a luat în considerare costurile necesare pentru
modernizarea clădirilor și transformarea acestora în
componente funcționale pentru închiriere. În raport se
estimează că este nevoie de timp pentru închirierea
tuturor clădirilor, având în vedere poziția geografică a
clădirilor și populația limitată din municipalitatea Våler.
Unele clădiri erau deja închiriate, dar pe termen scurt. În
plus, raportul a subliniat că mai multe dintre clădiri,
inclusiv cazarma, ar trebui demolate, întrucât se aflau
într-o stare precară din punct de vedere tehnic. Având
în vedere că multe dintre celelalte clădiri necesitau
renovări importante, raportul a concluzionat că veniturile
preconizate a se obține din închiriere nu ar acoperi nici
măcar costurile normale de întreținere și exploatare.
Concluzia domnului Alhaug și a domnului Bakke din
18 ianuarie 2005 (raportul Alhaug/Bakke) (7) a fost,
prin urmare, că incinta bazei militare evaluată în bloc
pe baza veniturilor care se vor obține din închiriere
avea valoarea 0 (8).
Pentru a pune în acord constatările din primul raport
Agdestein și din raportul Alhaug/Bakke și pentru a
ajunge la un preț de piață corect, statul norvegian a
solicitat Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning să întoc
mească un nou raport de evaluare pe baza celor două
aprecieri divergente ale valorii. În mandatul prevăzut
pentru această nouă evaluare, s-a solicitat Agdestein să

(6) Potrivit raportului, „valoarea investiției” este valoarea de piață
estimată pentru un investitor care intenționează să închirieze
clădirile contra cost. „Valoarea investiției” este, de asemenea, mai
scăzută decât „valoarea de utilizare”, care reprezintă valoarea de
piață pentru un cumpărător care intenționează să utilizeze clădirile
pentru uz personal. Ambele tipuri de valori sunt prezentate în
raport.
(7) Documentul nr. 428521, anexa 16 (Raportul Alhaug/Bakke).
(8) Valoarea pentru zona Storskjæret a fost evaluată la 12 milioane
NOK.

21.2.2013

prezinte o „valoare medie” pentru Haslemoen Leir. În
raportul privind valoarea medie din 3 martie 2005 (al
doilea raport Agdestein) (9) s-a explicat că această valoare
medie a fost doar una dintre mai multe abordări pentru a
ajunge la o valoare și că, alternativ, o terță parte neutră ar
fi putut lua în considerare valorile estimate în cele două
evaluări existente. Pe baza valorii medii a celor două
evaluări anterioare și cu ajustările anumitor erori
factuale din evaluările anterioare, valoarea de piață a
Haslemoen Leir a fost estimată la 58 de milioane NOK.
Cu toate acestea, raportul estimează că valoarea de piață
a bazei militare ar putea fi redusă cu alte 12 milioane
NOK (10) dacă toată baza, adică cele patru zone diferite,
ar fi vândută în ansamblu.
(11)

În ceea ce privește o evaluare mai specifică a incintei
bazei militare, valoarea medie a fost stabilită inițial la
14,5 milioane (29 de milioane NOK (11) + 0, împărțit la
doi) (12). Totuși, această valoare a fost ajustată în plus cu
1 milion NOK pe baza a două ajustări suplimentare, și
anume valoarea cazărmii și valoarea unui teren
neamenajat în privința căruia reglementările de
amenajare viitoare erau incerte. Astfel, valoarea medie
ajustată a incintei bazei militare, vândută în bloc, a fost
de 15,5 milioane NOK.

(12)

Pe baza celui de-al doilea raport Agdestein, municipa
litatea a preluat Haslemoen Leir la 1 iunie 2005 pentru
un preț de 46 de milioane NOK. Astfel, municipalitatea a
beneficiat de cele două reduceri menționate mai sus,
pentru
„reducerea
de
aproximativ
30 %” (13)
achiziționarea incintei bazei militare ca o singură
entitate și „reducerea cantitativă” suplimentară de 20 %,
pentru achiziționarea Haslemoen Leir în ansamblu.
2.2 Vânzarea de către municipalitatea Våler a unor
părți din incinta bazei militare în favoarea
Haslemoen AS

(13)

Municipalitatea Våler a specificat clar că va vinde
Haslemoen Leir cumpărătorului care va dezvolta zona
într-un mod adecvat și va crea cât mai multe locuri de
muncă. Aceasta a explicat că, deși mai multe părți și-au
manifestat interesul în legătură cu unele dintre clădirile
din incinta bazei militare, a dorit să găsească un
cumpărător care să garanteze o dezvoltare uniformă și
o utilizare optimă a incintei bazei militare.

(14)

Pentru a satisface cerința municipalității, trei părți diferite,
care și-au manifestat fiecare interesul pentru anumite
părți ale incintei bazei militare, au constituit o nouă

(9) Documentul nr. 428521, anexa 3 (al doilea raport Agdestein).
(10) 20 % reducere.
(11) 29 de milioane NOK a fost valoarea incintei bazei în conformitate
cu primul raport Agdestein și a inclus o reducere de 10 milioane
NOK cu condiția ca incinta bazei să fie vândută în bloc.
(12) Pe lângă evaluarea valorii medii a incintei bazei la 14,5 milioane
NOK, valoarea medie a Storskjæret a fost evaluată la 13,5 milioane
NOK, suprafața cultivată la 8,3 milioane NOK și zona împădurită la
25,2 milioane NOK. Din cauza erorilor din evaluările anterioare,
suma totală de 61,5 milioane NOK pentru Haslemoen Leir a fost
ajustată în minus la 58 de milioane NOK, inclusiv reducerea pentru
achiziționarea incintei bazei militare în bloc.
(13) A se vedea considerentul 8 de mai sus.
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societate, denumită Haslemoen AS (14). Aceasta și-a
exprimat intenția de a folosi proprietatea pentru activități
de cazare, precum și pentru diferite activități și
evenimente culturale și sportive. Grupurile țintă erau
armata, furnizorii de servicii de securitate și industria
automobilelor.
(15)

La 27 februarie 2006, Consiliul Municipal (Kommunes
tyret) a aprobat vânzarea a 29 dintre cele 44 de clădiri
din zona incintei bazei militare în favoarea Haslemoen
AS pentru suma totală de 4 milioane NOK. Clădirile care
fac obiectul vânzării includ clădiri de cazare și cazărmi,
popote pentru ofițeri și soldați, cu spații de bucătărie, sală
de spectacole, cinematograf, o unitate de învățământ,
încălzire centrală, o clădire de birouri, un salon de
spital și mai multe garaje.

(16)

Din documentele pregătitoare pentru ședința Consiliului
Municipal din 27 februarie 2006 reiese că au existat
îndoieli cu privire la valoarea proprietății și la măsura
în care prețul de vânzare ar putea implica un ajutor de
stat. Documentele fac referire la scrisoarea unui avocat
din Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și
Regionale (KS), primită în aceeași zi. Scrisoarea făcea la
normele SEE privind ajutoarele de stat și la faptul că o
vânzare la o valoare mai mică decât valoarea de piață ar
putea implica un ajutor de stat. În plus, în scrisoare se
menționa faptul că două oferte, inclusiv oferta
Haslemoen AS, vizând majoritatea clădirilor din incinta
bazei militare, valorau împreună 6 milioane NOK. După
ce a invocat orientările Autorității privind vânzarea tere
nurilor și metodele prevăzute în orientări pentru
excluderea ajutorului de stat, avocatul s-a referit la al
doilea raport Agdestein, în care valoarea incintei bazei
militare a fost stabilită inițial la 14,5 milioane NOK. În
comparație cu oferta de 6 milioane NOK, avocatul a
afirmat că acceptarea ofertelor primite ar presupune un
risc considerabil de vânzare la o sumă inferioară valorii
de piață și, prin urmare, o încălcare a normelor privind
ajutoarele de stat. În acest sens, avocatul a recomandat
efectuarea unei noi evaluări și amânarea deciziei
Consiliului Municipal privind vânzarea, până la efectuarea
reevaluării respective.

(17)

(18)

Pe această bază, șeful Consiliului Municipal (Rådmannen)
a recomandat acestuia să amâne chestiunea și să aștepte
clarificări suplimentare. Propunerea a fost respinsă de
majoritatea Consiliului Municipal (13 la 6), care a
aprobat vânzarea, dar a precizat că ar trebui să se
obțină de la avocații KS o evaluare corectă a riscurilor
problemelor în materie de concurență. Mai mult,
Consiliul Municipal a împuternicit Comitetul executiv
municipal (Formannskapet) să evalueze riscul (15).
Autoritatea nu a primit niciun fel de evaluări de risc
ulterioare, recomandate de Consiliul Municipal. Cu toate
acestea, municipalitatea a explicat că evaluatorul proprie
tății, domnul Bakke, care a efectuat o evaluare în numele
municipalității atunci când proprietatea a fost
achiziționată de la statul norvegian în anul 2005, a
oferit asistență municipalității și în procesul de vânzare

(14) Acționarii societății erau International Training Centre (48 %),
Haslemoen Kultur og Aktivitetssenter (48 %) și Norsk Trafikksenter
(4 %).
(15) Ar trebui să evalueze, în special, dacă riscul a fost „moderat”.
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cu Haslemoen AS din 2006. Deși nu s-a efectuat nicio
evaluare specifică a celor 29 de clădiri, municipalitatea a
înaintat două evaluări ale prețului de vânzare efectuate de
domnul Bakke, ambele din 2 mai 2006.
(19)

Calculele din 2 mai 2006, care vor fi descrise în detaliu
mai jos, au fost prezentate cu scopul de a se demonstra
că municipalitatea a vândut cele 29 de clădiri pentru un
preț mai mare decât cel suportat inițial de municipalitate.
Cu toate acestea, nu este clar pentru Autoritate dacă
aceste calcule au fost prezentate municipalității și luate
în considerare de aceasta înainte de a fi semnat
contractul. În corespondența cu Autoritatea, municipa
litatea a subliniat că evaluările au fost luate în considerare
înainte ca acordul de vânzare să fie aprobat în mod
oficial. Cu toate acestea, nu există nicio referire la
evaluările respective, în niciuna dintre transcrierile sau
documentele pregătitoare de la ședințele Consiliului
Municipal sau ale Comitetului executiv municipal, care,
așa cum s-a menționat mai sus, a fost împuternicit să
evalueze riscul potențialelor preocupări privind
concurența.

(20)

În prima dintre cele două evaluări ale prețului de vânzare
din 2 mai 2006, s-a estimat că suma plătită inițial de
municipalitate pentru achiziționarea incintei bazei
militare în 2005 a fost de 12,4 milioane NOK. Punctul
de plecare pentru evaluare a fost al doilea raport
Agdestein, în care valoarea incintei bazei militare a fost
estimată la 15,5 milioane NOK, (a se vedea considerentul
11 de mai sus). Din această sumă au fost deduse 3,1 mi
lioane NOK, reprezentând reducerea de aproximativ 20 %
acordată municipalității pentru achiziționarea întregii
proprietăți Haslemoen Leir ca o singură entitate (a se
vedea considerentele 10 și 12 de mai sus). Astfel, în
evaluare se concluzionează că suma de 12,4 milioane
NOK reprezintă o valoare „medie” a incintei bazei.

(21)

A doua evaluare, din aceeași dată, 2 mai 2006, conține
un calcul al valorii clădirilor din incinta bazei militare,
inclusiv cele 29 de clădiri care fac obiectul contractului
cu Haslemoen AS. Calculul nu s-a bazat pe o evaluare a
clădirilor ca atare, ci pe calculul aplicat în locul costului
inițial al incintei bazei militare de 12,4 milioane NOK ca
punct de plecare, înainte de deducerea valorii estimate a
clădirilor din incinta bazei militare care nu au fost
vândute către Haslemoen AS.

(22)

În primul rând, calculul a estimat că valoarea totală a 5
clădiri (16) rămase în proprietatea municipalității Våler era
de aproximativ 3,67 milioane NOK. Această valoare a
fost parțial bazată pe valoarea medie (sau 50 %) din
valorile stabilite în primul Raport Agdestein (a se vedea
considerentul 11 de mai sus). Pentru două dintre clădiri,
calculul a aplicat, în schimb, evaluări individuale mai
recente, în urma cărora au rezultat valori mai mari.
Clădirile respective sunt clădirea nr. 3 (sala de sport) și
clădirea nr. 45 (o clădire combinată cu spații de depo
zitare, birouri și ateliere). În primul raport Agdestein,
valoarea clădirii nr. 45 a fost evaluată la 1,9 milioane
NOK (17). Astfel, valoarea medie a fost de 950 000 NOK.
Cu toate acestea, evaluarea mai nouă a clădirii nr. 45 la

(16) Clădirile nr. 3, 32, 34, 44 și 45.
(17) În primul raport Agdestein, suma de 1,9 milioane NOK a inclus, de
asemenea, două garaje, clădirile nr. 6 și 8.
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care a făcut referire calculul a estimat valoarea la
3 milioane NOK. Celelalte 4 clădiri păstrate de municipa
litate (clădirile nr. 32, 34, 44 și 3) au fost evaluate la
662 500 NOK. Astfel, valoarea totală a celor 5 clădiri ale
municipalității a fost stabilită la 3 662 500 NOK (apro
ximativ 3,67 milioane NOK).
(23)

Următoarea reducere operată în calcul a vizat alte 11
clădiri din incinta bazei militare, pentru care calculul a
făcut referire la o ofertă de 5 milioane NOK din partea
Norsk Trafikksenter din 26 aprilie 2006 (18).

(24)

Prin adunarea prețului contractului de 4 milioane NOK
pentru cele 29 de clădiri în contractul cu Haslemoen AS,
domnul Bakke a estimat o valoare totală de vânzare a
incintei bazei militare de 12,67 milioane NOK (3,67 + 5
+ 4 = 12,67).

(25)

Contractul între municipalitate și Haslemoen AS a fost
semnat la 22 mai 2006.

se considere că prețul total de achiziție de 46 de milioane
NOK, bazat pe valoarea medie – inclusiv reducerea –,
reprezintă valoarea de piață a incintei bazei militare și
că valoarea medie a incintei bazei militare de 12,4 mi
lioane NOK este valoare de piață pentru cele 44 de clădiri
situate în acea zonă.
(28)

Pentru a stabili costul inițial pentru municipalitate al
celor 29 de clădiri, municipalitatea consideră că a fost
corect să se deducă valoarea celorlalte proprietăți din
cadrul incintei bazei militare care nu au făcut obiectul
contractului de vânzare. Astfel, luând în considerare
suma de 12,4 milioane NOK, pe care municipalitatea a
plătit-o pentru cele 44 de clădiri în anul precedent, și
deducerea valorii proprietăților care nu fac obiectul
contractului de vânzare, este posibil, din punctul de
vedere al municipalității, să se concluzioneze că suma
de 4 milioane NOK a fost prețul de piață pentru cele
29 de clădiri în cauză. Pentru a susține această concluzie,
municipalitatea a făcut referire la calculele din 2 mai
2006 efectuate de domnul Bakke, descrise mai sus. În
corespondența cu Autoritatea, municipalitatea a
observat că valoarea medie a incintei bazei militare ar
trebui stabilită la 12,4 milioane NOK și că „valoarea
proprietăților care nu fac obiectul contractului este mai mare
decât valoarea întregii incinte a bazei militare”. Autoritatea
presupune că, prin această declarație, municipalitatea a
dorit să sublinieze că valorile de vânzare ale tuturor
clădirilor din incinta bazei militare, astfel cum au fost
calculate de domnul Bakke, au depășit costul inițial de
12,4 milioane NOK cerut de municipalitate.

(29)

În ceea ce privește valoarea celorlalte clădiri din incinta
bazei militare care nu au fost vândute către Haslemoen
AS, municipalitatea a înaintat, de asemenea, raportul de
evaluare din 15 martie 2006, întocmit de domnul Erik
Alhaug, care viza, în principal, aceleași clădiri pentru care
Norsk Trafikksenter a depus o ofertă (nr. 28, 35, 36, 37,
38, 39, 46, 47, 50 și 94). Raportul a evaluat valoarea
totală a acestor 10 clădiri la 5,5 milioane NOK, în cazul
vânzării în bloc, și la 6,65 milioane NOK, în cazul
vânzării separate.

(30)

Astfel, pe baza acestor calcule și evaluări, municipalitatea
a susținut că prețul de 4 milioane NOK pentru 29 de
clădiri vândute către Haslemoen AS corespundea valorii
de piață. Prin urmare, valoarea totală a incintei bazei
militare a fost următoarea: 3,67 milioane NOK (valoarea
clădirilor pe care municipalitatea intenționa să le
păstreze), plus 5 milioane NOK (oferta din partea Norsk
Trafikksenter sau, alternativ, 5,5 milioane NOK, astfel
cum s-a estimat în evaluarea ulterioară a valorii), plus
4 milioane NOK (prețul pentru cele 29 de clădiri către
Haslemoen AS) = 12,67 milioane NOK, sumă ce
depășește costul inițial al municipalității, de 12,4 mi
lioane NOK.

(31)

Municipalitatea mai amintește că în contractul de vânzare
dintre municipalitatea Våler și Haslemoen AS există
elemente care au un efect de reducere a prețului. Muni
cipalitatea face referire la obligația impusă cumpără
torului de a închiria cu titlu gratuit clădirea școlii
achiziționată pentru o perioadă de un an, și la faptul
că niciuna dintre evaluări nu ia în considerare posibila
poluare a solului.

3. OBSERVAȚIILE AUTORITĂȚILOR NORVEGIENE
(26)

În decizia sa de inițiere a procedurii din 24 martie 2010,
Autoritatea și-a exprimat îndoielile cu privire la faptul că
prețul de 4 milioane NOK pe care Haslemoen AS l-a
plătit pentru achiziționarea celor 29 de clădiri de la
municipalitatea Våler a reprezentat valoarea de piață și,
prin urmare, că vânzarea fost încheiată în conformitate
cu principiul investitorului în economia de piață. Ca
răspuns la decizia de inițiere a procedurii, autoritățile
norvegiene au transmis două scrisori de la municipa
litatea Våler (19).
Municipalitatea Våler a recunoscut că nu a aplicat niciuna
dintre metodele din orientările Autorității privind
vânzarea de terenuri în legătură cu stabilirea prețului de
piață, în vederea excluderii prezenței ajutorului de stat,
dar că acest lucru nu indică implicarea unui ajutor de
stat. Municipalitatea a explicat că „la vânzarea clădirilor,
municipalitatea dorea să stabilească o nouă activitate în zona
bazei. Astfel, în stabilirea prețului clădirilor, municipalitatea sa orientat mai degrabă în funcție de planurile promise de
cumpărători privind crearea de locuri de muncă decât în
funcție de principiile aplicate pentru stabilirea prețului la
cumpărare” (20).

(27)

De asemenea, municipalitatea a făcut referire la decizia de
inițiere a procedurii în care Autoritatea a explicat că, în
măsura în care un proces de vânzare anterior a
determinat prețul de piață, o autoritate publică poate
utiliza costul său inițial ca indicație privind prețul de
piață, cu excepția cazului în care, de la data achiziției, a
trecut o perioadă de timp semnificativă. Municipalitatea a
remarcat că Autoritatea a subliniat incertitudinea inerentă
în cazul acestui tip de teren, o fostă bază militară situată
într-o zonă izolată. Potrivit municipalității, este corect să

(18) Autorității nu i s-a furnizat documentația pentru acea ofertă. Cu
toate acestea, municipalitatea a explicat că a fost o ofertă verbală de
5 milioane NOK pentru 11 dintre clădirile din incinta bazei militare
(nr. 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 46, 47, 50 și 93). Conform
evaluării valorii medii, aceleași clădiri ar avea o valoare de 3,7 mi
lioane NOK.
(19) Nu s-au primit observații de la părți terțe.
(20) Documentul nr. 581797.
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În final, municipalitatea susține că a fost corect să
transfere către Haslemoen AS ambele reduceri acordate
municipalității la data achiziționării bazei militare de la
stat. Deși, în acest sens, municipalitatea înțelege îndoiala
exprimată de Autoritate în decizia sa de inițiere a proce
durii, aceasta a explicat că, deși doar o parte dintre cele
44 de clădiri din incinta bazei militare au fost vândute,
contractul de vânzare dintre municipalitatea Våler și
Haslemoen AS se bazează pe ipoteza că respectivul
cumpărător va dezvolta și va exploata întreaga incintă a
bazei militare, precum și zonele externe, în bloc,
împreună cu municipalitatea Våler. Prețul de vânzare de
4 milioane NOK către Haslemoen AS reflectă această
presupunere. Acesta este și motivul pentru care, atunci
când se ajunge la prețul final, ar trebui aplicată reducerea
de 30 % pentru incinta bazei militare vândută în bloc,
plus o reducere suplimentară de 20 % pentru întreaga
proprietate Haslemoen Leir. Această a doua reducere nu
poate fi înțeleasă ca o reducere în bloc, care nu ar fi
aplicabilă în cazul în care cumpărătorul nu ar achiziționa
întreaga bază. Municipalitatea a subliniat faptul că a
încercat să se ocupe de vânzare într-un mod care să nu
ridice probleme în ceea ce privește normele SEE privind
ajutoarele de stat.

proceduri nu a fost urmată când municipalitatea Våler
a vândut cele 29 de clădiri către Haslemoen AS.
(36)

Secțiunea 2.2 litera (d) din Orientări prevede: „costurile
inițiale suportate de autoritatea publică pentru achiziționarea
terenului sau clădirilor constituie o indicație privind prețul de
piață”, cu excepția cazului în care de la achiziția de către
municipalitate nu s-a scurs o perioadă de timp semnifi
cativă. Valoarea de piață nu trebuie să fie stabilită sub
costul inițial în primii trei ani de la achiziție. Este de la
sine înțeles că costul inițial, ca indicator al valorii de piață
pentru următorii trei ani, se aplică numai în măsura în
care terenurile sau clădirile au fost achiziționate în primă
instanță la valoarea de piață.

(37)

Prin urmare, deși cele 29 de clădiri în cauză au fost
vândute către Haslemoen AS la mai puțin de un an de
la data la care municipalitatea a dobândit Haslemoen Leir
de la stat, se pun două întrebări. În primul rând, dacă
vânzarea anterioară a Haslemoen Leir de către statul
norvegian municipalității Våler s-a derulat în condițiile
pieței. În al doilea rând, presupunând că așa s-a
întâmplat, dacă municipalitatea Våler a vândut ulterior
părțile relevante din incinta bazei militare către
Haslemoen AS la un preț care să corespundă cel puțin
costului inițial suportat de municipalitate.

II. EVALUARE
4. PREZENȚA AJUTORULUI DE STAT

4.1 Măsura în care municipalitatea a dobândit
Haslemoen Leir în condițiile pieței

Articolul 61 alineatul (1) din Acordul privind SEE
(33)

Articolul 61 alineatul (1) din Acordul privind SEE
prevede:
„Cu excepția dispozițiilor contrare din prezentul acord,
orice ajutor acordat de statele membre ale CE, de statele
AELS sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice
formă, care denaturează sau amenință să denatureze
concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau
a producției de anumite bunuri, în măsura în care
acestea afectează schimburile comerciale dintre părțile
contractante, este incompatibil cu aplicarea prezentului
acord.”

(34)

(38)

Astfel cum s-a arătat mai sus, în negocierile dintre stat și
municipalitatea Våler, a existat o mare incertitudine
privind valoarea de piață a proprietății Haslemoen Leir,
în special privind valoarea incintei bazei militare. Primul
raport Agdestein a estimat valoarea investiției incintei
bazei militare la 39 de milioane NOK (sau 29 de
milioane NOK în cazul vânzării în bloc) și valoarea de
utilizare la 44 milioane NOK, iar evaluarea Alhaug/Bakke
a estimat valoarea investiției tuturor clădirilor de acolo la
0 NOK.

(39)

În opinia Autorității, evaluările anterioare cu privire la
acest tip de teren, o fostă bază militară cu clădiri vechi,
dar relativ bine conservate, atât clădiri de locuit, cât și
alte clădiri, situate într-o zonă izolată, vor implica întot
deauna un grad considerabil de incertitudine. Cu toate
acestea, diferența mare dintre evaluări, în acest caz,
poate fi și urmarea diferitelor ipoteze cu privire la
destinația viitoare, inclusiv în cazul în care clădirile ar
fi păstrate pentru închiriere sau vândute, fie separat, fie
împreună. Astfel cum arată primul raport Agdestein,
astfel de variații pot avea un impact considerabil.
Pentru Autoritate este oarecum dificil de înțeles că
părțile la tranzacție nu au asigurat o mai bună aliniere
a ipotezelor de bază înainte de finalizarea evaluărilor.

(40)

Aceasta cu atât mai mult cu cât, la scurt timp după ce au
constatat discrepanța între evaluări, au fost de acord să
reconcilieze punctele de pornire diferite, ajungând, pur și
simplu, la o medie. Aplicarea unei astfel de metode
precum cea descrisă pentru determinarea valorii reale
de piață a unei proprietăți vaste și speciale, cum este
Haslemoen Leir, pare discutabilă. În opinia Autorității,
o procedură mai adecvată ar fi fost să numească
experți noi sau cel puțin să reconcilieze evaluările în
ceea ce privește aprecierea destinației viitoare comparabile
a bazei și o evaluare mai detaliată a factorilor care au

Pentru a constitui ajutor de stat în sensul articolului 61
alineatul (1) din Acordul privind SEE, vânzarea trebuie să
confere un avantaj economic beneficiarului. În cazul în
care tranzacția a fost realizată în conformitate cu prin
cipiul investitorului în economia de piață, și anume, dacă
municipalitatea a vândut terenul la valoarea sa de piață,
iar condițiile tranzacției ar fi fost acceptabile pentru un
vânzător privat, tranzacția nu a implicat un ajutor de stat.
Orientările Autorității – costul inițial

(35)

Orientările Autorității privind ajutoarele de stat în
legătură cu elementele de ajutor de stat în vânzările de
terenuri și clădiri de către autoritățile publice explică
modul în care Autoritatea aplică normele privind
ajutoarele de stat atunci când evaluează vânzarea de
terenuri și clădiri publice. Secțiunea 2.1 descrie o
vânzare prin intermediul unei proceduri de licitație
necondiționată. Secțiunea 2.2 descrie o vânzare bazată
pe evaluarea unui expert independent. Aceste două
proceduri permit statelor AELS să trateze vânzările de
terenuri și clădiri într-o manieră care exclude în mod
normal existența unui ajutor de stat. Astfel cum s-a
menționat mai sus, niciuna dintre aceste două
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cauzat discrepanța inițială uriașă. În acest sens, Auto
ritatea reamintește că Parlamentul norvegian (Stortinget)
a decis că fostele baze militare trebuie vândute la valoarea
de piață ( a se vedea considerentul 3 de mai sus).
(41)

De asemenea, evaluările ulterioare ale valorii unor părți
ale incintei bazei militare, puse la dispoziția Autorității în
cursul investigației, par să opereze cu valori mai mari ale
clădirilor din incinta bazei militare decât ceea ce a
rezultat din soluția de compromis (a se vedea conside
rentele 22 și 29 de mai sus).

(42)

Privită izolat, ca o tranzacție între organisme publice, o
astfel de procedură nu poate fi un motiv de îngrijorare.
Cu toate acestea, deoarece cumpărătorul, ca în cazul de
față, nu a intenționat să păstreze proprietățile, ci a
prevăzut mai degrabă o revânzare către entități private
după o scurtă perioadă de timp, problema valorii de piață
devine inevitabilă. În special atunci când cumpărătorul nu
efectuează o nouă evaluare a valorii, ci mai degrabă vinde
proprietatea la același preț sau chiar la un preț mai mic
unui cumpărător ales în prealabil.

(43)

(44)

(45)

(46)

Totuși, cert este că statul a vândut baza militară munici
palității Våler pe baza unei evaluări a unui expert inde
pendent, și anume cel de-al doilea raport Agdestein.
Desigur, metoda invocată în această evaluare - așanumita „valoare medie” - nu a fost altceva decât un
calcul simplu, în care valorile celor două evaluări ante
rioare au fost adunate și apoi împărțite la 2. Pentru o
astfel de metodă nu este nevoie de expertiză externă, iar
calculul în sine nu este mai convingător pentru simplul
fapt că este efectuat de către un expert independent.
Raportul este, de asemenea, destul de succint, puțin
peste o pagină și, privit izolat, pare a avea un caracter
destul de aproximativ.
Cu toate acestea, raportul trebuie să fie privit în lumina
celor două evaluări anterioare ale valorilor, care sunt
mult mai detaliate și aprofundate, în special primul
raport Agdestein, care conținea evaluările individuale ale
tuturor clădirilor din incinta bazei militare. În plus, Auto
ritatea a remarcat că au fost aduse anumite modificări și
ajustări evaluărilor anterioare în al doilea raport
Agdestein. Aceasta indică faptul că evaluarea reînnoită a
fost oarecum mai detaliată decât un simplu calcul al
mediei. În cele din urmă, Autoritatea observă că
raportul, în pofida declarației sale cu privire la existența
altor metode de determinare a valorii, nu a contestat
reprezentativitatea valorii medii pentru prețul de piață.
Astfel, având în vedere incertitudinea considerabilă
inerentă unei evaluări a unei foste baze militare care
cuprinde diverse domenii și tipuri de clădiri, situate
într-o zonă izolată, cu o populație relativ mică, Autori
tatea, deși are îndoieli, concluzionează că proprietatea
Haslemoen Leir a fost vândută de stat municipalității
Våler la valoarea de piață.
Prin urmare, următoarea întrebare este dacă municipali
tatea, vânzând ulterior unele părți din incinta bazei
militare către Haslemoen AS, a realizat vânzarea la un
preț cel puțin corespunzător costului său inițial.
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4.2 Măsura în care prețul pentru cele 29 de clădiri a
corespuns costurilor inițiale
(47)

Evaluarea măsurii în care prețul de vânzare pentru 29 de
clădiri a corespuns costurilor inițiale pare complicată,
deoarece nu s-a clarificat niciodată în mod explicit în
contractul încheiat între stat și municipalitate prețul
plătit de aceasta din urmă pentru diferite clădiri din
incinta bazei militare. În schimb, a plătit o sumă fixă
de 15,5 milioane NOK, care a inclus o reducere „de apro
ximativ 30 %” (21) pentru achiziționarea în bloc a incintei
bazei militare. În final, municipalitatea a primit o
reducere suplimentară de 20 % pentru achiziționarea
tuturor celor patru zone ale bazei militare.

(48)

Există diferite metode pentru a se stabili suma plătită
efectiv municipalitate pentru cele 29 de clădiri din
incinta bazei militare, de exemplu, pe baza numărului
de clădiri sau a valorii, în comparație cu numărul total
de clădiri sau cu valoarea totală. Totuși, astfel cum se
arată mai sus, nu este clar pentru Autoritate dacă muni
cipalitatea, înainte de a vinde în favoarea Haslemoen AS,
a efectuat de fapt astfel de calcule pentru a determina
costul său inițial pentru cele 29 de clădiri. Autoritatea nu
a primit nicio documentație actuală care să ateste faptul
că respectivele calcule au fost efectuate în timpul nego
cierilor sau ulterior, când vânzarea a fost amânată până la
aprobarea Consiliului Municipal.

(49)

În cursul procedurii administrative, municipalitatea a
făcut referire la diferite considerente și obiective, cum
ar fi crearea de noi locuri de muncă și posibilități de
dezvoltare în viitor a incintei bazei militare ca întreg,
în beneficiul comunității locale. Deși aceste considerații
nu sunt neapărat incompatibile cu o vânzare la valoarea
de piață, nici nu dovedesc faptul că punctul de plecare a
fost o vânzare fără elemente de ajutor de stat. În plus,
municipalitatea, în răspunsul la întrebarea specifică a
Autorității, a recunoscut că nu poate prezenta
documente privind valoarea reală, la momentul
vânzării, a proprietăților în cauză.

(50)

Modul în care Consiliul Municipal a gestionat vânzarea,
amplifică incertitudinea cu privire la posibilul ajutorul de
stat. Astfel cum s-a arătat mai sus, municipalitatea nici nu
a organizat o licitație deschisă, nici nu a solicitat o
evaluare a unui expert independent pentru imobilele pe
care le-a vândut. Ulterior, nu a pus în aplicare reco
mandarea primită de la consilierul juridic extern din KS
și de la șeful Consiliului Municipal cu privire la amânarea
vânzării și la clarificarea valorii. Consiliul Municipal a
aprobat vânzarea, cu condiția efectuării de către KS a
evaluării riscurilor în legătură cu eventualele probleme
ce pot apărea în materie de concurența și prezentarea
acesteia comitetului executiv, însă Autoritatea nu a
primit informații suplimentare cu privire la aceste
evaluări de risc efectuate ulterior.

(51)

Municipalitatea a invocat două calcule din 2 mai 2006,
primite de la evaluatorul extern al proprietății municipa
lității (a se vedea descrierea de mai sus de la conside
rentele 20 și 21). Municipalitatea a afirmat că prima
evaluare demonstrează că, pentru achiziționarea incintei

(21) A se vedea considerentul 8 de mai sus.
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bazei militare, costul inițial suportat de municipalitate a
fost de 12,4 milioane NOK. Se susține că în cea de a
doua evaluare se arată că valoarea celorlalte clădiri din
incinta bazei militare care nu au fost vândute către
Haslemoen AS au avut o valoare estimată de aproximativ
3,67 și, respectiv, 5 milioane NOK. Deduse din costul
inițial de 12,4 milioane, aceste evaluări arată, conform
municipalității, că,inițial, costul pentru cele 29 de clădiri
nu a depășit 4 milioane NOK.
(52)

va dezvolta și opera întreaga incintă a bazei militare,
precum și zonele externe, în bloc, împreună cu munici
palitatea Våler. Conform municipalității, acesta a fost
motivul pentru care ambele reduceri, reducerea de 30 %
pentru incinta bazei militare vândută în bloc și reducerea
suplimentară de 20 % pentru întreaga proprietate
Haslemoen Leir au fost acordate Haslemoen AS.
(57)

Deși limitările privind destinația viitoare a unui imobil
pot reprezenta un factor de reducere a valorii, Autoritatea
nu are cunoștință de astfel de restricții în cazul de față,
care ar justifica reducerile considerabile. Nu pare să existe
nicio prevedere în contractul de vânzare sau în orice alte
documente actuale prezentate Autorității care să reflecte
vreo obligație specială sau de altă natură a cumpără
torului de a gestiona proprietățile în colaborare cu muni
cipalitatea.

(58)

Astfel cum se menționează mai sus, ideea că o revânzare
cel puțin la costul inițial poate exclude un ajutor de stat
se bazează pe condiția ca terenurile sau clădirile să fi fost
achiziționate în primă instanță la valoarea de piață. Chiar
dacă o autoritate publică, precum în cazul de față, a
cumpărat mai mult decât proprietatea pe care a
revândut-o și, în acest sens, i s-au acordat reduceri semni
ficative de cantitate, nu se poate presupune că reducerile
sunt garantate în cazul revânzării. O astfel de decizie
trebuie să depindă de o evaluare a măsurii în care piața
ar fi aplicat aceleași reduceri și pentru a doua tranzacție,
mai limitată.

(59)

În cazul de față, acest lucru pare puțin probabil, deoarece
ambele reduceri au fost acordate ca reduceri de cantitate,
întemeiate în special pe faptul că respectivul cumpărător
a achiziționat întreaga suprafață în cauză. Într-adevăr, o
astfel de reducere dublă pare a fi exclusă în cazul de față,
deoarece așa-numita reducere de 30 % a fost acordată
pentru achiziționarea incintei bazei militare ca atare.
Astfel, reducerea suplimentară de 20 % trebuie să fie
legată de faptul că municipalitatea, în calitate de
cumpărător, a achiziționat în plus și alte zone. Acesta
pare să fie temeiul efectiv al reducerii, astfel cum se
explică în al doilea raport Agdestein citat mai sus. Pe
această bază și în lipsa oricărei evaluări actuale
contrare, Autoritatea conchide că nu există niciun temei
pentru a presupune că piața ar fi aplicat o reducere
suplimentară de 20 % în cazul în care doar anumite
părți din incinta bazei militare ar fi fost scoase la vânzare.

Autoritatea nu împărtășește opinia conform căreia aceste
calcule demonstrează că respectivele clădiri au fost
vândute la valoarea de piață. Aceasta contestă atât
punctul de plecare în ceea ce privește costul inițial al
incintei bazei militare, cât și metoda de deducere a
valorii presupuse a altor clădiri pentru stabilirea „restului”
costului inițial.
Reducerea de 20 %

(53)

În ceea ce privește punctul de plecare, calculele se referă
la valoarea incintei bazei militare, astfel cum a fost
stabilită în al doilea raport Agdestein, la 15,5 milioane
NOK. Apoi a fost dedusă reducerea de 20 % acordată
municipalității pentru achiziționarea întregii baze
militare, astfel încât valoarea incintei bazei militare a
rămas la 12,4 milioane NOK.

(54)

Temeiul acestei reduceri este explicat în al doilea raport
Agdestein:
„În opinia noastră, la o achiziție în comun a patru zone
destinate unor activități atât de diferite, piața ar include o
reducere de preț pentru risc și costuri mai mari de exploatare,
printre altele. Cu toate acestea, cumpărătorul ar avea rapid
posibilitatea de a „se răzgândi”după achiziție și de a vinde,
de exemplu, terenurile agricole sau forestiere separat, ceea ce
arată opusul. Atât în evaluarea zonei de locuințe, cât și a
incintei bazei militare este inclusă deja o „reducere cantitativă”
de aproximativ 30 %, ca urmare a vânzării colective a fiecăreia
dintre aceste componente. În opinia noastră, este necesară o
reducere suplimentară a valorii, de aproximativ 20 % (-12 mi
lioane), în cazul unei vânzări în comun a întregii baze în bloc,
și anume de la 58 de milioane NOK, la 46 de milioane
NOK” (22).

(55)

Astfel, reducerea de 20 % a fost legată în mod specific de
faptul că municipalitatea a cumpărat întreaga bază
militară, și anume toate cele patru zone menționate
mai sus, la considerentul 5.

(56)

Evaluarea din 2 mai 2006 menționată anterior nu
conține nicio argumentație conform căreia piața ar
impune o reducere similară în cazul în care o parte a
uneia dintre cele patru zone ar fi scoasă la vânzare.
Pentru a justifica reducerile acordate Haslemoen AS,
municipalitatea a făcut referire la faptul că respectivul
contract de vânzare între municipalitatea Våler și
Haslemoen AS s-a bazat pe presupunerea că achizitorul

(22) „Vi tror at markedet ved et samlet kjøp av fire forsåvidt ulike virksomhet
sområder vil legge inn en prisreduksjon for bl.a risiko og høyere driftskos
tnader. Imidlertid vil kjøper fort kunne ”snu seg rundt” etter kjøpet og selge
f.eks. jorda eller skogen videre enkeltvis, som taler motsatt vei. Det ligger
allerede inne ca. 30% ”kvantumsrabatt” i takstene for både bolig og
leirområdet, pga samlet salg av hver av disse takstobjekt. Vi tror på en
ytterligere verdireduksjon på 20% (- kr12 mill) ved samlet salg av hele
leiren under ett, dvs fra kr 58 mill til 46 mill.”
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Reducerea de 30 % (23)
(60)

În ceea ce privește așa-numita reducere de 30 %, Auto
ritatea amintește că al doilea raport Agdestein a clarificat
faptul că valoarea incintei bazei militare de 15,5 milioane
NOK a inclus reducerea de 10 milioane NOK și că a fost
o estimare a ceea ce ar impune piața pentru
achiziționarea incintei bazei militare în bloc, adică toate
cele 44 de clădiri. Prin urmare, este necesar să se evalueze
dacă municipalitatea ar fi putut acorda o reducere
similară Haslemoen AS în cazul în care ar fi achiziționat
doar părți ale incintei bazei militare.

(23) A se vedea alineatul 8 de mai sus.
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(61)

(62)

(63)
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Măsurată în numărul de clădiri, vânzarea a inclus 29
dintre cele 44 de clădiri (24), adică aproximativ 2/3
dintre clădiri. Acest lucru ar putea indica o bază pentru
o reducere cantitativă. Măsurate ca valoare, din calculele
efectuate de municipalitate rezultă că cele 29 de clădiri
reprezintă o cotă mult mai mică din valoarea totală a
incintei bazei militare decât clădirile rămase. O valoare de
4 milioane NOK pentru cele 29 de clădiri în cauză
reprezintă puțin sub 1/3 din valoarea totală, comparativ
cu 3,67 milioane NOK pentru clădirile păstrate de muni
cipalitate și 5 milioane NOK pentru cele 11 clădiri
rămase.

În diferite rapoarte de evaluare prezentate în acest caz,
menționate mai sus la considerentele 7 și 10, se argu
mentează că vânzarea mai multor clădiri în bloc are un
efect de reducere a prețului. În plus față de cele două
rapoarte Agdestein, evaluarea din 15 martie 2006 –
menționată mai sus la considerentul 29 – a 10 clădiri
diferite din incinta bazei militare a evidențiat faptul că o
reducere de „15-20 %” ar trebui să se aplice în cazul unui
contract de vânzare a celor 10 clădiri în bloc.

Prin urmare, Autoritatea consideră că o anumită reducere
cantitativă ar fi fost conformă cu condițiile pieței. În acest
caz, este dificil să se determine dacă reducerea ar fi fost
de 15, 20 sau 25 %, din cauza lipsei de evaluări și
documente actuale. În consecință și cu trimitere la
evaluarea de mai sus a altor 10 clădiri din incinta bazei
militare și la posibila reducere de cantitate de 15-20 %,
Autoritatea, deși are îndoieli, constată că o reducere
cantitativă, aproximativ similară celei acordate municipa
lității, adică 25,64 %, ar fi putut fi acordată unui
cumpărător care ar fi achiziționat 29 dintre cele 44 de
clădiri din incinta bazei militare.

Măsura în care costul inițial ar putea fi stabilit prin deducerea
valorii altor clădiri
(64)

Următoarea întrebare este dacă se poate determina costul
inițial al celor 29 de clădiri prin deducerea din valoarea
incintei bazei militare a valorii clădirilor care nu au fost
vândute Haslemoen AS.

(65)

Metoda descrisă a însemnat practic că nu s-a efectuat o
evaluare detaliată a celor 29 de clădiri, deoarece au existat
indicii că și alte părți ale incintei bazei militare aveau o
valoare suficient de mare pentru a asigura că valoarea
totală corespundea costului inițial cerut de municipalitate
pentru incinta bazei militare. Această metodă pare
nesigură și aleatorie din cauză că cele 3 grupuri diferite
de clădiri au fost evaluate pe baza unor metode diferite.
Pe scurt, raportul privind valoarea medie a fost utilizat
pentru a se stabili punctul de pornire, valoarea costului
inițial de 12,4 milioane NOK al incintei bazei militare ca
atare. În următoarea evaluare a celor 3 grupuri diferite de
clădiri, cele 29 de clădiri au fost apreciate a avea o

(24) A se vedea nota de subsol 4.
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valoare considerabil inferioară valorii medii, iar clădirile
păstrate de municipalitate și alte 11, pentru care aceasta a
primit mai târziu o ofertă, au fost apreciate la o valoare
mai mare. Valoarea mai mică a fost stabilită pe baza
prețului negociat cu Haslemoen AS, iar valorile mai
mari au fost stabilite atât pe baza unor informații ulte
rioare mai recente, sub forma unor estimări ale valorii,
cât și pe baza ofertei primite.

(66)

Din punctul de vedere al Autorității era evident faptul că,
indiferent dacă punctul de plecare de ansamblu al valorii
incintei bazei militare ar fi fost corect (ceea ce nu este
cazul, a se vedea mai sus), exista riscul ca prețul pentru
cele 29 de clădiri să fie prea scăzut, deoarece reevaluările
ulterioare ale altor zone au stabilit valori mai mari. În
fapt, evaluările ulterioare care stabilesc o valoare mai
mare în acest caz ar trebui mai degrabă să indice
numai faptul că punctul de plecare de 12,4 milioane
NOK era prea mic.

(67)

Astfel, Autoritatea concluzionează că metoda la care se
face referire în evaluarea din 2 mai 2006 nu era potrivită
pentru stabilirea costului inițial și, prin urmare, a valorii
de piață a celor 29 de clădiri.

Determinarea corectă a costului inițial al celor 29 de clădiri
(68)

După cum se menționează mai sus, evaluarea costului
inițial al celor 29 de clădiri este complicată de faptul
că nu s-a clarificat în acordul încheiat între stat și muni
cipalitate suma plătită de aceasta din urmă pentru dife
ritele clădiri din incinta bazei. În schimb, a plătit o sumă
fixă de 15,5 milioane NOK pentru întreaga incintă a
bazei militare care a inclus așa-numita reducere de
30 % menționată mai sus. Totuși, această valoare medie
s-a bazat pe cele două evaluări anterioare ale valorii.

(69)

Primul raport Agdestein a fost întemeiat pe evaluarea
individuală a clădirilor și, de fapt, este singura evaluare
actuală a acestora. Întrucât această evaluare a fost temeiul
pentru valoarea medie care a format din nou baza
prețului efectiv plătit de municipalitate, Autoritatea
consideră că primul raport Agdestein oferă valorile indi
viduale necesare pentru a stabili cu exactitate costul inițial
al celor 29 de clădiri.

(70)

Contractul de vânzare în cauză cuprinde următoarele 29
de clădiri din incinta bazei militare (25): nr. 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 29, 30, (31,) 33, 92 și 16. Valorile de
investiție evaluate în primul raport Agdestein cu privire la
aceste clădiri sunt următoarele:

(25) Autoritatea observă că autoritățile norvegiene nu au explicat faptul
că numărul de clădiri menționate în contract este de 30 și nu 29,
așa cum menționează în mod constant autoritățile norvegiene. Cu
toate acestea, doar 29 dintre clădirile menționate în contract sunt
incluse în evaluarea realizată de Agdestein, în timp ce clădirea nr.
31 (o magazie pentru depozitare) lipsește. Această clădire nu este
luată în considerare în cele ce urmează.
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1. Boxă pentru gardă/arest:
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180 000

NOK

4 200 000

NOK

4. Clădire pentru administrație și birouri

160 000

NOK

5. Clădire pentru instrucție

400 000

NOK

2 000 000

NOK

1 200 000

NOK

10. Clădirea cu bucătăria și cantina pentru soldați

1 600 000

NOK

11. Clădirea cu bucătăria și cantina pentru ofițeri

4 300 000

NOK

2 000 000

NOK

2 000 000

NOK

150 000

NOK

2 700 000

NOK

2. Casă de bunăstare, inclusiv birouri, cantină, cinema, capelă etc.

6. Garaj
7. Clădire pentru administrație și birouri
8. Garaj
9. Clădirea spitalului

12. Cazarmă
13. Cazarmă, nr.12-13 sunt evaluate împreună
14. Cazarmă,
15. Cazarmă, nr.14-15 sunt evaluate împreună
18. Garaj,
19. Garaj,
20. Garaj,
21. Garaj service,
22. Garaj service,
23. Garaj
24. Stație de alimentare cu benzină
25. Garaj,
26. Garaj,
27. Garaj, nr.19, 20, 21, 22, 25, 26 și 27 sunt evaluate împreună
29. Clădirea regimentului cu sală pentru educație
92. Oficiu poștal, nr.29 și 92 sunt evaluate împreună

450 000

NOK

1 400 000

NOK

33. Clădirea KO, clădirea școlii

400 000

NOK

16. Clădire pentru foc/încălzire

700 000

NOK

23 840 000

NOK

30. Clădirea școlii,
31. (Magazie pentru depozitare),

Suma

(71)

(72)

Raportul nu a evaluat separat valoarea clădirilor indi
viduale nr. 6 și 8 (garaje). În schimb, au fost evaluate
împreună cu clădirea nr. 45 (clădire administrativă
combinată cu camere de depozitare, birouri și atelier,
care nu sunt incluse în contractul cu Haslemoen AS), la
un total de 1,9 milioane NOK. Clădirile nr. 23 și nr. 24
(garaj și stație de alimentare cu benzină) au fost, în
același mod, evaluate împreună cu clădirea nr. 34
(clădirea de birouri a bazei militare, care nu a fost
inclusă în contractul cu Haslemoen AS), la o valoare
totală de 800 000 NOK. Întrebarea este, prin urmare,
dacă o parte din valoarea la care au fost evaluate
colectiv aceste clădiri ar trebui să fie alocată clădirilor
dobândite de Haslemoen AS, și anume cele patru garaje
nr. 6, 8, 23 și 24. Această problemă a fost ridicată în
decizia susmenționată a Autorității de inițiere a proce
durii, în care Autoritatea a aplicat scenariul cel mai favo
rabil, ignorând aceste clădiri.

Deși nu au fost prezentate Autorității documente care să
ateste că cele patru garaje menționate erau lipsite de
valoare, aceasta presupune că aveau o valoare limitată

din moment ce primul raport Agdestein a ales să includă
valoarea lor (oricare ar fi fost aceasta) în estimările pentru
alte clădiri. Astfel, în lipsa oricărui document actual
contrar și presupunând că valoarea părea, în orice caz,
mică, Autoritatea nu va adăuga nicio valoare specifică
pentru aceste patru clădiri în evaluarea părții relevante
a incintei bazei militare.

(73)

Valoarea totală a celor 29 de clădiri, astfel cum a fost
evaluată în primul raport Agdestein, ajunge la suma de
23 840 000 NOK. Conform celor menționate mai sus,
municipalității i s-a acordat așa-numita reducere de
30 % (26) la valoarea incintei bazei militare, în primul
raport Agdestein. Deoarece Autoritatea, în circumstanțele
cazului de față, constată că a fost justificată acordarea
unei reduceri similare Haslemoen AS, valoarea ajustată
a celor 29 de clădiri stabilită de acest raport este de
(23 840 000 - 25,64 % =) 17 727 424 NOK. Aplicând
metoda valorii medii, costul inițial al municipalității
pentru cele 29 de clădiri a fost de 8 863 712 NOK.

(26) A se vedea considerentul 8 de mai sus.
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Având în vedere că Autoritatea a acceptat că statul a
vândut Haslemoen Leir municipalității Våler la valoarea
de piață, aceasta acceptă că suma de 8 863 712 NOK a
reprezentat costul inițial al municipalității pentru clădiri
și că acesta este elementul necesar care indică valoarea de
piață.

(75)

În acest sens, Autoritatea concluzionează că vânzarea
către Haslemoen AS pentru suma de 4 milioane NOK a
inclus un ajutor de stat în valoare de (8 863 712 NOK 4 000 000 NOK =) 4 863 712 NOK.

(76)

Municipalitatea a susținut, de asemenea, că Autoritatea ar
trebui să ia în considerare elementele de reducere a
prețului constând în posibila poluare a solului și
obligația Haslemoen AS de a permite utilizarea cu titlu
gratuit a clădirii școlii timp de un an. Cu toate acestea, nu
au fost prezentate documente actuale sau ulterioare cu
privire la aceste presupuse elemente care reduc prețul și
presupusul impact asupra prețului.

Utilizarea clădirii școlii
(81)

În ceea ce privește dreptul municipalității de a utiliza cu
titlu gratuit clădirea școlii timp de un an, Autoritatea
observă că aceasta a fost o nouă obligație a cumpărăto
rului, în sensul că nicio astfel de obligație nu fusese
impusă municipalității de către stat. Astfel, nu se poate
presupune că este acoperită de prețul calculat pe baza
valorii medii. Cu toate acestea, în lipsa oricăror
documente justificative cu privire la impactul economic
al acestei obligații, și anume posibila pierdere pentru
Haslemoen AS în legătură cu imposibilitatea închirierii
clădirii pe o perioadă de un an, Autoritatea nu poate
accepta niciun efect de reducere a prețului ca atare.

(82)

Obligația a vizat doar una dintre clădiri, iar în preț se
luase deja în considerare faptul că ar fi fost dificilă închi
rierea imediată a tuturor proprietăților, deoarece exista
deja un excedent de proprietăți disponibile pentru
închiriere în zonă. Acest aspect a fost subliniat de
ambele evaluări. În plus, municipalitatea ar acoperi cota
din costurile fixe și de încălzire a clădirii pentru aceeași
perioadă. În sfârșit, Autoritatea face referire la evaluarea
sa de mai sus, în care a acceptat faptul că municipalitatea
a acordat Haslemoen AS aceeași reducere cantitativă pe
care ea însăși a obținut-o pentru achiziționarea întregii
incinte a bazei militare. În plus, Autoritatea nu a adăugat
o anumită valoare pentru cele patru garaje vândute între
prinderii Haslemoen AS, care au fost evaluate împreună
cu alte clădiri din incinta bazei militare, pe care
Haslemoen AS nu le-a cumpărat. Astfel, Autoritatea
presupune că orice posibilă pierdere legată de imposibi
litatea închirierii școlii pentru o perioadă de un an de la
achiziție ar trebui considerată amortizată de acestea, din
considerente favorabile Haslemoen AS.

Poluarea solului
(77)

În ceea ce privește poluarea solului, Autoritatea este de
acord că aceasta ar putea fi o posibilitate destul de
evidentă, având în vedere că baza a fost utilizată
pentru scopuri militare din anii 1950.

(78)

Autoritatea a constatat, în această privință, că primul
raport Agdestein a menționat expres posibila poluare a
solului în incinta bazei militare în legătură cu rezer
voarele de combustibil și ulei din sol, însă acest lucru
nu a fost luat în considerare în evaluare. Evaluarea
Alhaug/Bakke, care estima valoarea incintei bazei
militare la 0 NOK, a menționat atât posibilitatea
poluării solului, cât și posibilitatea existenței azbestului
în clădiri, fără a încerca să specifice posibilele costuri
aferente.
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Concluzie privind principiul investitorului în economia de piață
(79)

(80)

Cu toate acestea, Autoritatea amintește că rapoartele au
fost utilizate ca bază pentru soluția de compromis. Astfel,
trebuie să se presupună că orice reducere de preț sau
element negativ din raport este luat în considerare de
soluția ulterioară de compromis. Într-adevăr, Autoritatea
nu consideră că există un motiv pentru o reducere de
preț suplimentară pentru orice element sau circumstanță
care a fost cunoscută între părțile la prima tranzacție.
Această situație apare deoarece trebuie să se presupună
că efectul unor astfel de măsuri a fost luat în considerare
în prețul de vânzare calculat pe baza valorii medii. Se
presupune că o revânzare la costul inițial ar acoperi
aceleași elemente de reducere a prețului.
În sfârșit, contractul dintre stat și municipalitate făcea
referire în mod explicit la posibilitatea poluării solului
și la principiul „poluatorul plătește” din Legea norvegiană
privind poluarea. Contractul ulterior dintre municipalitate
și Haslemoen AS a făcut în mod expres referire la această
obligație, iar vânzătorul, adică statul norvegian, a rămas
răspunzător pentru poluarea solului în legătură cu acti
vitatea militară. Din aceste motive, Autoritatea nu vede
niciun temei pentru o nouă reducere de preț ca urmare a
posibilei poluări.

(83)

În lumina considerentelor de mai sus, Autoritatea conclu
zionează că vânzarea celor 29 de clădiri către Haslemoen
AS nu s-a realizat în conformitate cu principiul investi
torului în economia de piață. Clădirile au fost vândute la
un preț sub valoarea de piață, care a implicat un ajutor
de stat în valoare de 4 863 712 NOK. Prin urmare, în
cele ce urmează, Autoritatea va evalua dacă vânzarea
clădirilor îndeplinește criteriile suplimentare prevăzute la
articolul 61 alineatul (1) din Acordul privind SEE.

4.3 Resursele de stat și avantajul selectiv
(84)

Pentru a putea fi considerată ajutor de stat, măsura
trebuie să fie acordată de stat sau prin resurse de stat.
Conceptul cuprinde toate nivelurile administrației de stat,
inclusiv municipalitățile. Astfel cum s-a demonstrat mai
sus, au fost implicate resurse de stat, întrucât municipa
litatea Våler a vândut cele 29 de clădiri din incinta bazei
militare la un preț mult sub prețul pieței. Tranzacția a
conferit Haslemoen AS un avantaj selectiv, întrucât a fost
încheiată pe baza unui contract conform căruia a fost
singurul beneficiar.
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4.4 Denaturarea concurenței și efectul asupra schim
burilor comerciale dintre părțile contractante
(85)

Jurisprudența constantă (27) arată că, în sensul acestor
dispoziții, simplul fapt că ajutorul consolidează poziția
unei întreprinderi în comparație cu cea a altor între
prinderi concurente în cadrul schimburilor comerciale
din interiorul SEE, implică faptul că schimburile
comerciale din cadrul SEE sunt afectate. Autoritatea
amintește că respectivele clădiri au fost evaluate și
cumpărate pe baza valorii investiției, adică valoarea
bazată pe venituri care se vor obține din închiriere.
Investițiile în proprietăți imobiliare în scopul închirierii
către întreprinderi trebuie considerate drept activitate
economică la nivelul SEE, care se desfășoară în
Norvegia cu participanții de pe piață din mai multe
state SEE. În ceea ce privește beneficiarul ajutorului
respectiv, în conformitate cu Registrul companiilor
naționale din Norvegia (28), Haslemoen AS este
implicată în activități privind hoteluri, moteluri și restau
rante (29). Aceasta operează Haslemoen Hotell din incinta
bazei militare și închiriază statului norvegian clădiri
pentru un azil. În cazul tuturor acestor activități,
Haslemoen AS trebuie considerată a fi în concurență cu
întreprinderi similare din Norvegia și din alte state SEE.
Prin urmare, măsura are efect de denaturare a
concurenței și de afectare a schimburilor comerciale
dintre părțile contractante.

(89)

Măsurile de sprijin prevăzute la articolul 61 alineatul (1)
din Acordul privind SEE sunt în general incompatibile cu
funcționarea Acordului privind SEE, cu excepția cazului
în care sunt eligibile pentru o derogare în temeiul arti
colului 61 alineatul (2) sau (3) din Acordul privind SEE.

(90)

Derogarea de la articolul 61 alineatul (2) nu este apli
cabilă ajutorului în cauză, care nu vizează să atingă unul
dintre obiectivele enumerate în această dispoziție. Nici
articolul 61 alineatul (3) litera (a), nici articolul 61
alineatul (3) litera (b) din Acordul privind SEE nu se
aplică în cazul de față. În plus, zona în care se află
proprietatea nu poate beneficia de niciun ajutor
regional în sensul articolului 61 alineatul (3) litera (c)
din Acordul privind SEE.

(91)

Prin urmare, Autoritatea consideră că tranzacția supusă
evaluării nu poate fi justificată în temeiul dispozițiilor
privind ajutoarele de stat din Acordul privind SEE.

7. RECUPERARE
(92)

Având în vedere că ajutorul de 4 863 713 NOK a fost
acordat Haslemoen AS fără să fie notificat Autorității,
acesta constituie un ajutor ilegal în sensul articolului 1
litera (f) Partea a II-a din Protocolul 3 la Acordul privind
Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție.
Conform articolului 14 Partea a II-a din Protocolul 3 la
Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de
Justiție, Autoritatea decide că ajutorul ilegal care este
incompatibil cu normele privind ajutoarele de stat în
conformitate cu Acordul privind SEE trebuie recuperat
de la beneficiari.

(93)

În opinia autorității, nu există principii generale care să
împiedice restituirea în cazul de față. Potrivit jurispru
denței constante, anularea unui ajutor ilegal prin recu
perare este consecința logică atunci când se constată că
ajutorul nu este legal. Astfel, recuperarea ajutorului de
stat acordat în mod ilegal în scopul restabilirii situației
existente anterior nu poate fi , considerată, în principiu,
disproporționată în raport cu obiectivele Acordului
privind SEE în ceea ce privește ajutoarele de stat.

(94)

Prin restituirea ajutorului, beneficiarul pierde avantajul pe
care l-a avut față de concurenții săi de pe piață, iar
situația anterioară plății ajutorului se restabilește (30). De
asemenea, această funcție de restituire a ajutorului
implică faptul că, exceptând unele circumstanțe
excepționale, ca regulă generală, Autoritatea nu va
depăși limitele puterii sale de apreciere în cazul în care
solicită statului AELS în cauză să recupereze sumele
acordate cu titlu de ajutor ilegal, deoarece nu face decât
să restabilească situația anterioară (31). În plus, având în
vedere caracterul obligatoriu al supravegherii ajutorului
de stat de către Autoritate în temeiul Protocolului 3 la

4.5 Concluzie cu privire la prezența ajutorului de
stat
(86)

În lumina celor prezentate mai sus, Autoritatea conclu
zionează că a existat un ajutor de stat în valoare de
4 863 713 NOK în vânzarea celor 29 de clădiri către
Haslemoen AS.
5. CERINȚE PROCEDURALE

(87)

În conformitate cu articolul 1 alineatul (3) Partea I din
Protocolul 3, Autoritatea AELS de Supraveghere este
informată, în timp util pentru a i se permite să
prezinte observații, în legătură cu orice planuri de
acordare a unui ajutor. Statul în cauză nu își va pune
în aplicare măsurile propuse până când procedura nu va
avea drept rezultat o decizie finală. Autoritățile
norvegiene nu au notificat Autorității vânzarea celor 29
de clădiri de către municipalitatea Våler întreprinderii
Haslemoen AS. Prin urmare, Autoritatea concluzionează
că autoritățile norvegiene nu și-au respectat obligațiile
care le revin în temeiul articolului 1 alineatul (3) Partea
I din Protocolul 3.
6. COMPATIBILITATEA AJUTORULUI

(88)

Autoritățile norvegiene nu au prezentat niciun argument
în susținerea faptului că ajutorul de stat implicat în tran
zacție ar putea fi considerat ajutor de stat compatibil.

(27) A se vedea, de exemplu, Cauza 730/79 Phillip Morris Holland
BV/Comisia, Rec. 1980, p. 2671, punctul 11.
(28) http://www.brreg.no.
(29) „Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant” (Org nr.
989636073).
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(30) Cauza C-350/93 Comisia/Italia Rec., 1995, p. I-699, punctul 22.
(31) Cauza C-75/97 Belgia/Comisia, Rec., 1999, p. I 3671, punctul 66 și
cauza C-310/99 Italia/Comisia Rec., 2002, p. I-2289, punctul 99.
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Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de
Justiție, întreprinderile cărora le-a fost acordat ajutorul de
stat nu pot, în principiu, să se aștepte în mod legitim că
ajutorul este legal, cu excepția cazului în care a fost
acordat în conformitate cu procedura prevăzută în
dispozițiile respectivului protocol (32). În cazul de față
nu există circumstanțe excepționale evidente care să fi
condus la așteptări legitime din partea beneficiarilor
ajutorului.

(95)

Recuperarea ajutorului de stat de 4 863 713 NOK
acordat în mod nejustificat trebuie să includă dobândă
compusă, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2)
Partea a II-a din Protocolul3 la Acordul privind Auto
ritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție, și cu arti
colele 9 și 11 din Decizia Autorității 195/04 / COL din
14 iulie 2004.

21.2.2013

Articolul 2
Autoritățile norvegiene adoptă toate măsurile necesare pentru a
recupera de la beneficiar ajutorul la care se face referire la
articolul 1.
Articolul 3
Recuperarea se realizează fără întârziere și, în orice caz, în
termen de patru luni de la data prezentei decizii și în confor
mitate cu procedurile prevăzute de legislația națională, cu
condiția ca acestea să permită aplicarea imediată și efectivă a
deciziei. Ajutorul care trebuie recuperat include dobânda și
dobânda compusă de la data la care a fost pus la dispoziția
beneficiarului, până la data recuperării sale. Dobânda se
calculează în baza articolului 9 din Decizia Autorității AELS
de Supraveghere nr. 195/04/COL.
Articolul 4

8. CONCLUZIE
(96)

(97)

Autoritatea concluzionează că autoritățile norvegiene au
aplicat în mod ilegal ajutorul în cauză, încălcând astfel
dispozițiile articolului 1 alineatul (3) Partea I din
Protocolul 3.

Ajutorul de stat implicat în vânzarea a 29 de clădiri din
incinta bazei militare a Haslemoen Leir nu este
compatibil cu funcționarea Acordului privind SEE din
motivele expuse mai sus și trebuie să fie recuperat cu
începere de la încheierea contractului de vânzare din
22 mai 2006,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Până la 15 mai 2012, Norvegia informează Autoritatea cu
privire la suma totală (principal și dobânzi de recuperare) care
urmează a fi recuperată de la beneficiar, precum și cu privire la
măsurile planificate sau adoptate pentru recuperarea ajutorului.
Norvegia trebuie să pună în aplicare decizia Autorității și să
recupereze integral ajutorul până la 15 iulie 2012.
Articolul 5
Prezenta decizie se adresează Regatului Norvegiei.
Articolul 6
Numai versiunea în limba engleză a prezentei decizii este
autentică.
Adoptată la Bruxelles, 15 martie 2012.

Articolul 1
Vânzarea a celor 29 de clădiri din incinta bazei militare
Haslemoen Leir întreprinderii Haslemoen AS implică un ajutor
de stat în valoare de 4 863 713 NOK, care este incompatibil cu
funcționarea Acordului privind SEE, în sensul articolului 61
alineatul (1) din Acordul privind SEE.

(32) Cauza C-169/95 Spania/Comisia Rec.,1997, p. I-135, punctul 51.
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