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REGULAMENTE
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 404/2014 AL COMISIEI
din 17 februarie 2014
de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește monitorizarea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare
ușoare noi omologate într-un proces cu mai multe etape
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2011 de stabi
lire a unor standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de
reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare (1), în special articolul 8 alineatul (9) al doilea paragraf,
întrucât:
(1)

Anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei (2) instituie o nouă metodă de stabilire a emisiilor de
CO2 provenind de la vehiculele N1 și a consumului de carburant al acestor vehicule, care sunt omologate într-un
proces cu mai multe etape (denumite în continuare „vehicule omologate în mai multe etape”). Noua metodă se va
aplica de la 1 ianuarie 2014, însă se poate deja aplica pe bază de voluntariat de la 1 ianuarie 2013.

(2)

La punctul 7 partea B a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 se prevede că emisiile specifice de CO2 ale
vehiculelor completate se alocă producătorului vehiculului de bază. Aceasta implică necesitatea ca vehiculele
completate omologate în mai multe etape să poată fi recunoscute în procesul de monitorizare și ca producătorii
vehiculelor de bază să poată fi identificați. Aceasta implică, de asemenea, stabilirea anumitor date referitoare la
vehiculul de bază în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008.

(3)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 510/2011, producătorii vehiculelor de bază
au dreptul de a verifica datele referitoare la un vehicul construit în mai multe etape, pe baza cărora sunt calculate
obiectivele privind emisiile specifice de CO2. Prin urmare, este necesar să se furnizeze parametrii relevanți ai
datelor, astfel încât să se garanteze faptul că astfel de verificări pot fi efectiv realizate.

(4)

Metodologia stabilită în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008 se aplică în ceea ce privește vehiculele
incomplete sau completate. Cu toate acestea, în cazul în care un vehicul complet este transformat înainte de prima
înmatriculare, ar trebui să se clarifice faptul că, pentru monitorizare și calcularea obiectivelor specifice privind
emisiile, ar trebui utilizate masa în ordine de mers și emisiile de CO2 ale vehiculului complet, considerat ca
vehicul de bază.

(1) JO L 145, 31.5.2011, p. 1.
(2) Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în aplicare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al
Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehicu
lele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea
și întreținerea vehiculelor (JO L 199, 28.7.2008, p. 1).
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(5)

Este necesar să se ofere mai multe detalii privind datele care trebuie furnizate, astfel încât să se garanteze faptul că
performanța în materie de emisii de CO2 a vehiculelor omologate în mai multe etape poate fi monitorizată și veri
ficată în mod adecvat și eficient.

(6)

Un vehicul este identificat printr-un număr de identificare (denumit în continuare „VIN”), și anume un cod alfanu
meric atribuit vehiculului de către producător în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 19/2011 al Comisiei (1).
Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) prevede, la punctul 4 din anexa XVII, că
numărul de identificare al vehiculului de bază, ca regulă generală, se păstrează pe parcursul tuturor etapelor ulte
rioare ale procesului de omologare de tip pentru a se asigura trasabilitatea procesului. Prin urmare, utilizând VIN,
ar trebui să se poată face legătura între vehiculul completat și vehiculul de bază și să se stabilească astfel producă
torul vehiculului de bază responsabil pentru emisiile de CO2. În plus, VIN ar trebui să permită producătorului
vehiculului de bază să verifice datele relevante referitoare la vehiculul de bază. Întrucât nu există alți parametri
care să poată asigura o astfel de legătură, este oportun să se impună statelor membre obligația de a monitoriza și
a transmite Comisiei numerele de identificare ale vehiculelor nou înmatriculate N1 prin intermediul sistemului de
colectare a datelor al Agenției Europene de Mediu (AEM).

(7)

Pentru a calcula obiectivele specifice privind emisiile în ceea ce privește vehiculele omologate în mai multe etape,
este necesar, în conformitate cu punctul 7 din partea B a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011, să se ia în
considerare masa adăugată implicită, determinată în conformitate cu punctul 5.3 din anexa XII la Regula
mentul (CE) nr. 692/2008. Acest lucru va necesita monitorizarea și raportarea masei în ordine de mers a vehicu
lului de bază și a masei maxime tehnic admisibile a vehiculului respectiv, prin care se poate calcula masa adăugată
implicită, sau, alternativ, monitorizarea și raportarea masei adăugate implicite. În plus, pentru a stabili dacă un
vehicul construit în mai multe etape se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentul (UE) nr. 510/2011,
este necesar să se verifice că masa de referință a vehiculului completat nu depășește limitele prevăzute la articolul 2
alineatul (1) din regulamentul respectiv.

(8)

În cazul în care statele membre nu sunt în măsură să furnizeze toți parametrii necesari în conformitate cu anexa
II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011, din cauza modului în care este conceput sistemul acestora de înregistrare a
datelor referitoare la vehiculele utilitare ușoare noi, acești parametri pot fi furnizați de către producătorii mențio
nați în notificarea la care se face trimitere la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 510/2011.

(9)

Din același motiv, producătorii pot, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 al
Comisiei (3), să ofere Comisiei și SEE numerele de identificare atribuite vehiculelor vândute în anul calendaristic
precedent sau pentru care s-a eliberat un certificat de garanție în anul respectiv.

(10)

După înmatricularea unui vehicul pentru punerea sa în circulație, VIN poate fi legat de seturi de date care să
permită identificarea proprietarului vehiculului. Cu toate acestea, VIN nu conține în sine date cu caracter personal,
iar prelucrarea de date efectuate în scopurile Regulamentului (UE) nr. 510/2011 nu implică accesul sau prelu
crarea datelor cu caracter personal la care se face trimitere. Monitorizarea și comunicarea VIN nu sunt conside
rate, prin urmare, activități de prelucrare a datelor cu caracter personal care intră în domeniul de aplicare al Direc
tivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) sau al Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamen
tului European și al Consiliului (5). Cu toate acestea, se recunoaște faptul că numerele de identificare ale vehicu
lelor pot fi considerate date sensibile, printre altele, în ceea ce privește prevenirea furturilor de vehicule. Prin
urmare, este necesar să se asigure faptul că VIN comunicate Comisiei și SEE nu sunt făcute publice.

(11)

Prin compararea numerelor de identificare ale vehiculelor raportate de statele membre cu cele furnizate de către
producători, Comisia, sprijinită de SEE, ar trebui să identifice producătorii și vehiculele vizate și să pregătească un
set de date provizorii în conformitate cu articolul 10b din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012.

(1) Regulamentul (UE) nr. 19/2011 al Comisiei din 11 ianuarie 2011 privind cerințele pentru omologarea de tip referitoare la plăcuța produ
cător regulamentară și la numărul de identificare al vehiculului și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamen
tului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora,
precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (JO L 8, 12.1.2011, p. 1).
(2) Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea
autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respec
tive (JO L 263, 9.10.2007, p. 1).
(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 al Comisiei din 3 aprilie 2012 privind monitorizarea și raportarea datelor referi
toare la înmatricularea vehiculelor utilitare ușoare noi în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și
al Consiliului (JO L 98, 4.4.2012, p. 1).
(4) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).
(5) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date
(JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
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(12)

În scopul de a asigura deplinul paralelism dintre cerințele de monitorizare în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 510/2011 și cele care se aplică autoturismelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului (1), este necesar să se adapteze cerințele prevăzute în anexa II la Regula
mentul (UE) nr. 510/2011 privind furnizarea de date agregate și metodologia de determinare a datelor de monito
rizare a emisiilor de CO2 pentru vehiculele utilitare ușoare.

(13)

Prin urmare, anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 17 februarie 2014.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

(1) Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de perfor
manță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehi
culele ușoare (JO L 140, 5.6.2009, p. 1).
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ANEXĂ

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 se modifică după cum urmează:
1. Partea A se modifică după cum urmează:
(a) punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:
„1.

Date detaliate

1.1. Vehicule complete înmatriculate ca N1
În cazul vehiculelor omologate CE de tip, complete și înmatriculate ca N1, statele membre, pentru fiecare an
calendaristic, înregistrează următoarele date detaliate privind fiecare vehicul utilitar ușor nou, la prima
înmatriculare pe teritoriul lor:
(a) producătorul;
(b) numărul de omologare de tip — cu extensia corespunzătoare;
(c) tipul, varianta și versiunea;
(d) marca;
(e) categoria de vehicul omologat de tip;
(f)

categoria de vehicul înmatriculat;

(g) emisiile specifice de CO2;
(h) masa în ordine de mers;
(i)

masa maximă tehnic admisibilă;

(j)

amprenta la sol: ampatamentul, ecartamentul axei directoare și ecartamentul celeilalte axe;

(k) informații privind tipul de combustibil și modul de combinare a combustibililor;
(l)

cilindreea motorului;

(m) consumul de energie electrică;
(n) codul tehnologiei inovatoare sau al grupului de tehnologii inovatoare și reducerea emisiilor de CO2
datorată tehnologiei respective;
(o) numărul de identificare al vehiculului.
Trebuie folosit formatul prevăzut la secțiunea 2 a părții C.
1.2. Vehicule omologate într-un proces cu mai multe etape și înmatriculate ca vehicule N1
În cazul vehiculelor omologate într-un proces cu mai multe etape și înmatriculate ca vehicule N1, statele
membre, pentru fiecare an calendaristic, înregistrează următoarele date detaliate cu privire la:
(a) vehiculul de bază (incomplet): datele menționate la literele (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (i), (n) și (o) de la
punctul 1.1 sau, în locul datelor menționate la literele (h) și (i), masa adăugată implicită care face parte
din informațiile privind omologarea de tip menționate la punctul 2.17.2 din anexa I la Directiva
2007/46/CE;
(b) vehiculul de bază (complet): datele menționate la literele (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (i), (n) și (o) de la
punctul 1.1;
(c) vehiculul completat: datele menționate la literele (a), (f), (g), (h), (j), (k), (l), (m) și (o) de la punctul 1.1.
În cazul în care oricare dintre datele menționate la literele (a) și (b) de la prezenta literă nu pot fi furnizate
pentru vehiculul de bază, statul membru furnizează date cu privire la vehicul completat.
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Pentru vehiculele completate N1 trebuie folosit formatul prevăzut la secțiunea 2 a părții C.
Numerele de identificare ale vehiculelor, menționate la punctul 1.1 litera (o), nu se fac publice.”;
(b) punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:
„3. Pentru fiecare an calendaristic, statele membre stabilesc:
(a) sursele utilizate pentru culegerea datelor detaliate menționate la punctul 1;
(b) numărul total de noi înmatriculări de vehicule utilitare ușoare noi care sunt supuse omologării CE de tip;
(c) numărul total de noi înmatriculări de vehicule utilitare ușoare noi care sunt supuse omologării CE de tip
în mai multe etape, dacă este cazul;
(d) numărul total de noi înmatriculări de vehicule utilitare ușoare noi care sunt supuse unei omologări indivi
duale;
(e) numărul total de noi înmatriculări de vehicule utilitare ușoare noi care sunt supuse omologării naționale
pentru vehicule fabricate în serii mici.”
2. Partea B se modifică după cum urmează:
(a) partea introductivă și punctul 1 se modifică după cum urmează:
„B. Metodologia de stabilire a datelor de monitorizare a emisiilor de CO2 pentru vehiculele utilitare ușoare noi
Datele de monitorizare pe care statele membre trebuie să le stabilească în conformitate cu punctele 1 și 3 din
prezenta anexă se determină în conformitate cu metodologia prevăzută în prezenta parte.
1. Numărul de vehicule utilitare ușoare noi înmatriculate
Statele membre stabilesc numărul de vehicule utilitare ușoare noi înmatriculate pe teritoriul lor în anul de
monitorizare respectiv, divizat în vehicule supuse omologării CE de tip, vehicule supuse omologării indivi
duale sau vehicule supuse omologării naționale pentru vehicule fabricate în serii mici, și, după caz,
numărul vehiculelor construite în mai multe etape.”;
(b) punctul 4 se elimină;
(c) la punctul 7, se adaugă următorul paragraf:
„Deși masa adăugată implicită se ia din partea C din prezenta anexă, în cazul în care această valoare nu poate fi
determinată, pentru calculul provizoriu al obiectivului privind emisiile specifice menționate la articolul 8
alineatul (4) se poate folosi masa în ordine de mers a vehiculului completat.
În cazul în care vehiculul de bază este un vehicul complet, pentru a calcula obiectivul privind emisiile specifice se
utilizează masa în ordine de mers a vehiculului respectiv. Cu toate acestea, în cazul în care această valoare nu
poate fi determinată, pentru calculul provizoriu al obiectivului privind emisiile specifice se poate folosi masa în
ordine de mers a vehiculului completat.”
3. Partea C se înlocuiește cu următorul text:
„C. Formate de transmitere a datelor
Pentru fiecare an, statele membre trimit informațiile precizate la punctele 1 și 3 din partea A, în formatul
următor:
Secțiunea 1 — Date de monitorizare agregate
Stat membru (1)
Anul
Sursa de date
Numărul total de noi înmatriculări de vehicule utilitare ușoare noi care
sunt supuse omologării CE de tip
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Numărul total de noi înmatriculări de vehicule utilitare ușoare noi care
sunt supuse unei omologări individuale
Numărul total de noi înmatriculări de vehicule utilitare ușoare noi care
sunt supuse omologării naționale pentru vehicule fabricate în serii mici
Numărul total de noi înmatriculări de vehicule utilitare ușoare noi care
sunt supuse omologării în mai multe etape (dacă este cazul)
(1)

Codurile ISO 3166 alpha-2, cu excepția Greciei și a Regatului Unit, pentru care codurile sunt «EL» și, respectiv, «UK».

Secțiunea 2 — Date de monitorizare detaliate — o înregistrare pentru fiecare vehicul
Trimitere la
punctul 1.1
partea A

Date detaliate per vehicul înmatriculat (1)

Numele producătorului — Denumirea UE standard (2)
Numele producătorului — Declarația producătorului de echipamente originale
VEHICUL COMPLET/VEHICUL DE BAZĂ (3)
(a)
Numele producătorului — Declarația producătorului de echipamente originale
VEHICUL COMPLETAT (3)
Numele producătorului în registrul unui stat membru (2)
(b)

Numărul de omologare de tip și extensia aferentă
Tipul

(c)

Varianta
Versiunea

(d)

Marca

(e)

Categorie de vehicul omologat

(f)

Categorie de vehicul înmatriculat

(g)

Emisiile specifice de CO2
Masa în ordine de mers
VEHICUL DE BAZĂ

(h)
Masa în ordine de mers
VEHICUL COMPLETAT/VEHICUL COMPLET
(i) (4)

Masa maximă tehnic admisibilă
Ampatament

(j)

Ecartamentul axei directoare (axa 1)
Ecartamentul celeilalte axe (axa 2)
Tipul de combustibil

(k)
Modul de combinare a combustibililor

24.4.2014
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Trimitere la
punctul 1.1
partea A
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Date detaliate per vehicul înmatriculat (1)

(l)

Cilindreea motorului (în cm3)

(m)

Consumul de energie electrică (Wh/km)
Codul tehnologiei inovatoare sau grupului de tehnologii inovatoare

(n)
Reduceri de emisii datorate tehnologiei/tehnologiilor inovatoare
(o)
Punctul 2.17.2
din anexa I la
Directiva
2007/46/CE (5)

Numărul de identificare al vehiculului
Masa adăugată implicită (acolo unde este cazul, în cazul vehiculelor construite în etape)

Observații:
(1) În cazul vehiculelor construite în mai multe etape, dacă nu pot fi furnizate date pentru vehiculul de bază, statul membru
trebuie să furnizeze cel puțin datele specificate în prezentul format pentru vehiculul completat. În cazul în care nu poate fi
furnizat numărul de identificare al vehiculului, trebuie furnizate toate datele detaliate pentru vehiculul complet, vehiculul
completat, precum și pentru vehiculul de bază, în conformitate cu punctul 1.2 literele (a), (b) și (c) din partea A a prezentei
anexe.
(2) În cazul omologărilor naționale de serii mici (NSS) sau al omologărilor individuale (IVA), numele producătorului se furni
zează în coloana «Numele producătorului în registrul unui stat membru», în timp ce în coloana «Numele producătorului —
Denumirea UE standard» se indică următoarele: «AA-NSS» sau «AA-IVA», după caz.
(3) În cazul vehiculelor construite în mai multe etape, se indică producătorul vehiculului de bază (incomplet/complet). În cazul
în care nu se cunoaște producătorul vehiculului de bază, se indică doar producătorul vehiculului completat.
(4) În cazul vehiculelor construite în etape, se menționează masa maximă tehnic admisibilă a vehiculului de bază.
(5) În cazul vehiculelor construite în etape, masa în stare de funcționare și masa maximă tehnic admisibilă a vehiculului de
bază se pot înlocui cu masa adăugată implicită, specificată în informațiile privind omologarea de tip în conformitate cu
punctul 2.17.2 din anexa I la Directiva 2007/46/CE.”
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 405/2014 AL COMISIEI
din 23 aprilie 2014
de aprobare a acidului lauric ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide
din tipul de produs 19
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind
punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei (2) stabilește o listă de substanțe active care trebuie evaluate, în
vederea unei eventuale includeri a acestora în anexele I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European
și a Consiliului (3). Lista respectivă include acidul lauric.

(2)

Acidul lauric a fost evaluat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE în vederea utilizării
în tipul de produs 19, repulsivi și momeli, astfel cum este definit în anexa V la directiva respectivă, care cores
punde tipului de produs 19 definit în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3)

Germania a fost desemnată ca stat membru raportor și, în temeiul articolului 14 alineatele (4) și (6) din Regula
mentul (CE) nr. 1451/2007, la 17 mai 2010 a transmis Comisiei raportul autorității competente, însoțit de o
recomandare.

(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 într-un raport de
evaluare, care a fost trecut în revistă în cadrul reuniunii Comitetului permanent pentru produse biocide din
13 martie 2014.

(5)

Din raportul respectiv reiese că produsele biocide utilizate pentru tipul de produs 19 care conțin acid lauric sunt
susceptibile să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE, dacă sunt respectate anumite
specificații și anumite condiții referitoare la utilizarea acestuia.

(6)

Prin urmare, este oportun să se aprobe acidul lauric în vederea utilizării în produsele biocide pentru tipul de
produs 19, sub rezerva respectării acestor specificații și condiții.

(7)

Întrucât evaluarea nu a abordat nanomaterialele, în temeiul articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE)
nr. 528/2012, aprobarea nu ar trebui să includă astfel de materiale.

(8)

Ar trebui să se prevadă trecerea unei perioade de timp rezonabile până la aprobarea unei substanțe active, pentru
a permite părților interesate să întreprindă măsurile pregătitoare necesare în vederea îndeplinirii noilor cerințe
stabilite.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse
biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Se aprobă acidul lauric ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 19, sub rezerva
respectării specificațiilor și a condițiilor prevăzute în anexă.
(1) JO L 167, 27.6.2012, p. 1.
(2) Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la
articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor
biocide (JO L 325, 11.12.2007, p. 3).
(3) Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive
(JO L 123, 24.4.1998, p. 1).
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Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2014.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXĂ
Denumire
comună

Acid lauric

Denumire IUPAC
Numere de identificare

Denumire IUPAC:
Nr. CE: 205-582-1
Nr. CAS: 143-07-7

Data aprobării

Data de expirare a
aprobării

Tip de
produs

980 g/kg

1 noiembrie 2015

31 octombrie 2025

19

Condiții specifice (2)

La evaluarea produsului, se va acorda o
atenție deosebită expunerii, riscurilor și efica
cității aferente utilizărilor care fac obiectul
unei cereri de autorizare, dar care nu sunt
abordate în evaluarea la nivelul Uniunii a
riscurilor prezentate de substanța activă.

RO

Acid dodecanoic

Gradul minim de puritate
a substanței active (1)

(1) Puritatea indicată în această coloană este gradul minim de puritate a substanței active utilizate pentru evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Substanța activă
din produsul introdus pe piață poate avea un grad de puritate egal sau diferit, dacă s-a dovedit că aceasta este echivalentă din punct de vedere tehnic cu substanța activă evaluată.
(2) În vederea punerii în aplicare a principiilor comune din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul internet al Comisiei:
http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 406/2014 AL COMISIEI
din 23 aprilie 2014
de aprobare a etil butil acetil amino propionatului ca substanță activă existentă, destinată utilizării
în produsele biocide din tipul de produs 19
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind
punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei (2) stabilește o listă de substanțe active care trebuie evaluate, în
vederea unei eventuale includeri a acestora în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și
a Consiliului (3). Lista respectivă include etil butil acetil amino propionatul.

(2)

Etil butil acetil amino propionatul a fost evaluat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva
98/8/CE în vederea utilizării în tipul de produs 19, repulsivi și momeli, astfel cum este definit în anexa V la direc
tiva respectivă, care corespunde tipului de produs 19 definit în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3)

Belgia a fost desemnată ca stat membru raportor și, în temeiul articolului 14 alineatele (4) și (6) din Regula
mentul (CE) nr. 1451/2007, la 5 noiembrie 2009 a transmis Comisiei raportul autorității competente, însoțit de
o recomandare.

(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 într-un raport de
evaluare, care a fost trecut în revistă în cadrul reuniunii Comitetului permanent pentru produse biocide din
13 martie 2014.

(5)

Din raportul respectiv reiese că produsele biocide utilizate pentru tipul de produs 19 care conțin etil butil acetil
amino propionat sunt susceptibile să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE, dacă
sunt respectate anumite specificații și anumite condiții referitoare la utilizarea acestuia.

(6)

Prin urmare, este oportun să se aprobe etil butil acetil amino propionatul în vederea utilizării în produsele biocide
pentru tipul de produs 19, sub rezerva respectării acestor specificații și condiții.

(7)

Întrucât evaluarea nu a abordat nanomaterialele, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE)
nr. 528/2012, aprobarea nu ar trebui să includă astfel de materiale.

(8)

Ar trebui să se prevadă trecerea unei perioade de timp rezonabile până la aprobarea unei substanțe active, pentru
a permite părților interesate să întreprindă măsurile pregătitoare necesare în vederea îndeplinirii noilor cerințe
stabilite.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse
biocide,

(1) JO L 167, 27.6.2012, p. 1.
(2) Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la
articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor
biocide (JO L 325, 11.12.2007, p. 3).
(3) Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive
(JO L 123, 24.4.1998, p. 1).
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Se aprobă etil butil acetil amino propionatul ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de
produs 19, sub rezerva respectării specificațiilor și a condițiilor prevăzute în anexă.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2014.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

24.4.2014

ANEXĂ

Denumire comună

Denumire IUPAC
Numere de identificare

Data aprobării

Data de expirare a
aprobării

Tip de
produs

990 g/kg

1 noiembrie 2015

31 octombrie 2025

19

Condiții specifice (2)

La evaluarea produsului, se va acorda o atenție deosebită expu
nerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac
obiectul unei cereri de autorizare, dar care nu sunt abordate în
evaluarea la nivelul Uniunii a riscurilor prezentate de substanța
activă.

RO

Etil butil acetil Denumire IUPAC:
amino propionat
Ester etilic al acidului
aminopropionic 3-(Nacetil-N-butil)

Gradul minim de
puritate a
substanței active (1)

Autorizațiile trebuie să îndeplinească următoarea condiție:
Nr. CE: 257-835-0
Nr. CAS: 52304-36-6

(1) Puritatea indicată în această coloană este gradul minim de puritate a substanței active utilizate pentru evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Substanța activă
din produsul introdus pe piață poate avea un grad de puritate egal sau diferit, dacă s-a dovedit că aceasta este echivalentă din punct de vedere tehnic cu substanța activă evaluată.
(2) În vederea punerii în aplicare a principiilor comune din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul internet al Comisiei: http://ec.
europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Expunerea primară a oamenilor la produs trebuie minimizată
prin analizarea și aplicarea unor măsuri adecvate de diminuare
a riscurilor, inclusiv, dacă este cazul, a unor instrucțiuni
privind cantitatea în care produsul poate fi aplicat pe pielea
oamenilor și frecvența cu care se pot efectua aceste aplicări.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 407/2014 AL COMISIEI
din 23 aprilie 2014
de aprobare a transflutrinului ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide
pentru tipul de produs 18
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind
punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei (2) stabilește o listă de substanțe active care trebuie evaluate în
vederea unei eventuale includeri în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consi
liului (3). Lista respectivă include transflutrinul.

(2)

Transflutrinul a fost evaluat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE în vederea utilizării
în tipul de produs 18, insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode, astfel cum a fost definit
în anexa V la directiva respectivă, care corespunde tipului de produs 18, astfel cum a fost definit în anexa V la
Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3)

Țările de Jos au fost desemnate ca stat membru raportor și au prezentat Comisiei, la 13 iulie 2010, raportul auto
rității competente însoțit de o recomandare, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul
(CE) nr. 1451/2007.

(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 într-un raport de
evaluare, care a fost reexaminat în cadrul reuniunii Comitetului permanent pentru produse biocide din 13 martie
2014.

(5)

Conform acestui raport de evaluare, produsele biocide utilizate pentru tipul de produs 18, care conțin transflu
trin, pot îndeplini cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE, dacă sunt respectate anumite specifi
cații și condiții privind utilizarea lor.

(6)

Prin urmare, este oportun să se aprobe transflutrinul destinat utilizării în produsele biocide pentru tipul de
produs 18, sub rezerva conformității cu aceste specificații și condiții.

(7)

Întrucât evaluarea nu a abordat nanomaterialele, în temeiul articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE)
nr. 528/2012, aprobarea nu ar trebui să includă astfel de materiale.

(8)

Ar trebui să se prevadă trecerea unei perioade de timp rezonabile până la aprobarea unei substanțe active, pentru
a permite părților interesate să se pregătească în vederea îndeplinirii noilor cerințe impuse.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse
biocide,

(1) JO L 167, 27.6.2012, p. 1.
(2) Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la
articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor
biocide (JO L 325, 11.12.2007, p. 3).
(3) Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive
(JO L 123, 24.4.1998, p. 1).
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Se aprobă transflutrinul ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 18, sub
rezerva îndeplinirii specificațiilor și a condițiilor prevăzute în anexă.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2014.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

L 121/16

ANEXĂ
Denumire
comună

Transflutrin

Denumire IUPAC
Numere de identificare

Denumire IUPAC:

sau
2,3,5,6-tetrafluorobenzil (1R)trans-3-(2,2-diclorvinil)-2,2dimetil ciclopropan carboxilat

Nr. CAS: 118712-89-3

Data de expirare a
aprobării

Tipul de
produs

1 noiembrie 2015

31 octombrie 2025

18

Condiții specifice (2)

În evaluarea produsului, se va acorda o
atenție deosebită expunerii, riscurilor și efica
cității aferente utilizărilor care fac obiectul
unei cereri de autorizare, dar care nu sunt
abordate în evaluarea la nivelul Uniunii a
riscurilor prezentate de substanța activă.
Autorizațiile se eliberează în următoarele
condiții:
Având în vedere riscurile pentru comparti
mentele apă, sedimente și sol, transflutrinul
nu se utilizează în vaporizatoare pentru inte
rior sau în spirale insecticide, cu excepția
cazului în care se poate demonstra în cererea
de autorizare a produsului că riscurile pot fi
reduse până la un nivel acceptabil.

(1) Puritatea indicată în această coloană este gradul minim de puritate a substanței active utilizate pentru evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Substanța activă
din produsul introdus pe piață poate avea un grad de puritate egal sau diferit, dacă s-a dovedit că aceasta este echivalentă din punct de vedere tehnic cu substanța activă evaluată.
(2) În vederea punerii în aplicare a principiilor comune din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul internet al Comisiei: http://ec.
europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.
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Nr. CE: 405-060-5

965 g/kg în configu
rație 1R trans

Data aprobării

RO

2,3,5,6-tetrafluorobenzil
(1R,3S)-3-(2,2-diclorvinil)-2,2dimetil ciclopropan carboxilat

Gradul minim de puritate
a substanței active (1)

24.4.2014

24.4.2014
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 408/2014 AL COMISIEI
din 23 aprilie 2014
de aprobare a dioxidului de siliciu sintetic amorf ca substanță activă existentă, destinată utilizării în
produsele biocide din tipul de produs 18
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind
punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei (2) stabilește o listă de substanțe active care trebuie evaluate, în
vederea unei eventuale includeri a acestora în anexele I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European
și a Consiliului (3). Lista respectivă include dioxidul de siliciu.

(2)

Dioxidul de siliciu a fost evaluat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE în vederea
utilizării în tipul de produs 18, insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode, astfel cum este
definit în anexa V la directiva respectivă, care corespunde tipului de produs 18 definit în anexa V la Regula
mentul (UE) nr. 528/2012.

(3)

Datele prezentate în vederea evaluării au permis să se ajungă la o concluzie numai în ceea ce privește o anumită
formă de dioxid de siliciu, și anume dioxidul de siliciu sintetic amorf, descris drept gel de silice, cu nr. CAS
112926-00-8. Evaluarea nu a permis să se ajungă la o concluzie în privința niciunei alte substanțe care se confor
mează definiției dioxidului de siliciu CAS 7631-86-9 din lista de substanțe active prevăzută în Regulamentul (CE)
nr. 1451/2007, menționată mai sus. Prin urmare, aprobarea ar trebui să privească numai dioxidul de siliciu
sintetic amorf.

(4)

Franța a fost desemnată ca stat membru raportor și, la 16 aprilie 2009, a transmis Comisiei raportul autorității
competente, însoțit de o recomandare, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE)
nr. 1451/2007.

(5)

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 într-un raport de
evaluare, care a fost trecut în revistă în cadrul reuniunii Comitetului permanent pentru produse biocide din
13 martie 2014.

(6)

Din raportul respectiv reiese că produsele biocide utilizate pentru tipul de produs 18 care conțin dioxid de siliciu
sintetic amorf sunt susceptibile să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE, dacă sunt
respectate anumite specificații și anumite condiții referitoare la utilizarea acestuia.

(7)

Prin urmare, este oportun să se aprobe dioxidul de siliciu sintetic amorf în vederea utilizării în produsele biocide
pentru tipul de produs 18, sub rezerva respectării acestor specificații și condiții.

(8)

Întrucât dioxidul de siliciu sintetic amorf în forma evaluată este un nanomaterial, în temeiul articolului 4
alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, aprobarea ar trebui să includă astfel de nanomateriale, dacă
sunt respectate anumite specificații și anumite condiții referitoare la utilizarea acestuia.

(9)

Ar trebui să se prevadă trecerea unei perioade de timp rezonabile până la aprobarea unei substanțe active, pentru
a permite părților interesate să întreprindă măsurile pregătitoare necesare în vederea îndeplinirii noilor cerințe
stabilite.

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse
biocide,

(1) JO L 167, 27.6.2012, p. 1.
(2) Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la
articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor
biocide (JO L 325, 11.12.2007, p. 3).
(3) Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive
(JO L 123, 24.4.1998, p. 1).
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Se aprobă dioxidul de siliciu sintetic amorf ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs
18, sub rezerva respectării specificațiilor și a condițiilor prevăzute în anexă.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2014.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

24.4.2014

ANEXĂ

Denumire
comună

Denumire IUPAC:
Dioxid de siliciu
Nr. CE: 231-545-4
Nr. CAS: 112926-00-8

800 g/kg

Caracteristici structurale de
referință (2)

Data aprobării

Data de expirare a
aprobării

Tip de
produs

1 noiembrie
2015

31 octombrie
2025

18

Condiții specifice (3)

— Dimensiunea particu
lelor agregate stabile >
1 µm
— Dimensiunea particu
lelor primare < 25 nm
— Suprafața specifică pe
unitate de volum
> 600 m2/cm3

La evaluarea produsului, se va acorda
o atenție deosebită expunerii, riscurilor
și eficacității aferente utilizărilor care
fac obiectul unei cereri de autorizare,
dar care nu sunt abordate în evaluarea
la nivelul Uniunii a riscurilor prezen
tate de substanța activă.

(1) Puritatea indicată în această coloană este gradul minim de puritate a substanței active utilizate pentru evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Substanța activă
din produsul introdus pe piață poate avea un grad de puritate egal sau diferit, dacă s-a dovedit că aceasta este echivalentă din punct de vedere tehnic cu substanța activă evaluată.
(2) Caracteristicile structurale indicate în această coloană sunt cele ale substanței active utilizate pentru evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.
(3) În vederea punerii în aplicare a principiilor comune din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul internet al Comisiei: http://ec.
europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Prezenta aprobare include
dioxidul de siliciu sintetic
amorf ca nanomaterial sub
formă de particule agregate
stabile cu dimensiunea > 1
μm, cu particule primare care
se încadrează în intervalul de
mărime definit pentru scala
nanometrică.

Gradul
minim de
puritate a
substanței
active (1)

RO

Dioxid de
siliciu sintetic
amorf (nano)

Denumire IUPAC
Numere de identificare
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 409/2014 AL COMISIEI
din 23 aprilie 2014
de înregistrare a unei denumiri în registrul de specialități tradiționale garantate [Bacalhau de Cura
Tradicional Portuguesa (STG)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012
privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),
întrucât:
(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregis
trare a denumirii „Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa” depusă de Portugalia a fost publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție, în conformitate cu articolul 51 din Regula
mentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa” trebuie, prin urmare, înregis
trată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Se înregistrează denumirea „Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa” (STG).
Denumirea menționată în primul paragraf se referă la un produs din clasa 1.7 Pești, moluște, crustacee proaspete și
produse derivate din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1216/2007 al Comisiei (3).
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2014.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

(1) JO L 343, 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 292, 8.10.2013, p. 8.
(3) Regulamentul (CE) nr. 1216/2007 al Comisiei din 18 octombrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 509/2006 al Consiliului privind specialitățile tradiționale garantate din produse agricole și alimentare (JO L 275, 19.10.2007, p. 3).
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 410/2014 AL COMISIEI
din 23 aprilie 2014
de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 în ceea ce privește monito
rizarea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare noi omologate într-un proces cu
mai multe etape
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2011 de stabi
lire a unor standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de
reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare (1), în special articolul 8 alineatul (9) primul paragraf,
întrucât:
(1)

Anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei (2) instituie o nouă metodă de stabilire a emisiilor de
CO2 provenind de la vehiculele N1 și a consumului de carburant al acestor vehicule care sunt omologate într-un
proces cu mai multe etape (denumite în continuare „vehicule construite în mai multe etape”). Această nouă
metodă urmează să se aplice de la 1 ianuarie 2014, însă se poate aplica pe bază de voluntariat de la
1 ianuarie 2013.

(2)

În partea B punctul 7 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 se prevede că emisiile specifice de CO2 ale
vehiculelor completate urmează să fie alocate producătorului vehiculului de bază. În acest sens, este necesar ca
vehiculele completate să poată fi recunoscute în procesul de monitorizare și ca producătorul vehiculului de bază
să poată fi identificat. Aceasta implică, de asemenea, stabilirea anumitor date referitoare la vehiculul de bază în
conformitate cu noua metodologie prevăzută în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008.

(3)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 510/2011, producătorii vehiculelor de bază
au dreptul de a verifica datele referitoare la un vehicul construit în mai multe etape, pe baza cărora sunt calculate
obiectivele privind emisiile specifice de CO2. Prin urmare, este necesar să se stabilească dispoziții detaliate privind
schimbul de informații relevante între producători și Comisie.

(4)

Cu toate acestea, din cauza specificităților și a conceperii propriilor sisteme de înmatriculare a vehiculelor, este
posibil ca statele membre să nu fie în măsură să prezinte toate datele relevante pentru monitorizarea vehiculelor
construite în mai multe etape care sunt indicate în datele detaliate specificate în anexa II la Regulamentul (UE)
nr. 510/2011. În consecință, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a lua în considerare datele furnizate de
producători în cadrul procesului de verificare în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE)
nr. 510/2011 în vederea determinării obiectivelor preliminare privind emisiile specifice.

(5)

Prin urmare, producătorii ar trebui să furnizeze Comisiei și Agenției Europene de Mediu (AEM) numerele de iden
tificare ale vehiculelor (VIN) pe care le-au alocat vehiculelor utilitare ușoare vândute în anul calendaristic prece
dent sau pentru care a fost eliberat un certificat de garanție în anul respectiv. Producătorii ar trebui, de asemenea,
să aibă posibilitatea de a furniza Comisiei date detaliate referitoare la respectivele vehicule. Pentru a lua în consi
derare aceste date la calcularea obiectivelor provizorii, producătorii ar trebui să furnizeze Comisiei și AEM datele
de care dispun în același timp cu transmiterea datelor anuale de către statele membre.

(6)

Confruntând datele detaliate furnizate de statele membre cu cele prezentate de către producători, pe baza VIN,
Comisia ar trebui să pregătească un set de date provizorii pentru calcularea obiectivelor preliminare. Setul de date
provizorii care urmează să fie comunicat unui producător ar trebui să includă VIN în cazul înregistrărilor pentru
care cele două seturi de date corespund. După caz, setul de date provizorii ar trebui să includă, de asemenea, înre
gistrările în care VIN furnizate de statele membre nu corespund cu cele prezentate de către producător. În acest
caz, înregistrările ar trebui transmise producătorului fără VIN. Setul de date provizorii, cu excepția VIN, ar trebui
făcut public în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 510/2011.

(1) JO L 145, 31.5.2011, p. 1.
(2) Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în aplicare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al
Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehicu
lele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea
și întreținerea vehiculelor (JO L 199, 28.7.2008, p. 1).
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(7)

Pentru a asigura un paralelism complet între cerințele prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 293/2012 al Comisiei (1) și cele aplicabile autoturismelor care sunt prevăzute în Regulamentul (UE)
nr. 1014/2010 al Comisiei (2), este necesară adaptarea cerințelor pentru notificarea erorilor de către producători
în conformitate cu dispozițiile regulamentului în cauză.

(8)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 ar trebui modificat în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind schimbările climatice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 se modifică după cum urmează:
1. La articolul 2, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:
„3. «date detaliate de monitorizare» înseamnă datele detaliate specificate în secțiunea 2 din partea C a anexei II la
Regulamentul (UE) nr. 510/2011 care sunt defalcate pe producători și serii de vehicule în funcție de tip, variantă
și versiune sau, după caz, pe vehicule unice în funcție de numărul de identificare al vehiculului.”
2. Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 8
Vehicule care nu se supun omologării CE de tip
În cazul vehiculelor utilitare ușoare care se supun omologării naționale de tip pentru seriile mici în conformitate cu
articolul 23 din Directiva 2007/46/CE sau omologărilor individuale în conformitate cu articolul 24 din aceeași direc
tivă, statele membre informează Comisia cu privire la numărul respectiv de astfel de vehicule înmatriculate pe terito
riul lor.
Atunci când completează datele detaliate de monitorizare, autoritatea competentă indică numele producătorului în
coloana «Numele producătorului — Denumirea din registrul național» în formatul prevăzut în partea C a anexei II la
Regulamentul (UE) nr. 510/2011, iar în coloana «Numele producătorului — Denumirea UE standard» indică una
dintre următoarele mențiuni:
(a) «AA-IVA», pentru raportarea tipurilor de vehicule supuse omologării individuale;
(b) «AA-NSS», pentru raportarea tipurilor de vehicule supuse omologării naționale pentru vehicule fabricate în serii
mici.”
3. Articolul 10 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:
„În cazul în care datele sunt transmise în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol, persoanei de contact
indicate de producător i se acordă, de asemenea, dreptul de a încărca datele detaliate în sistemul de stocare a
datelor gestionat de Agenția Europeană de Mediu.”;
(b) se adaugă următoarele alineate (3) și (4):
„(3)
În vederea verificării datelor provizorii, producătorii transmit Comisiei, cel târziu până la data de
28 februarie a fiecărui an, numerele de identificare ale tuturor vehiculelor comerciale ușoare (complete, comple
tate sau incomplete) pe care le-au vândut în Uniune în anul calendaristic precedent sau pentru care au emis un
certificat de garanție în anul respectiv. Producătorii pot totodată să prezinte Comisiei datele detaliate specificate în
anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 în ceea ce privește aceste vehicule.
Datele se transmit prin transfer electronic către sistemul de stocare a datelor gestionat de Agenția Europeană de
Mediu.
(4) În cazul în care producătorii nu transmit numerele de verificare a vehiculelor și datele detaliate menționate
la alineatul (3), obiectivul provizoriu privind emisiile specifice se calculează pe baza datelor detaliate furnizate de
către statele membre.”
(1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 al Comisiei din 3 aprilie 2012 privind monitorizarea și raportarea datelor referi
toare la înmatricularea vehiculelor utilitare ușoare noi în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și
al Consiliului (JO L 98, 4.4.2012, p. 1).
2
( ) Regulamentul (UE) nr. 1014/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 privind monitorizarea și raportarea datelor referitoare la înmatri
cularea autoturismelor noi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 293,
11.11.2010, p. 15).

24.4.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 121/23

4. Se introduc următoarele articole 10a și 10b:
„Articolul 10a
Notificarea erorilor de către producători
(1) Producătorii care notifică erori în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 510/2011
utilizează, ca bază pentru notificarea lor, seturile de date provizorii notificate de Comisie în temeiul articolului 8
alineatul (4).
Notificarea de eroare include toate seturile de date referitoare la înmatriculările de vehicule de care este responsabil
producătorul ce transmite notificarea. În cazul vehiculelor completate, producătorul responsabil este producătorul
care răspunde de omologarea CE de tip a vehiculului de bază.
Eroarea se indică printr-o intrare separată în setul de date pentru fiecare versiune, intitulată «Observațiile producăto
rului», în care se specifică unul dintre codurile următoare:
(a) codul A, dacă înregistrările au fost modificate de producător;
(b) codul B, dacă vehiculul este neidentificabil;
(c) codul C, dacă vehiculul nu se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 510/2011 sau este
scos din producție;
(d) codul D, dacă producătorul căruia i-a fost atribuită o anumită înregistrare este producătorul vehiculului
completat, dar nu al vehiculului de bază incomplet.
În sensul literei (b), un vehicul este neidentificabil în cazul în care producătorul nu poate identifica vehiculul pe baza
numărului de identificare furnizat de statul membru sau în cazul în care înregistrarea nu conține un astfel de număr
și vehiculul nu poate fi identificat prin alte mijloace.
În sensul literei (d), producătorul vehiculului final indică, de asemenea, numele producătorului vehiculului de bază
într-o intrare separată intitulată «Notele producătorului».
(2) În cazul în care un producător nu a notificat Comisiei erori în conformitate cu alineatul (1) sau în cazul în care
notificarea este prezentată după expirarea termenului de trei luni prevăzut la articolul 8 alineatul (5) din Regula
mentul (UE) nr. 510/2011, valorile provizorii notificate în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din regulamentul
menționat sunt considerate finale.
(3) În cazul în care notificarea de eroare menționată la alineatul (1) include numerele de identificare ale vehiculelor,
aceasta se transmite în sistemul de stocare a datelor menționat la articolul 10 alineatul (3); în celelalte cazuri, se trans
mite prin poștă pe un suport de date electronic indelebil cu mențiunea «Notificare de eroare — emisii de CO2 de la
camionete», la următoarea adresă:
Commission européenne
Secrétariat général
1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België
O copie în format electronic a notificării se transmite spre informare la următoarele căsuțe poștale electronice func
ționale:
EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu
și
CO2-monitoring@eea.europa.eu
Articolul 10b
Pregătirea datelor provizorii
(1) În cazul în care producătorii transmit Comisiei date în conformitate cu articolul 10 alineatul (3), setul de date
provizorii care urmează să fie notificat unui producător include următoarele înregistrări:
(a) înregistrările care cuprind numerele de identificare ale vehiculelor, în cazul în care numerele de identificare ale
vehiculelor care au fost transmise de către producător în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) corespund
celor prezentate de statele membre, astfel cum se prevede în partea C secțiunea 2 din anexa II la Regulamentul
(UE) nr. 510/2011;
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(b) înregistrările care pot fi atribuite producătorului, dar excluzând numerele de identificare ale vehiculelor, în acele
cazuri în care numerele de identificare ale vehiculelor furnizate de statele membre nu corespund celor prezentate
de către producători.
Setul de date provizorii elaborat cu includerea înregistrărilor menționate la literele (a) și (b) este notificat producăto
rilor în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 510/2011.
Registrul central al datelor menționat la articolul 8 alineatul (4) primul paragraf nu include niciun fel de date privind
numerele de identificare ale vehiculelor.
(2) Prelucrarea numerelor de identificare ale vehiculelor nu include prelucrarea datelor cu caracter personal care ar
putea fi legate de aceste numere sau alte informații care ar putea permite stabilirea unei legături între numerele de
identificare ale vehiculelor și datele cu caracter personal.”
5. Anexa I se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate
statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2014.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXĂ
„ANEXA I
SURSELE DATELOR

Parametru

Producător (vehicule complete)

Certificat de conformitate (modelul
B din partea 1, prevăzut în anexa
IX la Directiva 2007/46/CE)

Punctul 0.5

Documentație pentru omologarea de tip
(Directiva 2007/46/CE)

Anexa III partea I punctul 0.5

Producătorul vehiculului de bază (vehicule Punctul 0.5.1
construite în mai multe etape)

Anexa VI secțiunea I punctul 0.5

Numărul omologării de tip

Punctul 0.10 litera (b)

Anexa VI partea introductivă

Tip

Punctul 0.2

Anexa III partea I punctul 0.2

Variantă

Punctul 0.2

Anexa III partea I sau II ori anexa VIII
secțiunea 3

Versiune

Punctul 0.2

Anexa III partea I sau II ori anexa VIII
secțiunea 3

Marcă

Punctul 0.1

Anexa III partea I punctul 0.1

Categoria vehiculului omologat

Punctul 0.4

Anexa III partea I punctul 0.4

Masa în stare de funcționare (vehicule Secțiunea 13
complete și completate) (kg)

Anexa III partea I punctul 2.6 sau, de la
10 ianuarie 2014, anexa III partea I
punctul 2.6 litera (b) (în cazul unei game,
se ia în considerare masa minimă)

Masa în stare de funcționare (vehicul de Secțiunea 14
bază) (kg)

Anexa I punctul 2.17.1

Masa maximă tehnic admisibilă (a vehicu Punctul 16.1
lului de bază în cazul vehiculelor
construite în mai multe etape) (kg)

Anexa III partea I punctul 2.8

Amprenta la sol — ampatament (mm)

Secțiunea 4

Anexa III partea I punctul 2.1 (1)

Amprenta la sol — ecartament (mm)

Secțiunea 30

Anexa III partea I punctele 2.3.1 și 2.3.2
(2)

Emisii specifice de CO2 (g/km) (3)

Punctul 49.1

Anexa VIII secțiunea 3

Tip de carburant

Secțiunea 26

Anexa III partea 1 punctul 3.2.2.1

Modul de combinare a carburanților

Punctul 26.1

Anexa III partea 1 punctul 3.2.2.4

Cilindree (cm3)

Secțiunea 25

Anexa III partea 1 punctul 3.2.1.3

Consum de energie electrică (Wh/km)

Punctul 49.2

Anexa VIII secțiunea 3

Tehnologia inovatoare sau grupul de Punctul 49.3
tehnologii inovatoare și reducerea
emisiilor de CO2 datorată tehnologiei
respective

Anexa VIII secțiunea 4
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Parametru

Numărul de identificare al vehiculului

Certificat de conformitate (modelul
B din partea 1, prevăzut în anexa
IX la Directiva 2007/46/CE)

Punctul 0.10

Masa adăugată implicită
(1) În conformitate cu articolul 4 alineatul (9) din prezentul regulament.
(2) În conformitate cu articolul 4 alineatele (8) și (9) din prezentul regulament.
(3) În conformitate cu articolul 4 alineatul (5) din prezentul regulament.”

24.4.2014

Documentație pentru omologarea de tip
(Directiva 2007/46/CE)

Anexa III partea I punctul 9.17
Anexa I punctul 2.17.2
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) nr. 411/2014 AL COMISIEI
din 23 aprilie 2014
privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare de import ale Uniunii pentru
carnea de vită și mânzat proaspătă și congelată originară din Ucraina
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72,
(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 187 literele (a), (c)
și (d),
întrucât:
(1)

Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (2) prevede regimuri preferențiale
pentru 2014 în ceea ce privește taxele vamale pentru importurile de anumite produse originare din Ucraina. În
conformitate cu articolul 3 din regulamentul menționat, produsele agricole enumerate în anexa III la regulament
sunt admise la import în Uniune, în limitele contingentelor tarifare, în conformitate cu anexa respectivă. Contin
gentele tarifare prevăzute în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 374/2014 sunt gestionate de Comisie conform
articolului 184 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(2)

Deși contingentul în cauză ar trebui în mod normal să fie gestionat prin utilizarea licențelor de import, este
necesar să se atribuie drepturi de import într-o primă etapă și să se elibereze licențe de import într-o etapă ulte
rioară, după cum se prevede la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei (3).
Astfel, operatorii care au obținut drepturi de import ar trebui să poată decide, în perioada de aplicare a contin
gentului, asupra momentului în care doresc să solicite licențe de import, având în vedere fluxurile lor comerciale
reale.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 376/2008 al Comisiei (4) și Regulamentul (CE) nr. 382/2008 al Comisiei (5) ar trebui să se
aplice licențelor de import eliberate în conformitate cu prezentul regulament, sub rezerva unor derogări, după
caz.

(4)

În plus, dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1301/2006 care privesc cererile de drepturi de import, statutul solici
tanților și eliberarea de licențe de import ar trebui să se aplice licențelor de import eliberate în temeiul prezentului
regulament, fără a aduce atingere condițiilor suplimentare prevăzute de prezentul regulament.

(5)

Pentru a asigura o gestionare corespunzătoare a contingentelor tarifare, ar trebui constituită o garanție în
momentul depunerii unei cereri de drepturi de import.

(6)

Pentru a-i obliga pe operatori să solicite licențe de import pentru toate drepturile de import atribuite, este necesar
să se prevadă că această obligație este o cerință principală în sensul Regulamentului de punere în aplicare (UE)
nr. 282/2012 al Comisiei (6).

(7)

Întrucât contingentele tarifare menționate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 374/2014 sunt deschise numai
până la 31 octombrie 2014, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare cât mai curând posibil.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării
comune a piețelor agricole,

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind reducerea sau eliminarea taxelor
vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina (JO L 118, 22.4.2014, p. 1).
(3) Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor
tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (JO L 238, 1.9.2006, p. 13).
(4) Regulamentul (CE) nr. 376/2008 al Comisiei din 23 aprilie 2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licențe de
import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (JO L 114, 26.4.2008, p. 3).
(5) Regulamentul (CE) nr. 382/2008 al Comisiei din 21 aprilie 2008 privind normele de aplicare a regimului licențelor de import și export
în sectorul cărnii de vită și mânzat (JO L 115, 29.4.2008, p. 10).
(6) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2012 al Comisiei din 28 martie 2012 de stabilire a normelor comune de aplicare a regi
mului de garanții pentru produsele agricole (JO L 92, 30.3.2012, p. 4).
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Deschiderea și gestionarea unui contingent tarifar
(1)

Prezentul regulament deschide și gestionează un contingent tarifar de import pentru produsele indicate în anexa I.

(2) Cantitatea de produse care beneficiază de contingentul menționat la alineatul (1), rata aplicabilă a taxei vamale și
numerele de ordine sunt cele stabilite în anexa I.
(3) Contingentele tarifare de import menționate la alineatul (1) se gestionează prin atribuirea de drepturi de import,
într-o primă etapă, și, ulterior, prin eliberarea de licențe de import.
(4) Se aplică dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 1301/2006, (CE) nr. 376/2008 și (CE) nr. 382/2008, cu excepția
cazului în care prezentul regulament prevede dispoziții contrare.
Articolul 2
Perioada de aplicare a contingentului tarifar de import
Contingentele tarifare de import menționate la articolul 1 alineatul (1) sunt deschise până la 31 octombrie 2014.
Articolul 3
Cererile de drepturi de import
(1) Cererile de drepturi de import se depun cel mai târziu la ora 13.00, ora Bruxelles-ului, în a 15-a zi calendaristică
de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(2) În momentul depunerii unei cereri de drepturi de import se depune o garanție de 6 EUR per 100 de kilograme
greutate netă.
(3) Solicitanții de drepturi de import demonstrează că o cantitate de produse din carne de vită de la codurile
NC 0201 sau 0202 a fost importată de aceștia sau în numele lor în conformitate cu dispozițiile vamale aplicabile, pe
parcursul perioadei de 12 luni imediat anterioare perioadei de aplicare a contingentului tarifar de import (denumită în
continuare „cantitate de referință”). O societate rezultată din fuzionarea unor societăți care dispun, fiecare, de cantități de
referință importate își poate întemeia propria cerere pe respectivele cantități.
(4) Cantitatea totală care face obiectul unor cereri de drepturi de import depuse în perioada de valabilitate a contin
gentului tarifar de import nu poate depăși cantitățile de referință ale solicitantului. Cererile care nu respectă această
normă sunt respinse de autoritățile competente.
(5) Nu mai târziu de cea de-a șaptea zi lucrătoare de la încheierea perioadei de depunere a cererilor menționate la
alineatul (1), statele membre notifică Comisiei cantitățile totale ale tuturor cererilor exprimate în greutatea în kilograme a
produsului.
(6) Drepturile de import se acordă începând cu a șaptea zi și până cel târziu în a 12-a zi lucrătoare care urmează sfâr
șitului perioadei de notificare menționate la alineatul (5).
(7) În cazul în care aplicarea coeficientului de alocare menționat la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1301/2006 conduce la alocarea a mai puține drepturi de import decât cele solicitate, garanția constituită în conformi
tate cu alineatul (2) se restituie în mod proporțional fără întârziere.
(8) Drepturile de import sunt valabile începând cu data emiterii până la 31 octombrie 2014. Drepturile de import nu
sunt transferabile.
Articolul 4
Eliberarea licențelor de import
(1) Punerea în liberă circulație a cantităților acordate în cadrul contingentului tarifar de import menționat la articolul
1 alineatul (1) este condiționată de prezentarea unei licențe de import.
(2) Cererile de licențe de import acoperă întreaga cantitate de drepturi de import alocată. Această obligație este o
cerință principală în sensul articolului 19 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2012.
(3) Cererile de licențe pot fi depuse numai în statul membru în care au fost solicitate și obținute drepturile de import
în cadrul contingentului tarifar de import menționat la articolul 1 alineatul (1).
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Fiecare licență de import eliberată are ca rezultat o reducere corespunzătoare a drepturilor de import obținute și elibe
rarea, fără întârziere, a unei părți proporționale din garanția constituită în conformitate cu articolul 3 alineatul (2).
(4)

Licențele de import sunt eliberate la cerere și pe numele operatorului care a obținut drepturi de import.

(5) Cererea de licență menționează un singur număr de ordine. Cererea se poate referi la mai multe produse având
coduri NC diferite. În acest caz, toate codurile NC și descrierea acestora sunt înscrise la rubricile 15 și 16 din cererea de
licență și din licență.
(6)

Cererile de licență și licențele de import conțin următoarele mențiuni:

(a) la rubrica 8, numele „Ucraina” drept țară de origine și rubrica „da” marcată cu o cruce;
(b) la rubrica 20, una dintre mențiunile din anexa II.
(7)

Fiecare licență trebuie să menționeze cantitatea pentru fiecare cod NC.

(8) Prin derogare de la articolul 5 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 382/2008, licențele de import sunt
valabile timp de 30 de zile începând cu ziua de eliberare efectivă a licenței în sensul articolului 22 alineatul (2) din Regu
lamentul (CE) nr. 376/2008. Cu toate acestea, termenul de valabilitate al licențelor de import expiră cel târziu la
31 octombrie 2014.
Articolul 5
Notificarea Comisiei
(1) Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, statele
membre comunică Comisiei:
(a) până la 14 noiembrie 2014 cel târziu, cantitățile de produse, inclusiv notificările cu mențiunea „zero”, pentru care
au fost eliberate licențe de import în cursul perioadei contingentare;
(b) până la 28 februarie 2015 cel târziu, cantitățile de produse, inclusiv notificările cu mențiunea „zero”, care fac
obiectul licențelor de import neutilizate sau parțial utilizate și care corespund diferenței dintre cantitățile înscrise pe
versoul licențelor de import și cele pentru care au fost eliberate licențele.
(2) Nu mai târziu de 28 februarie 2015, statele membre notifică Comisiei cantitățile de produse care au fost puse
efectiv în liberă circulație în cursul perioadei de aplicare a contingentului de import stabilite de prezentul regulament.
(3) În cazul notificărilor menționate la alineatele (1) și (2), cantitățile sunt exprimate în greutatea în kilograme a
produsului.
Articolul 6
Intrare în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2014.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXA I

Fără a aduce atingere regulilor de interpretare a Nomenclaturii combinate, textul descrierii produselor este considerat ca
având numai o valoare orientativă, aplicabilitatea regimului preferențial fiind determinată, în contextul prezentei anexe,
de domeniul de aplicare al codurilor NC.
Număr de ordine

09.4270

Coduri NC

0201
0201
0201
0201
0201
0201
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202

10
20
20
20
20
30
10
20
20
20
20
30
30
30

00
20
30
50
90
00
00
10
30
50
90
10
50
90

Descriere

Carne de vită, proas
pătă, refrigerată sau
congelată

Cantitate în tone
(greutate netă)

Taxă aplicabilă
(EUR/t)

12 000

0
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ANEXA II

Mențiuni prevăzute la articolul 4 alineatul (6) litera (b)
— În limba bulgară: Регламент за изпълнение (ЕC) № 411/2014
— În limba spaniolă: Reglamento de Ejecución (UE) no 411/2014
— În limba cehă: Prováděcí nařízení (EU) č. 411/2014
— În limba daneză: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 411/2014
— În limba germană: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 411/2014
— În limba estonă: Rakendusmäärus (EL) nr 411/2014
— În limba greacă: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 411/2014
— În limba engleză: Implementing Regulation (EU) No 411/2014
— În limba franceză: Règlement d'exécution (UE) no 411/2014
— În limba croată: Provedbena uredba (EU) br. 411/2014
— În limba italiană: Regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014
— În limba letonă: Īstenošanas regula (ES) Nr. 411/2014
— În limba lituaniană: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 411/2014
— În limba maghiară: 411/2014/EU végrehajtási rendelet
— În limba malteză: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 411/2014
— În limba neerlandeză: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 411/2014
— În limba polonă: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr. 411/2014
— În limba portugheză: Regulamento de Execução (UE) n.o 411/2014
— În limba română: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 411/2014
— În limba slovacă: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 411/2014
— În limba slovenă: Izvedbena uredba (EU) št. 411/2014
— În limba finlandeză: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 411/2014
— În limba suedeză: Genomförandeförordning (EU) nr 411/2014.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 412/2014 AL COMISIEI
din 23 aprilie 2014
privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare de import ale Uniunii pentru
ouăle, produsele din ouă și albuminele originare din Ucraina
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72,
(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 187 literele (a), (c)
și (d),
întrucât:
(1)

Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (2) prevede regimuri preferențiale
pentru 2014 în ceea ce privește taxele vamale pentru importurile de anumite produse originare din Ucraina. În
conformitate cu articolul 3 din regulamentul menționat, produsele agricole enumerate în anexa III la regulament
trebuie admise la import în Uniune, în limitele contingentelor tarifare, în conformitate cu anexa respectivă.
Contingentele tarifare prevăzute în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 374/2014 sunt gestionate de Comisie
conform articolului 184 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(2)

Respectivele contingente tarifare de import ar trebui gestionate prin intermediul licențelor de import. În acest
scop, ar trebui să se aplice Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei (3), fără a aduce atingere condițiilor
suplimentare prevăzute de prezentul regulament.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 376/2008 al Comisiei (4) ar trebui să se aplice licențelor de import eliberate în conformi
tate cu prezentul regulament, sub rezerva unor derogări, după caz.

(4)

Pentru a asigura o gestionare corespunzătoare a contingentelor tarifare, garanția legată de licențele de import ar
trebui constituită în momentul depunerii unei cereri de licență.

(5)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1001/2013 al Comisiei (5) a înlocuit unele coduri NC din anexa I la
Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (6) cu noi coduri NC care sunt diferite de cele la care se face trimi
tere în Regulamentul (UE) nr. 374/2014. Prin urmare, noile coduri NC ar trebui să se reflecte în anexa I la
prezentul regulament.

(6)

Întrucât contingentele tarifare menționate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 374/2014 sunt deschise numai
până la 31 octombrie 2014, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare cât mai curând posibil.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării
comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Deschiderea și gestionarea contingentelor tarifare
(1) Prezentul regulament deschide și gestionează contingentele tarifare de import pentru produsele din sectorul ouălor
și albuminei indicate în anexa I.
(2) Cantitatea de produse care beneficiază de contingentele menționate la alineatul (1), rata aplicabilă a taxei vamale și
numerele de ordine sunt cele stabilite în anexa I.
(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind reducerea sau eliminarea taxelor
vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina (JO L 118, 22.4.2014, p. 1).
(3) Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor
tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (JO L 238, 1.9.2006, p. 13).
(4) Regulamentul (CE) nr. 376/2008 al Comisiei din 23 aprilie 2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licențe de
import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (JO L 114, 26.4.2008, p. 3).
(5) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1001/2013 al Comisiei din 4 octombrie 2013 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE)
nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 290, 31.10.2013, p. 1).
(6) Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun
(JO L 256, 7.9.1987, p. 1).
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Contingentele tarifare de import menționate la alineatul (1) se gestionează prin utilizarea licențelor de import.

(4) Se aplică dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 1301/2006 și (CE) nr. 376/2008, cu excepția cazului în care
prezentul regulament prevede dispoziții contrare.
(5) În sensul prezentului regulament, conversia greutății produselor din ouă în echivalent ouă în coajă este conformă
cu ratele standard ale rentabilității stabilite prin anexa 69 la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (1).
(6) În sensul prezentului regulament, greutatea albuminelor din lapte se transformă în echivalent ouă în coajă în
conformitate cu ratele standard ale rentabilității de 7,00 pentru albuminele din lapte uscate (cod NC 3502 20 91) și de
53,00 pentru alte albumine din lapte (cod NC 3502 20 99), folosind principiile de conversie stabilite în anexa 69 la
Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

Articolul 2
Perioada de aplicare a contingentului tarifar de import
Contingentele tarifare de import menționate la articolul 1 alineatul (1) sunt deschise până la 31 octombrie 2014.

Articolul 3
Cereri de licențe de import și licențe de import
(1) Cererile de licențe trebuie să fie depuse cel târziu la ora 13.00, ora Bruxelles-ului, în a 15-a zi calendaristică de la
data la care prezentul regulament intră în vigoare.
(2) Cererea de licență poate să menționeze un singur număr de ordine. Cererea se poate referi la mai multe produse
având coduri NC diferite. În acest caz, toate codurile NC și descrierea acestora sunt înscrise la rubricile 15 și 16 din
cererea de licență și din licență. În cazul contingentului tarifar 09.4275 prevăzut în anexa I, cantitatea totală se trans
formă în echivalent ouă în coajă.
(3) Cererile de licență se depun pentru o cantitate minimă de 1 tonă și maximum 10 % din cantitatea disponibilă
pentru contingentul respectiv.
(4)

Cererile de licență și licențele cuprind:

(a) la rubrica 8, numele „Ucraina” drept țară de origine și rubrica „da” marcată cu o cruce;
(b) la rubrica 20, una dintre mențiunile din anexa II.
(5)

În momentul depunerii unei cereri de licență, se constituie o garanție de 20 EUR/100 kilograme.

(6) Nu mai târziu de cea de-a șaptea zi lucrătoare de la încheierea perioadei de depunere a cererilor menționate la
alineatul (1), statele membre notifică Comisiei cantitățile totale ale tuturor cererilor exprimate în greutatea în kilograme a
echivalentului ouălor în coajă, defalcate în funcție de numărul de ordine.
(7) Punerea în liberă circulație a cantităților acordate în cadrul contingentului tarifar de import menționat la articolul 1
alineatul (1) este condiționată de prezentarea unei licențe de import.
(8) Licențele de import se eliberează începând cu a șaptea zi și până cel târziu în a douăsprezecea zi lucrătoare care
urmează sfârșitului perioadei de notificare menționate la alineatul (6).

Articolul 4
Valabilitatea licențelor de import
(1)

Licențele de import sunt valabile de la data eliberării lor până la 31 octombrie 2014.

(2) Fără a aduce atingere articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 376/2008, transferul drepturilor care
decurg din licențe se limitează la cesionarii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate definite la articolul 5 din
Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.
(1) Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de punere în aplicare a Regulamentului (CEE)
nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).

L 121/34

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

24.4.2014

Articolul 5
Notificarea Comisiei
(1) Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, statele
membre comunică Comisiei:
(a) până la 14 noiembrie 2014 cel târziu, cantitățile de produse, inclusiv notificările cu mențiunea „zero”, pentru care
au fost eliberate licențe de import în cursul perioadei contingentare;
(b) până la 28 februarie 2015 cel târziu, cantitățile de produse, inclusiv notificările cu mențiunea „zero”, care fac
obiectul licențelor de import neutilizate sau parțial utilizate și care corespund diferenței dintre cantitățile înscrise pe
versoul licențelor de import și cantitățile pentru care au fost eliberate licențele.
(2) Nu mai târziu de 28 februarie 2015, statele membre notifică Comisiei cantitățile de produse care au fost puse
efectiv în liberă circulație în cursul perioadei de aplicare a contingentului de import stabilite de prezentul regulament.
(3) În cazul notificărilor menționate la alineatele (1) și (2), cantitatea este exprimată în greutatea în kilograme a echi
valentului ouălor în coajă și defalcată în funcție de numărul de ordine.
Articolul 6
Intrare în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2014.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXA I

Fără a aduce atingere regulilor de interpretare a Nomenclaturii combinate, textul descrierii produselor este considerat ca
având numai o valoare orientativă, aplicabilitatea regimului preferențial fiind determinată, în contextul prezentei anexe,
de domeniul de aplicare al codurilor NC.
Număr de ordine

Coduri NC

Descriere

Cantitate în tone

Taxă aplicabilă
(EUR/t)

09.4275

0407
0407
0407
0408
0408
0408
0408
0408
3502
3502
3502
3502

00
10
10
80
81
89
80
80
90
90
91
99

Ouă de păsări, în coajă, proas
pete, conservate sau fierte; ouă
de păsări, fără coajă, și gălbe
nușuri de ou, proaspete,
uscate, fierte în apă sau în
abur, turnate în formă, conge
late sau altfel conservate, chiar
cu adaos de zahăr sau de alți
îndulcitori, proprii alimentației
umane; albumine din ouă și
albumine din lapte, proprii
alimentației umane

1 500
(exprimate în echivalent
ouă în coajă)

0

09.4276

0407 21 00
0407 29 10
0407 90 10

Ouă de păsări, în coajă, proas
pete, conservate sau fierte

3 000 (exprimate în
greutate netă)

0

21
29
90
11
19
19
91
99
11
19
20
20
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Mențiuni prevăzute la articolul 3 alineatul (4) litera (b)
— În limba bulgară: Регламент за изпълнение (ЕC) № 412/2014
— În limba spaniolă: Reglamento de Ejecución (UE) no 412/2014
— În limba cehă: Prováděcí nařízení (EU) č. 412/2014
— În limba daneză: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2014
— În limba germană: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 412/2014
— În limba estonă: Rakendusmäärus (EL) nr 412/2014
— În limba greacă: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 412/2014
— În limba engleză: Implementing Regulation (EU) No 412/2014
— În limba franceză: Règlement d'exécution (UE) no 412/2014
— În limba croată: Provedbena uredba (EU) br. 412/2014
— În limba italiană: Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014
— În limba letonă: Īstenošanas regula (ES) Nr. 412/2014
— În limba lituaniană: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 412/2014
— În limba maghiară: 412/2014/EU végrehajtási rendelet
— În limba malteză: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 412/2014
— În limba neerlandeză: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2014
— În limba polonă: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr. 412/2014
— În limba portugheză: Regulamento de Execução (UE) n.o 412/2014
— În limba română: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2014
— În limba slovacă: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 412/2014
— În limba slovenă: Izvedbena uredba (EU) št. 412/2014
— În limba finlandeză: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 412/2014
— În limba suedeză: Genomförandeförordning (EU) nr 412/2014.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 413/2014 AL COMISIEI
din 23 aprilie 2014
privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare de import ale Uniunii
pentru carnea de pasăre originară din Ucraina

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72,
(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 187 literele (a), (c)
și (d),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (2) prevede regimuri preferențiale
pentru 2014 în ceea ce privește taxele vamale pentru importurile de anumite produse originare din Ucraina. În
conformitate cu articolul 3 din regulamentul menționat, produsele agricole enumerate în anexa III la regulament
sunt admise la import în Uniune, în limitele contingentelor tarifare, în conformitate cu anexa respectivă. Contin
gentele tarifare prevăzute în anexa III la regulamentul menționat sunt gestionate de Comisie conform artico
lului 184 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(2)

Deși contingentul în cauză ar trebui în mod normal să fie gestionat prin utilizarea licențelor de import, este
necesar să se atribuie drepturi de import într-o primă etapă și să se elibereze licențe de import într-o etapă ulte
rioară, după cum se prevede la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei (3).
Astfel, operatorii care au obținut drepturi de import ar trebui să poată decide, în perioada de aplicare a contin
gentului, asupra momentului în care doresc să solicite licențe de import, având în vedere fluxurile lor comerciale
reale.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 376/2008 al Comisiei (4) ar trebui să se aplice licențelor de import eliberate în conformi
tate cu prezentul regulament, sub rezerva unor derogări, după caz.

(4)

În plus, dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1301/2006 care privesc cererile de drepturi de import, statutul solici
tanților și eliberarea de licențe de import ar trebui să se aplice licențelor de import eliberate în temeiul prezentului
regulament, fără a aduce atingere condițiilor suplimentare prevăzute de prezentul regulament.

(5)

Pentru a asigura o gestionare corespunzătoare a contingentelor tarifare, ar trebui constituită o garanție în
momentul depunerii unei cereri de drepturi de import și în momentul emiterii unei licențe de import.

(6)

Pentru a-i obliga pe operatori să solicite licențe de import pentru toate drepturile de import atribuite, este necesar
să se prevadă că această obligație este o cerință principală în sensul Regulamentului de punere în aplicare (UE)
nr. 282/2012 al Comisiei (5).

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind reducerea sau eliminarea taxelor
vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina (JO L 118, 22.4.2014, p. 1).
(3) Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor
tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (JO L 238, 1.9.2006, p. 13).
(4) Regulamentul (CE) nr. 376/2008 al Comisiei din 23 aprilie 2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licențe de
import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (JO L 114, 26.4.2008, p. 3).
(5) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2012 al Comisiei din 28 martie 2012 de stabilire a normelor comune de aplicare a regi
mului de garanții pentru produsele agricole (JO L 92, 30.3.2012, p. 4).
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(7)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1001/2013 al Comisiei (1) a înlocuit unele coduri NC din anexa I la
Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (2) prin noi coduri NC care sunt diferite de cele la care se face
trimitere în Regulamentul (UE) nr. 374/2014. Prin urmare, noile coduri NC ar trebui să se reflecte în anexa I la
prezentul regulament.

(8)

Întrucât contingentele tarifare menționate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 374/2014 sunt deschise numai
până la 31 octombrie 2014, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare cât mai curând posibil.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării
comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Deschiderea și gestionarea contingentelor tarifare
(1)

Prezentul regulament deschide și gestionează contingentele tarifare de import pentru produsele indicate în anexa I.

(2) Cantitatea de produse care beneficiază de contingentele menționate la alineatul (1), rata aplicabilă a taxei vamale și
numerele de ordine sunt cele stabilite în anexa I.
(3) Contingentele tarifare de import menționate la alineatul (1) se gestionează prin atribuirea de drepturi de import,
într-o primă etapă, și, ulterior, prin eliberarea de licențe de import.
(4) Se aplică dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 1301/2006 și (CE) nr. 376/2008, cu excepția cazului în care
prezentul regulament prevede dispoziții contrare.

Articolul 2
Perioada de aplicare a contingentului tarifar de import
Contingentele tarifare menționate la articolul 1 sunt deschise până la 31 octombrie 2014.

Articolul 3
Cererile de drepturi de import
(1) Cererile de drepturi de import se depun cel mai târziu la ora 13.00, ora Bruxelles-ului, în a 15-a zi calendaristică
de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(2)

În momentul depunerii unei cereri de drepturi de import se depune o garanție de 35 EUR per 100 de kilograme.

(3) Solicitanții de drepturi de import demonstrează că o cantitate de produse de carne de pasăre de la codurile
NC 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 sau 1602 39 21 a fost importată de aceștia sau în numele lor în conformi
tate cu dispozițiile vamale aplicabile, pe parcursul perioadei de 12 luni imediat anterioare perioadei contingentare de
import (denumită în continuare „cantitate de referință”). O societate rezultată din fuzionarea unor societăți care dispun,
fiecare, de o cantitate de referință importată, își poate întemeia propria cerere pe combinarea respectivelor cantități.
(4) Cantitatea totală care face obiectul unei cereri de drepturi de import depuse în perioada de valabilitate a contin
gentului tarifar de import nu poate depăși cantitățile de referință ale solicitantului. Cererile care nu respectă această
normă sunt respinse de autoritățile competente.
(5) Nu mai târziu de cea de-a 7-a zi lucrătoare de la încheierea perioadei de depunere a cererilor menționate la
alineatul (1), statele membre notifică Comisiei cantitățile totale ale tuturor cererilor exprimate în greutatea în kilograme a
produsului, defalcate în funcție de numărul de ordine.
(1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1001/2013 al Comisiei din 4 octombrie 2013 de modificare a anexei I la Regulamentul
(CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 290, 31.10.2013, p. 1).
(2) Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun
(JO L 256, 7.9.1987, p. 1).
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(6) Drepturile de import se acordă începând cu a șaptea zi și până cel târziu în a douăsprezecea zi lucrătoare care
urmează sfârșitului perioadei de notificare menționate la alineatul (5).
(7) În cazul în care aplicarea coeficientului de alocare menționat la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1301/2006 conduce la alocarea a mai puține drepturi de import decât cele solicitate, garanția constituită în conformi
tate cu alineatul (2) se restituie în mod proporțional fără întârziere.
(8) Drepturile de import sunt valabile începând cu data emiterii până la 31 octombrie 2014. Drepturile de import nu
sunt transferabile.

Articolul 4
Eliberarea licențelor de import
(1) Punerea în liberă circulație a cantităților acordate în cadrul contingentelor tarifare de import menționate la arti
colul 1 alineatul (1) este condiționată de prezentarea unei licențe de import.
(2) Cererile de licențe de import acoperă întreaga cantitate de drepturi de import alocată. Această obligație este o
cerință principală în sensul articolului 19 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2012.
(3) Cererile de licențe pot fi depuse numai în statul membru în care au fost solicitate și obținute drepturile de import
în cadrul contingentelor tarifare de import menționate la articolul 1 alineatul (1).
(4) În momentul eliberării unei licențe de import, operatorul depune o garanție de 75 EUR per 100 de kilograme.
Eliberarea unei licențe de import conduce la reducerea corespunzătoare a drepturilor de import obținute, iar garanția
depusă pentru drepturile de import se restituie în mod proporțional fără întârziere.
(5)

Licențele de import sunt eliberate la cerere și pe numele operatorului care a obținut drepturile de import.

(6) Cererea de licență menționează un singur număr de ordine. Cererea se poate referi la mai multe produse având
coduri NC diferite. În acest caz, toate codurile NC și descrierea acestora sunt înscrise la rubricile 15 și 16 din cererea de
licență și din licență.
(7)

Cererile de licență și licențele de import conțin următoarele mențiuni:

(a) la rubrica 8, numele „Ucraina” drept țară de origine și rubrica „da” marcată cu o cruce;
(b) la rubrica 20, una dintre mențiunile din anexa II.
(8)

Fiecare licență menționează cantitatea pentru fiecare cod NC.

(9) În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 376/2008, licențele de import sunt valabile
timp de 30 de zile de la data eliberării efective a licenței. Cu toate acestea, termenul de valabilitate al licențelor de import
expiră cel târziu la 31 octombrie 2014.

Articolul 5
Notificarea Comisiei
(1) Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, statele
membre comunică Comisiei:
(a) până la 14 noiembrie 2014 cel târziu, cantitățile de produse, inclusiv notificările cu mențiunea „zero”, pentru care
au fost eliberate licențe de import în cursul perioadei contingentare;
(b) până la 28 februarie 2015 cel târziu, cantitățile de produse, inclusiv notificările cu mențiunea „zero”, care fac
obiectul licențelor de import neutilizate sau parțial utilizate și care corespund diferenței dintre cantitățile înscrise pe
versoul licențelor de import și cantitățile pentru care au fost eliberate licențele.
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(2) Nu mai târziu de 28 februarie 2015, statele membre notifică Comisiei cantitățile de produse care au fost puse
efectiv în liberă circulație în cursul perioadei de aplicare a contingentului de import stabilite de prezentul regulament.
(3) În cazul notificărilor menționate la alineatele (1) și (2), cantitatea este exprimată în kilograme și defalcată în funcție
de numărul de ordine.
Articolul 6
Intrare în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2014.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXA I

Fără a aduce atingere regulilor de interpretare a Nomenclaturii combinate, textul descrierii produselor este considerat ca
având numai o valoare orientativă, aplicabilitatea regimului preferențial fiind determinată, în contextul prezentei anexe,
de domeniul de aplicare al codurilor NC. Acolo unde sunt indicate coduri NC „ex”, aplicabilitatea regimului preferențial
se stabilește pe baza codului NC și a descrierii corespunzătoare.
Număr de ordine

09.4273

Coduri NC

0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207

11
11
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
24
25
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
41
41
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44

30
90
10
20
30
50
60
99
10
20
30
50
60
99

10
20
30
50
60
70
80
99
10
20
30
50
60
70
80
99
30
80
10
21
31
41
51
61
71
81
99

Descriere

Carne și organe de
pasăre
comestibile,
proaspete, refrigerate
sau congelate; alte
preparate
sau
conserve din carne
de curcan și de
cocoși și de găini din
specia Gallus domes
ticus

Cantitate în tone
(greutate netă)

Taxă aplicabilă
(EUR/t)

16 000

0
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Număr de ordine

Coduri NC

0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
ex 0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0210
1602
1602
1602
09.4274

45
45
45
45
45
45
45
45
51
51
52
54
54
54
54
54
54
54
54
54
55
55
55
55
55
55
55
55
60
60
60
60
60
60
60
60
60
99
31
32
39

0207 12

Descriere

24.4.2014

Cantitate în tone
(greutate netă)

Taxă aplicabilă
(EUR/t)

20 000

0

10
21
31
41
51
61
81
99
10
90
90
10
21
31
41
51
61
71
81
99
10
21
31
41
51
61
81
99
05
10
21 (1)
31
41
51
61
81
99
39

21
Carne
și
organe
comestibile de păsări,
netranșate în bucăți,
congelate

(1) Jumătăți sau sferturi de bibilici, proaspete sau refrigerate.
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ANEXA II

Mențiuni prevăzute la articolul 4 alineatul (7) litera (b)
— În limba bulgară: Регламент за изпълнение (ЕC) № 413/2014
— În limba spaniolă: Reglamento de Ejecución (UE) no 413/2014
— În limba cehă: Prováděcí nařízení (EU) č. 413/2014
— În limba daneză: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2014
— În limba germană: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 413/2014
— În limba estonă: Rakendusmäärus (EL) nr. 413/2014
— În limba greacă: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 413/2014
— În limba engleză: Regulamentul de punere în aplicare (UE) No 413/2014
— În limba franceză: Règlement d'exécution (UE) no 413/2014
— În limba croată: Provedbena uredba (EU) br. 413/2014
— În limba italiană: Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014
— În limba letonă: Īstenošanas regula (ES) Nr. 413/2014
— În limba lituaniană: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 413/2014
— În limba maghiară: 413/2014/EU végrehajtási rendelet
— În limba malteză: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 413/2014
— În limba neerlandeză: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 413/2014
— În limba polonă: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr. 413/2014
— În limba portugheză: Regulamento de Execuçăo (UE) n.o 413/2014
— În limba română: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 413/2014
— În limba slovacă: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 413/2014
— În limba slovenă: Izvedbena uredba (EU) št. 413/2014
— În limba finlandeză: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 413/2014
— În limba suedeză: Genomförandeförordning (EU) nr 413/2014.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 414/2014 AL COMISIEI
din 23 aprilie 2014
privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare de import ale Uniunii pentru
carnea de porc proaspătă și congelată originară din Ucraina
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72,
(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 187 literele (a), (c)
și (d),
întrucât:
(1)

Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (2) prevede regimuri preferențiale
pentru 2014 în ceea ce privește taxele vamale pentru importurile de anumite produse originare din Ucraina. În
conformitate cu articolul 3 din regulamentul menționat, produsele agricole enumerate în anexa III la regulament
sunt admise la import în Uniune, în limitele contingentelor tarifare, în conformitate cu anexa respectivă. Contin
gentele tarifare prevăzute în anexa III la regulamentul menționat sunt gestionate de Comisie conform artico
lului 184 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(2)

Deși contingentul în cauză ar trebui în mod normal să fie gestionat prin utilizarea licențelor de import, este
necesar să se atribuie drepturi de import într-o primă etapă și să se elibereze licențe de import într-o etapă ulte
rioară, după cum se prevede la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei (3).
Astfel, operatorii care au obținut drepturi de import ar trebui să poată decide, în perioada de aplicare a contin
gentului, asupra momentului în care doresc să solicite licențele de import, având în vedere fluxurile lor comerciale
reale.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 376/2008 al Comisiei (4) ar trebui să se aplice licențelor de import eliberate în conformi
tate cu prezentul regulament, sub rezerva unor derogări, după caz.

(4)

În plus, dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1301/2006 care privesc cererile de drepturi de import, statutul solici
tanților și eliberarea de licențe de import ar trebui să se aplice licențelor de import eliberate în temeiul prezentului
regulament, fără a aduce atingere condițiilor suplimentare prevăzute de prezentul regulament.

(5)

Pentru a asigura o gestionare corespunzătoare a contingentelor tarifare, ar trebui constituită o garanție în
momentul depunerii unei cereri de drepturi de import și în momentul emiterii unei licențe de import.

(6)

Pentru a-i obliga pe operatori să solicite licențe de import pentru toate drepturile de import atribuite, este necesar
să se prevadă că această obligație este o cerință principală în sensul Regulamentului de punere în aplicare
(UE) nr. 282/2012 al Comisiei (5).

(7)

Întrucât contingentele tarifare menționate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 374/2014 sunt deschise numai
până la 31 octombrie 2014, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare cât mai curând posibil.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării
comune a piețelor agricole,

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind reducerea sau eliminarea taxelor
vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina (JO L 118, 22.4.2014, p. 1).
(3) Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor
tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (JO L 238, 1.9.2006, p. 13).
(4) Regulamentul (CE) nr. 376/2008 al Comisiei din 23 aprilie 2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licențe de
import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (JO L 114, 26.4.2008, p. 3).
(5) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2012 al Comisiei din 28 martie 2012 de stabilire a normelor comune de aplicare a regi
mului de garanții pentru produsele agricole (JO L 92, 30.3.2012, p. 4).
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Deschiderea și gestionarea contingentelor tarifare
(1)

Prezentul regulament deschide și gestionează contingentele tarifare de import pentru produsele indicate în anexa I.

(2) Cantitatea de produse care beneficiază de contingentele menționate la alineatul (1), rata aplicabilă a taxei vamale și
numerele de ordine sunt cele stabilite în anexa I.
(3) Contingentele tarifare de import menționate la alineatul (1) se gestionează prin atribuirea de drepturi de import,
într-o primă etapă, și, ulterior, prin eliberarea de licențe de import.
(4) Se aplică dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 1301/2006 și (CE) nr. 376/2008, cu excepția cazului în care
prezentul regulament prevede dispoziții contrare.
Articolul 2
Perioada de aplicare a contingentului tarifar de import
Contingentele tarifare menționate la articolul 1 alineatul (1) sunt deschise până la 31 octombrie 2014.
Articolul 3
Cererile de drepturi de import
(1) Cererile de drepturi de import se depun cel mai târziu la ora 13.00, ora Bruxelles-ului, în a cincisprezecea zi calen
daristică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(2)

În momentul depunerii unei cereri de drepturi de import, se depune o garanție de 20 EUR per 100 de kilograme.

(3) Solicitanții de drepturi de import demonstrează că o cantitate de produse din carne de porc de la codurile
NC 0203 a fost importată de aceștia sau în numele lor în conformitate cu dispozițiile vamale aplicabile, pe parcursul
perioadei de 12 luni imediat anterioare perioadei de aplicare a contingentului tarifar de import (denumită în continuare
„cantitate de referință”). O societate rezultată din fuzionarea unor societăți care dispun, fiecare, de cantități de referință
importate își poate întemeia propria cerere pe respectivele cantități.
(4) Cantitatea totală care face obiectul unor cereri de drepturi de import depuse în perioada de valabilitate a contin
gentului tarifar de import nu poate depăși cantitățile de referință ale solicitantului. Cererile care nu respectă această
normă sunt respinse de autoritățile competente.
(5) Nu mai târziu de cea de a șaptea zi lucrătoare de la încheierea perioadei de depunere a cererilor menționate la
alineatul (1), statele membre notifică Comisiei cantitățile totale ale tuturor cererilor exprimate în greutatea în kilograme a
produsului, defalcate în funcție de numărul de ordine.
(6) Drepturile de import se acordă începând cu a șaptea zi și până cel târziu în a douăsprezecea zi lucrătoare care
urmează sfârșitului perioadei de notificare menționate la alineatul (5).
(7) În cazul în care aplicarea coeficientului de alocare menționat la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1301/2006 conduce la alocarea a mai puține drepturi de import decât cele solicitate, garanția constituită în conformi
tate cu alineatul (2) se restituie în mod proporțional fără întârziere.
(8) Drepturile de import sunt valabile începând cu data emiterii până la 31 octombrie 2014. Drepturile de import nu
sunt transferabile.
Articolul 4
Eliberarea licențelor de import
(1) Punerea în liberă circulație a cantităților acordate în cadrul contingentelor tarifare de import menționate la arti
colul 1 alineatul (1) este condiționată de prezentarea unei licențe de import.
(2) Cererile de licențe de import acoperă întreaga cantitate de drepturi de import alocată. Această obligație este o
cerință principală în sensul articolului 19 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2012.
(3) Cererile de licențe pot fi depuse numai în statul membru în care au fost solicitate și obținute drepturile de import
în cadrul contingentelor tarifare de import menționate la articolul 1 alineatul (1).
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(4) În momentul eliberării unei licențe de import, operatorul depune o garanție de 50 EUR per 100 de kilograme.
Eliberarea unei licențe de import conduce la reducerea corespunzătoare a drepturilor de import obținute, iar garanția
depusă pentru drepturile de import se restituie în mod proporțional fără întârziere.
(5)

Licențele de import sunt eliberate la cerere și pe numele operatorului care a obținut drepturile de import.

(6) Cererea de licență menționează un singur număr de ordine. Cererea se poate referi la mai multe produse având
coduri NC diferite. În acest caz, toate codurile NC și descrierea acestora sunt înscrise la rubricile 15 și 16 din cererea de
licență și din licență.
(7)

Cererile de licență și licențele de import conțin următoarele mențiuni:

(a) la rubrica 8, numele „Ucraina” drept țară de origine și rubrica „da” marcată cu o cruce;
(b) la rubrica 20, una dintre mențiunile din anexa II.
(8)

Fiecare licență menționează cantitatea pentru fiecare cod NC.

(9) În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 376/2008, licențele de import sunt valabile
timp de 30 de zile de la data eliberării efective a licenței. Cu toate acestea, termenul de valabilitate al licențelor de import
expiră cel târziu la 31 octombrie 2014.
Articolul 5
Notificarea Comisiei
(1) Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, statele
membre comunică Comisiei:
(a) până la 14 noiembrie 2014 cel târziu, cantitățile de produse, inclusiv notificările cu mențiunea „zero”, pentru care
au fost eliberate licențe de import în cursul perioadei contingentare;
(b) până la 28 februarie 2015 cel târziu, cantitățile de produse, inclusiv notificările cu mențiunea „zero”, care fac
obiectul licențelor de import neutilizate sau parțial utilizate și care corespund diferenței dintre cantitățile înscrise pe
versoul licențelor de import și cantitățile pentru care au fost eliberate licențele.
(2) Nu mai târziu de 28 februarie 2015, statele membre notifică Comisiei cantitățile de produse care au fost puse
efectiv în liberă circulație în cursul perioadei de aplicare a contingentului de import stabilite de prezentul regulament.
(3) În cazul notificărilor menționate la alineatele (1) și (2), cantitatea este exprimată în kilograme și defalcată în funcție
de numărul de ordine.
Articolul 6
Intrare în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2014.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXA I

Fără a aduce atingere regulilor de interpretare a Nomenclaturii combinate, textul descrierii produselor este considerat ca
având numai o valoare orientativă, aplicabilitatea regimului preferențial fiind determinată, în contextul prezentei anexe,
de domeniul de aplicare al codurilor NC.
Număr de ordine

Coduri NC

Descrierea mărfurilor

Cantitate în tone
(greutate netă)

Taxă aplicabilă
(EUR/t)

09.4271

0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203

11
12
12
19
19
19
19
19
21
22
22
29
29
29
29
29

10
11
19
11
13
15
55
59
10
11
19
11
13
15
55
59

Carne de animale din
specia porcine, proas
pătă, refrigerată sau
congelată

20 000

0

09.4272

0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203

11
12
19
19
19
21
22
29
29
29

10
19
11
15
59
10
19
11
15
59

Carne de animale din
specia porcine, proas
pătă, refrigerată sau
congelată, excl. jam
boanele, spinările și
bucățile dezosate

20 000

0
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ANEXA II

Mențiuni prevăzute la articolul 4 alineatul (7) litera (b)
— În limba bulgară: Регламент за изпълнение (ЕC) № 414/2014
— În limba spaniolă: Reglamento de Ejecución (UE) no 414/2014
— În limba cehă: Prováděcí nařízení (EU) č. 414/2014
— În limba daneză: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 414/2014
— În limba germană: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 414/2014
— În limba estonă: Rakendusmäärus (EL) nr 414/2014
— În limba greacă: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 414/2014
— În limba engleză: Implementing Regulation (EU) No 414/2014
— În limba franceză: Règlement d'exécution (UE) no 414/2014
— În limba croată: Provedbena uredba (EU) br. 414/2014
— În limba italiană: Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014
— În limba letonă: Īstenošanas regula (ES) Nr. 414/2014
— În limba lituaniană: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 414/2014
— În limba maghiară: 414/2014/EU végrehajtási rendelet
— În limba malteză: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 414/2014
— În limba neerlandeză: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2014
— În limba polonă: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr. 414/2014
— În limba portugheză: Regulamento de Execuçăo (UE) n.o 414/2014
— În limba română: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2014
— În limba slovacă: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 414/2014
— În limba slovenă: Izvedbena uredba (EU) št. 414/2014
— În limba finlandeză: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 414/2014
— În limba suedeză: Genomförandeförordning (EU) nr 414/2014
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 415/2014 AL COMISIEI
din 23 aprilie 2014
de modificare și de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 în ceea ce privește gestionarea
contingentelor tarifare pentru produsele lactate originare din Ucraina
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72,
(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 (1) ale Consiliului, în special articolul 187 literele (a) și (c),
întrucât:
(1)

Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (2) prevede regimuri preferențiale
pentru 2014 în ceea ce privește taxele vamale pentru importurile de anumite produse originare din Ucraina. În
conformitate cu articolul 3 din regulamentul menționat, produsele agricole enumerate în anexa III la regulament
sunt admise la import în Uniune, în limitele contingentelor tarifare, în conformitate cu anexa respectivă. Contin
gentele tarifare prevăzute în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 374/2014 sunt gestionate de Comisie conform
articolului 184 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(2)

Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 374/2014 include contingente tarifare pentru lapte și produse lactate. Este
necesar să se includă aceste contingente în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 (3) al Comisiei și să se
introducă la articolul 19 din acest regulament o trimitere la norma relevantă privind dovada de origine necesară
pentru importul în cadrul acestor contingente.

(3)

Întrucât contingentele tarifare menționate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 374/2014 sunt deschise numai
până la 31 octombrie 2014, perioada de depunere a cererilor de licențe de import și perioada de valabilitate a
licențelor de import ar trebui să fie specificate.

(4)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 al Comisiei, importatorii auto
rizați în mai 2013 pot importa în cadrul contingentelor numai în perioada cuprinsă între 1 iulie 2013 și 30 iunie
2014. Întrucât contingentele tarifare deschise pentru Ucraina se extind în mod excepțional pe două perioade de
câte șase luni consecutive, importatorii autorizați pot importa doar până la 30 iunie 2014, deși contingentele în
cauză sunt deschise până la 31 octombrie 2014. Prin urmare, este oportun să se permită acestor importatori să
importe în cadrul contingentelor menționate în anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 374/2014
până la 31 octombrie 2014.

(5)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1001/2013 al Comisiei (4) a înlocuit unele coduri NC din anexa I la
Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (5) prin noi coduri NC care sunt diferite de cele la care se face
trimitere în Regulamentul (UE) nr. 374/2014. Drept consecință, aceste noi coduri NC ar trebui să se reflecte în
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2535/2001.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Întrucât contingentele tarifare menționate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 374/2014 sunt deschise numai
până la 31 octombrie 2014, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare cât mai curând posibil.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării
comune a piețelor agricole,

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind reducerea sau eliminarea taxelor
vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina (JO L 118, 22.4.2014, p. 1).
(3) Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 al Comisiei din 14 decembrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte și produse lactate și deschiderea unor contingente tarifare (JO L 341,
22.12.2001, p. 29).
(4) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1001/2013 al Comisiei din 4 octombrie 2013 de modificare a anexei I la Regulamentul
(CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 290, 31.10.2013, p. 1).
(5) Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun
(JO L 256, 7.9.1987, p. 1).
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 se modifică după cum urmează:
(a) la articolul 5, se adaugă următoarea literă (l):
„(l) contingentele menționate în partea L a anexei I”;
(b) la articolul 19 alineatul (1) se adaugă litera (j):
„(j) Articolul 2 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (*).
(*) Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind redu
cerea sau eliminarea taxelor vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina (JO L 118, 22.4.2014, p. 1).”;
(c) în anexa I, se adaugă o nouă parte L, al cărei text este prevăzut în anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Cererile de licențe pentru contingentele menționate în partea L din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, astfel
cum a fost completată de articolul 1 litera (c) din prezentul regulament, se depun până cel târziu la ora 13.00, ora
Bruxelles-ului, în a zecea zi calendaristică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Licențele de import sunt valabile de la data eliberării până la 31 octombrie 2014.
Articolul 3
Prin derogare de la articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, importatorii autori
zați în 2013 și în 2014 sunt autorizați să importe în cadrul contingentelor prevăzute în partea L din anexa I la Regula
mentul (CE) nr. 2535/2001, astfel cum a fost completată de articolul 1 litera (c) din prezentul regulament, până la
31 octombrie 2014.
Articolul 4
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, 23 aprilie 2014.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXĂ

„I. L
CONTINGENTELE TARIFARE MENȚIONATE ÎN ANEXA III LA REGULAMENTUL (UE) NR. 374/2014

Contingent
Număr

09. 4600

Codul NC

Descriere (1)

0401

Țară de origine

Perioadă de
import

Contingent
(cantitatea)
(în tone, greu
tatea produ
sului)

Taxa la import
(EUR/100 kg
greutate netă)

UCRAINA

Până la
31 octombrie
2014

8 000

0

UCRAINA

Până la
31 octombrie
2014

1 500

0

0402 91
0402 99
0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19
0403 10 31

Lapte și smântână, sub
alte forme decât praf,
granule sau alte forme
solide; iaurt, nearoma
tizat sau cu adaos de
fructe, nuci sau cacao;
sortimente de lapte și
smântână
fermentate
sau acrite, nearomati
zate sau cu adaos de
fructe, nuci sau cacao și
sub alte forme decât
praf, granule sau alte
forme solide

0403 10 33
0403 10 39
0403 90 51
0403 90 53
0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69
09. 4601

0402 10

0402 21
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Contingent
Număr
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Codul NC

0402 29

Descriere (1)

Țară de origine

Perioadă de
import

24.4.2014
Contingent
(cantitatea)
(în tone, greu
tatea produ
sului)

Taxa la import
(EUR/100 kg
greutate netă)

1 500

0

Lapte și smântână din
lapte, sub formă de praf,
granule sau alte forme
solide; sortimente de
lapte
și
smântână
fermentate sau acrite
sub formă de praf,
granule sau alte forme
solide,
nearomatizate
sau cu adaos de fructe,
nuci sau cacao; produse
din compuși naturali ai
laptelui nedenumite și
necuprinse în altă parte

0403 90 11
0403 90 13
0403 90 19
0403 90 31
0403 90 33
0403 90 39
0404 90 21
0404 90 23
0404 90 29
0404 90 81
0404 90 83
0404 90 89
09. 4602

0405 10

0405 20 90

UCRAINA

Până la
31 octombrie
2014

Unt și alte grăsimi care
provin din lapte; pastă
din lapte pentru tartine
cu un conținut de
grăsimi de peste 75 %,
dar mai mic de 80 %
din greutate

0405 90
(1) Fără a aduce atingere regulilor de interpretare a Nomenclaturii combinate, textul descrierii produselor este considerat ca având
numai o valoare orientativă, aplicabilitatea regimului preferențial fiind determinată, în contextul prezentei anexe, de domeniul de
aplicare al codurilor NC.”
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 416/2014 AL COMISIEI
din 23 aprilie 2014
privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare de import pentru anumite
cereale originare din Ucraina
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72,
(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 187 literele (a) și (c),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (2) prevede în special deschiderea
unor contingente tarifare la importul de anumite cereale originare din Ucraina până la 31 octombrie 2014.
Contingentele tarifare pentru anumite produse agricole menționate în anexa III la regulamentul menționat sunt
gestionate de Comisie în conformitate cu normele stabilite în temeiul articolului 184 alineatul (2) litera (b) din
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(2)

Pentru a permite importul ordonat și nespeculativ de cereale originare din Ucraina în cadrul contingentelor tari
fare, ar trebui să se prevadă ca aceste importuri să fie condiționate de eliberarea unei licențe de import. Prin
urmare, Regulamentele (CE) nr. 1301/2006 (3), (CE) nr. 1342/2003 (4) și (CE) nr. 376/2008 (5) ar trebui să se
aplice fără a aduce atingere derogărilor care ar putea fi prevăzute de prezentul regulament.

(3)

Pentru a asigura o bună gestionare a acestor contingente, este necesar să se prevadă termene pentru depunerea
cererilor de licență de import, precum și elementele care trebuie incluse în cereri și în licențe.

(4)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1006/2011 al Comisiei (6) a înlocuit codurile NC pentru cerealele
menționate în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (7) cu noi coduri NC care sunt diferite de
codurile menționate în Regulamentul (UE) nr. 374/2014. Prin urmare, este necesar ca anexa I la prezentul regula
ment să facă trimitere la noile coduri NC.

(5)

Întrucât contingentele menționate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 374/2014 sunt deschise numai până la
31 octombrie 2014, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare cât mai curând posibil.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării
comune a piețelor agricole,

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind reducerea sau eliminarea taxelor
vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina (JO L 118, 22.4.2014, p. 1).
(3) Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor
tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (JO L 238, 1.9.2006, p. 13).
(4) Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 al Comisiei din 28 iulie 2003 de stabilire a normelor speciale de aplicare a regimului licențelor de
import și de export în sectorul cerealelor și al orezului (JO L 189, 29.7.2003, p. 12).
(5) Regulamentul (CE) nr. 376/2008 al Comisiei din 23 aprilie 2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licențe de
import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (JO L 114, 26.4.2008, p. 3).
(6) Regulamentul (UE) nr. 1006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al
Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 282, 28.10.2011, p. 1).
(7) Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară șistatistică și Tariful vamal comun
(JO L 256, 7.9.1987, p. 1).
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Deschiderea și gestionarea contingentelor
(1) Contingentele tarifare de import pentru anumite produse originare din Ucraina, care figurează în anexa la
prezentul regulament, sunt deschise până la 31 octombrie 2014.
(2)

Nivelul taxei de import în cadrul contingentelor tarifare menționate la alineatul (1) este de 0 EUR pe tonă.

(3) Se aplică dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 376/2008, (CE) nr. 1301/2006 și (CE) nr. 1342/2003, cu excepția
cazului în care prezentul regulament prevede dispoziții contrare.

Articolul 2
Solicitarea și eliberarea licențelor de import
(1) Fără a aduce atingere articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, solicitantul nu poate depune
mai mult de o cerere de licență pe număr de ordine și pe săptămână. În cazul în care același solicitant depune mai mult
de o cerere, nu se admite niciuna dintre cererile respective, iar garanțiile depuse la înaintarea cererilor sunt preluate de
statul membru în cauză.
Cererile de licențe de import se depun la autoritățile competente ale statelor membre în fiecare săptămână până vineri la
ora 13:00, ora Bruxelles-ului. Cererile nu se mai pot depune după ziua de vineri, 17 octombrie 2014, ora 13.00, ora
Bruxelles-ului.
(2) Fiecare cerere de licență de import precizează o cantitate exprimată în kilograme, fără zecimale, care nu trebuie să
depășească cantitatea totală a contingentului în cauză.
(3) Licențele de import se eliberează în a patra zi lucrătoare următoare datei notificării prevăzute la articolul 4
alineatul (1).
(4) Cererea de licență de import și licența de import conțin numele „Ucraina” în rubrica 8 și rubrica „da” marcată cu
o cruce. Licențele sunt valabile numai pentru produsele originare din Ucraina.

Articolul 3
Valabilitatea licențelor de import
În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 376/2008, perioada de valabilitate a licenței de
import se calculează începând cu data la care licența a fost efectiv eliberată.
Termenul de valabilitate al licenței de import este cel definit la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE)
nr. 1342/2003. În orice caz, acest termen de valabilitate ar trebui să expire la 31 octombrie 2014 cel târziu.

Articolul 4
Notificări
(1) Cel târziu în ziua de luni care urmează săptămânii în care sunt depuse cererile de licențe de import, statele
membre notifică Comisiei, pe cale electronică, cel târziu până la ora 18:00, ora Bruxelles-ului, fiecare cerere după
numărul de ordine, împreună cu originea produsului și cantitatea solicitată, inclusiv notificările cu mențiunea „zero”.
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(2) În ziua eliberării licențelor de import, statele membre comunică Comisiei, pe cale electronică, informațiile privind
licențele eliberate, prevăzute la articolul 11 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, precum și canti
tățile totale pentru care au fost eliberate licențele de import.
Articolul 5
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2014.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

ANEXĂ

Fără a aduce atingere normelor de interpretare ale Nomenclaturii combinate, se consideră că formularea descrierii mărfu
rilor are cel mult o valoare indicativă, regimul preferențial fiind determinat, în cadrul prezentei anexe, de sfera de aplicare
al codurilor NC. În cazul în care codul NC este precedat de un „ex”, aplicarea regimului preferențial este determinată pe
baza codului NC și descrierii produsului.
Număr de
ordine

09.4306

09.4307

09.4308

Codul NC

Denumirea mărfurilor

Cantitate

1001 99 (00)

Alte tipuri de alac, grâu comun și meslin, decât
cele destinate însămânțării

950 000 tone

1101 00 (15-90)

Făină de grâu comun și alac, făină de meslin

1102 90 (90)

Făină de cereale, alta decât de grâu, de meslin, de
secară, de porumb,de orz, de ovăz, de orez

1103 11 (90)

Crupe și griș de grâu comun și de alac

1103 20 (60)

Pelete de grâu

1003 90 (00)

Orz, altul decât cel destinat însămânțării

1102 90 (10)

Făină de orz

ex 1103 20 (25)

Pelete de orz

1005 90 (00)

Porumb, altul decât cel destinat însămânțării

1102 20 (10-90)

Făină de porumb

1103 13 (10-90)

Crupe și griș de porumb

1103 20 (40)

Pelete de porumb

1104 23 (40-98)

Boabe prelucrate de porumb

250 000 tone

400 000 tone
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 417/2014 AL COMISIEI
din 23 aprilie 2014
de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe
și legume
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 aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul
fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),
întrucât:
(1)

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
din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt
stabilite în anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2014.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Jerzy PLEWA

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.

24.4.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 121/57

ANEXĂ
Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume
(EUR/100 kg)
Codul NC

Codul țării terțe ( )

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

59,7

MK

105,0

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

1

TR

95,2

ZZ

86,6

AL

65,0

MA

44,0

MK

59,4

TR

124,2

ZZ

73,2

MA

33,9

TR

83,0

ZZ

58,5

EG

52,8

IL

68,4

MA

46,6

TN

50,0

TR

48,7

ZZ

53,3

MA

35,6

TR

74,3

ZZ

55,0

AR

98,2

BR

82,6

CL

101,8

CN

98,5

MK

25,2

NZ

142,5

US

189,1

ZA

120,6

ZZ

107,3

AR

97,8

CL

160,8

ZA

108,2

ZZ

122,3

(1) Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desem
nează „alte origini”.
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DECIZII
DECIZIA CONSILIULUI
din 14 aprilie 2014
de numire a unui membru neerlandez și a unui supleant neerlandez în cadrul Comitetului
Regiunilor
(2014/225/UE)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,
având în vedere propunerea guvernului neerlandez,
întrucât:
(1)

La 22 decembrie 2009 și la 18 ianuarie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2009/1014/UE (1) și Decizia
2010/29/UE (2) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada
cuprinsă între 26 ianuarie 2010 și 25 ianuarie 2015.

(2)

Un loc de membru în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului
P.G. de VEY MESTDAGH. Un loc de supleant a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului doamnei S.A.E.
POEPJES,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Se numesc în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2015:
(a) în calitate de membru:
domnul Bote WILPSTRA, member of the Executive Council of the Province of Groningen
și
(b) în calitate de supleant:
domnul Hans KONST, member of the Executive Council of the Province of Fryslân.
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 14 aprilie 2014.
Pentru Consiliu
Președintele
A. TSAFTARIS

(1) JO L 348, 29.12.2009, p. 22.
(2) JO L 12, 19.1.2010, p. 11.
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RECTIFICĂRI
Rectificare la Regulamentul (Euratom) nr. 1369/2013 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind
sprijinul din partea Uniunii acordat programelor de asistență pentru dezafectare nucleară din
Lituania și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1990/2006
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 346 din 20 decembrie 2013)
În cuprins și la pagina 7, titlul:
în loc de: „Regulamentul (Euratom) nr. 1369/2013 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind sprijinul din partea
Uniunii acordat programelor de asistență pentru dezafectare nucleară din Lituania și de abrogare a Regulamen
tului (CE) nr. 1990/2006”,
se va citi: „Regulamentul (UE) nr. 1369/2013 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind sprijinul din partea Uniunii
acordat programelor de asistență pentru dezafectare nucleară din Lituania și de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1990/2006”.
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