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ACORDURI INTERNAŢIONALE
DECIZIA 2014/853/PESC A CONSILIULUI
din 8 octombrie 2014
privind semnarea și încheierea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori
dintre Uniunea Europeană și Republica Mali privind statutul misiunii PSAC a Uniunii Europene în
Mali (EUCAP Sahel Mali)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 37, coroborat cu articolul 218 alineatele (5)
și (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,
întrucât:
(1)

La 15 aprilie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/219/PESC (1) privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în
Mali (EUCAP Sahel Mali).

(2)

În urma adoptării, la 15 aprilie 2014, a unei decizii a Consiliului de autorizare a începerii negocierilor, Înaltul
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a negociat, în conformitate cu articolul 37
din Tratatul privind Uniunea Europeană, un acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și
Republica Mali privind statutul EUCAP Sahel Mali.

(3)

Acordul sub forma unui schimb de scrisori ar trebui aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Acordul sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Mali privind statutul misiunii PSAC a
Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali) se aprobă în numele Uniunii.
Textul acordului sub forma unui schimb de scrisori este anexat la prezenta decizie.

Articolul 2
Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită (persoanele împuternicite) să semneze scri
soarea corespunzătoare prin care Uniunea își asumă obligații.
(1) Decizia 2014/219/PESC a Consiliului din 15 aprilie 2014 privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali)
(JO L 113, 16.4.2014, p. 21).
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Articolul 3
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 8 octombrie 2014.
Pentru Consiliu
Președintele
M. LUPI
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TRADUCERE

ACORD
sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Mali privind statutul
misiunii PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali)
A. Scrisoare din partea Uniunii Europene
Bruxelles, 20 octombrie 2014
Stimate domn,
În cadrul politicii sale de securitate și apărare comune, Uniunea a lansat în februarie 2013 o misiune militară pentru a
contribui la formarea forțelor armate maliene (EUTM Mali). În aprilie 2014, Uniunea a lansat, de asemenea, o misiune
civilă în sprijinul forțelor de securitate internă maliene (EUCAP Sahel Mali). Statutul EUCAP Sahel Mali și al personalului
acesteia trebuie să facă obiectul unui acord internațional încheiat între Uniunea Europeană și Republica Mali.
După cum vă amintiți, Republica Mali a încheiat la 4 aprilie 2013 un acord privind statutul EUTM Mali în Republica
Mali. Dispozițiile acordului menționat sunt, cu câteva excepții, perfect adaptate la nevoile EUCAP Sahel Mali. Prin
urmare, propun ca toate dispozițiile acordului menționat (articolele 1-19), cu excepția articolului 1 alineatul (3) litera (e)
și a articolului 13 alineatele (2)-(5), să devină aplicabile EUCAP Sahel Mali, înțelegându-se că:
— fiecare referire la EUTM Mali este considerată ca o referire la EUCAP Sahel Mali;
— la articolul 1 alineatul (3) litera (a), cuvintele „cartiere generale militare” se înlocuiesc cu cuvintele „cartiere generale
ale EUCAP Sahel Mali”;
— la articolul 1 alineatul (3) litera (c), definiția pentru „comandant de misiune” se înlocuiește cu următoarea definiție:
„«șeful misiunii», șeful EUCAP Sahel Mali în teatrul de operații”;
— la articolul 9 alineatul (2), cuvintele „personal militar” se înlocuiesc cu cuvântul „personalul”;
— la articolul 10 alineatul (3), cuvintele „propriile forțe armate” se înlocuiesc cu cuvintele „proprii agenți sau formatori
civili”.
V-aș fi recunoscătoare dacă ați binevoi să mă informați dacă aceste propuneri sunt acceptabile pentru dumneavoastră.
În cazul unui răspuns pozitiv din partea dumneavoastră, această scrisoare, împreună cu răspunsul dumneavoastră, va
constitui un acord internațional cu caracter juridic obligatoriu între Uniunea Europeană și Republica Mali cu privire la
statutul EUCAP Sahel Mali, care va intra în vigoare la data primirii scrisorii dumneavoastră de răspuns.
Cu deosebită considerație,

Pentru Uniunea Europeană
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B. Scrisoare din partea Republicii Mali
Bamako, 31 octombrie 2014
Stimată doamnă,
Vă mulțumesc pentru scrisoarea dumneavoastră din data de 20 octombrie 2014 privind statutul misiunii PSAC a Uniunii
Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali) pe teritoriul Republicii Mali, având următorul text:
„În cadrul politicii sale de securitate și apărare comune, Uniunea a lansat în februarie 2013 o misiune militară pentru
a contribui la formarea forțelor armate maliene (EUTM Mali). În aprilie 2014, Uniunea a lansat, de asemenea, o
misiune civilă în sprijinul forțelor de securitate internă maliene (EUCAP Sahel Mali). Statutul EUCAP Sahel Mali și al
personalului acesteia trebuie să facă obiectul unui acord internațional încheiat între Uniunea Europeană și Republica
Mali.
După cum vă amintiți, Republica Mali a încheiat la 4 aprilie 2013 un acord privind statutul EUTM Mali în Republica
Mali. Dispozițiile acordului menționat sunt, cu câteva excepții, perfect adaptate la nevoile EUCAP Sahel Mali. Prin
urmare, propun ca toate dispozițiile acordului menționat (articolele 1-19), cu excepția articolului 1 alineatul (3)
litera (e) și a articolului 13 alineatele (2)-(5), să devină aplicabile EUCAP Sahel Mali, înțelegându-se că:
— fiecare referire la EUTM Mali este considerată ca o referire la EUCAP Sahel Mali;
— la articolul 1 alineatul (3) litera (a), cuvintele «cartiere generale militare» se înlocuiesc cu cuvintele «cartiere gene
rale ale EUCAP Sahel Mali»;
— la articolul 1 alineatul (3) litera (c), definiția pentru «comandant de misiune» se înlocuiește cu următoarea defi
niție: «„șeful misiunii”, șeful EUCAP Sahel Mali în teatrul de operații»;
— la articolul 9 alineatul (2), cuvintele «personal militar» se înlocuiesc cu cuvântul «personalul»;
— la articolul 10 alineatul (3), cuvintele «propriile forțe armate» se înlocuiesc cu cuvintele «proprii agenți sau forma
tori civili».
V-aș fi recunoscătoare dacă ați binevoi să mă informați dacă aceste propuneri sunt acceptabile pentru dumnea
voastră.
În cazul unui răspuns pozitiv din partea dumneavoastră, această scrisoare, împreună cu răspunsul dumneavoastră, va
constitui un acord internațional cu caracter juridic obligatoriu între Uniunea Europeană și Republica Mali cu privire
la statutul EUCAP Sahel Mali, care va intra în vigoare la data primirii scrisorii dumneavoastră de răspuns.”
Am onoarea de a vă informa că sunt de acord cu termenii scrisorii dumneavoastră.
Cu deosebită considerație,
Pentru Republica Mali
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REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1270/2014 AL CONSILIULUI
din 28 noiembrie 2014
privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport
cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport
cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1), în special
articolul 14 alineatul (1),
întrucât:
(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 269/2014.

(2)

Având în vedere continuarea gravității situației de pe teren din Ucraina, Consiliul consideră că și alte persoane și
entități ar trebui adăugate pe lista persoanelor fizice și juridice, entităților și organismelor care fac obiectul măsu
rilor restrictive, prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Persoanele și entitățile care figurează pe lista din anexa la prezentul regulament se adaugă pe lista prevăzută în anexa I la
Regulamentul (UE) nr. 269/2014.
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, 28 noiembrie 2014.
Pentru Consiliu
Președintele
S. GOZI

(1) JO L 78, 17.3.2014, p. 6.
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ANEXĂ
Lista persoanelor și entităților menționată la articolul 1

Persoane
Nume

Serhiy KOZYAKOV
(alias Sergey
Kozyakov)
Сергей Козьяков

Date de
identificare

29.9.1982

Motive

Data includerii
pe listă

În calitate de „Șef al Comisiei Electorale Centrale din
Lugansk”, este responsabil pentru organizarea așanumitelor „alegeri” din 2 noiembrie 2014 în așa-numita
„Republică Populară Lugansk”. Aceste „alegeri” încalcă
legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiu
nile întreprinse în temeiul acesteia, precum și prin orga
nizarea „alegerilor” ilegale, a sprijinit activ acțiuni și
politici care subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independența Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

29.11.2014

Oleg AKIMOV (alias
Oleh AKIMOV)
Олег Акимов

Adjunct la conducerea „Uniunii Economice Lugansk”
din cadrul „Consiliului Național” al „Republicii Populare
Lugansk”. A candidat în cadrul așa-numitelor „alegeri”
din 2 noiembrie 2014 la postul de „Șef” al așa-numitei
„Republici Populare Lugansk”. Aceste „alegeri” încalcă
legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiu
nile întreprinse în temeiul acesteia, precum și prin
participarea formală în calitate de candidat la „alegerile”
ilegale, a sprijinit activ acțiuni și politici care submi
nează integritatea teritorială, suveranitatea și indepen
dența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

Larisa AIRAPETYAN
(alias Larysa
Ayrapetyan, Larisa
Airapetyan or Larysa
Airapetyan)
Лариса Айрапетян

„Ministrul sănătății” al așa-numitei „Republici Populare
Lugansk”. A candidat în cadrul așa-numitelor „alegeri”
din 2 noiembrie 2014 la postul de „Șef” al așa-numitei
„Republica Populară Lugansk”.
Aceste „alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin
urmare, ilegale.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiu
nile întreprinse în temeiul acesteia, precum și prin
participarea formală în calitate de candidat la „alegerile”
ilegale, a sprijinit activ acțiuni și politici care submi
nează integritatea teritorială, suveranitatea și indepen
dența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

Yuriy SIVOKONENKO
(alias Yuriy
Sivokonenko, Yury
Sivokonenko, Yury
Syvokonenko)
Юрий Викторович
Сивоконенко

Membru al Parlamentului așa-numitei „Republici Popu
lare Donețk” și activează în cadrul Uniunii veteranilor
din Donbass Berkut. A candidat în cadrul așa-numitelor
„alegeri” din 2 noiembrie 2014 la postul de „Șef” al
așa-numitei „Republici Populare Donețk”. Aceste
„alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare,
ilegale.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiu
nile întreprinse în temeiul acesteia, precum și prin
participarea formală în calitate de candidat la „alegerile”
ilegale, a sprijinit activ acțiuni și politici care submi
nează integritatea teritorială, suveranitatea și indepen
dența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

29.11.2014
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Date de
identificare

Motive

L 344/7
Data includerii
pe listă

Aleksandr KOFMAN
(alias Oleksandr
Kofman)
Александр Игоревич
Кофман

„Prim-vicepreședinte” al „Parlamentului” așa-numitei
„Republici Populare Donețk”. A candidat în cadrul așanumitelor „alegeri” ilegale din 2 noiembrie 2014 la
postul de „Șef” al așa-numitei „Republici Populare
Donețk”. Aceste „alegeri” încalcă legislația Ucrainei și
sunt, prin urmare, ilegale.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiu
nile întreprinse în temeiul acesteia, precum și prin
participarea formală în calitate de candidat la „alegerile”
ilegale, a sprijinit activ acțiuni și politici care submi
nează integritatea teritorială, suveranitatea și indepen
dența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

Ravil KHALIKOV
Равиль Халиков

„Prim-viceprim-ministru” și fost „procuror general” al
așa-numitei „Republici Populare Donețk”.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiu
nile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ
acțiuni și politici care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă
să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

Dmitry SEMYONOV
Дмитрий Семенов

„Viceprim-ministru însărcinat cu finanțele” al așanumitei „Republici Populare Lugansk”.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiu
nile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ
acțiuni și politici care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă
să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

Oleg BUGROV

„Ministrul Apărării” al așa-numitei „Republici Populare
Lugansk”.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiu
nile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ
acțiuni și politici care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă
să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

Lesya LAPTEVA
Леся Лаптева

„Ministrul Educației, Științei, Culturii și Religiei” al așanumitei „Republici Populare Lugansk”.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiu
nile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ
acțiuni și politici care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă
să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

„Șef al administrației pentru afaceri guvernamentale” al
așa-numitei „Republici Populare Donețk”.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiu
nile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ
acțiuni și politici care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă
să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

Yevgeniy Eduardo
vich MIKHAYLOV
(alias Yevhen Eduar
dovych Mychaylov)

17.3.1963,
Arkhangelsk

L 344/8
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29.11.2014
Data includerii
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Ihor Vladymyrovych
KOSTENOK (alias Igor
Vladimirovich
Kostenok)
Игорь Владимирович
Костенок

„Ministrul educației” al așa-numitei „Republici Populare
Donețk”.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiu
nile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ
acțiuni și politici care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă
să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

Yevgeniy Vyachesla
vovich ORLOV (alias
Yevhen Vyacheslavo
vych Orlov)
Евгений
Вячеславович Орлов

Membru al „Consiliului Național” al așa-numitei „Repu
blici Populare Donețk”.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiu
nile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ
acțiuni și politici care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă
să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

Vladyslav Nykolaye
vych DEYNEGO (alias
Vladislav Nykolaye
vich Deynego)
Владислав Дейнего

„Șef-adjunct” al „Consiliului Poporului” al așa-numitei
„Republici Populare Lugansk”.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiu
nile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ
acțiuni și politici care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă
să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

Entități
Nume

Date de
identificare

Motive

Data includerii
pe listă

Republica Donețk
(Organizație publică)
Донецкая республика

„Organizație” cu caracter public care a prezentat candi
dați în așa-numitele „alegeri” din așa-numita „Republică
Populară Donețk”, la 2 noiembrie 2014. Aceste
„alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare,
ilegale.
Prin urmare, prin participarea formală la „alegerile”
ilegale, a sprijinit în mod activ acțiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei și continuă să destabilizeze
Ucraina. Condusă de Alexander ZAKHARCHENKO și
înființată de Andriy PURGIN.

29.11.2014

Pace pentru
Regiunea Lugansk
(În limba rusă: Mir
Luganschine)
Мир Луганщине

„Organizație” cu caracter public care a prezentat candi
dați în așa-numitele „alegeri” din așa-numita „Republică
Populară Lugansk”, la 2 noiembrie 2014. Aceste
„alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare,
ilegale.
Prin urmare, prin participarea formală la „alegerile”
ilegale, a sprijinit în mod activ acțiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei și continuă să destabilizeze
Ucraina. Condusă de Igor PLOTNITSKY.

29.11.2014
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Libertate pentru
Donbass (alias „Free
Donbas”, „Svobodny
Donbass”)
Свободный Донбасс

„Organizație” cu caracter public care a prezentat candi
dați în așa-numitele „alegeri” din așa-numita „Republică
Populară Donețk”, la 2 noiembrie 2014. Aceste
„alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare,
ilegale.
Prin urmare, prin participarea formală la „alegerile”
ilegale, a sprijinit în mod activ acțiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei și continuă să destabilizeze
Ucraina.

29.11.2014

Uniunea Poporului
(Narodny Soyuz)
Народный союз

„Organizație” cu caracter public care a prezentat candi
dați în așa-numitele „alegeri” din așa-numita „Republică
Populară Lugansk”, la 2 noiembrie 2014. Aceste alegeri
încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale.
Prin urmare, prin participarea formală la „alegerile”
ilegale, a sprijinit în mod activ acțiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei și continuă să destabilizeze
Ucraina.

29.11.2014

Uniunea Economică
Lugansk (Luganskiy
Ekonomicheskiy
Soyuz)

„Organizație socială” care a prezentat candidați în așanumitele „alegeri” ilegale din așa-numita „Republică
Populară Lugansk”, la 2 noiembrie 2014. A prezentat
un candidat, Oleg AKIMOV, la funcția de „Șef” al așanumitei „Republici Populare Lugansk”. Aceste „alegeri”
încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale.
Prin urmare, prin participarea formală la „alegerile”
ilegale, a sprijinit în mod activ acțiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei și continuă să destabilizeze
Ucraina.

29.11.2014
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1271/2014 AL COMISIEI
din 28 noiembrie 2014
de autorizare a creșterii limitelor de îmbogățire a vinului produs din strugurii recoltați în 2014 din
anumite soiuri de struguri de vin în anumite regiuni vitivinicole sau într-o parte a acestora
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 91,
întrucât:
(1)

Punctul A.3 din partea I a anexei VIII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede că statele membre pot solicita
majorarea cu până la 0,5 % a limitelor de creștere a tăriei alcoolice în volum (îmbogățire) a vinului în anii în care
condițiile climatice au fost deosebit de nefavorabile.

(2)

Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Franța, Croația, Italia, Ungaria, Austria, România, Slovenia și Slovacia
au solicitat astfel de creșteri ale limitelor de îmbogățire a vinului produs din strugurii recoltați în anul 2014, deoa
rece condițiile climatice din timpul perioadei de vegetație au fost deosebit de nefavorabile. O asemenea cerere a
fost făcută de către Bulgaria, Republica Cehă, Croația, Ungaria, Austria, România, Slovenia și Slovacia pentru toate
regiunile producătoare de vin de pe teritoriul lor. Belgia a efectuat cererea pentru una dintre regiuni, Germania
pentru unele regiuni și pentru părți din regiunile Mosel și Saale-Unstrut, Franța pentru anumite comune din
cadrul departamentelor Aude și Hérault și Italia pentru anumite regiuni din nordul și din centrul său și pentru un
teritoriu DOP din regiunile Umbria și Lazio. Belgia, Franța și Italia au cerut creșterea limitelor de îmbogățire
pentru tot vinul produs din soiurile de struguri cultivate în regiunile care au avut parte de condiții climatice
deosebit de nefavorabile. Germania a solicitat creșterea îmbogățirii vinurilor doar pentru vinurile produse din
soiuri specifice de struguri de vin afectate în regiunile Baden, Württemberg și Mecklenburger Landwein și în
partea în cauză din regiunea Saale-Unstrut.

(3)

Ca urmare a condițiilor climatice deosebit de nefavorabile din cursul anului 2014, limitele de creștere a tăriei
alcoolice naturale prevăzute la punctul A.2 din partea I a anexei VIII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 nu
permit producerea unui vin cu tărie alcoolică totală adecvată din toate sau din anumite soiuri de struguri de vin
în anumite regiuni vitivinicole sau într-o parte a acestora pentru care există, în mod normal, o cerere pe piață.

(4)

Având în vedere scopul părții I a anexei VIII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, și anume să descurajeze și să
limiteze îmbogățirea vinului, și dată fiind natura excepțională a derogării de la punctul A.3 din respectiva parte,
autorizațiile de majorare a limitelor de îmbogățire a vinului ar trebui acordate numai pentru regiuni vitivinicole
sau părți ale acestora și pentru soiurile de struguri care au fost afectate de condiții climatice deosebit de nefavora
bile. Așadar, în Belgia, autorizația ar trebui acordată doar regiunii Wallonia, care a fost afectată de astfel de
condiții climatice. În Germania, autorizația ar trebui acordată doar pentru vinul produs din soiurile de struguri
Blauer Spätburgunder, Schwarzriesling, Blauer Gutedel, Weißer Gutedel și Blauer Trollinger afectate de astfel de
condiții climatice nefavorabile în regiunea Baden; pentru vinul produs din toate soiurile de struguri de vin roșu
afectate de astfel de condiții climatice nefavorabile în regiunile Hessische Bergstraße și Rheingau; din toate soiurile
de struguri de vin roșu și din soiurile de struguri de vin alb Bacchus, Blauer Silvaner, Cabernet Blanc, Grüner
Silvaner, Johanniter, Müller-Thurgau, Ruländer, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Weißer Elbling, Weißer Gutedel,
Weißer Riesling și Weißer Burgunder care au fost afectate de astfel de condiții climatice nefavorabile într-o parte a
regiunii Saale-Unstrut; din soiul de struguri de vin Blauer Trollinger care a fost afectat de astfel de condiții clima
tice nefavorabile în regiunea Württemberg; din soiurile de struguri de vin Phoenix, Müller-Thurgau, Elbling și
Regent care au fost afectate de astfel de condiții climatice nefavorabile în regiunea Mecklenburger Landwein; și
din toate celelalte soiuri de struguri de vin în regiunile Ahr, Mittelrhein, Nahe, Pfalz și Rheinhessen și într-o parte
a regiunii Mosel care au avut parte de astfel de condiții climatice nefavorabile. În Franța, autorizația ar trebui acor
dată numai pentru un număr limitat de comune din departamentul Aude și Hérault care au fost afectate de astfel
de condiții climatice. În Italia, autorizația ar trebui acordată doar regiunilor Veneto, Friuli-Venezia-Giulia,
Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana,
Abruzzo și Puglia și zonei denumirii de origine protejate „Orvieto” din regiunile Umbria și Lazio, care au avut
parte de astfel de condiții climatice.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
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(5)

Prin urmare, este oportun să se autorizeze creșterea limitelor de îmbogățire a vinului produs din toate soiurile sau
din anumite soiuri de struguri de vin recoltați în 2014 în regiunile vitivinicole din Belgia, Bulgaria, Republica
Cehă, Germania, Franța, Croația, Italia, Ungaria, Austria, România, Slovenia și Slovacia sau într-o parte a acestora.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a
piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Prin derogare de la punctul A.3 din partea I a anexei VIII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, în regiunile vitivinicole
sau într-o parte a acestora enumerate în anexa la prezentul regulament și pentru toate soiurile sau pentru anumite soiuri
de struguri de vin specificate în anexa respectivă, creșterea tăriei alcoolice naturale în volum a strugurilor proaspeți recol
tați în anul 2014, a mustului de struguri, a mustului de struguri parțial fermentat, a vinului nou aflat încă în fermentație
și a vinului produs din strugurii recoltați în anul 2014 nu poate depăși următoarele limite:
(a) 3,5 % vol. în zona vitivinicolă A menționată în apendicele I la anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;
(b) 2,5 % vol. în zona vitivinicolă B menționată în apendicele I la anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;
(c) 2,0 % vol. în zona vitivinicolă C menționată în apendicele I la anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a treia 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, 28 noiembrie 2014.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXĂ

Soiuri de struguri de vin și regiuni vitivinicole sau o parte a acestora pentru care este autorizată
creșterea limitei de îmbogățire în conformitate cu articolul 1
Statul membru

Regiuni vitivinicole sau părți ale acestora (zonă vitivinicolă)

Soiuri

Belgia

Regiuni vitivinicole din Wallonia (zona A)

Toate soiurile autorizate de stru
guri de vin

Bulgaria

Toate regiunile vitivinicole (zona B)

Toate soiurile autorizate de stru
guri de vin

Republica Cehă

Toate regiunile vitivinicole (zonele A și B)

Toate soiurile autorizate de stru
guri de vin

Germania

Regiunea vitivinicolă din Ahr

Toate soiurile autorizate de stru
guri de vin

Regiunea vitivinicolă din Baden (zona B)

Soiuri de struguri de vin: Blauer
Spätburgunder, Schwarzriesling,
Blauer Gutedel, Weißer Gutedel și
Blauer Trollinger

Regiunea vitivinicolă din Hessische Bergstraße (zona A)

Toate soiurile autorizate de stru
guri de vin roșu

Regiunea vitivinicolă din Mittelrhein (zona A)

Toate soiurile autorizate de stru
guri de vin

Regiunea vitivinicolă din Mosel, exceptând zonele Perl, Ober Toate soiurile autorizate de stru
perl, Nennig și Sehndorf (zona A)
guri de vin
Regiunea vitivinicolă din Nahe (zona A)

Toate soiurile autorizate de stru
guri de vin

Regiunea vitivinicolă din Pfalz (zona A)

Toate soiurile autorizate de stru
guri de vin

Regiunea vitivinicolă din Rheingau (zona A)

Toate soiurile autorizate de stru
guri de vin roșu

Regiunea vitivinicolă din Rheinhessen (zona A)

Toate soiurile autorizate de stru
guri de vin

Regiunea vitivinicolă din Saale-Unstrut cu excepția zonei Toate soiurile autorizate de stru
guri de vin roșu și soiurile de
Potsdam-Mittelmark (zona A)
struguri de vin alb: Bacchus,
Blauer Silvaner, Cabernet Blanc,
Grüner
Silvaner,
Johanniter,
Müller-Thurgau, Ruländer, Sauvig
non Blanc, Scheurebe, Weißer
Elbling, Weißer Gutedel, Weißer
Riesling și Weißer Burgunder
Regiunea vitivinicolă din Württemberg (zona A)

Soiul de struguri de vin Blauer
Trollinger

Regiunea vitivinicolă din Mecklenburger Landwein (zona A)

Soiurile de struguri de vin
Phoenix, Müller-Thurgau, Elbling
și Regent
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Soiuri

Franța

Toate soiurile autorizate de stru
Următoarele comune (zona C):
— în cadrul departamentului Aude: Aigues Vives, Alairac, guri de vin
Antugnac, Argeliers, Argens Minervois, Arzens, Azille,
Badens, Bagnoles, Baraigne, Bellegarde du Razès, Belvèze
du Razès, Bize Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Brezilhac,
Brugairolles, Cailhau, Calhavel, Cambieure, Camplong
d'Aude, Canet, Carcassonne, Castelnaudary, Castelnau
d'Aude, Caunes Minervois, Caux et Sauzens, Conques sur
Orbiel, Escales, Escueillens et Saint Just de Bélangard, Espé
raza, Fabrezan, Fa, Fanjeaux, Fenouillet du Razès, Ferran,
Fleury d'Aude, Fontiès d'Aude, Ginestas, Gourvieille,
Gramazie, Grèzes, Gruissan, Herminis, Homps, Hounoux,
La Courtete, Lafage, La Force, La Redorte, Lasbordes, La
Serpent, Lasserre de Prouille, Laure Minervois, Lavalette,
Les Casses, Lezignan, Limousis, Mailhac, Malves en Miner
vois, Maquens, Mas Stes Puelles, Marcorignan, Marseillette,
Mazerolles du Razes, Mirepeisset, Molleville, Montazels,
Montbrun les Corbières, Montferrand, Montgradail, Mont
quiers, Montmaur, Montreal, Montseret, Moussoulens,
Narbonne, Orsans, Ouveillan, Paraza, Plavilla, Pennautier,
Pepieux, Peyriac Minervois, Pouzols Minervois, Puicheric,
Raissac d'Aude, Ribouisse, Ricaud, Rieux Minervois, Roque
courbe-Minervois, Roubia, Roullens, Rouvenac, Rustiques,
Saint Couat d'Aude, Saint Frichoux, Saint Gauderic, Saint
Laurent de la Cabrerisse, Saint Marcel sur Aude, Saint
Martin Lalande, Saint Michel de Lanes, Saint Nazaire
d'Aude, Saint Papoul, Sainte Valiere, Salleles Cabardes,
Salleles d'Aude, Salsigne, Seignalens, Thezan des Corbieres,
Tournissan, Tourouzelle, Trausse Minervois, Ventenac
Minervois, Villalbe, Villalier, Villarzel Cabardes, Villautou,
Villedaigne, Villedubert, Villegly, Villemoustaussou, Ville
neuve Minervois, Villeneuve les Montreal și Villesiscle,
— în cadrul departamentului Hérault: Beaufort, Montels,
Olonzac și Oupia.

Croația

Toate regiunile vitivinicole (zonele B și C)

Italia

Regiunile vitivinicole din Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Toate soiurile autorizate de stru
Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, guri de vin
Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo,
Puglia și din zona DOP„Orvieto” (zona C)

Ungaria

Toate regiunile vitivinicole (zona C)

Toate soiurile autorizate de stru
guri de vin

Austria

Toate regiunile vitivinicole (zona B)

Toate soiurile autorizate de stru
guri de vin

România

Toate regiunile vitivinicole (zonele B și C)

Toate soiurile autorizate de stru
guri de vin

Slovenia

Toate regiunile vitivinicole (zonele B și C)

Toate soiurile autorizate de stru
guri de vin

Slovacia

Toate regiunile vitivinicole (zonele B și C)

Toate soiurile autorizate de stru
guri de vin

Toate soiurile autorizate de stru
guri de vin

L 344/14

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

29.11.2014

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1272/2014 AL COMISIEI
din 28 noiembrie 2014
de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 în ceea ce privește marcarea containerelor în
scopul admiterii lor temporare
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal
comunitar (1), în special articolul 247,
întrucât:
(1)

Uniunea este parte contractantă la Convenția privind admiterea temporară încheiată la Istanbul la 26 iunie 1990
(denumită în continuare „Convenția de la Istanbul”). Anexa B.3 la Convenția de la Istanbul cuprinde prevederi
referitoare la containere, paleți, ambalaje, eșantioane și alte mărfuri importate în cadrul unei operațiuni comer
ciale. Comitetul de gestionare a Convenției privind admiterea temporară a recomandat, în cadrul celei de a 12-a
reuniuni ale sale din 25 martie 2013, o modificare a apendicelui II la anexa B.3 la Convenția de la Istanbul, care
cuprinde dispoziții privind marcarea containerelor. Respectiva modificare a intrat în vigoare la 4 noiembrie 2014.

(2)

Convenția de la Istanbul nu este direct aplicabilă în Uniune. Modificarea sa ar trebui încorporată, prin urmare, în
legislația Uniunii pentru a garanta că Uniunea își respectă obligațiile internaționale.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (2) ar trebui modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Articolul 557 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se modifică după cum urmează:
1. La alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu:
„(1) Scutirea totală de drepturi de import se acordă pentru containere atunci când au fost marcate durabil într-un
loc adecvat și clar vizibil cu toate informațiile următoare:
(a) identificarea proprietarului sau a operatorului, care poate fi indicată fie prin afișarea numelui complet, fie printrun sistem de identificare consacrat de uz, excluse fiind simbolurile precum emblemele sau steagurile;
(b) marcajele și numerele de identificare ale containerului, date de proprietar sau de operator;
(c) greutatea containerului gol, împreună cu tot echipamentul său fixat permanent.”
(1) JO L 302, 19.10.1992, p. 1.
(2) Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92
al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).
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2. La alineatul (1), după primul paragraf se introduce următorul paragraf:
„În cazul containerelor de marfă întrebuințate în sectorul maritim sau al oricărui alt container care folosește un prefix
standard ISO (și anume patru majuscule terminate cu U), identificarea proprietarului sau a operatorului principal,
precum și numărul de serie al containerului și cifra de control a containerului trebuie să respecte standardul interna
țional ISO 6346 și anexele sale.”
Articolul 2
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, 28 noiembrie 2014.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1273/2014 AL COMISIEI
din 28 noiembrie 2014
de modificare pentru a 223-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a
unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua
Al-Qaida
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive
specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1)
litera (a) și articolul 7a alineatul (1),
întrucât:
(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică
înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

La data de 19 noiembrie 2014, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor
Unite (CSONU) a aprobat adăugarea a două entități la lista întocmită de Comitetul de sancțiuni împotriva
Al-Qaida care cuprinde persoanele, grupurile și entitățile cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a
resurselor economice.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată în consecință.

(4)

Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare
imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu 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, 28 noiembrie 2014.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă

(1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9.
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ANEXĂ

În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se adaugă următoarele
mențiuni:
(a) „Ansar Al Charia Derna [alias (a) Ansar al-Charia Derna; (b) Ansar al-Sharia Derna; (c) Ansar al Charia; (d) Ansar
al-Sharia; (e) Ansar al Sharia]. Alte informații: (a) operează în Derna și Jebel Akhdar, Libia; (b) rețea de sprijin în
Tunisia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.11.2014.”;
(b) „Ansar Al Charia Benghazi [alias (a) Ansar al Charia; (b) Ansar al-Charia; (c) Ansar al-Sharia; (d) Ansar al-Charia
Benghazi; (e) Ansar al-Sharia Benghazi; (f) Ansar al Charia în Libia (ASL); (g) Katibat Ansar al Charia; (h) Ansar al
Sharia]. Alte informații: (a) operează în Benghazi, Libia; (b) rețea de sprijin în Tunisia. Data desemnării menționată la
articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.11.2014.”
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1274/2014 AL COMISIEI
din 28 noiembrie 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 (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),
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, 28 noiembrie 2014.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157, 15.6.2011, p. 1.
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ANEXĂ
Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume
(EUR/100 kg)
Codul NC

Codul țării terțe ( )

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

62,5

IL

45,2

MA

87,1

ZZ

64,9

AL

53,3

JO

206,0

0707 00 05

0709 93 10

0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90
0805 50 10
0808 10 80

0808 30 90

1

TR

133,4

ZZ

130,9

MA

36,0

TR

126,9

ZZ

81,5

MA

73,3

ZZ

73,3

TR

83,0

ZZ

83,0

TR

79,3

ZZ

79,3

BR

53,9

CA

134,8

CL

82,2

NZ

96,9

US

93,7

ZA

172,4

ZZ

105,7

CN

81,0

US

163,9

ZZ

122,5

(1) Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exte
rior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ”
desemnează „alte origini”.
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DECIZII
DECIZIA CONSILIULUI
din 7 noiembrie 2014
de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul comite
tului administrativ al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite cu privire
la noul proiect de regulament privind coliziunea laterală cu un stâlp și privind proiectul de amen
dament la respectivul regulament
(2014/854/UE)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114, coroborat cu articolul 218
alineatul (9),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
întrucât:
(1)

Prin Decizia 97/836/CE a Consiliului (1), Uniunea a aderat la Acordul Comisiei Economice pentru Europa a Orga
nizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind adoptarea de specificații tehnice uniforme pentru vehicule cu roți,
echipamente și componente care pot fi montate și/sau folosite la vehicule cu roți și condițiile pentru recunoaș
terea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificații („Acordul revizuit din 1958”).

(2)

Cerințele standardizate din noul proiect de regulament CEE-ONU referitor la dispozițiile uniforme privind omolo
garea vehiculelor în ceea ce privește performanța lor la coliziunea laterală cu un stâlp, precum și proiectul de
amendament la noul proiect de regulament CEE-ONU privind dispozițiile uniforme referitoare la omologarea
vehiculelor în ceea ce privește performanța lor la coliziunea laterală cu un stâlp sunt menite să înlăture barierele
tehnice din calea comerțului cu autovehicule și componente ale acestora dintre părțile contractante la Acordul
revizuit din 1958 și să garanteze că aceste vehicule și componente oferă un nivel ridicat de siguranță și protecție.

(3)

Este adecvat să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul comitetului admi
nistrativ al Acordului revizuit din 1958 în legătură cu adoptarea proiectului respectiv de regulament CEE-ONU și
cu proiectul de amendament la respectivul regulament,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul comitetului administrativ al Acordului revizuit din
1958 este de a vota în favoarea noului proiect de regulament CEE-ONU referitor la dispozițiile uniforme privind omolo
garea vehiculelor în ceea ce privește performanța lor la coliziunea laterală cu un stâlp, astfel cum figurează acesta în
documentul ECE TRANS/WP.29/2014/79, precum și a proiectului de amendament la respectivul regulament, astfel cum
figurează acesta în documentul ECE TRANS/WP.29/2014/80.
(1) Decizia 97/836/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1997 în vederea aderării Comunității Europene la Acordul Comisiei Economice
pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea specificațiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și
componente care pot fi montate și/sau folosite la vehicule cu roți și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate pe
baza acestor specificații („Acordul revizuit din 1958”) (JO L 346, 17.12.1997, p. 78).
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Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 7 noiembrie 2014.
Pentru Consiliu
Președintele
P. C. PADOAN
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DECIZIA 2014/855/PESC A CONSILIULUI
din 28 noiembrie 2014
de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care
subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,
având în vedere Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiu
nile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1), în special articolul 3
alineatul (1),
întrucât:
(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/145/PESC.

(2)

Având în vedere gravitatea situației de pe teren din Ucraina, care continuă, Consiliul consideră că ar trebui adău
gate și alte persoane și entități pe lista persoanelor fizice și juridice, entităților și organismelor care fac obiectul
măsurilor restrictive, prevăzută în anexa la Decizia 2014/145/PESC.

(3)

Anexa la Decizia 2014/145/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Persoanele și entitățile enumerate în anexa la prezenta decizie se adaugă pe lista prevăzută în anexa la Decizia
2014/145/PESC.
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 28 noiembrie 2014.
Pentru Consiliu
Președintele
S. GOZI

(1) JO L 78, 17.3.2014, p. 16.
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ANEXĂ
Lista persoanelor și entităților menționate la articolul 1

Persoane
Nume

Serhiy KOZYAKOV
(alias Sergey
Kozyakov)
Сергей Козьяков

Date de
identificare

29.9.1982

Motive

Data includerii
pe listă

În calitate de „Șef al Comisiei Electorale Centrale din
Lugansk”, este responsabil pentru organizarea așanumitelor „alegeri” din 2 noiembrie 2014 în așa-numita
„Republică Populară Lugansk”. Aceste „alegeri” încalcă
legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiu
nile întreprinse în temeiul acesteia, precum și prin orga
nizarea „alegerilor” ilegale, a sprijinit activ acțiuni și
politici care subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independența Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

29.11.2014

Oleg AKIMOV (alias
Oleh AKIMOV)
Олег Акимов

Adjunct la conducerea „Uniunii Economice Lugansk”
din cadrul „Consiliului Național” al „Republicii Populare
Lugansk”. A candidat în cadrul așa-numitelor „alegeri”
din 2 noiembrie 2014 la postul de „Șef” al așa-numitei
„Republici Populare Lugansk”. Aceste „alegeri” încalcă
legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiu
nile întreprinse în temeiul acesteia, precum și prin
participarea formală în calitate de candidat la „alegerile”
ilegale, a sprijinit activ acțiuni și politici care submi
nează integritatea teritorială, suveranitatea și indepen
dența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

Larisa AIRAPETYAN
(alias Larysa
Ayrapetyan, Larisa
Airapetyan or Larysa
Airapetyan)
Лариса Айрапетян

„Ministrul sănătății” al așa-numitei „Republici Populare
Lugansk”. A candidat în cadrul așa-numitelor „alegeri”
din 2 noiembrie 2014 la postul de „Șef” al așa-numitei
„Republica Populară Lugansk”.
Aceste „alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin
urmare, ilegale.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiu
nile întreprinse în temeiul acesteia, precum și prin
participarea formală în calitate de candidat la „alegerile”
ilegale, a sprijinit activ acțiuni și politici care submi
nează integritatea teritorială, suveranitatea și indepen
dența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

Yuriy SIVOKONENKO
(alias Yuriy
Sivokonenko, Yury
Sivokonenko, Yury
Syvokonenko)
Юрий Викторович
Сивоконенко

Membru al Parlamentului așa-numitei „Republici Popu
lare Donețk” și activează în cadrul Uniunii veteranilor
din Donbass Berkut. A candidat în cadrul așa-numitelor
„alegeri” din 2 noiembrie 2014 la postul de „Șef” al
așa-numitei „Republici Populare Donețk”. Aceste
„alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare,
ilegale.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiu
nile întreprinse în temeiul acesteia, precum și prin
participarea formală în calitate de candidat la „alegerile”
ilegale, a sprijinit activ acțiuni și politici care submi
nează integritatea teritorială, suveranitatea și indepen
dența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014
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Date de
identificare

Motive

29.11.2014
Data includerii
pe listă

Aleksandr KOFMAN
(alias Oleksandr
Kofman)
Александр Игоревич
Кофман

„Prim-vicepreședinte” al „Parlamentului” așa-numitei
„Republici Populare Donețk”. A candidat în cadrul așanumitelor „alegeri” ilegale din 2 noiembrie 2014 la
postul de „Șef” al așa-numitei „Republici Populare
Donețk”. Aceste „alegeri” încalcă legislația Ucrainei și
sunt, prin urmare, ilegale.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiu
nile întreprinse în temeiul acesteia, precum și prin
participarea formală în calitate de candidat la „alegerile”
ilegale, a sprijinit activ acțiuni și politici care submi
nează integritatea teritorială, suveranitatea și indepen
dența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

Ravil KHALIKOV
Равиль Халиков

„Prim-viceprim-ministru” și fost „procuror general” al
așa-numitei „Republici Populare Donețk”.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiu
nile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ
acțiuni și politici care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă
să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

Dmitry SEMYONOV
Дмитрий Семенов

„Viceprim-ministru însărcinat cu finanțele” al așanumitei „Republici Populare Lugansk”.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiu
nile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ
acțiuni și politici care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă
să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

Oleg BUGROV

„Ministrul Apărării” al așa-numitei „Republici Populare
Lugansk”.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiu
nile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ
acțiuni și politici care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă
să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

Lesya LAPTEVA
Леся Лаптева

„Ministrul Educației, Științei, Culturii și Religiei” al așanumitei „Republici Populare Lugansk”.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiu
nile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ
acțiuni și politici care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă
să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

„Șef al administrației pentru afaceri guvernamentale” al
așa-numitei „Republici Populare Donețk”.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiu
nile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ
acțiuni și politici care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă
să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

Yevgeniy Eduardo
vich MIKHAYLOV
(alias Yevhen Eduar
dovych Mychaylov)

17.3.1963,
Arkhangelsk

29.11.2014
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Ihor Vladymyrovych
KOSTENOK (alias Igor
Vladimirovich
Kostenok)
Игорь Владимирович
Костенок

„Ministrul educației” al așa-numitei „Republici Populare
Donețk”.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiu
nile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ
acțiuni și politici care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă
să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

Yevgeniy Vyachesla
vovich ORLOV (alias
Yevhen Vyacheslavo
vych Orlov)
Евгений
Вячеславович Орлов

Membru al „Consiliului Național” al așa-numitei „Repu
blici Populare Donețk”.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiu
nile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ
acțiuni și politici care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă
să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

Vladyslav Nykolaye
vych DEYNEGO (alias
Vladislav Nykolaye
vich Deynego)
Владислав Дейнего

„Șef-adjunct” al „Consiliului Poporului” al așa-numitei
„Republici Populare Lugansk”.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiu
nile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ
acțiuni și politici care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă
să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

Entități
Nume

Date de
identificare

Motive

Data includerii
pe listă

Republica Donețk
(Organizație publică)
Донецкая республика

„Organizație” cu caracter public care a prezentat candi
dați în așa-numitele „alegeri” din așa-numita „Republică
Populară Donețk”, la 2 noiembrie 2014. Aceste
„alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare,
ilegale.
Prin urmare, prin participarea formală la „alegerile”
ilegale, a sprijinit în mod activ acțiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei și continuă să destabilizeze
Ucraina. Condusă de Alexander ZAKHARCHENKO și
înființată de Andriy PURGIN.

29.11.2014

Pace pentru
Regiunea Lugansk
(În limba rusă: Mir
Luganschine)
Мир Луганщине

„Organizație” cu caracter public care a prezentat candi
dați în așa-numitele „alegeri” din așa-numita „Republică
Populară Lugansk”, la 2 noiembrie 2014. Aceste
„alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare,
ilegale.
Prin urmare, prin participarea formală la „alegerile”
ilegale, a sprijinit în mod activ acțiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei și continuă să destabilizeze
Ucraina. Condusă de Igor PLOTNITSKY.

29.11.2014
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Libertate pentru
Donbass (alias „Free
Donbas”, „Svobodny
Donbass”)
Свободный Донбасс

„Organizație” cu caracter public care a prezentat candi
dați în așa-numitele „alegeri” din așa-numita „Republică
Populară Donețk”, la 2 noiembrie 2014. Aceste
„alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare,
ilegale.
Prin urmare, prin participarea formală la „alegerile”
ilegale, a sprijinit în mod activ acțiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei și continuă să destabilizeze
Ucraina.

29.11.2014

Uniunea Poporului
(Narodny Soyuz)
Народный союз

„Organizație” cu caracter public care a prezentat candi
dați în așa-numitele „alegeri” din așa-numita „Republică
Populară Lugansk”, la 2 noiembrie 2014. Aceste alegeri
încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale.
Prin urmare, prin participarea formală la „alegerile”
ilegale, a sprijinit în mod activ acțiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei și continuă să destabilizeze
Ucraina.

29.11.2014

Uniunea Economică
Lugansk (Luganskiy
Ekonomicheskiy
Soyuz)

„Organizație socială” care a prezentat candidați în așanumitele „alegeri” ilegale din așa-numita „Republică
Populară Lugansk”, la 2 noiembrie 2014. A prezentat
un candidat, Oleg AKIMOV, la funcția de „Șef” al așanumitei „Republici Populare Lugansk”. Aceste „alegeri”
încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale.
Prin urmare, prin participarea formală la „alegerile”
ilegale, a sprijinit în mod activ acțiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei și continuă să destabilizeze
Ucraina.

29.11.2014
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DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 24 noiembrie 2014
de modificare a Deciziei BCE/2013/46 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice
în 2014
(BCE/2014/47)
(2014/856/UE)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (2),
întrucât:
(1)

De la 1 ianuarie 1999, Banca Centrală Europeană (BCE) are dreptul exclusiv de a aproba volumul de monede
metalice euro emise de către statele membre a căror monedă este euro.

(2)

Pe baza estimărilor privind cererea de monede metalice euro în 2014 transmise BCE de către statele membre a
căror monedă este euro, BCE a aprobat volumul total de monede metalice euro destinate circulației și de monede
euro de colecție care nu sunt destinate circulației în 2014 prin Decizia BCE/2013/46 (1).

(3)

La 8 octombrie 2014, Central Bank of Cyprus a solicitat majorarea volumului de monede metalice euro pe care
Cipru le poate emite în 2014 de la 5,1 milioane EUR la 10 milioane EUR pentru a putea răspunde unei creșteri
neașteptate a cererii de monede metalice.

(4)

BCE aprobă solicitarea sus-menționată de majorare a volumului de monede metalice euro destinate circulației pe
care Cipru le poate emite în 2014.

(5)

La 24 octombrie 2014, Bank of Greece a solicitat majorarea volumului de monede metalice euro pe care Grecia
le poate emite în 2014 de la 6,856 milioane EUR la 12,856 milioane EUR pentru a putea răspunde unei creșteri
neașteptate a cererii de monede metalice.

(6)

BCE aprobă solicitarea sus-menționată de majorare a volumului de monede metalice euro destinate circulației pe
care Grecia le poate emite în 2014.

(7)

Prin urmare, Decizia BCE/2013/46 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Modificare
Tabelul de la articolul 1 din Decizia BCE/2013/46 se înlocuiește cu următorul tabel:
„(milioane EUR)
Emisiunea de monede metalice destinate circulației și
emisiunea de monede de colecție (care nu sunt destinate
circulației) în 2014

Belgia
Germania

24,925
655

Estonia

11,14

Irlanda

48,96

Grecia

12,856

(1) Decizia BCE/2013/46 din 6 decembrie 2013 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2014 (JO L 349,
21.12.2011, p. 109).
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„(milioane EUR)

Emisiunea de monede metalice destinate circulației și
emisiunea de monede de colecție (care nu sunt destinate
circulației) în 2014

Spania

201,24

Franța

267

Italia

58,36

Cipru

10

Letonia

80,91

Luxemburg

45

Malta

10,04

Țările de Jos

97,5

Austria

247

Portugalia

20,4

Slovenia

12

Slovacia

21,4

Finlanda

60”

Articolul 2
Producerea de efecte
Prezenta decizie produce efecte de la data notificării sale către destinatari.
Articolul 3
Destinatari
Prezenta decizie se adresează statelor membre a căror monedă este euro.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 24 noiembrie 2014.
Președintele BCE
Mario DRAGHI
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RECTIFICĂRI
Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 79/2014 al Comisiei din 29 ianuarie 2014 de modificare a
anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului
în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile substanțelor bifenazat, clorprofam,
esfenvalerat, fludioxonil și tiobencarb din sau de pe anumite produse
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 27 din 30 ianuarie 2014)
La pagina 25, la punctul 1 litera (a) din anexă, care modifică anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005, la nota de
subsol cu codurile 0213030 Țelina de rădăcină, 0220020 Ceapă (Alți bulbi de ceapă, ceapă argintie), 0220030 Ceapă
eșalotă:
în loc de: „Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a identificat anumite informații privind proprietățile toxi
cologice ale 3-cloroanilinei, metabolismul și stabilitatea la depozitare ca fiind indisponibile. La revizuirea
CMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 30 ianuarie
2016 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.”,
se va citi: „Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a identificat anumite informații privind anumite studii
referitoare la reziduuri, proprietățile toxicologice ale 3-cloroanilinei, metabolismul și stabilitatea la depozitare
ca fiind indisponibile. La revizuirea CMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză,
dacă sunt transmise până la 30 ianuarie 2016 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data
specificată, de lipsa acestora.”
La pagina 25, la punctul 1 litera (a) din anexă, care modifică anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005, la nota de
subsol cu codul 0251020 Lăptucă (Salată cu căpățână, salată de foi, salată iceberg, marulă):
în loc de: „Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a identificat anumite informații privind proprietățile toxi
cologice ale 3-cloroanilinei, metabolismul și stabilitatea la depozitare ca fiind indisponibile. La revizuirea
CMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 30 ianuarie
2016 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.”,
se va citi: „Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a identificat anumite informații privind anumite studii
referitoare la reziduuri, proprietățile toxicologice ale 3-cloroanilinei, metabolismul și stabilitatea la depozitare
ca fiind indisponibile. La revizuirea CMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză,
dacă sunt transmise până la 30 ianuarie 2016 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data
specificată, de lipsa acestora.”
La pagina 25, la punctul 1 litera (a) din anexă, care modifică anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005, la nota de
subsol cu codurile 0251060 Rucolă [Rucolă sălbatică (Diplotaxis spp.)], 0252010 Spanac [Spanac de Noua Zeelandă,
spanac amaranthus (pak-khom, tampara), frunze de taro, iasomie sălbatică (Cestrum latifolium)/bitawiri], 0255000 (e)
Andivă:
în loc de: „Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a identificat anumite informații privind proprietățile toxi
cologice ale 3-cloroanilinei, metabolismul și stabilitatea la depozitare ca fiind indisponibile. La revizuirea
CMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 30 ianuarie
2016 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.”,
se va citi: „Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a identificat anumite informații privind anumite studii
referitoare la reziduuri, proprietățile toxicologice ale 3-cloroanilinei, metabolismul și stabilitatea la depozitare
ca fiind indisponibile. La revizuirea CMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză,
dacă sunt transmise până la 30 ianuarie 2016 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data
specificată, de lipsa acestora.”
La pagina 25, la punctul 1 litera (a) din anexă, care modifică anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005, la nota de
subsol cu codurile 0270030 Țelină, 0270040 Fenicul:
în loc de: „Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a identificat anumite informații privind efectul prelucrării
și proprietățile toxicologice ale 3-cloroanilinei ca fiind indisponibile. La revizuirea CMR, Comisia va ține
seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 30 ianuarie 2016 sau, în cazul
în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.”,
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se va citi: „Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a identificat anumite informații privind anumite studii
referitoare la reziduuri, metoda analitică, metabolismul, stabilitatea la depozitare și proprietățile toxicologice
ale 3-cloroanilinei ca fiind indisponibile. La revizuirea CMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate
în prima teză, dacă sunt transmise până la 30 ianuarie 2016 sau, în cazul în care informațiile nu sunt trans
mise până la data specificată, de lipsa acestora.”
La pagina 25, la punctul 1 litera (a) din anexă, care modifică anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005, la nota de
subsol cu codul 0631010 Flori de mușețel:
în loc de: „Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a identificat anumite informații privind efectul prelucrării
și proprietățile toxicologice ale 3-cloroanilinei ca fiind indisponibile. La revizuirea CMR, Comisia va ține
seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 30 ianuarie 2016 sau, în cazul
în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.”,
se va citi: „Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a identificat anumite informații privind anumite studii
referitoare la reziduuri, metoda analitică, metabolismul, stabilitatea la depozitare și proprietățile toxicologice
ale 3-cloroanilinei ca fiind indisponibile. La revizuirea CMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate
în prima teză, dacă sunt transmise până la 30 ianuarie 2016 sau, în cazul în care informațiile nu sunt trans
mise până la data specificată, de lipsa acestora.”
La pagina 25, la punctul 1 litera (a) din anexă, care modifică anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005, la nota de
subsol cu codurile 0631020 Flori de hibiscus, 0621030 Petale de trandafir, 0631040 Flori de iasomie [Flori de soc
(Sambucus nigra)], 0631050 Tei pucios:
în loc de: „Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a identificat anumite informații privind efectul prelucrării
și proprietățile toxicologice ale 3-cloroanilinei ca fiind indisponibile. La revizuirea CMR, Comisia va ține
seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 30 ianuarie 2016 sau, în cazul
în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.”,
se va citi: „Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a identificat anumite informații privind anumite studii
referitoare la reziduuri, metoda analitică și proprietățile toxicologice ale 3-cloroanilinei ca fiind indisponibile.
La revizuirea CMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până
la 30 ianuarie 2016 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa aces
tora.”
La pagina 26, la punctul 1 litera (a) din anexă, care modifică anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005, la nota de
subsol cu codul 0900030 Rădăcini de cicoare:
în loc de: „Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a identificat anumite informații privind efectul prelucrării
și proprietățile toxicologice ale 3-cloroanilinei ca fiind indisponibile. La revizuirea CMR, Comisia va ține
seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 30 ianuarie 2016 sau, în cazul
în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.”,
se va citi: „Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a identificat anumite informații privind metodele anali
tice și proprietățile toxicologice ale 3-cloro-4-hidroxianilinei ca fiind indisponibile. La revizuirea CMR, Comisia
va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 30 ianuarie 2016 sau, în
cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.”
La pagina 26, la punctul 1 litera (a) din anexă, care modifică anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005, la nota de
subsol cu codul 1016010 Mușchi:
în loc de: „Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a identificat anumite informații privind efectul prelucrării
și proprietățile toxicologice ale 3-cloroanilinei ca fiind indisponibile. La revizuirea CMR, Comisia va ține
seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 30 ianuarie 2016 sau, în cazul
în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.”,
se va citi: „Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a identificat anumite informații privind metodele anali
tice și proprietățile toxicologice ale 3-cloro-4-hidroxianilinei ca fiind indisponibile. La revizuirea CMR, Comisia
va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 30 ianuarie 2016 sau, în
cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.”
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La pagina 26, la punctul 1 litera (a) din anexă, care modifică anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005, la nota de
subsol cu codul 1016020 Grăsimi:
în loc de: „Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a identificat anumite informații privind efectul prelucrării
și proprietățile toxicologice ale 3-cloroanilinei ca fiind indisponibile. La revizuirea CMR, Comisia va ține
seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 30 ianuarie 2016 sau, în cazul
în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.”,
se va citi: „Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a identificat anumite informații privind metodele anali
tice și proprietățile toxicologice ale 3-cloro-4-hidroxianilinei ca fiind indisponibile. La revizuirea CMR, Comisia
va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 30 ianuarie 2016 sau, în
cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.”
La pagina 26, la punctul 1 litera (a) din anexă, care modifică anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005, la nota de
subsol cu codul 1016030 Ficat:
în loc de: „Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a identificat anumite informații privind efectul prelucrării
și proprietățile toxicologice ale 3-cloroanilinei ca fiind indisponibile. La revizuirea CMR, Comisia va ține
seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 30 ianuarie 2016 sau, în cazul
în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.”,
se va citi: „Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a identificat anumite informații privind metodele anali
tice, un studiu de hrănire și proprietățile toxicologice ale 3-cloro-4-hidroxianilinei ca fiind indisponibile. La
revizuirea CMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la
30 ianuarie 2016 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa aces
tora.”
La pagina 29, la punctul 1 litera (a) din anexă, care modifică anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005, la nota de
subsol cu codurile 1020000 (ii) Lapte, 1020010 Bovine, 1020020 Ovine, 1020030 Caprine, 1020040 Cabaline,
1020990 Altele:
în loc de: „Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare
la metodele analitice. La revizuirea CMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă
sunt transmise până la 30 ianuarie 2016 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data
specificată, de lipsa acestora.”,
se va citi: „Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare
la metodele analitice și la un studiu privind hrana rumegătoarelor în lactație. La revizuirea CMR, Comisia va
ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 30 ianuarie 2016 sau, în
cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.”
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