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(Acte fără caracter legislativ)

ACORDURI INTERNAŢIONALE
DECIZIA (UE) 2015/1292 A CONSILIULUI
din 20 iulie 2015
privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a protocolului la
Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora,
pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii
Croația la Uniunea Europeană
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 217, coroborat cu articolul 218
alineatul (6) paragraful al doilea litera (a) punctul (i) și cu articolul 218 alineatul (8) paragraful al doilea,
având în vedere Actul de aderare a Croației, în special articolul 6 alineatul (2),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
având în vedere aprobarea Parlamentului European,
întrucât:
(1)

În conformitate cu Decizia 2014/517/UE a Consiliului (1), a fost semnat, sub rezerva încheierii sale, protocolul la
Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și
Republica Serbia, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (2)
(„protocolul”).

(2)

Încheierea protocolului face obiectul unei proceduri separate în ceea ce privește chestiunile care intră în
competența Comunității Europene a Energiei Atomice.

(3)

Protocolul ar trebui aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Se aprobă în numele Uniunii și al statelor sale membre protocolul la Acordul de stabilizare și de asociere dintre
Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte, pentru a se
ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană.
(1) Decizia 2014/517/UE a Consiliului din 14 aprilie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, și
aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale
acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană
(JO L 233, 6.8.2014, p. 1).
(2) JO L 233, 6.8.2014, p. 3.
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Articolul 2
Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să depună, în
numele Uniunii și al statelor sale membre, instrumentul de aprobare prevăzut la articolul 13 alineatul (2) din protocol.
Articolul 3
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 20 iulie 2015.
Pentru Consiliu
Președintele
F. MOGHERINI
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DECIZIA (UE) 2015/1293 A CONSILIULUI
din 20 iulie 2015
privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției europene pentru protecția juridică a
serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf,
coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
având în vedere aprobarea Parlamentului European,
întrucât:
(1)

La 16 iulie 1999, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze în cadrul Consiliului Europei, în numele Comunității
Europene, o convenție referitoare la protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de
acces condiționat.

(2)

Convenția europeană pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces
condiționat (denumită în continuare „convenția”) a fost adoptată de Consiliul Europei la 24 ianuarie 2001 și a
intrat în vigoare la 1 iulie 2003.

(3)

Convenția stabilește un cadru de reglementare care este aproape identic cu cel stabilit prin Directiva 98/84/CE a
Parlamentului European și a Consiliului (1).

(4)

La 21 decembrie 2011, convenția a fost semnată în numele Uniunii (2).

(5)

Încheierea convenției ar contribui la extinderea aplicării unor dispoziții similare cu cele prevăzute în Directiva
98/84/CE în afara granițelor Uniunii și la stabilirea unor norme privind serviciile bazate pe acces condiționat care
ar fi aplicabile pe întregul continent european.

(6)

Convenția ar trebui aprobată în numele Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Convenția europeană pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces
condiționat (3) se aprobă în numele Uniunii.

Articolul 2
Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să depună, în
numele Uniunii, instrumentul de aprobare prevăzut la articolul 12 din convenție, pentru a exprima acordul Uniunii de
a-și asuma obligații.
(1) Directiva 98/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 1998 privind protecția juridică a serviciilor cu acces
condiționat sau întemeiate pe aceste servicii (JO L 320, 28.11.1998, p. 54).
(2) Convenția a fost semnată pe baza Deciziei 2011/853/UE a Consiliului din 29 noiembrie 2011 privind semnarea, în numele Uniunii, a
Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat (JO L 336,
20.12.2011, p. 1). Decizia respectivă a fost înlocuită între timp cu Decizia 2014/243/UE a Consiliului din 14 aprilie 2014 privind
semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a
serviciilor de acces condiționat (JO L 128, 30.4.2014, p. 61).
(3) Textul convenției a fost publicat în JO L 336, 20.12.2011, p. 2.
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Articolul 3
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 20 iulie 2015.
Pentru Consiliu
Președintele
F. MOGHERINI

29.7.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 199/5

ANEXĂ
DECLARAȚIA UE (*)

Recunoscând pe deplin obiectivele urmărite de Convenția europeană pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe
acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat, Uniunea își exprimă preocuparea în legătură cu aplicarea
articolului 9 și a articolului 10 alineatul (3) din convenție, în urma aderării Uniunii la convenție, pe baza competenței
sale exclusive.
Prezenta declarație nu aduce atingere procedurilor de vot din cadrul Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.

(*) De comunicat Secretarului General al Consiliului Europei cu ocazia depunerii instrumentului de aprobare a convenției.
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DECIZIA (UE) 2015/1294 A CONSILIULUI
din 20 iulie 2015
privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului
adițional la Acordul pentru comerț, dezvoltare și cooperare dintre Comunitatea Europeană și
statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Africa de Sud, pe de altă parte, pentru a
ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 217 coroborat cu articolul 218
alineatul (6),
având în vedere Actul de aderare a Croației, în special articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf,
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
având în vedere aprobarea Parlamentului European,
întrucât:
(1)

În conformitate cu Decizia (UE) 2015/733 a Consiliului (1), a fost semnat protocolul adițional la Acordul privind
comerțul, dezvoltarea și cooperarea între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și
Republica Africa de Sud, pe de altă parte (2), pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea
Europeană (denumit în continuare „protocolul”), sub rezerva încheierii sale.

(2)

Protocolul ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii și al statelor sale membre, protocolul adițional la Acordul privind
comerțul, dezvoltarea și cooperarea între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și
Republica Africa de Sud, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea
Europeană (3).

Articolul 2
Președintele Consiliului este autorizat prin prezenta decizie să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să
procedeze, în numele Uniunii și al statelor sale membre, la notificarea prevăzută la articolul 6 alineatul (2) din
protocol (4).
(1) Decizia (UE) 2015/733 a Consiliului din 9 octombrie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale
acesteia, și aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului adițional la Acordul privind comerțul, dezvoltarea și cooperarea între Comunitatea
Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Africa de Sud, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea
Republicii Croația la Uniunea Europeană (JO L 117, 8.5.2015, p. 1).
(2) Textul acordului a fost publicat în JO L 311, 4.12.1999, p. 3.
(3) Textul protocolului a fost publicat în JO L 117, 8.5.2015, p. 3, împreună cu decizia privind semnarea sa.
(4) Data intrării în vigoare a protocolului se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.
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Articolul 3
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 20 iulie 2015.
Pentru Consiliu
Președintele
F. MOGHERINI
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REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1295 AL COMISIEI
din 27 iulie 2015
de aprobare a substanței active sulfoxaflor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și
de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009
privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale
Consiliului (1), în special articolul 13 alineatul (2),
întrucât:
(1)

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, la 1 septembrie 2011, Irlanda a
primit, din partea societății Dow AgroSciences, o cerere de aprobare a substanței active sulfoxaflor. În
conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din regulamentul menționat anterior, Irlanda, în calitate de stat membru
raportor, a notificat Comisiei, la 30 septembrie 2011, admisibilitatea cererii.

(2)

La 23 noiembrie 2012, statul membru raportor a transmis un proiect de raport de evaluare Comisiei, cu o copie
către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”), în care s-a
evaluat dacă este de așteptat ca substanța activă în cauză să îndeplinească criteriile de aprobare prevăzute la
articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(3)

Autoritatea a respectat articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. În conformitate cu
articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, autoritatea a cerut solicitantului să furnizeze
informații suplimentare statelor membre, Comisiei și autorității. Evaluarea informațiilor suplimentare de către
statul membru raportor a fost transmisă autorității în luna ianuarie 2014, sub forma unui proiect de raport de
evaluare actualizat.

(4)

La 12 mai 2014, autoritatea a comunicat solicitantului, statelor membre și Comisiei concluzia sa cu privire la
posibilitatea ca substanța activă sulfoxaflor să îndeplinească criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4 din
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 (2). De asemenea, autoritatea a făcut publică concluzia sa.

(5)

La 11 decembrie 2014, Comisia a prezentat Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și
hrană pentru animale raportul de examinare pentru substanța sulfoxaflor și un proiect de regulament care
prevede aprobarea substanței sulfoxaflor.

(6)

Solicitantului i s-a oferit posibilitatea de a trimite observații cu privire la raportul de examinare.

(7)

Cu privire la una sau mai multe utilizări reprezentative ale cel puțin unui produs de protecție a plantelor care
conține substanța activă, în special în ceea ce privește utilizările examinate și detaliate în raportul de reexaminare,
s-a stabilit că sunt îndeplinite criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.
Prin urmare, criteriile de aprobare respective se consideră a fi îndeplinite. În consecință, aprobarea substanței
sulfoxaflor este adecvată.

(8)

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) coroborat cu articolul 6 din Regulamentul (CE)
nr. 1107/2009 și având în vedere cunoștințele științifice și tehnice actuale, este necesară includerea anumitor
condiții și restricții. În special, este adecvat să fie solicitate informații de confirmare suplimentare.

(1) JO L 309, 24.11.2009, p. 1.
(2) EFSA Journal 2014; 12(5):3692. Document disponibil online la adresa: www.efsa.europa.eu
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(9)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, anexa la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (1) ar trebui modificată în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante,
animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Aprobarea substanței active
Substanța activă sulfoxaflor, astfel cum este specificată în anexa I, este aprobată sub rezerva îndeplinirii condițiilor
prevăzute în anexa menționată anterior.
Articolul 2
Modificări ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011
Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul
regulament.
Articolul 3
Data intrării în vigoare
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, 27 iulie 2015
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

(1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate (JO L 153, 11.6.2011,
p. 1).
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ANEXA I

Denumire comună,
Numere de identificare

Nr. CAS: 946578-00-3
Nr. CIPAC: 820

[metil(oxo){1-[6-(tri
fluormetil)-3-piridil]
etil}-λ6-sulfaniliden]cia
namidă

Puritate (1)

Data aprobării

Expirarea aprobării

Dispoziții specifice

≥ 950 g/kg

18 august 2015

18 august 2025

În vederea punerii în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la ar
ticolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va
ține seama de concluziile raportului de examinare privind substanța
sulfoxaflor, în special de apendicele I și II.

RO

Sulfoxaflor

Denumire IUPAC

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre acordă o atenție
deosebită:

Solicitantul transmite informații de confirmare privind:
(a) riscurile pentru albinele melifere prin intermediul diferitelor căi
de expunere, în special nectar, polen, fluide de gutație și praf;
(b) riscurile pentru albine care se hrănesc cu nectar sau polen în cul
turile succesive și buruieni înflorite;
(c) riscurile pentru polenizatori, alții decât albinele melifere;
(d) riscurile pentru larvele de albine.
Solicitantul prezintă aceste informații Comisiei, statelor membre și
autorității până la 18 august 2017.
(1) Detalii suplimentare privind identitatea și specificațiile substanței active se găsesc în raportul de examinare.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(a) riscurilor pentru albine și alte artropode nevizate;
(b) riscurilor pentru albine și bondari eliberați pentru polenizare,
atunci când substanța este utilizată în sere.
Condițiile de utilizare includ, acolo unde este cazul, măsuri de ate
nuare a riscurilor.
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ANEXA II

În partea B din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, se adaugă următoarea rubrică:
Număr

Sulfoxaflor
Nr. CAS: 946578-00-3
Nr. CIPAC: 820

Denumire IUPAC

[metil(oxo){1-[6-(tri
fluormetil)-3-piridil]
etil}-λ6-sulfaniliden]cia
namidă

Puritate (*)

Data aprobării

Expirarea aprobării

Dispoziții specifice

≥ 950 g/kg

18 august 2015

18 august 2025

În vederea punerii în aplicare a principiilor uniforme pre
văzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE)
nr. 1107/2009, se va ține seama de concluziile raportului
de examinare privind substanța sulfoxaflor, în special de
apendicele I și II.

RO

„88

Denumire comună,
Numere de identificare

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre acordă o
atenție deosebită:

Solicitantul transmite informații de confirmare privind:
(a) riscurile pentru albinele melifere prin intermediul dife
ritelor căi de expunere, în special nectar, polen, fluide
de gutație și praf;
(b) riscurile pentru albine care se hrănesc cu nectar sau
polen în culturile succesive și buruieni înflorite;
(c) riscurile pentru polenizatori, alții decât albinele meli
fere;
(d) riscurile pentru larvele de albine.
Solicitantul prezintă aceste informații Comisiei, statelor
membre și autorității până la 18 august 2017.”

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(a) riscurilor pentru albine și alte artropode nevizate;
(b) riscurilor pentru albine și bondari eliberați pentru pole
nizare, atunci când substanța este utilizată în sere.
Condițiile de utilizare includ, acolo unde este cazul, măsuri
de atenuare a riscurilor.

(*) Detalii suplimentare privind identitatea și specificațiile substanței active se găsesc în raportul de examinare.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1296 AL COMISIEI
din 28 iulie 2015
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 468/2010 de stabilire a listei UE a navelor care practică
activități de pescuit ilicite, nedeclarate și nereglementate
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem
comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a
Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE)
nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (1), în special articolul 30,
întrucât:
(1)

Capitolul V din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 stabilește procedurile de identificare a navelor de pescuit
implicate în activități de pescuit ilegale, nedeclarate și nereglementate („INN”), precum și procedurile de întocmire
a listei Uniunii cu astfel de nave („lista Uniunii”). Articolul 37 din respectivul regulament prevede măsurile care
trebuie luate împotriva navelor de pescuit incluse în lista respectivă.

(2)

Lista Uniunii a fost stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 468/2010 al Comisiei (2) și a fost modificată ulterior prin
Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 724/2011 (3), (UE) nr. 1234/2012 (4), (UE) nr. 672/2013 (5) și (UE)
nr. 137/2014 (6) ale Comisiei.

(3)

În conformitate cu articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, navele incluse în lista navelor
INN adoptată de organizații regionale de gestionare a pescuitului trebuie incluse în lista Uniunii.

(4)

Toate organizațiile regionale de gestionare a pescuitului asigură întocmirea și actualizarea periodică a listelor
navelor INN în conformitate cu normele lor respective (7).

(5)

În conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, după primirea din partea organizațiilor
regionale de gestionare a pescuitului a listelor cu navele de pescuit în legătură cu care s-a presupus sau s-a
confirmat implicarea în activități de pescuit ilegale, nedeclarate și nereglementate, Comisia trebuie să actualizeze
lista Uniunii. Întrucât Comisia a primit liste noi din partea organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului,
lista Uniunii ar trebui acum actualizată.

(6)

Având în vedere că aceeași navă poate figura cu denumiri și/sau sub pavilioane diferite, în funcție de momentul în
care a fost introdusă pe lista organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului, lista actualizată a Uniunii ar
trebui să cuprindă diferitele denumiri și/sau pavilioane stabilite de organizațiile regionale de gestionare a
pescuitului în cauză.

(7)

Nava „Dolphin”, actualmente inclusă în lista Uniunii, a fost eliminată de pe listele întocmite de Comisia pentru
pescuit în Atlanticul de Nord-Est (NEAFC), Organizația de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO) și de
Organizația de Pescuit în Atlanticul de Sud-Est (SEAFO), întrucât a fost dezmembrată. Această navă ar trebui, prin
urmare, să fie eliminată din lista Uniunii, în pofida faptului că nu a fost încă înlăturată din lista întocmită de
Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM). Nava respectivă ar trebui considerată ca fiind
eliminată din lista Uniunii începând cu data de 14 noiembrie 2014.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

JO L 286, 29.10.2008, p. 1.
JO L 131, 29.5.2010, p. 22.
JO L 194, 26.7.2011, p. 14.
JO L 350, 20.12.2012, p. 38.
JO L 193, 16.7.2013, p. 6.
JO L 43, 13.2.2014, p. 47.
Ultimele actualizări: CCAMLR: lista INN pentru 2014/2015 astfel cum a fost adoptată în cadrul reuniunii anuale a CCAMLR-XXXIII din
perioada 20 octombrie-31 octombrie 2014; SEAFO: SEAFO include în lista sa INN listele CCAMLR, NEAFC-B și NAFO (astfel cum au
fost adoptate în cadrul Comitetului său de Conformare din decembrie 2014); ICCAT: lista INN pentru 2014 astfel cum a fost adoptată în
cadrul celei de a 19-a reuniuni speciale a Comisiei din noiembrie 2014 (Recomandarea 11‑18); CITT: lista pentru 2014 astfel cum a fost
adoptată în cadrul celei de a 87-a reuniuni a CITT din iulie 2014; NEAFC: lista INN B AM pentru 2014 astfel cum a fost adoptată în
cadrul celei de a 33-a reuniuni anuale din noiembrie 2014; NAFO: lista pentru 2014 astfel cum a fost adoptată în cadrul celei de a 36-a
reuniuni anuale din septembrie 2014; WCPFC: lista navelor INN pentru 2015 a WCPFC, cu efect de la 3 februarie 2015; IOTC: lista
navelor INN a IOTC, aprobată în cadrul celei de a 18-a sesiuni a IOTC din iunie 2014; CGPM: lista navelor INN pentru 2014 astfel cum a
fost adoptată în cadrul sesiunii anuale din mai 2014; SPRFMO: lista navelor INN astfel cum a fost adoptată în cadrul celei de a treia
reuniuni a Comisiei din februarie 2015.
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(8)

Nava „Tiantai”, inclusă, în prezent, în lista Uniunii, a fost eliminată din lista întocmită de Comisia pentru
conservarea faunei și florei marine din Antarctica (CCAMLR), fiindcă s-a scufundat în zona CCAMLR. Această
navă ar trebui, prin urmare, să fie eliminată din lista Uniunii, în pofida faptului că nu a fost încă înlăturată din
listele întocmite de Organizația de Pescuit în Atlanticul de Sud-Est (SEAFO) și de Comisia Generală pentru Pescuit
în Marea Mediterană (CGPM). Nava respectivă ar trebui considerată ca fiind eliminată din lista Uniunii începând
cu data de 20 octombrie 2014.

(9)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 468/2010 ar trebui modificat în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Partea B din anexa la Regulamentul (UE) nr. 468/2010 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea 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 iulie 2015.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXĂ

Numărul de identificare
OMI (1) al navei/Referința
ORGP

Denumirea navei (denumirea anterioară) (2)

Statul de pavilion sau teritoriul de pavilion
[potrivit unei ORGP] (2)

ORGP pe lista
căreia este inclusă
nava (2)

20060010 [ICCAT]

ACROS No 2

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Honduras)

ICCAT, CGPM

20060009 [ICCAT]

ACROS No 3

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Honduras)

ICCAT, CGPM

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE
[NAFO, NEAFC]/WHITE, ENTERPRISE,
ENXEMBRE, ATALAYA, REDA IV,
ATALAYA DEL SUR [SEAFO])

Necunoscut (ultimele pavilioane
cunoscute: Panama, Saint Kitts și
Nevis) [NAFO, NEAFC, SEAFO]/
Panama [CGPM]

NEAFC, NAFO,
SEAFO, CGPM

7424891

ALDABRA (OMOA I [CCAMLR, CGPM]/
OMOA 1 [SEAFO])

Necunoscut (ultimele pavilioane
cunoscute: Tanzania, Honduras)
[CCAMLR]/Tanzania (pavilioane
anterioare: Honduras, Togo) [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO,
CGPM

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME, NOEMI
[CCAMLR, CGPM])

Necunoscut (ultimele pavilioane
cunoscute: Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO,
CGPM

Necunoscut

ANEKA 228

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

ANEKA 228; KM.

Necunoscut

IOTC

9179359

AURORA (PACIFIC CONQUEROR)

Rusia (ultimul pavilion cunoscut:
Peru)

SPRFMO

9037537

BAROON (LANA, ZEUS, TRITON I
[CCAMLR])/LANA [SEAFO]/LANA
(ZEUS, TRITON-1, KINSHO MARU
No 18 [CGPM])

Tanzania (pavilioane anterioare:
Nigeria, Mongolia, Togo, Sierra Leone
[CCAMLR])/Necunoscut[CGPM]

CCAMLR, SEAFO,
CGPM

12290 [CITT]/20110011
[ICCAT]

BHASKARA No. 10

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Indonezia)

CITT, ICCAT,
CGPM

12291 [CITT]/20110012
[ICCAT]

BHASKARA No. 9

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Indonezia)

CITT, ICCAT,
CGPM

20060001 [ICCAT]

BIGEYE

Necunoscut

ICCAT, CGPM

20040005 [ICCAT]

BRAVO

Necunoscut

ICCAT, CGPM

9407 [CITT]/20110013
[ICCAT]

CAMELOT

Necunoscut

CITT, ICCAT,
CGPM

6622642

CHALLENGE (PERSEVERANCE, MILA
[CCAMLR]/MILA, ISLA, MONTANA
CLARA, PERSEVERANCE [CGPM])

Necunoscut (ultimele pavilioane
cunoscute: Panama, Guineea
Ecuatorială, Regatul Unit) [CCAMLR]/
Panama [CGPM]

CCAMLR, SEAFO,
CGPM

125, 280020064 [CITT]/
20110014 [ICCAT]

CHIA HAO No 66

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Belize, Guineea Ecuatorială)

CITT, ICCAT,
CGPM
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Numărul de identificare
OMI (1) al navei/Referința
ORGP

Denumirea navei (denumirea anterioară) (2)

Statul de pavilion sau teritoriul de pavilion
[potrivit unei ORGP] (2)

L 199/15
ORGP pe lista
căreia este inclusă
nava (2)

Necunoscut

CHI TONG

Necunoscut

IOTC

7913622

DAMANZAIHAO (LAFAYETTE)

Peru (ultimul pavilion cunoscut:
Rusia)

SPRFMO

20080001 și anterior
AT000GUI000002 [ICCAT]

DANIAA (CARLOS)

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Guineea) [ICCAT]/Guineea
[CGPM]

ICCAT, CGPM

6163 [CITT]/20130005
[ICCAT]

DRAGON III

Necunoscut

CITT, ICCAT,
CGPM

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Necunoscut (ultimele pavilioane
cunoscute: Panama, Seychelles)
[NAFO, NEAFC, SEAFO]/Panama
[CGPM]

NEAFC, NAFO,
SEAFO, CGPM

Necunoscut

FU HSIANG FA 18

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

FU HSIANG FA No. 01

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

FU HSIANG FA No. 02

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

FU HSIANG FA No. 06

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

FU HSIANG FA No. 08

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

FU HSIANG FA No. 09

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

FU HSIANG FA No. 11

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

FU HSIANG FA No. 13

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

FU HSIANG FA No. 17

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

FU HSIANG FA No. 20

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

FU HSIANG FA No. 21

Necunoscut

IOTC

20130003 [ICCAT]

FU HSIANG FA No. 21 [ICCAT]/FU
HSIANG FA [CGPM]

Necunoscut

IOTC, ICCAT,
CGPM

Necunoscut

FU HSIANG FA No. 23

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

FU HSIANG FA No. 26

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

FU HSIANG FA No. 30

Necunoscut

IOTC

7355662/20130001
[ICCAT]

FU LIEN No. 1

Georgia

WCPFC, ICCAT,
CGPM

20130004 [ICCAT]

FULL RICH

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Belize [IOTC])

IOTC, ICCAT,
CGPM
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OMI (1) al navei/Referința
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căreia este inclusă
nava (2)

200800005 anterior
AT000LIB00041 [ICCAT]

GALA I (MANARA II, ROAGAN)

Necunoscut (ultimele pavilioane
cunoscute: Libia)

ICCAT, CGPM

6591 [CITT]/20130006
[ICCAT]

GOIDAU RUEY No. 1

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Panama)

CITT, ICCAT,
CGPM

7020126

GOOD HOPE (TOTO [CCAMLR,
SEAFO]/SEA RANGER V, TOTO
[CGPM])

Nigeria (pavilion anterior: Belize
[SEAFO])

CCAMLR, SEAFO,
CGPM

6719419 [NEAFC, SEAFO]/
6714919 [NAFO]

GORILERO (GRAN SOL)

Necunoscut (ultimele pavilioane
cunoscute: Sierra Leone, Panama
[NAFO, NEAFC, CGPM])

NEAFC, NAFO,
SEAFO, CGPM

2009003 [ICCAT]

GUNUAR MELYAN 21

Necunoscut

IOTC, ICCAT,
CGPM

7322926

HEAVY SEA (DUERO, JULIUS, KETA,
SHERPA UNO [CCAMLR])

Necunoscut (ultimele pavilioane
cunoscute: Panama, Saint Kitts și
Nevis, Belize) [CCAMLR]/Panama
[CGPM]

CCAMLR, SEAFO,
CGPM

201000004 [ICCAT]

HOOM XIANG 11 [ICCAT, CGPM]/
HOOM XIANG II [IOTC]

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Malaysia)

IOTC, ICCAT,
CGPM

Necunoscut

HOOM XIANG 101

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Malaysia)

IOTC

Necunoscut

HOOM XIANG 103

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Malaysia)

IOTC

Necunoscut

HOOM XIANG 105

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Malaysia)

IOTC

7332218

IANNIS 1 [NEAFC]/IANNIS I [NAFO,
SEAFO, CGPM] (MOANA MAR, CANOS
DE MECA [CGPM])

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Panama [NEAFC, NAFO,
SEAFO])

NEAFC, NAFO,
SEAFO, CGPM

6803961

ITZIAR II (SEABULL 22, CARMELA,
GOLD DRAGON, GOLDEN SUN,
NOTRE DAME, MARE [CCAMLR,
CGPM])

Nigeria (pavilioane anterioare: Mali,
Nigeria, Togo, Guineea Ecuatorială,
Bolivia, Namibia [CCAMLR])
[CCAMLR]/Mali [CGPM]

CCAMLR, SEAFO,
CGPM

9505 [CITT]/20130007
[ICCAT]

JYI LIH 88

Necunoscut

CITT, ICCAT,
CGPM

Necunoscut

KIM SENG DENG 3

Bolivia

IOTC

7905443

KOOSHA 4 (EGUZKIA [CGPM])

Iran

CCAMLR, SEAFO,
CGPM

Necunoscut

KUANG HSING 127

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

KUANG HSING 196

Necunoscut

IOTC

29.7.2015

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Numărul de identificare
OMI (1) al navei/Referința
ORGP

Denumirea navei (denumirea anterioară) (2)

Statul de pavilion sau teritoriul de pavilion
[potrivit unei ORGP] (2)

L 199/17
ORGP pe lista
căreia este inclusă
nava (2)

7322897

KUNLUN (TAISHAN, CHANG BAI,
HOUGSHUI, HUANG HE 22, SIMA
QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY,
INA MAKA, BLACK MOON, RED
MOON, EOLO, THULE, MAGNUS,
DORITA [CCAMLR])/CHANG BAI
[SEAFO]/HUANG HE 22 (SIMA QIAN
BARU 22, DORITA, MAGNUS, THULE,
EOLO, RED MOON, BLACK MOON,
INA MAKA, GALAXY, CORVUS
[CGPM])

Guineea Ecuatorială (ultimele
pavilioane cunoscute: Indonezia,
Tanzania, Coreea de Nord (DPRK),
Panama, Sierra Leone, Guineea
Ecuatorială, Saint Vincent și
Grenadinele, Uruguay) [CCAMLR]/
Tanzania, necunoscut [CGPM]

CCAMLR, SEAFO,
CGPM, IOTC

20060007 (ICCAT)

LILA No 10

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Panama)

ICCAT, CGPM

7388267

LIMPOPO (ROSS, ALOS, LENA, CAP
GEORGE [CCAMLR])

Necunoscut (ultimele pavilioane
cunoscute: Togo, Ghana, Seychelles,
Franța [CCAMLR]/Togo, Ghana,
Seychelles [CGPM])

CCAMLR, SEAFO,
CGPM

Necunoscut

MAAN YIH HSING

Necunoscut

IOTC

20040007 [ICCAT]

MADURA 2

Necunoscut

ICCAT, CGPM

20040008 [ICCAT]

MADURA 3

Necunoscut

ICCAT, CGPM

7325746

MAINE (GUINESPA I, MAPOSA
NOVENO [SEAFO])

Guineea

NEAFC, NAFO,
SEAFO, CGPM

20060002 [ICCAT]

MARIA

Necunoscut

ICCAT, CGPM

20060005 [ICCAT]

MELILLA No 101

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Panama)

ICCAT, CGPM

20060004 [ICCAT]

MELILLA No 103

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Panama)

ICCAT, CGPM

7385174

MURTOSA

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Togo [NAFO, NEAFC,
SEAFO])

NEAFC, NAFO,
SEAFO, CGPM

C-00545 [WCPFC, ICCAT]/
14613 [CITT]/20110003
[ICCAT]

NEPTUNE

Georgia

CITT, ICCAT,
WCPFC, CGPM

20060003 [ICCAT]

No 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Panama)

ICCAT, CGPM

20060008 [ICCAT]

No 2 CHOYU

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Honduras)

ICCAT, CGPM

20060011 [ICCAT]

No 3 CHOYU

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Honduras)

ICCAT, CGPM
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20040006 [ICCAT]

OCEAN DIAMOND

Necunoscut

ICCAT, CGPM

7826233/20090001
[ICCAT]

OCEAN LION

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Guineea Ecuatorială)

IOTC, ICCAT,
CGPM

11369 [CITT]/20130008
[ICCAT]

ORCA

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Belize)

CITT, ICCAT,
CGPM

20060012 [ICCAT]

ORIENTE No 7

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Honduras)

ICCAT, CGPM

5062479

PERLON (CHERNE, BIGARO, HOKING,
SARGO, LUGALPESCA [CCAMLR,
CGPM])

Nigeria (ultimele pavilioane
cunoscute: Mongolia, Togo, Uruguay
[CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO]/
Necunoscut (ultimele pavilioane
cunoscute: Uruguay, Mongolia, Togo
[CGPM])

CCAMLR, SEAFO,
CGPM

6607666

RAY (KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA
GRACIOSA [CCAMLR]/KILLY,
CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA
[NEAFC, SEAFO, CGPM])

Necunoscut (ultimele pavilioane
cunoscute: Belize, Guineea
Ecuatorială, Africa de Sud)
[CCAMLR]/Belize (pavilioane
anterioare: Africa de Sud, Guineea
Ecuatorială, Mongolia) [SEAFO,
NEAFC]

CCAMLR, NEAFC,
SEAFO, CGPM

95 [CITT]/20130009
[ICCAT]

REYMAR 6

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Belize)

CITT, ICCAT,
CGPM

20130013 [ICCAT]

SAMUDERA PASIFIK No 18 (KAWIL
No 03, LADY VI-TI-III [ICCAT])

Indonezia

ICCAT, CGPM

Necunoscut

SAMUDERA PERKASA 11

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

SAMUDERA PERKASA 12

Necunoscut

IOTC

200800004, anterior
AT000LIB00039 [ICCAT]

SHARON 1 (MANARA 1, POSEIDON)

Necunoscut (ultimele pavilioane
cunoscute: Libia)

ICCAT, CGPM

Necunoscut

SHUEN SIANG

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

SIN SHUN FA 6

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

SIN SHUN FA 67

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

SIN SHUN FA 8

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

SIN SHUN FA 9

Necunoscut

IOTC

9319856

SONGHUA (YUNNAN, NIHEWAN,
HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44,
YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V
[CCAMLR])/NIHEWAN [SEAFO]/
HUIQUAN [CGPM]

Guineea Ecuatorială (ultimele
pavilioane cunoscute: Tanzania,
Mongolia, Namibia, Uruguay)/
Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Guineea Ecuatorială)
[IOTC]/Tanzania [CGPM]

CCAMLR, SEAFO,
CGPM, IOTC
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Numărul de identificare
OMI (1) al navei/Referința
ORGP

Denumirea navei (denumirea anterioară) (2)

Statul de pavilion sau teritoriul de pavilion
[potrivit unei ORGP] (2)

L 199/19
ORGP pe lista
căreia este inclusă
nava (2)

20050001 [ICCAT]

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG
CHANG)

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Saint Vincent și
Grenadinele)

ICCAT, CGPM

Necunoscut

SRI FU FA 168

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

SRI FU FA 18

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

SRI FU FA 188

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

SRI FU FA 189

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

SRI FU FA 286

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

SRI FU FA 67

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

SRI FU FA 888

Necunoscut

IOTC

9405 [CITT]/20130010
[ICCAT]

TA FU 1

Necunoscut

CITT, ICCAT,
CGPM

6818930

TCHAW (REX, CONDOR, INCA,
VIKING, CISNE AZUL [CCAMLR])

Necunoscut (ultimele pavilioane
cunoscute: Togo, Belize, Seychelles)
[CCAMLR, CGPM]

CCAMLR, SEAFO,
CGPM

13568 [CITT]/20130011
[ICCAT]

TCHING YE No 6 (EL DIRIA I)

Necunoscut (ultimele pavilioane
cunoscute: Belize, Costa Rica)

CITT, ICCAT,
CGPM

6905408

THUNDER (WUHAN No 4, KUKO,
TYPHOON I, RUBIN, ARCTIC RANGER
[CCAMLR]/ARCTIC RANGER, RUBIN,
TYPHOON-I, KUKO [CGPM])

Necunoscut (pavilioane anterioare:
Nigeria, Mongolia, Togo, Seychelles,
Regatul Unit [CCAMLR])

CCAMLR, SEAFO,
CGPM

Necunoscut

TIAN LUNG NO.12

Necunoscut

IOTC

7321374

TRINITY (ENXEMBRE, YUCATAN
BASIN, FONTENOVA, JAWHARA
[NEAFC, NAFO, SEAFO])

Ghana (pavilioane anterioare:
Panama, Maroc [NEAFC, NAFO,
SEAFO])

NEAFC, NAFO,
SEAFO, CGPM

8713392

VIKING (OCTOPUS I, BERBER, SNAKE,
OCTOPUS I, PION, THE BIRD, CHU
LIM, YIN PENG, THOR 33, ULYSES,
GALE, SOUTH BOY, PISCIS) [CCAMLR,
SEAFO]/OCTOPUS 1 (PISCIS, SOUTH
BOY, GALE, ULYSES, THOR 33, YIN
PENG, CHU LIM, THE BIRD, PION)
[CGPM]

CCAMLR, SEAFO,
Nigeria (ultimele pavilioane
CGPM
cunoscute: Sierra Leone, Libia,
Mongolia, Honduras, Coreea de Nord
(DPRK), Guineea Ecuatorială, Uruguay
[CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO]/
Mongolia [CGPM]

8994295/129 [CITT]
20130012 [ICCAT]

WEN TENG No 688 (MAHKOIA ABADI
No 196)

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Belize)

CITT, ICCAT,
CGPM
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OMI (1) al navei/Referința
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29.7.2015
ORGP pe lista
căreia este inclusă
nava (2)

Necunoscut

YI HONG 106

Bolivia

IOTC

Necunoscut

YI HONG 116

Bolivia

IOTC

Necunoscut

YI HONG 16

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

YI HONG 3

Necunoscut

IOTC

Necunoscut

YI HONG 6

Bolivia

IOTC

9042001

YONGDING (CHENGDU, JIANGFENG,
SHAANXI HENAN 33, XIONG NU
BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO
SAN 33, HAMMER, SEO YANG No 88,
CARRAN [CCAMLR]/CHENGDU
[SEAFO]/SHAANXI HENAN 33 (XIONG
NU BARU 33, LIBERTY, CHILBO
SAN 33, HAMMER, CARRAN,
DRACO-1) [CGPM]

Guineea Ecuatorială (ultimele
pavilioane cunoscute: Indonezia,
Tanzania, Panama, Sierra Leone,
Coreea de Nord (DPRK), Togo,
Republica Coreea, Uruguay)
[CCAMLR]/Tanzania [CGPM]

CCAMLR, SEAFO,
CGPM, IOTC

20130002 [ICCAT]

YU FONG 168

Republica Chineză/Necunoscut
[IOTC]

WCPFC, ICCAT,
CGPM, IOTC

2009002 [ICCAT]

YU MAAN WON

Necunoscut (ultimul pavilion
cunoscut: Georgia)

IOTC, ICCAT,
CGPM

20140001 [ICCAT]/15579
[CITT]

XIN SHI JI 16

Fiji

ICCAT, CITT

(1) Organizația Maritimă Internațională.
(2) Pentru orice fel de informații suplimentare, consultați site-urile organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului (ORGP).
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1297 AL COMISIEI
din 28 iulie 2015
de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităților tradiționale garantate [Traditional
Bramley Apple Pie Filling (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
înregistrare a denumirii „Traditional Bramley Apple Pie Filling”, depusă de Regatul Unit, 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
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Traditional Bramley Apple Pie Filling” ar trebui, prin urmare,
înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Se înregistrează denumirea „Traditional Bramley Apple Pie Filling” (STG).
Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din clasa 1.6. Fructe, legume și cereale, proaspete sau
prelucrate, din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 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, 28 iulie 2015.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

(1) JO L 343, 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 80, 7.3.2015, p. 27.
(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
(UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare
(JO L 179, 19.6.2014, p. 36).
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REGULAMENTUL (UE) 2015/1298 AL COMISIEI
din 28 iulie 2015
de modificare a anexelor II și VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și
al Consiliului privind produsele cosmetice
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009
privind produsele cosmetice (1), în special articolul 31 alineatul (1),
după consultarea Comitetului științific pentru siguranța consumatorilor,
întrucât:
(1)

Substanța 3-benziliden camfor este autorizată în prezent pentru a fi utilizată în produsele cosmetice ca filtru UV,
la o concentrație maximă de până la 2,0 %. Ea este înscrisă la numărul de referință 19 din anexa VI la
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009.

(2)

În avizul său din 18 iunie 2013, Comitetul științific pentru siguranța consumatorilor (CSSC) (2) a concluzionat că,
din cauza unei marje de siguranță sub 100, utilizarea substanței 3-benziliden camfor ca filtru UV în produsele
cosmetice la o concentrație de până la 2,0 % este considerată periculoasă.

(3)

Pentru a asigura siguranța produselor de protecție solară pentru sănătatea umană, este necesar să se elimine
substanța 3-benziliden camfor din lista filtrelor UV admise în produsele cosmetice care figurează în anexa VI la
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009.

(4)

Având în vedere că substanța 3-benziliden camfor este cunoscută nu numai ca filtru UV, ci și ca absorbant de
ultraviolete, ar trebui interzisă utilizarea sa în produsele cosmetice.

(5)

Prin urmare, anexele II și VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 ar trebui modificate în consecință.

(6)

Aplicarea acestei restricții ar trebui amânată pentru a permite industriei să realizeze ajustările necesare la
formulările produselor. În special, întreprinderilor ar trebui să li se acorde un termen de șase luni după intrarea în
vigoare a prezentului regulament pentru a introduce pe piață produse conforme și pentru a retrage de pe piață
produsele neconforme.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse
cosmetice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexele II și VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2
De la 18 februarie 2016, numai produsele cosmetice care respectă dispozițiile prezentului regulament sunt introduse și
puse la dispoziție pe piața Uniunii.
(1) JO L 342, 22.12.2009, p. 59.
(2) Decizia 2008/721/CE a Comisiei din 5 august 2008 de instituire a unei structuri consultative compuse din comitete științifice și experți
în domeniul siguranței consumatorilor, al sănătății publice și al mediului și de abrogare a Deciziei 2004/210/CE (JO L 241, 10.9.2008,
p. 21).
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Articolul 3
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, 28 iulie 2015.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

ANEXĂ

Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 se modifică după cum urmează:
1. În anexa II se adaugă următoarea rubrică:
Numărul de
referință

„1379

Denumirea chimică/INN

3-benziliden camfor

2. În anexa VI se elimină rubrica referitoare la numărul de referință 19.

Număr CAS

15087-24-8

Număr CE

239-139-9”
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1299 AL COMISIEI
din 28 iulie 2015
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 ceea ce privește sectorul fructelor și
legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (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 iulie 2015.
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

MA

160,9

MK

26,3

ZZ

93,6

TR

118,4

ZZ

118,4

AR

121,6

UY

142,0

ZA

129,0

ZZ

130,9

EG

280,5

MA

227,1

TN

185,1

TR

158,2

US

286,0

ZA

115,6

ZZ

208,8

AR

127,0

BR

94,6

CL

136,4

NZ

132,6

US

116,2

UY

170,5

ZA

129,6

ZZ

129,6

AR

255,7

CL

196,1

NZ

153,0

ZA

128,8

ZZ

183,4

TR

233,0

ZZ

233,0

TR

246,2

US

487,6

ZZ

366,9

MK

70,6

TR

176,8

ZZ

123,7

0709 93 10

0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 10 00

0809 29 00

0809 30 10, 0809 30 90

1
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(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0809 40 05

BA

57,2

IL

124,7

XS

66,1

ZZ

82,7

(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 (UE) 2015/1300 A COMISIEI
din 27 martie 2015
privind schema de ajutoare – ajutor acordat unor întreprinderi farmaceutice germane aflate în
dificultate financiară prin scutirea de la rabaturi obligatorii SA.34881 (2013/C) (ex 2013/NN)
(ex 2012/CP) – pusă în aplicare de Germania
[notificată cu numărul C(2015) 1975]
(Numai textul în limba germană este autentic)
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (2) primul paragraf,
având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),
după ce părțile interesate au fost invitate să își prezinte observațiile în conformitate cu dispozițiile sus menționate (1) și
având în vedere observațiile acestora,
întrucât:
1. PROCEDURĂ

(1)

La 24 mai 2012, Comisia a primit o plângere din partea unei întreprinderi farmaceutice germane care afirma că
scutirea concurenților săi de la obligativitatea rabatului acordat de producător pentru produsele farmaceutice în
temeiul legislației germane constituie ajutor de stat.

(2)

La 8 iunie 2012, Comisia a transmis autorităților germane o versiune neconfidențială a plângerii, solicitând
observații cu privire la plângere și informații suplimentare.

(3)

Prin scrisoarea din 27 iulie 2012, Germania a prezentat observații cu privire la plângerea respectivă și a furnizat
informațiile suplimentare solicitate. La 31 iulie 2012, Germania a comunicat o versiune neconfidențială a
răspunsului său. La 24 august 2012, Comisia a transmis reclamantului versiunea neconfidențială, întrebând dacă
acesta intenționa să continue procedurile având în vedere explicațiile furnizate de Germania.

(4)

Reclamantul și-a menținut afirmațiile. Prin scrisoarea din 26 septembrie 2012, acesta a prezentat observații cu
privire la argumentele formulate de Germania. La 21 noiembrie 2012, Comisia a transmis Germaniei răspunsul
reclamantului, la care autoritățile germane au prezentat comentarii prin scrisoarea din 13 decembrie 2012.

(5)

La 6 decembrie 2012, a avut loc o reuniune cu reclamantul.

(6)

La 30 ianuarie și 5 aprilie 2013, reclamantul a prezentat informații suplimentare.

(7)

Prin scrisoarea din 24 iulie 2013, Comisia a comunicat Germaniei decizia sa de a iniția procedura prevăzută la
articolul 108 alineatul (2) din TFUE cu privire la ajutorul de stat în cauză.

(8)

Decizia Comisiei de a iniția procedura a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2). Comisia a invitat
părțile interesate să își prezinte observațiile cu privire la măsura în cauză.

(9)

Prin scrisoarea din 30 septembrie 2013, Germania și-a prezentat observațiile cu privire la decizia de inițiere a
procedurii oficiale de investigare. De asemenea, Comisia a primit mai multe observații din partea unor părți terțe
interesate, precum și de la reclamant.

(1) JO C 297, 12.10.2013, p. 76.
(2) A se vedea nota de subsol 1.
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La 6 ianuarie 2014, versiunile neconfidențiale ale observațiilor respective au fost transmise Germaniei, căreia i s-a
oferit posibilitatea de a răspunde. Comentariile Germaniei au fost primite prin scrisoarea din 14 februarie 2014.
2. PLÂNGEREA

(11)

Reclamantul, întreprinderea Allergopharma Joachim Ganzer KG, cu sediul în Reinbek, aproape de Hamburg, este
angajat și specializat în cercetarea, producția și distribuția de produse pentru diagnosticarea și tratamentul bolilor
alergice.

(12)

Reclamantul susține că scutirea concurenților săi de la rabatul acordat de producător pentru produsele
farmaceutice, acordată în temeiul articolului 130a din cartea a V-a din Codul german de securitate socială,
constituie ajutor de stat.

(13)

De asemenea, reclamantul susține că beneficiarii scutirii sunt întreprinderi aflate în dificultate. În opinia
reclamantului, măsura trebuie considerată ajutor ilegal pentru funcționare, întrucât aceasta nu îndeplinește
cerințele legale prevăzute în Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restruc
turarea întreprinderilor aflate în dificultate (3) (denumite în continuare „Liniile directoare R&R”).
3. DESCRIEREA MĂSURII

(14)

Măsura în cauză constă într-o schemă germană privind scutirea de la rabaturile obligatorii pentru anumite
produse farmaceutice.
3.1. Sistemul de asigurări de sănătate din Germania

(15)

Germania are un sistem universal cu plătitori multipli, bazat pe două tipuri principale de asigurări de sănătate:
fonduri publice de asigurări de sănătate (Gesetzliche Krankenversicherung) și asigurări de sănătate private (private
Krankenversicherung).

(16)

Fondurile publice de asigurări de sănătate: 85-90 % din populația germană este asigurată la fondurile publice de
asigurări de sănătate. Sistemul public de asigurări de sănătate este finanțat printr-o combinație a contribuțiilor
membrilor, pe de o parte și a fondurilor de la bugetul general de stat, pe de altă parte. Fiecare membru individual
și angajatorul acestuia plătesc o contribuție corespunzătoare unui procent din salariul lunar brut al persoanei
respective. Procentul este stabilit prin lege și se aplică în egală măsură tuturor entităților publice. De asemenea,
statul contribuie cu o anumită sumă la cheltuielile care nu sunt legate de asigurări. Contribuțiile tuturor
membrilor sistemului public și contribuțiile din partea statului sunt plasate în „fondul central de sănătate” (Gesund
heitsfonds), administrat de Autoritatea Federală de Asigurare (Bundesversicherungsamt). „Fondul de sănătate” plătește
ulterior o sumă forfetară pentru fiecare membru, suma fiind stabilită în funcție de vârsta, sexul și starea de
sănătate a fiecărui membru în parte.

(17)

Asigurările de sănătate private: 10-15 % din populație optează pentru asigurările de sănătate private. Sistemul privat
este finanțat exclusiv din primele plătite de membrii săi în baza acordurilor individuale încheiate cu compania de
asigurări în care sunt definite serviciile acoperite și procentul de acoperire, acestea depinzând, la rândul lor, de
pachetul de servicii alese, de gradul de risc al persoanei în cauză și de vârsta la care aceasta a intrat în sistemul
privat. De asemenea, primele sunt utilizate pentru a constitui provizioane pentru creșterea costurilor legate de
sănătate odată cu vârsta, astfel cum prevede legea.
3.2. Scutirea de la rabatul acordat de producător pentru produsele farmaceutice în temeiul legislației
germane

(18)

În perioada august 2010-decembrie 2013, toate întreprinderile farmaceutice din Germania au fost obligate să
acorde rabaturi de 16 % din prețul medicamentelor brevetate eliberate pe bază de rețetă medicală în afara
sistemului de prețuri fixe tuturor furnizorilor de asigurări de sănătate, și anume atât fondurilor publice de
asigurări de sănătate, cât și companiilor private de asigurări de sănătate. În perioada 1 ianuarie-31 martie 2014,

(3) JO C 244, 1.10.2004, p. 2 („Liniile directoare din 2004”). Liniile directoare se aplicau inițial până la 9 octombrie 2009. Cu toate acestea,
Comisia a decis să prelungească perioada de aplicare a acestora prima dată până la 9 octombrie 2012 (Comunicarea Comisiei privind
prelungirea valabilității Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în
dificultate, JO C 156, 9.7.2009, p. 3) și ulterior, în contextul inițiativei de modernizare a ajutoarelor de stat (SAM), până la momentul în
care „Liniile directoare R&R” vor fi înlocuite de noile norme privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor
aflate în dificultate (Comunicarea Comisiei privind prelungirea valabilității Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru
salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, din 1 octombrie 2004, JO C 296, 2.10.2012, p. 3). La 1 august 2014, noile
Linii directoare privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (JO C 249,
31.7.2014, p. 1) au intrat în vigoare (denumite în continuare „Liniile directoare din 2014”). Cu toate acestea, în conformitate cu
punctele 137-138 din noile linii directoare, în cazurile în care ajutorul a fost acordat înainte de publicarea Liniilor directoare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, acesta trebuie evaluat pe baza liniilor directoare aplicabile la momentul acordării ajutorului. Germania a
confirmat că nu vor fi acordate noi scutiri în temeiul schemei naționale după adoptarea deciziei de inițiere a procedurii oficiale de
investigare (la 24 iulie 2013), până la adoptarea unei decizii finale în cauză de către Comisie. Prin urmare, liniile directoare aplicabile sunt
Liniile directoare din 2004.
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rabatul obligatoriu a fost coborât la 6 %, iar începând cu 1 aprilie 2014, rabatul a înregistrat o ușoară creștere la
7 % (cu excepția medicamentelor generice, pentru care rabatul a rămas la 6 %, chiar și după data de 1 aprilie
2014). În același timp, până la 31 decembrie 2017, întreprinderile farmaceutice sunt obligate să păstreze
prețurile la nivelul din 1 august 2009 (moratoriu privind prețurile).
(19)

Atât rabaturile obligatorii (indiferent de procentajul exact), cât și moratoriul privind prețurile constituie o
„înghețare a prețurilor” în sensul articolului 4 alineatul (1) din Directiva 89/105/CEE a Consiliului (4). Articolul 4
alineatul (2) din directivă prevede că, în cazuri excepționale, titularul unei autorizații de introducere pe piață
pentru produse farmaceutice are dreptul de a solicita o derogare de la înghețarea prețurilor, dacă acest lucru este
justificat de „motive speciale”. Conform Curții de Justiție, în temeiul articolului respectiv, statele membre sunt
obligate să prevadă, în toate cazurile, posibilitatea de a solicita această derogare (5). Legislația germană prevede că
întreprinderile farmaceutice pot solicita scutirea (6) de la rabaturi obligatorii și că o autoritate federală, Biroul
federal de economie și controlul exporturilor (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, denumit în continuare
„BAFA”), decide de la caz la caz dacă acordă scutirea.

(20)

Mai precis, în conformitate cu articolul 130a alineatul (4) din cartea a V-a din Codul german de securitate socială,
astfel cum se clarifică printr-o fișă de informații publicată de BAFA cu privire la procesului său decizional (7),
există „motive speciale” dacă înghețarea prețurilor reprezintă o sarcină financiară inacceptabilă pentru grupul
comercial afectat (sau pentru întreprinderea individuală, dar numai dacă aceasta nu aparține unui grup
comercial). Se consideră că o sarcină financiară este inacceptabilă dacă întreprinderea afectată nu este capabilă să
evite lipsa de lichidități prin resurse proprii, prin contribuții din partea acționarilor săi sau prin alte măsuri.

(21)

În conformitate cu fișa de informații publicată de BAFA, elementele decisive luate în considerare de aceasta
pentru a stabili dacă trebuie acordată scutirea sunt următoarele:
(a) veniturile din exploatare înainte de impozite pentru ultimele trei exerciții financiare;
(b) pentru acordarea scutirii, solicitantul va prezenta evoluția veniturilor și lichidităților sale în ultimii trei ani pe
baza indicatorilor săi economici cheie [de exemplu, marja sa EBIT (venituri înainte de dobânzi și impozite),
rentabilitatea capitalurilor proprii, efectul de levier, rata de lichiditate și rata de îndatorare] și va furniza o
explicație a efectelor înghețării prețurilor asupra indicatorilor respectiv;
(c) demonstrația solicitantului privind sarcina suplimentară pe care o reprezintă înghețarea prețurilor pentru
grupul comercial/întreprindere pe baza dovezilor privind suma reală și rabaturile deja achitate;
(d) evaluarea situației economice și financiare a solicitantului, luând în considere, pe lângă situația
veniturilor/profiturilor sale, în special, activele și lichiditățile. În acest scop, solicitantul va prezenta o situație
retroactivă a fluxurilor de trezorerie și o situație prospectivă a fluxurilor de trezorerie (plan financiar), un
plan de lichiditate pentru următorii trei ani, precum și un plan financiar pe termen scurt pentru următoarele
12 luni.

(22)

Întreprinderile care solicită o scutire trebuie să dovedească existența unei legături directe de cauzalitate între
înghețarea prețurilor și dificultățile lor financiare. În special, trebuie să se demonstreze că nu există cauze
structurale pentru dificultățile financiare și, în cazul în care sunt încă disponibile măsuri comerciale adecvate
pentru a evita sau a limita dificultățile financiare, acestea trebuie adoptate în mod prioritar. Întreprinderea va
descrie în cererea sa toate măsurile comerciale deja adoptate în acest scop.

(23)

Solicitantul trebuie să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de acordare a scutirii pe baza expertizei
realizate de un expert contabil. Expertiza trebuie să confirme în mod expres legătura directă de cauzalitate dintre
înghețarea prețurilor și dificultățile financiare ale solicitantului și trebuie să precizeze motivele.

(24)

În acest scop, expertul contabil trebuie să analizeze situațiile financiare din ultimii trei ani, precum și planul de
lichiditate pentru următorii trei ani în ceea ce privește efectul rabatului asupra situației financiare a solicitantului.
Acesta trebuie să verifice calculele și informațiile prezentate privind principalii indicatori economici și situația

(4) Directiva 89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor
produselor farmaceutice de uz uman și includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naționale de asigurări de sănătate
(JO L 40, 11.2.1989, p. 8).
(5) Cauzele conexate C-352/07-C-356/07, C-365/07-C-367/07 și C-400/07 A. Menarini și alții EU:C:2009:217, punctul 58.
6
( ) Scutirile reprezintă fie o scutire integrală de la rabaturile obligatorii, fie o reducere a rabatului. Situația din urmă a însemnat că, pentru
perioada august 2010-decembrie 2013, în care rabatul obligatoriu a fost de 16 %, BAFA putea acorda o reducere a rabatului de
10 puncte procentuale, întreprinderile afectate fiind obligate să acorde o reducere de numai 6 % în loc de 16 %.
(7) A se vedea http://www.bafa.de/bafa/de/weitere_aufgaben/herstellerabschlaege/publikationen/merkblatt.pdf
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veniturilor și lichidităților. În acest context, expertul contabil trebuie să evalueze dacă sarcina suplimentară
introdusă de înghețarea prețurilor este atât de semnificativă încât capacitățile financiare ale întreprinderii sunt în
pericol pe termen scurt și mediu.
(25)

Cererile de scutire trebuie să se bazeze pe situațiile financiare auditate din anul precedent (anul n – 1). În cazul în
care sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei scutiri, BAFA acordă o „scutire preliminară” pentru
exercițiul financiar curent (exercițiul n), plus 180 de zile. Solicitantul are obligația să furnizeze datele actualizate
pentru anul în curs (exercițiul n) în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar. Dacă informațiile
actualizate nu sunt furnizate în termen de 120 de zile, BAFA emite automat o decizie finală negativă, care abrogă
precedenta decizie preliminară. Dacă din datele actualizate reiese că respectivele condiții pentru acordarea scutirii
au fost îndeplinite efectiv în exercițiul n, BAFA emite o decizie finală pozitivă („scutire finală”). Cu toate acestea,
dacă datele arată că nu erau îndeplinite condițiile în cursul exercițiului n, BAFA emite o decizie finală negativă, care
abrogă precedenta decizie preliminară.

(26)

Conform informațiilor furnizate de autoritățile germane, nouă întreprinderi au beneficiat de scutiri preliminare
sau finale în perioada august 2010 – decembrie 2013, pentru diferite perioade (nicio întreprindere nu a
beneficiat de o scutire pentru întreaga perioada cuprinsă între 2010 și 2013). De asemenea, două întreprinderi au
beneficiat inițial de o scutire preliminară, care a fost însă abrogată printr-o decizie finală negativă.

(27)

În 2013, au fost acordate alte cinci scutiri preliminare (prin decizia BAFA adoptată înainte de iulie 2013), dintre
care două până la sfârșitul anului. În conformitate cu clauza de standstill consacrată în articolul 108 alineatul (3)
din TFUE, până la adoptarea unei decizii finale în acest sens de către Comisie, BAFA nu va adopta decizii finale cu
privire la respectivele scutiri preliminare, nici nu va adopta decizii cu privire la cinci cereri suplimentare de
acordare a scutirii preliminare depuse după data deciziei de inițiere a procedurii oficiale de investigare
(iulie 2013).

(28)

Conform afirmațiilor Germaniei, valoarea totală a scutirilor finale acordate până la 31 decembrie 2013 se ridică
la 6,268 milioane EUR, din care cel mai mare beneficiar a primit suma de 5,037 milioane EUR. Germania
estimează că valoarea suplimentară care rezultă din scutirile preliminare acordate pentru 2013 se ridică la
aproximativ 6 milioane EUR. Prin urmare, conform documentelor prezentate de Germania, valoarea totală a
scutirilor acordate (preliminare sau finale) se ridică la aproximativ 12-13 milioane EUR.
3.3. Motivele inițierii procedurii oficiale de investigare

(29)

La 24 iulie 2013, Comisia a decis să inițieze procedura oficială de investigare prevăzută la articolul 108
alineatul (2) din TFUE (denumită în continuare „decizia de inițiere a procedurii”).

(30)

Comisia a ajuns la concluzia preliminară potrivit căreia măsura implică resurse de stat, în special ca urmare a
constatării faptului că legislația germană stabilește prețurile pe care fondurile de asigurări (publice și private)
trebuie să le plătească pentru produse farmaceutice și că BAFA, o autoritate de stat, prin acordarea scutirilor de la
rabaturile obligatorii, asigură faptul că fondurile respective plătesc un preț mai mare pentru produsele în cauză.

(31)

Întrucât conceptul de „motive speciale” nu este definit suficient de clar și de precis în Directiva 89/105/CEE, care
lasă statelor membre o marjă de apreciere în ceea ce privește modul de definire a acestuia, Comisia consideră că
măsura este imputabilă Germaniei.

(32)

De asemenea, având în vedere lipsa unui act de atribuire clar definit pentru fiecare scutire, Comisia a respins
argumentul potrivit căruia măsura în cauză ar putea fi considerată drept o măsură de interes economic general,
considerând, mai degrabă, că aceasta constituie un avantaj selectiv în favoarea anumitor întreprinderi
farmaceutice active în producția anumitor bunuri.

(33)

În cele din urmă, Comisia a considerat că este posibil ca măsura să denatureze concurența și să afecteze
schimburile comerciale dintre statele membre.

(34)

În acest context, Comisia a plecat de la premisa că măsura constituie ajutor de stat.

(35)

Comisia a exprimat îndoieli serioase cu privire la compatibilitatea ajutorului cu piața internă. Aceasta a observat
că beneficiarii schemei trebuie considerați întreprinderi aflate în dificultate în sensul Liniilor directoare R&R și că
respectivele linii directoare ar trebui, prin urmare, să reprezinte temeiul juridic care să permită evaluarea compati
bilității ajutorului. Întrucât măsura nu pare să îndeplinească condițiile pentru acordarea ajutorului de salvare sau
de restructurare prevăzute în liniile directoare, Comisia a ajuns la concluzia preliminară că ajutorul nu este
compatibil cu piața internă.
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4. OBSERVAȚIILE PĂRȚILOR INTERESATE

(36)

În cursul procedurii oficiale de investigare, Comisia a primit observații din partea reclamantului și din partea mai
multor părți interesate, printre care se numără observațiile substanțiale prezentate de Bundesverband der Pharmazeu
tischen Industrie (denumită în continuare „BPI”) și informațiile furnizate de întreprinderile farmaceutice care fie au
beneficiat de o scutire în temeiul schemei de ajutor, fie au solicitat o astfel de scutire.

(37)

Reclamantul și-a menținut poziția potrivit căreia măsura constituie ajutor de stat incompatibil. În special, acesta a
subliniat că măsura este imputabilă Germaniei, întrucât Directiva 89/105/CEE nu stabilește decât o cerință de
procedură care prevede posibilitatea de a solicita o astfel de scutire, lăsând la aprecierea statelor membre decizia
de a acorda sau nu scutirea.

(38)

BPI a subliniat că decizia de inițiere a procedurii nu a ținut seama de faptul că cei care solicită scutirea de la
înghețarea prețurilor trebuie să demonstreze existența unei legături de cauzalitate între dificultățile lor financiare
și înghețarea prețurilor, și anume că solicitanții selectați nu s-ar fi aflat în dificultate financiară dacă nu ar fi
existat înghețarea prețurilor. De asemenea, aceasta a susținut că nu sunt implicate resurse de stat, întrucât atât
furnizorii privați de asigurări de sănătate, cât și furnizorii publici de asigurări de sănătate trebuie considerați
independenți față de stat. Prin analogie cu jurisprudența Curții de Justiție cu privire la măsurile fiscale cu caracter
general, aceasta a susținut că măsura nu este selectivă, ci constituie o măsură generală, întrucât Constituția
germană impune legiuitorului să adopte clauze de impreviziune pentru a preveni interferența excesivă cu
drepturile părților private. De asemenea, BPI a susținut că măsura nu este imputabilă Germaniei, întrucât punerea
în aplicare a articolului 4 alineatul (2) din Directiva 89/105/CEE este impusă în mod direct de legislația primară a
UE, și anume de articolele 15, 16 și 52 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în
continuare „Carta”) (8). Cu toate acestea, în cazul în care Comisia concluzionează că măsura constituie ajutor de
stat, BPI va susține că Liniile directoare R&R urmăresc alte obiective (restructurarea întreprinderilor aflate în
dificultate) decât măsura (clauza de impreviziune care împiedică legislația germană să forțeze întreprinderi de
altfel sănătoase să dea faliment), prin urmare, acestea nu sunt aplicabile. În consecință, compatibilitatea cu piața
internă trebuie evaluată în mod direct în temeiul TFUE. În special, BPI subliniază că articolul 168 alineatul (7) din
TFUE prevede că UE trebuie să respecte responsabilitățile statelor membre în ceea ce privește definirea politicii lor
de sănătate, organizarea și furnizarea serviciilor de sănătate și de asistență medicală, inclusiv alocarea de resurse
serviciilor de sănătate și de asistență medicală.

(39)

Astfel cum s-a menționat anterior, pe lângă informațiile furnizate de reclamant și de BPI, Comisia a primit
observații de la nouă întreprinderi farmaceutice. Toate întreprinderile respective sunt fie beneficiari ai schemei în
cauză, fie au solicitat fără succes o scutire. Având în vedere suprapunerea parțială a argumentelor acestora,
concluziile formulate de părțile interesate sunt rezumate în continuare.

(40)

Conform afirmațiilor părților interesate, măsura nu constituie decât o reglementare a prețurilor și, în lipsa unui
transfer de resurse de la stat către beneficiari, aceasta nu implică resurse de stat. Sumele implicate reprezintă mai
degrabă fonduri care sunt atribuibile exclusiv beneficiarilor. De asemenea, se ridică întrebarea dacă fondurile
respective se află vreodată sub controlul statului, având în vedere că se susține că fondurile de asigurări de
sănătate sunt organisme independente de stat, prin urmare mijloacele lor financiare nu ar trebui să fie considerate
resurse de stat.

(41)

De asemenea, mai multe părți interesate susțin că produsele lor sunt printre cele mai ieftine de pe piață. Acest
lucru este valabil, în special, pentru importatorii paraleli, care oferă produsele importate la un preț mult mai
scăzut decât producătorii. Părțile interesate susțin că, fără scutirile de la înghețarea prețurilor, acestea vor fi
obligate să dea faliment. Întrucât acest lucru va însemna că părțile interesate respective vor trebui să părăsească
piața, numai produsele mai scumpe vor rămâne disponibile. Prin urmare, prin acordarea scutirilor și menținerea
părților interesate pe piață, măsura în cauză reduce de fapt costurile fondurilor de asigurări de sănătate, ceea ce
înseamnă că, în absența măsurii, vor crește costurile și transferurile de fonduri publice către întreprinderile
farmaceutice.

(42)

De asemenea, se argumentează că măsura nu este imputabilă statului german, întrucât scutirile planificate
reprezintă numai o punere în aplicare obligatorie a articolului 4 alineatul (2) din Directiva 89/105/CEE.

(43)

De asemenea, părțile interesate susțin că rabaturile obligatorii de 16 % din cifra de afaceri împing la faliment mai
ales întreprinderile mici și mijlocii care au fost întreprinderi sănătoase înainte de introducerea rabatului, dar ale
căror marje de profit nu sunt suficient de mari pentru a fi capabile să suporte costurile suplimentare. În această
privință, părțile interesate subliniază, în special, faptul că asocierea dintre înghețarea obligatorie a prețurilor și
moratoriul privind prețurile împiedică întreprinderile să compenseze costurile suplimentare asociate primei

(8) JO C 326, 26.10.2012, p. 391.
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măsuri prin intermediul unei majorări a prețurilor. Prin urmare, s-a afirmat că posibilitatea de a acorda scutiri nu
conduce la un avantaj selectiv ci, mai degrabă, previne discriminarea întreprinderilor mai mici care au marje de
profit mici. În acest sens, măsura trebuie considerată o clauză de impreviziune, care reduce impactul înghețării
prețurilor la un nivel proporțional. Se susține că, în absența unei astfel de clauze de impreviziune, înghețarea
prețurilor ar constitui o încălcare a libertății de a desfășura o activitate comercială, astfel cum se prevede la
articolul 16 din Cartă. În această privință, toți beneficiarii subliniază faptul că nu ar fi întreprinderi aflate în
dificultate financiară dacă nu ar exista înghețarea prețurilor. Ținând seama de această legătură directă de
cauzalitate dintre legislația care instituie înghețarea prețurilor și dificultățile lor financiare, beneficiarii subliniază
importanța unei clauze de impreviziune.
(44)

De asemenea, mai multe părți interesate explică faptul că înghețarea prețurilor a fost instituită numai la scurt
timp după ce au intrat în vigoare condiții mai stricte privind certificarea mai multor produse ale acestora, care au
condus la majorarea semnificativă a costurilor. Legislația care prevede condițiile mai stricte a recunoscut faptul că
acestea vor conduce la costuri suplimentare. Cu toate acestea, din cauza moratoriului privind prețurile și a
rabatului obligatoriu, întreprinderile afectate nu au fost capabile să compenseze costurile suplimentare. Prin
urmare, părțile interesate susțin că măsura nu este selectivă, aplicându-se tuturor întreprinderilor supuse acestei
sarcini duble.

(45)

În cele din urmă, părțile interesate susțin că, date fiind sumele mici implicate, nu există niciun fel de denaturare a
concurenței. De asemenea, mai mulți beneficiari susțin că nu există efecte asupra schimburilor comerciale dintre
statele membre, întrucât aceștia își desfășoară activitatea numai pe teritoriul Germaniei și numai cu produse care
sunt certificate în Germania.

5. OBSERVAȚIILE DIN PARTEA GERMANIEI

(46)

Germania și-a menținut poziția potrivit căreia măsura nu constituie ajutor de stat.

(47)

Germania consideră că măsura constituie numai o parte a unui cadru general de reglementare a nivelului
prețurilor pentru produsele farmaceutice. Germania subliniază că există diferite mecanisme de reglementare a
prețurilor pentru anumite produse farmaceutice sau anumiți producători, măsura în cauză fiind numai unul
dintre acestea. În această privință, Germania susține că decizia BAFA de a acorda scutiri nu conduce direct și în
sine la niciun transfer de fonduri de la furnizorii de asigurări de sănătate la întreprinderile eligibile, ci stabilește
numai un anumit preț pentru un produs specific. Un astfel de transfer de fonduri apare numai după ce un medic
prescrie un anumit medicament, prin urmare, nu este legat în mod direct de o acțiune a unei autorități de stat
sau a unui organism public sau privat instituit de stat pentru administrarea fondurilor.

(48)

De asemenea, în această privință, Germania susține că măsura nu este imputabilă statului, întrucât aceasta
constituie numai o punere în aplicare de către stat a articolului 4 alineatul (2) din Directiva 89/105/CEE.
Germania susține că articolul respectiv instituie obligația de a prevedea posibilitatea de a solicita o scutire de la
înghețarea prețului. Chiar dacă lasă deschisă definiția precisă a noțiunii de „motive speciale”, o interpretare care ar
face imposibilă acordarea unei scutiri, în general și ex ante, nu ar fi compatibilă cu obligația de a pune în aplicare
directiva. BAFA efectuează evaluări de la caz la caz ale cererilor și, printre alte motive posibile, acordă scutiri de
la înghețarea prețului dacă solicitantul se află în dificultate financiară din cauza înghețării prețurilor. Germania
consideră că nu ar fi adecvată nicio interpretare a articolului 4 alineatul (2) din Directiva 89/105/CEE alta decât
de a acorda scutiri întreprinderilor care nu ar putea să suporte sarcina financiară rezultată din înghețarea
prețurilor, întrucât scutirea întreprinderilor care pot suporta singure sarcina (sau a întreprinderilor care se află în
dificultate chiar și fără înghețarea prețurilor) nu este necesară.

(49)

De asemenea, în acest sens, Germania susține că din decizia de inițiere a procedurii rezultă că s-a ajuns la
concluzia preliminară că orice scutire de la înghețarea prețurilor constituie un avantaj selectiv, prin urmare, un
ajutor de stat, indiferent de motivele pentru care aceasta a fost acordată. Cu toate acestea, articolul 4 alineatul (2)
din Directiva 89/105/CEE obligă statele membre să decidă cu privire la cererile pentru acordarea acestor scutiri.
Prin urmare, nu este clar dacă scutirea prevăzută la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 89/105/CEE poate fi
acordată vreodată fără să constituie ajutor de stat și, în caz afirmativ, modul în care se poate realiza acest lucru în
conformitate cu legislația privind ajutorul de stat.

(50)

De asemenea, Germania afirmă că instituțiile UE trebuie să evite incoerențele care pot apărea în punerea în
aplicare a diferitelor dispoziții ale legislației UE, în special în împrejurări similare celor în speță, în care atât
normele privind ajutoarele de stat, cât și Directiva 89/105/CEE urmăresc un obiectiv comun. Prin urmare, trebuie
să se considere că legiuitorul european a stabilit deja că scutirile de la înghețarea prețurilor nu denaturează
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concurența și că, prin urmare, aceasta nu lasă loc unei evaluări ulterioare în temeiul normelor privind ajutoarele
de stat. A concluziona că astfel de scutiri constituie ajutor de stat înseamnă a lipsi articolul 4 alineatul (2) din
Directiva 89/105/CEE de orice conținut.
(51)

În cele din urmă, în cazul în care Comisia ajunge la concluzia că măsura constituie ajutor incompatibil cu piața
internă, Germania solicită ca, în mod excepțional, decizia să nu dispună recuperarea ajutorului. Germania susține
că acest fapt ar fi justificat de circumstanțele specifice ale cazului, în special, întrucât articolul 4 alineatul (2) din
Directiva 89/105/CEE impune statelor membre să prevadă scutiri de la înghețarea prețurilor și întrucât nu există
niciun indiciu, nici în directivă, nici în jurisprudența Curții de Justiție, că astfel de scutiri ar putea constitui ajutor
de stat. De asemenea, potrivit Germaniei, Comisia nu a susținut niciodată înainte de decizia de inițiere a
procedurii că scutirile în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Directiva 89/105/CEE constituie ajutor de stat, nici
nu și-a exprimat preocuparea cu privire la un posibil conflict între articolul respectiv și normele privind
ajutoarele de stat în contextul revizuirii în curs a Directivei 89/105/CEE.
6. EVALUARE

6.1. Existența ajutorului
(52)

În conformitate cu articolul 107 alineatul (1) din TFUE, sunt incompatibile cu piața internă ajutoarele acordate de
state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze
concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea
afectează schimburile comerciale dintre statele membre. Rezultă că, pentru ca o măsură de stat să fie considerată
ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1), trebuie să fie îndeplinite următoarele criterii cumulative:
implicarea resurselor de stat, imputabilitatea statului, avantaj selectiv acordat unei întreprinderi și (potențiale)
efecte de denaturare a concurenței și a comerțului în interiorul Uniunii.
Implicarea resurselor de stat

(53)

Pentru ca avantajele să fie calificate drept ajutor de stat în sensul articolului 107 din TFUE, acestea trebuie să fie
acordate direct sau indirect prin intermediul resurselor de stat. Distincția între „ajutoarele acordate de un stat
membru” și ajutoarele acordate „prin intermediul resurselor de stat” nu înseamnă că toate avantajele acordate de
un stat, indiferent dacă sunt sau nu finanțate prin intermediul resurselor de stat, constituie ajutor, rolul acesteia
fiind numai de a încadra în definiția ajutoarelor de stat atât avantajele care sunt acordate direct de stat, cât și cele
care sunt acordate prin intermediul unui organism public sau privat desemnat sau înființat de stat (9).

(54)

Faptul că o măsură prin care se acordă un avantaj nu este finanțată direct de stat, ci de un organism public sau
privat înființat sau desemnat de stat pentru administrarea ajutorului nu împiedică finanțarea măsurii prin
intermediul resurselor de stat (10).

(55)

În speță, legislația germană relevantă (prin intermediul moratoriului privind prețurile și rabatului producătorului)
stabilește prețul pe care fondurile de asigurări trebuie să îl plătească pentru produsele farmaceutice. Prin
acordarea scutirilor examinate, BAFA (o autoritate federală) asigură faptul că fondurile respective plătesc un preț
mai mare pentru produsele în cauză, și anume produsele întreprinderilor care se consideră că se află în suficientă
dificultate financiară pentru a justifica o derogare de la prețul fix general aplicabil.

(56)

Astfel cum s-a indicat mai sus (considerentul 16), 85-90 % din populația germană este asigurată la fondurile
publice de asigurări de sănătate, în timp ce numai o parte reziduală a populației optează pentru asigurările de
sănătate private. Aceasta înseamnă că, în principal, fondurile publice de asigurări de sănătate trebuie să plătească
prețuri mai mari din cauza scutirilor în discuție. Prin urmare, măsura în cauză creează costuri suplimentare
pentru fondurile publice de asigurări de sănătate, ceea ce implică o pierdere de resurse de stat (11).

(57)

Prin urmare, cazul în speță este diferit de situația din cauza PreussenElektra (12), în care Curtea a examinat numai
dacă o „obligație impusă întreprinderilor private de furnizare a energiei electrice de a cumpăra energie electrică
produsă din surse regenerabile de energie la prețuri minime fixe” implica „un transfer direct sau indirect de
resurse de stat către întreprinderile care produc acest tip de energie electrică” (13).

(58)

Având în vedere cele de mai sus, Comisia concluzionează că măsura implică resurse de stat.

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Cauza C-379/98 PreussenElektra EU:C:2001:160, punctul 58.
Cauza C-78/76, Steinike & Weinlig/Germania EU:C:1977:52, punctul 21.
A se vedea, prin analogie, cauza C-200/97 Ecotrade, EU:C:1998:579, punctele 38 și 41.
Cauza C-379/98 PreussenElektra, EU:C:2001:160.
Punctul 59 din hotărârea sus-menționată, subliniere adăugată. A se vedea, de asemenea, punctele 55 și 56 din hotărâre, în care Curtea a
clarificat domeniul de aplicare a întrebării care i-a fost adresată.
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Imputabilitatea statului
(59)

Pentru a constitui ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE, o măsura trebuie să fie
imputabilă statului (14).

(60)

Astfel cum s-a menționat mai sus, Germania susține că măsura nu este imputabilă statului, întrucât este vorba
numai despre punerea în aplicare a obligației de a prevedea scutiri de la înghețarea prețurilor prevăzute la
articolul 4 alineatul (2) din Directiva 89/105/CEE. În timp ce Germania recunoaște că noțiunea de „motive
speciale” este destul de largă, aceasta afirmă că motivul unei astfel de formulări largi este acela de a permite
statelor membre să reacționeze la condițiile în schimbare ale pieței. Cu toate acestea, potrivit Germaniei, acest
lucru nu afectează faptul că articolul 4 alineatul (2) din Directiva 89/105/CEE prevede obligația de a acorda
scutiri din motive speciale și, astfel, nu conferă statelor membre libertatea de a acorda sau nu scutiri.

(61)

Comisia observă că, în situațiile în care statele membre nu fac altceva decât să transpună o obligație clară și
precisă prevăzută de o dispoziție a legislației UE în legislația națională, într-adevăr, acestea nu fac decât să își
îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul TFUE de a pune în aplicare legislația UE în legislația națională și
că, prin urmare, punerea în aplicare nu este imputabilă acestora. În această privință, Tribunalul a hotărât, de
exemplu, în cauza Deutsche Bahn/Comisia că punerea în aplicare de către Germania a unei obligații clare și precise
de a nu percepe accizele armonizate privind combustibilii folosiți în navigația aeriană comercială prevăzute de
Directiva 92/81/CEE (15) a Consiliului nu a fost imputabilă Germaniei ca punere în aplicare a obligației în
legislația națională, rezultând în realitate dintr-o acțiune a organului legislativ al Uniunii (16).

(62)

Cu toate acestea, în ceea ce privește cazul de față, în al șaselea considerent din preambulul la Directiva
89/105/CEE se menționează că dispozițiile directivei menționate nu afectează nici politicile de stabilire a
prețurilor pentru produsele farmaceutice ale statelor membre, nici politicile naționale privind stabilirea prețurilor,
nici sistemele de securitate socială, decât în măsura necesară realizării transparenței în sensul directivei. Astfel
cum a confirmat Curtea de Justiție în cauza Menarini și alții, rezultă că Directiva 89/105/CEE are ca principiu de
bază ideea unei interferențe minime în organizarea politicilor naționale privind securitatea socială de către statele
membre (17).

(63)

În conformitate cu ideea de bază, articolul 4 alineatul (2) din Directiva 89/105/CEE este formulat în termeni
foarte generali și, în special, nu definește noțiunea de „motive speciale”. În acest sens, Curtea de Justiție a clarificat
faptul că, în timp ce articolul 4 alineatul (2) din Directiva 89/105/CEE impune statelor membre să prevadă posibi
litatea de a solicita o scutire de la înghețarea prețurilor, această „posibilitate nu aduce atingere constatării autori
tăților competente ale statelor membre prin care se stabilește caracterul excepțional al cazului și existența unor
motive speciale în sensul dispoziției menționate” (18).

(64)

Rezultă că este de competența statelor membre să stabilească dacă există motive speciale și că, prin urmare,
acestea au o marjă de apreciere considerabilă în stabilirea condițiilor în care se acordă scutirile. Prin urmare,
noțiunea de „motive speciale” prevăzută la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 89/105/CEE nu este suficient de
clară și de precisă încât să justifice aceeași concluzie precum cea din cauza Deutsche Bahn, și anume că măsura
națională nu face decât să concretizeze în ordinea juridică națională o obligație impusă de legiuitorul Uniunii.

(65)

În cauza Deutsche Bahn, dispoziția relevantă a legislației Uniunii, și anume articolul 8 alineatul (1) litera (b) din
Directiva 92/81/CEE, prevedea o obligație clară și precisă de a nu aplica accizele armonizate privind combustibilii
folosiți în navigația aeriană comercială. Articolul respectiv lăsa statelor membre numai o anumită marjă de
apreciere în ceea ce privește formularea condițiilor de punere în aplicare a scutirii (19), întrucât acesta prevedea că
scutirile de la plata accizelor sunt acordate de statele membre „în anumite condiții pe care acestea le stabilesc în
scopul asigurării aplicării corecte și directe a unor asemenea scutiri și al prevenirii oricăror posibile cazuri de
evaziune, fraudă sau abuz”.

(14) A se vedea, de exemplu, cauza C-482/99, Franța/Comisia (Stardust Marine), EU:C:2002:294, punctul 24; cauza C-677/11 Doux Élevage,
EU:C:2013:348, punctul 27.
(15) Directiva 92/81/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la uleiurile minerale (JO L 316,
31.10.1992, p. 12).
(16) Cauza T-351/02 Deutsche Bahn /Comisia, EU:T:2006:104, punctul 102.
(17) Cauzele conexate C-352/07-C-356/07, C-365/07-C-367/07 și C-400/07 A. Menarini și alții, EU:C:2009:217, punctul 36.
(18) Ibidem, punctul 58.
(19) Cauza T-351/02 Deutsche Bahn/Comisia, EU:T:2006:104, punctul 105.
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(66)

Cu toate acestea, în speță, articolul 4 alineatul (2) din Directiva 89/105/CEE nu definește noțiunea de „motive
speciale”, oferind, prin urmare, statelor membre o marjă largă de apreciere în ceea ce privește condițiile în care
pot acorda scutiri de la înghețarea prețurilor. Această marjă depășește simpla putere de apreciere în ceea ce
privește conținutul măsurilor de punere în aplicare, lăsând, mai degrabă, la latitudinea statelor membre stabilirea
condițiilor în care se acordă scutirile (20). Prin urmare, în timp ce în cauza Deutsche Bahn directiva relevantă a
identificat în mod clar cazul în care urmau să fie acordate scutirile, și anume în ceea ce privește combustibilii
folosiți în navigația aeriană comercială, în speță, articolul 4 alineatul (2) din Directiva 89/105/CEE lasă la
aprecierea statelor membre decizia privind situația în care vor fi acordate scutirile.

(67)

Rezultă că, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Directiva 89/105/CEE, statele membre se bucură de o
marjă de apreciere cu privire la conținutul domeniului de aplicare a scutirilor. Astfel cum s-a menționat mai sus,
acest lucru face imposibilă stabilirea acelorași concluzii precum în cauza Deutsche Bahn.

(68)

Prin urmare, Comisia concluzionează că măsura este imputabilă Germaniei.
Avantaj selectiv acordat unei întreprinderi

(69)

În primul rând, Comisia observă că beneficiarii eligibili sunt întreprinderi farmaceutice care sunt angajate, în mod
clar, într-o activitate economică. Prin urmare, beneficiarii trebuie considerați întreprinderi în sensul
articolului 107 alineatul (1) din TFUE.

(70)

De asemenea, Comisia observă că acordarea unei scutiri de la înghețarea prețurilor conduce la creșterea cifrei de
afaceri și a veniturilor pentru întreprinderile care beneficiază de aceasta. Prin urmare, scutirea trebuie considerată
drept un avantaj acordat beneficiarilor în raport cu concurenții acestora.

(71)

În ceea ce privește selectivitatea măsurii, este clar că, în urma unui proces de depunere a cererii, a unei evaluări
de la caz la caz și a unei decizii adoptate de BAFA, numai un număr limitat de întreprinderi care își desfășoară
activitatea într-un anumit sector (produse farmaceutice) și care îndeplinesc criterii specifice (se află în dificultate
financiară) beneficiază de măsura în cauză. În acest sens, măsura nu poate fi considerată o simplă reglementare a
prețurilor, întrucât aceasta conduce la prețuri avantajoase pentru anumite întreprinderi, prin derogare de la regula
generală privind reglementarea prețurilor sub formă de înghețare a prețurilor. Prin urmare, măsura trebuie
considerată selectivă.

(72)

În această privință, nu poate fi admis argumentul invocat de BPI potrivit căruia nu este îndeplinită condiția selecti
vității deoarece măsura trebuie considerată o măsură generală în temeiul dreptului (constituțional) german. Pentru
a susține acest argument, BPI face referire la jurisprudența Curții de Justiție care precizează că o măsură prin care
se acordă o excepție de la aplicarea sistemului fiscal general al unui stat membru nu este selectivă și, prin urmare,
nu constituie ajutor de stat, chiar dacă conferă un avantaj unei întreprinderi, în cazul în care aceasta „rezultă
direct din principiile fondatoare sau directoare ale sistemului fiscal [respectiv]” (21). În speță, BPI afirmă, în esență,
că avantajul conferit întreprinderilor beneficiare este rezultatul direct al principiilor de bază sau al principiilor
directoare ale constituției germane.

(73)

În această privință, Comisia observă că punctul de referință pentru a stabili dacă excepțiile în discuție conferă un
avantaj selectiv anumitor întreprinderi este sistemul de înghețare a prețurilor, de la care se acordă derogări și nu
principiile generale a constituției germane. Cu toate acestea, BPI nu a susținut și nici nu a arătat a fortiori că
excepțiile în cauză rezultă direct din principiile fondatoare sau directoare ale sistemului de înghețare a prețurilor.

(74)

În orice caz, în hotărârea invocată de BPI, Curtea a hotărât că derogările de la măsurile fiscale care fac obiectul
unei proceduri de autorizare nu sunt considerate selective în cazul în care marja de apreciere a autorităților
naționale competente este limitată la verificarea respectării anumitor condiții prevăzute de lege (22). Cu toate
acestea, în speță, constituția germană nu prevede în niciun fel când trebuie acordate scutiri. Prin urmare, aceasta
nu stabilește nicio condiție pentru acordarea de scutiri de la înghețarea prețurilor și nu limitează marja de
apreciere a BAFA numai la a verifica dacă respectivele condiții sunt îndeplinite.

(75)

Având în vedere cele de mai sus, Comisia concluzionează că măsura conferă un avantaj selectiv întreprinderilor.
Denaturarea concurenței și afectarea comerțului în interiorul Uniunii

(76)

În cele din urmă, pentru a constitui ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE, măsura trebuie
să denatureze sau să amenințe să denatureze concurența și să afecteze comerțul dintre statele membre.

(20) A se vedea, de asemenea, cauzele conexate C-352/07-C-356/07, C-365/07-C-367/07 și C‑400/07 A. Menarini și alții, EU:C:2009:217,
punctul 58, menționate mai sus.
(21) A se vedea, de exemplu, cauza C-6/12 P Oy, EU:C:2013:525, punctul 22.
(22) Ibid., punctele 23-25.
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(77)

În această privință, Comisia observă că beneficiarii schemei fac comerț cu produse farmaceutice și că, în sectorul
farmaceutic, există o concurență puternică în rândul participanților pe piață. Prin urmare, avantajul acordat
beneficiarilor în temeiul schemei este susceptibil să denatureze concurența.

(78)

De asemenea, conform Curții de Justiție, atunci când un avantaj acordat de un stat membru întărește poziția unei
categorii de întreprinderi față de alte întreprinderi concurente în cadrul comerțului intracomunitar, se va
considera că acestea din urmă sunt afectate de avantajul respectiv (23). Este suficient ca beneficiarul avantajului să
concureze cu alte întreprinderi pe piețele deschise concurenței. În această privință, Comisia observă că produsele
farmaceutice sunt comercializate la scară largă între statele membre și că piața farmaceutică este deschisă
concurenței.

(79)

Prin urmare, Comisia concluzionează că măsura cel puțin amenință să denatureze concurența și să afecteze
schimburile comerciale dintre statele membre.
Concluzii privind existența ajutorului

(80)

Având în vedere cele de mai sus, Comisia concluzionează că scutirile de la înghețarea prețurilor acordate în
temeiul schemei în cauză constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE.
6.2. Compatibilitatea cu piața internă

(81)

Având în vedere că măsura constituie ajutor de stat, trebuie analizată compatibilitatea acesteia cu piața internă.

(82)

Astfel cum s-a menționat anterior, scutirile de la înghețarea prețurilor sunt acordate dacă o întreprindere este
supusă unei sarcini financiare inacceptabile din cauza rabatului obligatoriu. O sarcină financiară este considerată a
fi inacceptabilă dacă întreprinderea afectată nu este capabilă să evite lipsa de lichidități prin resurse proprii, prin
contribuții din partea acționarilor săi sau prin alte măsuri.

(83)

Conceptul de sarcină financiară inacceptabilă este similar definiției de „întreprindere aflată în dificultate” în
temeiul Liniilor directoare R&R, care prevăd că se consideră că o întreprindere se află în dificultate atunci când
aceasta „nu este capabilă, din resurse proprii sau cu fondurile pe care le poate obține de la proprietarul/acționarii
sau creditorii săi, să oprească pierderile care, fără intervenția din exterior a autorităților publice, o vor condamna,
aproape sigur, la ieșirea din afaceri pe termen scurt sau mediu” (24).

(84)

Prin urmare, prin aplicarea definiției de sarcină inacceptabilă prevăzută de schemă, este probabil ca întreprinderile
aflate în dificultate în sensul Liniilor directoare R&R să fie eligibile pentru o scutire, care, în principiu, ar face
necesară evaluarea ajutorului acordat, în temeiul liniilor directoare.

(85)

Cu toate acestea, Comisia ia notă de circumstanțele speciale din speță.

(86)

În temeiul Directivei 89/105/CEE, statele membre sunt autorizate să introducă înghețarea prețurilor dacă toate
condițiile prevăzute de directivă sunt îndeplinite. Astfel cum s-a menționat mai sus, articolul 4 alineatul (2) din
directivă prevede că întreprinderile afectate de înghețarea prețurilor pot, în cazuri excepționale, să solicite o
derogare dacă acest fapt se justifică din motive speciale.

(87)

În hotărârea sa în cauza Menarini și alții, citată anterior, Curtea a clarificat faptul că articolul 4 alineatul (2) din
Directiva 89/105/CEE trebuie interpretat în sensul că:„Statele membre trebuie să prevadă, în toate cazurile, posibi
litatea întreprinderilor vizate de o măsură de înghețare sau de reducere a prețurilor la toate medicamentele sau la
anumite categorii de medicamente de a solicita o derogare de la prețul impus în temeiul măsurilor” (25).

(88)

Prin urmare, articolul 4 alineatul (2) din Directiva 89/105/CEE stabilește o obligație pentru statele membre de a
prevedea posibilitatea de a solicita o derogare de la înghețarea prețului (inclusiv în cazul în care, astfel cum s-a
menționat mai sus, o astfel de obligație nu este suficient de clară și de precisă pentru a justifica concluzia că
punerea sa în aplicare nu este imputabilă statului). Germania a introdus schema care face obiectul evaluării în
vederea punerii în aplicare a obligației respective.

(89)

În această privință, Comisia evidențiază, în special, faptul, care a fost subliniat, de asemenea, în observațiile
primite de părțile interesate și de Germania în cursul procedurii oficiale de investigare, că numai întreprinderile

(23) A se vedea, în special, cauza 730/79 Philip Morris/Comisia, EU:C:1980:209, punctul 11; Cauza C-53/00 Ferring, EU:C:2001:627,
punctul 21.
(24) A se vedea punctul 9 din Liniile directoare R&R.
(25) Cauzele conexate C-352/07-C-356/07, C-365/07-C-367/07 și C-400/07 Menarini și alții, EU:C:2009:217, punctul 58.
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care pot demonstra o legătură directă de cauzalitate între dificultățile lor financiare și înghețarea prețurilor
introdusă de legislația germană sunt eligibile pentru ajutor în temeiul schemei. Cu alte cuvinte, fără înghețarea
prețurilor, beneficiarii schemei nu ar fi întreprinderi aflate în dificultate, ceea ce înseamnă că, în lipsa scutirii,
înghețarea prețurilor și, în consecință, legislația germană, ar forța întreprinderile de altfel sănătoase să dea
faliment.
(90)

Principiul director al Liniilor directoare R&R este de a asigura că întreprinderile ineficiente nu sunt menținute în
mod artificial pe piață. Prin urmare, liniile directoare pleacă de la premisa că ieșirea de pe piață a întreprinderilor
ineficiente este o parte normală a funcționării pieței și, astfel, trebuie să rămână procedura standard, întrucât
salvarea sau restructurarea unor astfel de întreprinderi trebuie să rămână o excepție (26).

(91)

Întreprinderile ineficiente nu pot supraviețui (și anume, să își acopere costurile și să realizeze o marjă de profit
suficientă) pe baza prețurilor pieței. Cu toate acestea, în speță și având în vedere legătura directă și strictă de
cauzalitate dintre dificultățile beneficiarilor și înghețarea prețurilor, beneficiarii nu pot fi considerați drept
întreprinderi ineficiente. Supraviețuirea acestora pe piață nu este amenințată de incapacitatea lor de a-și acoperi
costurile pe baza prețurilor pieței ci, mai degrabă, de intervenția statului care, prin înghețarea prețurilor, îi
împiedică să perceapă prețurile pieței. Prin urmare, scutirile de la înghețarea prețurilor introduse de schema care
face obiectul evaluării nu vizează menținerea în mod artificial a firmelor ineficiente pe piață și, prin urmare, nu
contravin principiilor care stau la baza Liniilor directoare R&R.

(92)

Având în vedere cele de mai sus și circumstanțele specifice ale cazului în speță, Comisia consideră, prin urmare,
că este necesar, în mod excepțional, să se evalueze direct compatibilitatea ajutoarelor în temeiul TFUE. Prin
urmare, prezenta decizie evaluează compatibilitatea cu piața internă a scutirilor speciale, astfel cum au fost
definite în schema germană examinată în speță, în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE.

(93)

Articolul 107 alineatul (3) litera (c) prevede autorizarea ajutorului de stat acordat pentru facilitarea dezvoltării
unor activități economice sau a unor regiuni economice dacă nu sunt afectate condițiile schimburilor comerciale
într-o măsură prin care să se contravină interesului comun.

(94)

Pentru a fi compatibilă în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE, o măsură de ajutor trebuie să
îndeplinească un obiectiv bine definit de interes comun, trebuie să fie bine concepută pentru realizarea
obiectivului menționat anterior și nu trebuie să afecteze concurența și schimburile comerciale în interiorul UE
într-o măsură care contravine interesului comun.
Obiectivul bine definit de interes comun

(95)

Al treilea considerent din Directiva 89/105/CEE recunoaște promovarea sănătății publice prin asigurarea disponi
bilității unor stocuri adecvate de medicamente la un cost rezonabil drept principal obiectiv al înghețării prețurilor.
Necesitatea unor sisteme de sănătate durabile, în special în contextul economic european din ultimii ani a fost
subliniată, de asemenea, de Consiliul miniștrilor sănătății în decembrie 2013 (27) și de analiza anuală a creșterii
din 2014 (28), care au evidențiat necesitatea de a îmbunătăți viabilitatea financiară a sistemelor de sănătate.

(96)

Prin urmare, înghețarea prețurilor, precum cea introdusă de Germania, vizează asigurarea unui nivel durabil al
costurilor în sistemul de sănătate publică în vederea promovării sănătății publice. Cu toate acestea, înghețarea
prețurilor conduce la denaturarea pieței libere (29), prin urmare, poate fi necesar să se prevadă scutiri în
circumstanțe speciale, în special dacă denaturarea cauzată de înghețarea prețurilor ar fi de așa natură încât să nu
permită înghețarea prețurilor. În acest sens, articolul 4 alineatul (2) din Directiva 89/105/CEE prevede că măsurile
introduse de statele membre pentru a atinge obiectivul de interes comun de a asigura un nivel durabil al
costurilor în sistemul public de sănătate trebuie să țină cont de acest lucru și să permită posibilitatea acordării
unor scutiri de la înghețarea prețurilor din motive speciale.

(97)

Schema germană examinată urmărește obiectivul prevăzut de Directiva 89/105/CEE, de a menține costurile
sistemului de sănătate publică la un nivel durabil și, prin urmare, de a promova sănătatea publică, garantând în
același timp, prin introducerea unor scutiri, că efectele unor astfel de măsuri asupra întreprinderilor afectate nu
merg atât de departe încât să nu permită introducerea acestora (30). Prin urmare, schema germană a introdus o
clauză de impreviziune care garantează că obiectivul de a asigura un nivel de cost durabil în sistemul public de
sănătate nu forțează întreprinderile altfel sănătoase să dea faliment.

(26) A se vedea în acest sens punctul 4 din Liniile directoare R&R.
(27) A se vedea concluziile Consiliului privind procesul de reflecție referitor la sistemele de sănătate moderne, reactive și durabile
(10 decembrie 2013).
(28) COM(2013) 800.
(29) Întrucât acestea nu permit întreprinderilor să stabilească liber prețurile.
(30) A se vedea, pentru o abordare similară, Orientările privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada
2014-2020, secțiunea 3.7 (JO C 200, 28.6.2014, p. 1).
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Prin urmare, Comisia concluzionează că schema în cauză urmărește un obiectiv bine definit de interes comun în
conformitate cu Directiva 89/105/CEE.
O măsură bine definită pentru atingerea obiectivului de interes comun

(99)

Astfel cum s-a menționat mai sus, pentru a fi compatibilă cu piața internă, o măsură de ajutor trebuie să fie bine
definită pentru realizarea obiectivului de interes comun identificat. Prin urmare, aceasta trebuie, în special, să
constituie un instrument adecvat pentru atingerea acestui obiectiv și trebuie să facă acest lucru într-un mod
proporțional.

(100) În temeiul schemei germane, pot solicita scutiri numai întreprinderile care pot dovedi că înghețarea generală a
prețurilor le afectează în mod special, în sensul că sarcina financiară care rezultă din înghețarea prețurilor devine
inacceptabilă. Prin urmare, în conformitate cu obiectivul de asigurare a unui nivel durabil al costurilor în sistemul
de sănătate, se acordă scutiri numai într-o serie limitată de circumstanțe. Astfel cum s-a descris mai sus, în esență,
condițiile sunt limitate la prevenirea unei situații în care efectele înghețării prețurilor nu ar permite introducerea
acesteia. Prin urmare, numai întreprinderile care pot demonstra o legătură directă de cauzalitate între înghețarea
prețurilor și dificultățile lor financiare sunt eligibile pentru scutire. Scutirile sunt necesare pentru a se asigura că
înghețarea prețurilor nu forțează întreprinderile altfel sănătoase să dea faliment.
(101) Prin urmare, Comisia concluzionează că schema examinată constituie un instrument adecvat pentru atingerea
obiectivului de a asigura un nivel de cost durabil în sistemul de asistență medicală, garantând în același timp că
măsurile adoptate în acest scop (înghețarea prețurilor) nu au ca efect forțarea întreprinderilor sănătoase să dea
faliment, ceea ce ar face ca introducerea înghețării prețurilor să apară imposibilă încă de la început. De asemenea,
Comisia observă că nu pare să fie disponibil un alt instrument care să denatureze concurența mai puțin decât
limitarea eligibilității la întreprinderile care pot demonstra existența unei legături directe de cauzalitate între
înghețarea prețurilor și dificultățile lor financiare.
(102) În această privință, Comisia observă, astfel cum este descris mai sus în considerentele 20-21, că orice beneficiar
potențial de ajutor în temeiul schemei trebuie să demonstreze existența unei legături directe de cauzalitate între
înghețarea prețurilor și dificultățile sale financiare. Acest lucru înseamnă, în special, că trebuie să se dovedească
faptul că nu există cauze structurale pentru dificultățile financiare. Dacă sunt încă disponibile măsuri comerciale
adecvate pentru a evita sau a limita dificultățile financiare, acestea trebuie adoptate în mod prioritar. Toate
măsurile comerciale deja adoptate în acest scop trebuie să fie descrise de întreprindere în cererea acesteia.
(103) Toate condițiile de eligibilitate în ceea ce privește legătura de cauzalitate dintre înghețarea prețurilor și dificultățile
financiare trebuie verificate printr-o expertiză realizată de un expert contabil. În special, expertul contabil trebuie
să confirme în mod expres legătura de cauzalitate menționată și să indice motivele. De asemenea, expertul
contabil trebuie să evalueze măsurile comerciale deja adoptate de întreprindere pentru a evita sau limita dificul
tățile financiare.
(104) Astfel cum s-a precizat mai sus în considerentul 25, condițiile sunt supuse unui control strict ex ante și ex post din
partea BAFA. Dacă un control ex post arată că respectivele condiții nu au fost îndeplinite pe parcursul întregii
perioade acoperite de o scutire preliminară, BAFA va emite o decizie negativă definitivă de abrogare a scutirii
preliminare.
(105) Având în vedere considerațiile de mai sus, Comisia concluzionează că prin criteriile de eligibilitate pentru
acordarea scutirilor de la înghețarea prețurilor, se asigură faptul că ajutorul se limitează strict la minimul necesar.
De asemenea, cele câteva scutiri acordate în temeiul schemei (numai nouă întreprinderi au beneficiat de scutiri în
perioada 2010-2013, a se vedea pentru detalii considerentele 26-28) arată că BAFA a aplicat în mod strict
criteriile de eligibilitate. Prin urmare, Comisia concluzionează că ajutorul acordat în temeiul schemei este
proporțional.
Denaturarea concurenței și afectarea comerțului în interiorul Uniunii
(106) În cele din urmă, Comisia constată că schema nu denaturează concurența și nici nu afectează comerțul în
interiorul UE într-o măsură care contravine interesului comun. Având în vedere criteriile stricte de eligibilitate
descrise mai sus, numai foarte puține întreprinderi au beneficiat de ajutor în temeiul schemei și valoarea totală a
ajutorului acordat în temeiul schemei (1112 milioane EUR pentru perioada cuprinsă între august 2010 și
decembrie 2013) trebuie considerată, având în vedere piața relevantă a produselor farmaceutice, ca fiind relativ
mică. Prin urmare, efectele ajutorului asupra concurenței și asupra comerțului din interiorul Uniunii Europene
sunt foarte limitate și, în orice caz, nu conduc la denaturarea concurenței într-o măsură care contravine
interesului comun.
7. CONCLUZIE

(107) Comisia constată că Germania a pus în aplicare în mod ilegal schema de ajutoare în cauză, încălcând
articolul 108 alineatul (3) din TFUE. Cu toate acestea, având în vedere evaluarea de mai sus, Comisia conclu
zionează că schema este compatibilă cu piața internă în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE,
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Măsura pe care Germania a pus-o în aplicare în temeiul articolului 130a alineatul (4) din cartea a V-a din Codul german
de securitate socială în coroborare cu articolul 4 din Directiva 89/105/CEE este compatibilă cu piața internă în sensul
articolului 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Articolul 2
Prezenta decizie se adresează Republicii Federale Germania.

Adoptată la Bruxelles, 27 martie 2015.
Pentru Comisie
Margrethe VESTAGER

Membru al Comisiei
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1301 A COMISIEI
din 20 iulie 2015
privind publicarea cu o restricție în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a referinței standardului
EN 13241-1:2003 + A1:2011 privind ușile și porțile pentru uz industrial, comercial și pentru garaje
în temeiul Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele
tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (1), în special articolul 10,
având în vedere avizul comitetului instituit în temeiul articolului 22 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a
Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE,
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de
abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2),
întrucât:
(1)

În cazul în care un standard național care transpune un standard armonizat, a cărui referință s-a publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, are ca obiect una sau mai multe cerințe esențiale de sănătate și siguranță
definite în anexa I la Directiva 2006/42/CE, se presupune că echipamentul tehnic construit în conformitate cu
acest standard satisface cerințele esențiale de sănătate și siguranță în cauză.

(2)

În noiembrie 2012, Regatul Unit și-a actualizat contestația formală anterioară efectuată în decembrie 2010 în
legătură cu standardul EN 12635:2002 + A1:2008 „Uși și porți pentru uz industrial, comercial și pentru garaje.
Instalare și utilizare” prin adăugarea standardului EN 13241-1:2003 + A1:2011 „Uși și porți pentru uz industrial,
comercial și pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistență la foc sau
protecție la fum” propus de Comitetul European pentru Standardizare (CEN) pentru a fi armonizat în temeiul
Directivei 2006/42/CE și care a fost publicat pentru prima dată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la
18 noiembrie 2011 (3).

(3)

Motivul contestației oficiale menționate mai sus este faptul că standardele la care se face trimitere, și anume
standardul EN 12453:2000 – „Uși și porți pentru uz industrial, comercial și pentru garaje. Siguranța utilizării
ușilor acționate electric. Cerințe” menționat la punctele 4.2.2. Forța de acționare manuală, 4.2.6. Protecția
împotriva tăierii, 4.3.2. Protecția împotriva strivirii, forfecării și antrenării, 4.3.3. Forțe de acționare, 4.3.4.
Siguranța electrică și 4.3.6. Cerințe alternative, precum și standardul EN 2000:12445 „Uși și porți pentru uz
industrial, comercial și pentru garaje. Siguranța utilizării ușilor acționate electric. Metode de încercare” menționat
la punctul 4.3.3. Forțe de acționare, nu îndeplinesc cerințele esențiale de sănătate și siguranță din anexa I la
Directiva 2006/42/CE.

(4)

În urma examinării standardului EN 13241-1:2003 + A1:2011 împreună cu reprezentanții comitetului instituit
prin articolul 22 din Directiva 2006/42/CE, Comisia a concluzionat că standardul nu îndeplinește cerințele
esențiale de sănătate și siguranță prevăzute la punctele 1.3.7. Piese mobile și 1.4.3. Dispozitive de protecție din
anexa I la Directiva 2006/42/CE, atribuite standardelor menționate EN 12453:2000 și EN 12445:2000.

(5)

Luând în considerare necesitatea de a îmbunătăți aspectele de siguranță din standardul EN 132411:2003 + A1:2011 și în așteptarea unei revizuiri corespunzătoare a acestui standard, publicarea în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene a trimiterii la standardul EN 13241-1:2003 + A1:2011 ar trebui să fie însoțită de o avertizare
corespunzătoare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Referința standardului EN 13241-1:2003 + A1:2011 „Uși și porți pentru uz industrial, comercial și pentru garaje.
Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistență la foc sau protecție la fum” se publică în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene împreună cu restricția prevăzută în anexă.
(1) JO L 157, 9.6.2006, p. 24.
(2) JO L 316, 14.11.2012, p. 12.
(3) JO C 338, 18.11.2011, p. 1.
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Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 20 iulie 2015.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXĂ

Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în
materie de armonizare

OES (1)

CEN

Referința și titlul standardului armonizat
(și documentul de referință)

EN 13241-1:2003 + A1:2011
Uși și porți pentru uz industrial, co
mercial și pentru garaje — Standard
de produs — Partea 1: Produse fără
caracteristici de rezistență la foc sau
de control la fum

Prima publicare în JO

Referința standardului
înlocuit

Data încetării prezum
ției de conformitate a
standardului înlocuit
Nota 1

18.11.2011

—

—

Avertizare: În ceea ce privește punctele 4.2.2, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6, prezenta publicare nu face trimitere la
standardul EN 12453:2000, a cărui aplicare nu conferă o prezumție de conformitate cu cerințele esențiale de sănătate
și siguranță 1.3.7 și 1.4.3 din anexa I la Directiva 2006/42/CE.
(1) OES: Organismul european de standardizare:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles/Brussel, Belgique, België, Tel. +32 25500811; fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu)
Nota 1: În general, data încetării prezumției de conformitate va fi data retragerii („dow”), stabilită de Organismul european de standardi
zare, însă se atrage atenția utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că, în anumite cazuri excepționale, aceasta poate fi diferită.
Nota 2: Standardul nou (sau standardul modificat) are același domeniu de aplicare ca standardul înlocuit. La data precizată, standardul
înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii.
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DECIZIA (UE) 2015/1302 A COMISIEI
din 28 iulie 2015
privind identificarea profilurilor inițiativei „Integrating the Healthcare Enterprise” pentru
utilizarea ca referințe în cadrul achizițiilor publice
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012
privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale
Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei
nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), în special articolul 13 alineatul (1),
după consultarea Forumului european multipartit privind standardizarea în domeniul TIC, precum și a experților din
sector,
întrucât:
(1)

Standardizarea joacă un rol important în susținerea strategiei Europa 2020, astfel cum este prevăzut în
Comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020: O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și
favorabilă incluziunii” (2). Mai multe inițiative emblematice ale strategiei Europa 2020 subliniază importanța
standardizării voluntare de pe piețele de produse sau servicii pentru a asigura compatibilitatea și interoperabi
litatea între produse și servicii, a promova dezvoltarea tehnologică și a sprijini inovarea.

(2)

Finalizarea pieței unice digitale (DSM) este una dintre principalele priorități ale Uniunii Europene, după cum s-a
subliniat în Strategia de creștere anuală 2015 (3). Comisia a lansat Strategia privind piața unică digitală (4) în care
este evidențiat rolul standardizării și interoperabilității în crearea unei economii digitale europene cu un potențial
de creștere pe termen lung.

(3)

În societatea digitală, produsele standardizării devin indispensabile pentru asigurarea interoperabilității între
dispozitive, aplicații, depozite de date, servicii și rețele. Comunicarea Comisiei intitulată „O viziune strategică
pentru standardele europene: avansând în direcția îmbunătățirii și accelerării creșterii durabile a economiei
europene până în 2020” (5) recunoaște specificitatea standardizării tehnologiilor informației și comunicațiilor
(TIC), domeniu în care soluțiile, aplicațiile și serviciile sunt deseori elaborate de forumuri și consorții mondiale
TIC care s-au impus ca organizații lider în elaborarea de standarde TIC.

(4)

Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 vizează modernizarea și îmbunătățirea cadrului european de standardizare.
Acesta stabilește un sistem prin care Comisia poate decide să identifice cele mai relevante și mai larg acceptate
specificații tehnice TIC elaborate de organizații care nu sunt organizații de standardizare europene, internaționale
sau naționale. Posibilitatea de a utiliza întreaga gamă de specificații tehnice TIC în momentul achiziționării de
hardware, software și servicii de tehnologia informației va facilita interoperabilitatea, va contribui la evitarea
blocajelor în administrațiile publice și va încuraja concurența în domeniul furnizării de soluții TIC interoperabile.

(5)

Specificațiile tehnice TIC care pot fi utilizate drept referințe în procedurile de achiziții publice trebuie să respecte
cerințele prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1025/2012. Conformitatea cu cerințele respective
garantează autorităților publice că specificațiile tehnice TIC sunt stabilite în conformitate cu principiile de
deschidere, echitate, obiectivitate și nediscriminare recunoscute de Organizația Mondială a Comerțului (OMC) în
domeniul standardizării.

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

JO L 316, 14.11.2012, p. 12.
COM(2010) 2020 final, din 3 martie 2010.
COM(2014) 902.
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată
„O strategie privind piața unică digitală pentru Europa”. COM(2015) 192 final, din 6 mai 2015.
(5) COM(2011) 311 final, din 1 iunie 2011.
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(6)

Decizia de a identifica specificațiile TIC urmează să fie adoptată după consultarea Forumului european multipartit
privind standardizarea în domeniul TIC instituit prin Decizia 2011/C 349/04 a Comisiei (1), completată cu alte
forme de consultare a experților din sector.

(7)

La 2 octombrie 2014, Forumul european multipartit privind standardizarea în domeniul TIC a evaluat 27 de
profiluri din cadrul inițiativei „Integrating the Healthcare Enterprise” (IHE) pe baza cerințelor stabilite în anexa II
la Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 și a emis un aviz favorabil privind identificarea acestora pentru utilizarea ca
referințe în cadrul achizițiilor publice. Evaluarea celor 27 de profiluri IHE a fost ulterior înaintată spre consultare
Rețelei de e-sănătate instituite prin articolul 14 din Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a
Consiliului (2), care a confirmat avizul pozitiv cu privire la identificarea acestora.

(8)

IHE elaborează specificații tehnice TIC în domeniul tehnologiei informației din sectorul asistenței medicale. Cele
27 de profiluri sunt specificații detaliate elaborate de-a lungul unei perioade de 15 ani în cadrul comitetelor IHE
care optimizează selectarea unor standarde bine stabilite care descriu diferitele niveluri de interoperabilitate (de
exemplu, comunicarea protocolurilor, niveluri de aplicare tehnice, sintactice, semantice) cu scopul de a găsi soluții
de interoperabilitate pentru schimbul sau accesul comun la date medicale.

(9)

Cele 27 de profiluri IHE au potențialul de a spori interoperabilitatea serviciilor de e-sănătate și a aplicațiilor în
favoarea pacienților și al cadrelor medicale. Cele 27 de profiluri IHE ar trebui, prin urmare, să fie identificate ca
specificații tehnice TIC eligibile pentru utilizarea ca referință în cadrul achizițiilor publice.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Profilurile din cadrul inițiativei „Integrating the Healthcare Enterprise” enumerate în anexă sunt eligibile pentru utilizarea
ca referințe în cadrul achizițiilor publice.
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 28 iulie 2015.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

(1) Decizia 2011/C 349/04 a Comisiei din 28 noiembrie 2011 de înființare a Forumului european multipartit privind standardizarea în
domeniul TIC (JO C 349, 30.11.2011, p. 4).
(2) Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul
asistenței medicale transfrontaliere (JO L 88, 4.4.2011, p. 45).
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ANEXĂ
LISTA

PROFILURILOR INIȚIATIVEI „INTEGRATING THE HEALTHCARE ENTERPRISE”
UTILIZAREA CA REFERINȚE ÎN CADRUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

1. IHE XCPD: Cross-Community Patient Discovery;
2. IHE XCA: Cross-Community Access;
3. IHE XCF: Cross-Community Fetch;
4. IHE XDR: Cross-Enterprise Document Reliable Interchange;
5. IHE CT: Consistent Time;
6. IHE ATNA: Audit Trail and Node Authentication;
7. IHE BPPC: Basic Patient Privacy Consents;
8. IHE XUA: Cross-Enterprise User Assertion;
9. IHE PRE: Pharmacy Prescription;
10. IHE DIS: Pharmacy Dispense;
11. IHE XPHR: Exchange of Personal Health Record Content;
12. IHE XD-MS: Cross-Enterprise Sharing of Medical Summaries Integration Profile;
13. IHE XD-SD: Cross-Enterprise Sharing of Scanned Documents;
14. IHE PIX: Patient Identifier Cross-Referencing;
15. IHE PDQ: Patient Demographics Query;
16. IHE XDS.b: Cross-Enterprise Document Sharing;
17. IHE XDS-I.b: Cross-Enterprise Document Sharing for Imaging;
18. IHE XD-LAB: Laboratory Reports;
19. IHE XDM: Cross-Enterprise Document Media Interchange;
20. IHE SVS: Sharing Value Sets;
21. IHE SWF: Radiology Scheduled Workflow;
22. IHE SWF.b: Radiology Scheduled Workflow;
23. IHE PIR: Patient Information Reconciliation;
24. IHE PAM: Patient Administration Management;
25. IHE LTW: Laboratory Testing Workflow;
26. IHE LCSD: Laboratory Code Sets Distribution;
27. IHE LWA: Laboratory Analytical Workflow.

PENTRU
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RECTIFICĂRI
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 284/2014 al Consiliului din 21 martie
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
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 86 din 21 martie 2014)
La pagina 28, în anexă, a treia rubrică, prima coloană:
în loc de:

„Matviyenko, Valentina Ivanova”,

se va citi:

„Matviyenko, Valentina Ivanovna”.

Rectificare la Decizia de punere în aplicare 2014/151/PESC a Consiliului din 21 martie 2014
privind punerea în aplicare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu
acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 86 din 21 martie 2014)
La pagina 31, în anexă, a treia rubrică, prima coloană:
în loc de:

„Matviyenko, Valentina Ivanova”,

se va citi:

„Matviyenko, Valentina Ivanovna”.
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