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REGULAMENTE
REGULAMENTUL (UE) 2015/1588 AL CONSILIULUI
din 13 iulie 2015
privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale (text codificat)
(Text cu relevanță pentru SEE)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 109,
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
având în vedere avizul Parlamentului European (1),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului (2) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial (3). Este
necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(2)

În conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), evaluarea compatibilității ajutoarelor
cu piața internă este, în principal, de competența Comisiei.

(3)

Funcționarea corespunzătoare a pieței interne impune aplicarea strictă și eficientă a regulilor de concurență
privind ajutoarele de stat.

(4)

Comisia ar trebui să fie autorizată să stabilească prin regulamente, în domenii în care dispune de suficientă
experiență pentru a defini criterii generale de compatibilitate, că anumite categorii specifice de ajutoare sunt
compatibile cu piața internă în temeiul uneia sau mai multor dispoziții din articolul 107 alineatele (2) și (3) din
TFUE și sunt exceptate de la procedura prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din TFUE.

(5)

Regulamentele de exceptare pe categorii asigură transparența și certitudinea juridică. Acestea pot fi aplicate direct
de instanțele naționale, fără a aduce atingere articolelor 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și
267 din TFUE.

(6)

Ajutorul de stat este o noțiune obiectivă definită la articolul 107 alineatul (1) din TFUE. Competența de a adopta
exceptări pe categorii care revine Comisiei în temeiul prezentului regulament se aplică numai măsurilor care
îndeplinesc criteriile de la articolul 107 alineatul (1) din TFUE și, prin urmare, constituie ajutoare de stat.
Includerea unei anumite categorii de ajutoare în prezentul regulament sau în cadrul unui regulament de exceptare
nu predetermină calificarea unei măsuri drept ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE.

(7)

Comisia ar trebui să fie autorizată să declare că, în anumite condiții, ajutoarele pentru întreprinderile mici și
mijlocii, ajutoarele pentru cercetare, dezvoltare și inovare, ajutoarele pentru protecția mediului, ajutoarele pentru
ocuparea forței de muncă și pentru formare, precum și ajutoarele care sunt conforme cu harta aprobată de către
Comisie pentru fiecare stat membru pentru acordarea ajutoarelor regionale sunt compatibile cu piața internă și
nu fac obiectul obligației de notificare.

(1) Avizul din 29 aprilie 2015 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(2) Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale (JO L 142, 14.5.1998, p. 1).
(3) A se vedea anexa I.
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(8)

Inovarea a devenit o prioritate a politicii Uniunii în contextul inițiativei „O Uniune a inovării”, una dintre
inițiativele emblematice ale Strategiei Europa 2020. De asemenea, multe dintre măsurile de ajutor pentru inovare
au valori relativ mici și nu creează denaturări semnificative ale concurenței.

(9)

În sectorul culturii și al conservării patrimoniului, este posibil ca o serie de măsuri întreprinse de statele membre
să nu constituie ajutoare de stat întrucât nu îndeplinesc criteriile de la articolul 107 alineatul (1) din TFUE, de
exemplu fiindcă beneficiarul nu desfășoară o activitate economică sau fiindcă nu există efecte asupra schimburilor
comerciale între statele membre. Cu toate acestea, în măsura în care măsurile din sectorul culturii și al conservării
patrimoniului constituie ajutoare de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE, Comisia ar trebui
autorizată să declare că, în anumite condiții, ajutoarele acordate sunt compatibile cu piața internă și nu sunt
supuse obligației de notificare menționate în articolul 108 alineatul (3) din TFUE. Proiectele mici din domeniul
culturii, creației și al conservării patrimoniului nu cauzează de obicei denaturări semnificative ale concurenței, iar
cazurile recente au indicat că ajutorul de acest tip are efecte limitate asupra schimburilor comerciale.

(10)

Ar putea fi instituite exceptări în sectorul culturii și al conservării patrimoniului pe baza experienței Comisiei,
astfel cum se menționează în orientări, de exemplu în cazul unor opere cinematografice sau audiovizuale, sau de
la caz la caz. La redactarea acestor exceptări pe categorii, Comisia ar trebui să ia în considerare faptul că
respectivele exceptări ar trebui să privească numai măsuri care constituie ajutor de stat, că ele ar trebui, în
principiu, să se concentreze asupra măsurilor care contribuie la obiectivele modernizării ajutoarelor de stat în UE
și că exceptările pe categorii privesc numai ajutoarele pentru care Comisia are deja o experiență substanțială. În
plus, ar trebui să se țină cont de competența principală a statelor membre în domeniul culturii și de protecția
specială de care se bucură diversitatea culturală în temeiul articolului 167 alineatul (1) din TFUE, precum și de
natura specială a culturii.

(11)

În ceea ce privește măsurile de ajutor de stat menite să repare prejudiciile cauzate de calamitățile naturale, precum
și măsurile de ajutor de stat menite să repare prejudiciile cauzate de condiții meteorologice defavorabile în
domeniul pescuitului, sumele acordate în respectivele domenii sunt de obicei limitate și pot fi definite condiții de
compatibilitate clare. Prezentul regulament ar trebui să autorizeze Comisia să excepteze astfel de ajutoare de la
obligația notificării. Din experiența Comisiei, ajutoarele de acest tip nu cauzează denaturări semnificative ale
concurenței, putând fi definite condiții de compatibilitate clare pe baza experienței dobândite.

(12)

În conformitate cu articolul 42 din TFUE, normele privind ajutorul de stat nu se aplică, în anumite condiții,
măsurilor specifice de ajutor în favoarea produselor agricole enumerate în anexa I la TFUE. Cu toate acestea,
articolul 42 nu se aplică silviculturii și produselor care nu sunt incluse în anexa respectivă. Comisia ar trebui să
aibă posibilitatea de a excepta anumite tipuri de ajutor pentru silvicultură, inclusiv ajutoarele cuprinse în
programele de dezvoltare rurală, precum și ajutoarele pentru promovarea și publicitatea pentru produsele din
sectorul alimentar care nu sunt incluse în anexa I la TFUE în cazul în care, potrivit experienței Comisiei,
denaturarea concurenței este limitată și se pot defini condiții de compatibilitate clare.

(13)

Potrivit articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului (1), articolele 107, 108 și 109 din TFUE
se aplică în cazul ajutoarelor acordate de statele membre întreprinderilor din sectorul pescuitului, cu excepția
plăților efectuate de statele membre în temeiul și cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1198/2006.
Ajutoarele de stat suplimentare pentru conservarea resurselor biologice marine și de apă dulce au de obicei efecte
limitate asupra schimburilor comerciale între statele membre, contribuie la obiectivele Uniunii în materie de
politică în domeniul maritim și al pescuitului și nu creează denaturări grave ale concurenței. Sumele acordate
sunt de obicei limitate și pot fi definite condiții de compatibilitate clare.

(14)

În domeniul sportului, în special în sectorul sporturilor pentru amatori, este posibil ca o serie de măsuri
întreprinse în statele membre să nu constituie ajutoare, deoarece nu întrunesc criteriile prevăzute la articolul 107
alineatul (1) din TFUE, de exemplu fiindcă beneficiarul nu desfășoară o activitate economică sau fiindcă nu există
efecte asupra comerțului între statele membre. Cu toate acestea, atunci când măsurile din domeniul sportului
constituie ajutoare de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE, Comisia ar trebui autorizată să declare
că, în anumite condiții, ajutoarele acordate sunt compatibile cu piața internă și nu sunt supuse obligației de
notificare. Măsurile care constituie ajutoare de stat pentru sport, în special cele din sectorul sporturilor pentru
amatori sau la scară mică, au adesea efecte limitate asupra schimburilor comerciale între statele membre și nu
generează denaturări majore ale concurenței. De asemenea, sumele acordate sunt de obicei reduse. Pe baza
experienței dobândite, pot fi definite condiții de compatibilitate clare pentru a se asigura faptul că ajutoarele
pentru sport nu generează denaturări semnificative.

(1) Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit (JO L 223, 15.8.2006, p. 1.).
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(15)

În ceea ce privește ajutorul pentru transportul aerian și maritim, din experiența Comisiei, ajutoarele care au un
caracter social acordate pentru transportul rezidenților din regiunile izolate, precum regiunile ultraperiferice și
insulele, inclusiv statele membre insulare care cuprind o singură regiune și regiunile slab populate, nu generează
denaturări majore ale concurenței în condițiile în care se acordă fără a face diferențe în funcție de identitatea
transportatorului. Mai mult, pot fi definite condiții de compatibilitate clare.

(16)

În domeniul ajutoarelor pentru infrastructurile de bandă largă, în ultimii ani, Comisia a dobândit o vastă
experiență și a elaborat orientări (1). Din experiența Comisiei, ajutoarele pentru anumite tipuri de infrastructură
de bandă largă nu generează denaturări semnificative ale concurenței și ar putea beneficia de o exceptare pe
categorii, cu condiția să fie întrunite anumite condiții de compatibilitate și ca infrastructura să fie dezvoltată în
„zone albe”, și anume zone în care nu există nicio infrastructură de aceeași categorie [fie bandă largă, fie rețelele
de acces de generație următoare, de foarte mare viteză (NGA)] și în care nicio astfel de infrastructură nu s-ar
dezvolta, probabil, în viitorul apropiat, după cum este menționat în criteriile elaborate în cadrul orientărilor.
Acest lucru este adevărat în cazul ajutoarelor care vizează furnizarea de infrastructuri de bandă largă de bază,
precum și în cazul ajutoarelor pentru măsuri individuale cu valoare redusă acordate pentru NGA, în cazul
ajutorului pentru lucrări de construcții civile aferente comunicațiilor în bandă largă și pentru infrastructura de
bandă largă pasivă.

(17)

În ceea ce privește infrastructura, este posibil ca o serie de măsuri întreprinse de statele membre să nu constituie
ajutoare de stat întrucât nu îndeplinesc toate criteriile de la articolul 107 alineatul (1) din TFUE, de exemplu
fiindcă beneficiarul nu desfășoară o activitate economică sau fiindcă nu există efecte asupra schimburilor
comerciale între statele membre sau fiindcă măsura constă în compensare pentru un serviciu de interes economic
general care îndeplinește toate criteriile cauzei Altmark (2). Cu toate acestea, în măsura în care finanțarea infras
tructurii constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE, Comisia ar trebui autorizată să
declare că, în anumite condiții, ajutoarele acordate sunt compatibile cu piața internă și nu sunt supuse obligației
de notificare. Cu privire la infrastructură, ajutoarele de mică valoare pentru proiecte de infrastructură pot
constitui un mod eficient de a susține obiectivele Uniunii, în măsura în care ajutorul diminuează costurile și
limitează o eventuală denaturare a concurenței. Prin urmare, Comisia ar trebui să poată acorda exceptări pentru
ajutorul de stat destinat proiectelor de infrastructură care sprijină obiectivele menționate în prezentul regulament
și alte obiective de interes comun, în special obiectivele Europa 2020 (3). Acestea ar putea include sprijinul pentru
proiecte care implică rețele sau facilități multisectoriale atunci când sunt necesare ajutoare de valori relativ mici.
Cu toate acestea, exceptările pe categorii nu pot fi acordate decât pentru proiecte de infrastructură în cazul cărora
Comisia deține suficientă experiență încât să definească criterii de compatibilitate clare și stricte care să asigure
faptul că riscul de potențială denaturare a concurenței este limitat și că ajutoarele de valoare mare fac în
continuare obiectul notificării în temeiul articolului 108 alineatul (3) din TFUE.

(18)

Este necesar ca, la adoptarea regulamentelor de exceptare a unor categorii de ajutoare de la obligația de notificare
prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din TFUE, Comisia să precizeze scopul ajutoarelor, categoriile de
beneficiari și pragurile care limitează ajutoarele exceptate, condițiile care reglementează cumulul ajutoarelor și
condițiile de monitorizare, pentru asigurarea compatibilității cu piața internă a ajutoarelor care intră sub incidența
prezentului regulament.

(19)

Pragurile pentru fiecare categorie de ajutor pentru care Comisia adoptă un regulament de exceptare pe categorii
pot să fie exprimate fie ca intensitate a ajutoarelor în raport cu totalul costurilor eligibile, fie ca valori maxime ale
ajutorului. În plus, Comisia ar trebui să fie de asemenea autorizată să emită exceptări pe categorii ale anumitor
tipuri de măsuri care presupun ajutor de stat și care, din cauza modului specific în care sunt concepute, nu pot fi
exprimate cu precizie din perspectiva intensității ajutorului sau a sumelor maxime pentru ajutoare, cum este
cazul instrumentelor de inginerie financiară sau al unor forme de măsuri care au scopul de promovare a investi
țiilor în capital de risc. Astfel de măsuri complexe pot implica ajutor la diferite niveluri: beneficiari direcți,
beneficiari intermediari, beneficiari indirecți. Având în vedere importanța tot mai mare a măsurilor de acest gen și
contribuția lor la obiectivele Uniunii, ar trebui să se permită exceptarea acestor măsuri. Prin urmare, în cazul
unor astfel de măsuri, pragurile pentru acordarea ajutorului într-o situație anume ar trebui să poată fi definite din
perspectiva nivelului maxim al sprijinului acordat de stat sau în legătură cu măsura respectivă. Nivelul maxim de
ajutor de stat poate cuprinde un element de ajutor, care poate să nu fie ajutor de stat, cu condiția ca măsura
respectivă să includă cel puțin unele elemente care conțin ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din
TFUE și care nu constituie elemente marginale.

(1) Comunicarea Comisiei – Orientări ale UE pentru aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în cazul dezvoltării rapide a rețelelor de
comunicații în bandă largă (JO C 25, 26.1.2013, p. 1).
(2) Hotărârea din 24 iulie 2003, Altmark Trans GmbH și Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, Rec., p. I-7747.
3
( ) A se vedea Recomandarea 2010/410/UE a Consiliului din 13 iulie 2010 privind orientările generale pentru politicile economice ale
statelor membre și ale Uniunii (JO L 191, 23.7.2010, p. 28) și Decizia 2010/707/UE a Consiliului din 21 octombrie 2010 privind
orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (JO L 308, 24.11.2010, p. 46).
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(20)

Ar putea fi util să se stabilească praguri sau alte condiții adecvate pentru notificarea acordărilor de ajutoare, astfel
încât Comisia să poată examina individual efectele unui anumit ajutor asupra concurenței și asupra schimburilor
comerciale între statele membre și compatibilitatea acestuia cu piața internă.

(21)

Este necesar ca, la adoptarea regulamentelor de exceptare a unor categorii de ajutoare de la obligația de notificare
prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din TFUE, să i se permită Comisiei să precizeze condiții suplimentare
detaliate în vederea asigurării compatibilității cu piața internă a ajutoarelor care intră sub incidența prezentului
regulament.

(22)

Având în vedere dezvoltarea și funcționarea pieței interne, Comisiei ar trebui să i se permită să stabilească, prin
regulament, că anumite ajutoare nu îndeplinesc toate criteriile prevăzute la articolul 107 alineatul (1) din TFUE și
sunt, prin urmare, exceptate de la procedura de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3), cu condiția ca
ajutorul acordat aceleiași întreprinderi pe parcursul unei perioade determinate să nu depășească o anumită
valoare stabilită.

(23)

În conformitate cu articolul 108 alineatul (1) din TFUE, Comisia are obligația de a examina în mod constant toate
sistemele de ajutor de stat existente, în cooperare cu statele membre. În acest scop și în vederea garantării celui
mai înalt grad de transparență posibil și a unui control adecvat, Comisia ar trebui să asigure instituirea unui
sistem fiabil de înregistrare și păstrare a informațiilor privind aplicarea regulamentelor pe care le adoptă, la care
să aibă acces toate statele membre, și, în vederea îndeplinirii acestei obligații, să primească de la statele membre
toate informațiile necesare privind punerea în aplicare a ajutoarelor exceptate de la obligația de notificare care pot
fi examinate și evaluate împreună cu statele membre în cadrul Comitetului consultativ în domeniul ajutorului de
stat. În acest scop, ar trebui să fie posibilă, de asemenea, solicitarea de către Comisie a furnizării acestor
informații, în măsura necesară asigurării eficienței acestor revizuiri.

(24)

Statele membre ar trebui să prezinte rezumate ale informațiilor privind ajutoarele aplicate de acestea și care fac
obiectul unui regulament de exceptare. Pentru a asigura transparența măsurilor adoptate de către statele membre
este necesar ca rezumatele să fie publicate. Odată cu dezvoltarea mijloacelor electronice de comunicare,
publicarea rezumatelor pe site-ul internet al Comisiei constituie o metodă rapidă și eficientă, care asigură
transparență, spre folosul părților interesate. Prin urmare, rezumatele ar trebui să fie publicate pe site-ul internet
al Comisiei.

(25)

Controlul acordării de ajutoare implică probleme de fapt, de drept și economice de natură foarte complexă și
extrem de variate, într-un mediu aflat în continuă schimbare. În consecință, Comisia ar trebui să examineze cu
regularitate categoriile de ajutoare care trebuie exceptate de la obligația de notificare. Comisia ar trebui să poată
abroga sau modifica regulamentele pe care le-a adoptat în temeiul prezentului regulament în cazul în care se
modifică împrejurările referitoare la un element important care a determinat adoptarea acestora sau dacă
dezvoltarea progresivă ori funcționarea pieței interne impune acest lucru.

(26)

Comisia, în strânsă și permanentă legătură cu statele membre, ar trebui să poată defini cu exactitate sfera de
aplicare a regulamentelor și condițiile prevăzute de acestea. Pentru a asigura cooperarea dintre Comisie și
autoritățile competente ale statelor membre, este oportună consultarea Comitetului consultativ în domeniul
ajutorului de stat înainte de adoptarea, de către Comisie, a regulamentelor în temeiul prezentului regulament.

(27)

Proiectele de regulamente și alte documente care urmează să fie examinate de Comitetul consultativ în domeniul
ajutorului de stat, conform prezentului regulament, ar trebui publicate pe site-ul internet al Comisiei, pentru a
asigura transparența.

(28)

Comitetul consultativ în domeniul ajutorului de stat ar trebui consultat anterior publicării unui proiect de
regulament. Cu toate acestea, pentru transparență, proiectul de regulament ar trebui să fie publicat pe site-ul
internet al Comisiei simultan cu consultarea pentru prima dată a Comitetului consultativ de către Comisie,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Exceptări pe categorii
(1) Comisia poate declara, prin intermediul regulamentelor adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la
articolul 8 din prezentul regulament și în conformitate cu articolul 107 din TFUE, că următoarele categorii de ajutoare
sunt compatibile cu piața internă și nu sunt supuse obligației de notificare prevăzute la articolul 108 alineatul (3) din
TFUE:
(a) ajutoarele pentru:
(i)

întreprinderi mici și mijlocii;
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cercetare, dezvoltare și inovare;

(iii) protecția mediului;
(iv)

ocuparea forței de muncă și formare;

(v)

cultură și conservarea patrimoniului;

(vi)

repararea prejudiciului cauzat de calamități naturale;

(vii) repararea prejudiciului cauzat de anumite condiții meteorologice nefavorabile în sectorul pescuitului;
(viii) silvicultură;
(ix)

promovarea produselor din sectorul alimentar care nu sunt incluse în anexa I la TFUE;

(x)

conservarea resurselor biologice marine și de apă dulce;

(xi)

sport;

(xii) transport în cazul rezidenților din regiunile periferice, atunci când ajutorul are caracter social și este acordat
fără a face diferențe în funcție de identitatea transportatorului;
(xiii) infrastructura de bandă largă de bază, pentru măsurile individuale cu valoare redusă destinate infrastructurii
care acoperă rețelele de acces de generație următoare, pentru lucrări de construcții civile aferente comunicațiilor
în bandă largă și pentru infrastructura de bandă largă pasivă, în zone unde nu există infrastructură de acest gen
sau unde nu există probabilitatea dezvoltării infrastructurii de acest gen în viitorul apropiat;
(xiv) infrastructura destinată să sprijine obiectivele enumerate la punctele (i)-(xiii), precum și la litera (b) de la
prezentul alineat, precum și alte obiective de interes comun, în special obiectivele Europa 2020;
(b) ajutoarele care respectă harta aprobată de Comisie pentru fiecare stat membru privind acordarea ajutoarelor
regionale.
(2)

Regulamentele prevăzute la alineatul (1) trebuie să precizeze, pentru fiecare categorie de ajutor:

(a) scopul ajutorului;
(b) categoriile de beneficiari;
(c) pragurile exprimate ca intensitate a ajutoarelor în raport cu totalul costurilor eligibile sau ca valori maxime ale
ajutorului sau, în cazul anumitor tipuri de ajutor pentru care poate fi dificil să se identifice intensitatea sau valoarea
maximă a ajutorului cu precizie, în special în cazul instrumentelor de inginerie financiară sau a investițiilor în capital
de risc sau al unor instrumente de natură similară, din perspectiva nivelului maxim al sprijinului acordat de stat
pentru sau în legătură cu măsura respectivă, fără a aduce atingere calificării măsurilor vizate din perspectiva
articolului 107 alineatul (1) din TFUE;
(d) condițiile care reglementează cumulul ajutoarelor;
(e) condițiile de monitorizare, în conformitate cu articolul 3.
(3)

În plus, regulamentele menționate la alineatul (1) pot, în special:

(a) să stabilească praguri sau alte condiții pentru notificarea acordărilor de ajutoare individuale;
(b) să excludă anumite sectoare din sfera lor de aplicare;
(c) să impună condiții suplimentare privind compatibilitatea ajutoarelor exceptate în temeiul acestor regulamente.
Articolul 2
De minimis
(1) Prin intermediul unui regulament adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8 din prezentul
regulament, Comisia poate decide că, având în vedere dezvoltarea și funcționarea pieței interne, anumite ajutoare nu
îndeplinesc toate criteriile prevăzute la articolul 107 alineatul (1) din TFUE și că, prin urmare, acestea sunt exceptate de
la procedura de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din TFUE, cu condiția ca ajutoarele acordate aceleiași
întreprinderi pe parcursul unei perioade determinate să nu depășească o anumită valoare stabilită.
(2) La cererea Comisiei, statele membre îi comunică acesteia, în orice moment, orice informații suplimentare legate de
ajutoarele exceptate în conformitate cu alineatul (1).
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Articolul 3
Transparență și monitorizare
(1) La adoptarea regulamentelor în temeiul articolului 1, Comisia va impune statelor membre norme detaliate pentru
a asigura transparența și monitorizarea ajutoarelor exceptate de la obligația de notificare în conformitate cu respectivele
regulamente. Aceste norme constau, în special, în cerințele prevăzute la alineatele (2), (3) și (4).
(2) La punerea în aplicare a schemelor de ajutor sau a ajutoarelor individuale acordate în afara unei scheme, care au
fost exceptate în temeiul regulamentelor menționate la articolul 1 alineatul (1), statele membre transmit Comisiei, în
vederea publicării pe site-ul internet al Comisiei, rezumate ale informațiilor privind aceste scheme de ajutor sau ajutoare
individuale care nu sunt incluse în schemele de ajutor exceptate.
(3) Statele membre înregistrează și compilează toate informațiile privind aplicarea exceptărilor pe categorii. În cazul
în care Comisia deține informații care generează îndoieli privind aplicarea corespunzătoare a unui regulament de
exceptare, statele membre îi transmit orice informații pe care aceasta le consideră necesare pentru a evalua conformitatea
unui ajutor cu regulamentul în cauză.
(4) Cel puțin o dată pe an, statele membre transmit Comisiei un raport privind aplicarea exceptărilor pe categorii, în
conformitate cu cerințele specifice ale Comisiei, de preferință în format electronic. Comisia asigură accesul tuturor
statelor membre la rapoartele menționate anterior. Comitetul prevăzut la articolul 7 examinează și evaluează aceste
rapoarte o dată pe an.

Articolul 4
Perioada de valabilitate și modificarea regulamentelor
(1) Regulamentele adoptate în temeiul articolelor 1 și 2 se aplică pe o perioadă determinată. Ajutoarele exceptate
printr-un regulament adoptat în temeiul articolelor 1 și 2 sunt exceptate pe perioada de valabilitate a respectivului
regulament și pe parcursul perioadei de adaptare prevăzute la alineatele (2) și (3) ale prezentului articol.
(2) Regulamentele adoptate în temeiul articolelor 1 și 2 pot fi abrogate sau modificate în cazul în care se modifică
împrejurările referitoare la un element important care a determinat adoptarea acestora sau dacă dezvoltarea progresivă
ori funcționarea pieței interne impune acest lucru. În acest caz, noul regulament prevede o perioadă de adaptare de șase
luni pentru ajustarea ajutoarelor care intrau sub incidența regulamentului anterior.
(3) Regulamentele adoptate în temeiul articolelor 1 și 2 prevăd o perioadă în conformitate cu alineatul (2) de la
prezentul articol pentru cazul în care aplicarea acestora nu este prelungită în momentul expirării.

Articolul 5
Raportul de evaluare
Din cinci în cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului
regulament. Aceasta prezintă Comitetului prevăzut la articolul 7 un proiect de raport în vederea evaluării.

Articolul 6
Audierea părților interesate
Când intenționează să adopte un regulament, Comisia publică un proiect al acestuia pentru a permite tuturor
persoanelor și organizațiilor interesate să își prezinte observațiile într-un termen rezonabil stabilit de Comisie, care în
nici un caz nu poate fi mai scurt de o lună.

Articolul 7
Comitetul consultativ în domeniul ajutorului de stat
Se instituie Comitetul consultativ în domeniul ajutorului de stat (denumit în continuare „Comitetul”). Acesta este format
din reprezentanți ai statelor membre și este prezidat de un reprezentant al Comisiei.
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Articolul 8
Consultarea Comitetului
(1)

Comisia consultă Comitetul:

(a) în același timp cu publicarea oricărui proiect de regulament în conformitate cu articolul 6;
(b) înainte de adoptarea oricărui regulament.
(2) Consultarea comitetului are loc în cadrul unei reuniuni convocate de Comisie. Proiectele și documentele care
urmează să fie examinate se anexează convocării și pot fi publicate pe site-ul internet al Comisiei. Reuniunea are loc în
termen de cel puțin două luni de la data trimiterii convocării.
Acest termen poate fi redus în cazul consultărilor prevăzute la alineatul (1) litera (b), precum și în cazuri de urgență sau
pentru simpla prorogare a unui regulament.
(3) Reprezentantul Comisiei prezintă Comitetului proiectul măsurilor care urmează să fie adoptate. Comitetul emite
un aviz privind proiectul în termenul pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența subiectului în cauză, dacă
este necesar prin vot.
(4) Avizul este consemnat într-un proces-verbal. În plus, fiecare stat membru are dreptul de a solicita ca poziția sa să
fie consemnată în procesul-verbal. Comitetul poate recomanda publicarea avizului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(5) Comisia ține seama în cea mai mare măsură de avizul emis de Comitet. Aceasta informează Comitetul asupra
modului în care avizul său este luat în considerare.
Articolul 9
Abrogare
Regulamentul (CE) nr. 994/98 se abrogă.
Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul
de corespondență din anexa II.
Articolul 10
Intrarea 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, 13 iulie 2015.
Pentru Consiliu
Președintele
F. ETGEN
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ANEXA I
REGULAMENTUL ABROGAT ȘI MODIFICAREA SA

Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului

(JO L 142, 14.5.1998, p. 1)

Regulamentul (UE) nr. 733/2013 al Consiliului

(JO L 204, 31.7.2013, p. 11)

ANEXA II
TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (CE) nr. 994/98

Prezentul regulament

Articolele 1-8

Articolele 1-8

—

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

—

Anexa I

—

Anexa II
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REGULAMENTUL (UE) 2015/1589 AL CONSILIULUI
din 13 iulie 2015
de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene (text codificat)
(Text cu relevanță pentru SEE)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 109,
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
având în vedere avizul Parlamentului European (1),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului (2) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial (3). Este
necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(2)

Fără a aduce atingere regulilor procedurale speciale stabilite prin regulamente pentru anumite sectoare, prezentul
regulament ar trebui să se aplice ajutorului din toate sectoarele; întrucât, în sensul aplicării articolelor 93 și 107
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia deține, în temeiul articolului 108 din TFUE,
competența specifică de a decide asupra compatibilității ajutoarelor de stat cu piața internă atunci când
examinează ajutoarele de stat existente, atunci când adoptă decizii privind ajutorul nou sau ajutorul modificat și
atunci când ia măsuri în cazul nerespectării deciziilor sale sau a obligațiilor privind notificarea.

(3)

În contextul sistemului modernizat al normelor privind ajutoarele de stat menite să contribuie la punerea în
aplicare a strategiei Europa 2020 pentru creștere și la consolidarea bugetară, articolul 107 din TFUE ar trebui să
se aplice în mod eficient și uniform în întreaga Uniune. Regulamentul (CE) nr. 659/1999 a consolidat practica
anterioară a Comisiei de a spori securitatea juridică și de a sprijini dezvoltarea politicii în domeniul ajutoarelor de
stat într-un mediu transparent.

(4)

Pentru a asigura securitatea juridică, este necesară definirea situațiilor în care un ajutor trebuie considerat ajutor
existent. Realizarea și consolidarea pieței interne constituie un proces treptat, reflectat în evoluția permanentă a
politicii în domeniul ajutorului de stat. Ca urmare a acestei evoluții, este posibil ca anumite măsuri, care în
momentul punerii în aplicare nu reprezentau ajutor de stat, să fi devenit între timp ajutor.

(5)

În conformitate cu articolul 108 alineatul (3) din TFUE, orice proiect de acordare a unui nou ajutor trebuie
notificat Comisiei și nu poate fi pus în aplicare decât după autorizarea acestuia de către Comisie.

(6)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), statele membre au
obligația de a coopera cu Comisia și de a-i furniza toate informațiile necesare pentru a-i permite Comisiei să își
îndeplinească îndatoririle în conformitate cu prezentul regulament.

(7)

Termenul în care Comisia urmează să efectueze examinarea preliminară a ajutorului notificat ar trebui să fie
stabilit la două luni de la data primirii notificării complete sau a primirii unei declarații temeinic argumentate din
partea statului membru în cauză, prin care acesta consideră notificarea completă, deoarece informațiile
suplimentare solicitate de Comisie nu sunt disponibile sau au fost deja furnizate. Din motive de securitate
juridică, examinarea respectivă trebuie să se finalizeze printr-o decizie.

(1) Avizul din 29 aprilie 2015 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(2) Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene (JO L 83, 27.3.1999, p. 1).
(3) A se vedea anexa I.
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(8)

În toate cazurile în care, în urma examinării preliminare, Comisia nu poate decide dacă ajutorul este compatibil
cu piața internă, trebuie să se deschidă o procedură formală de investigare, pentru a permite Comisiei să obțină
toate informațiile necesare pentru evaluarea compatibilității ajutorului și pentru a permite părților interesate să își
prezinte observațiile. Drepturile părților interesate pot fi cel mai bine protejate în cadrul procedurii formale de
investigare descrise la articolul 108 alineatul (2) din TFUE.

(9)

Pentru a evalua compatibilitatea cu piața internă a oricărui ajutor de stat notificat sau ilegal, pentru care Comisia
are competența exclusivă în temeiul articolului 108 din TFUE, în scopul asigurării aplicării normelor privind
ajutoarele de stat, ar trebui să se garanteze competența Comisiei de a solicita oricărei întreprinderi, asociații de
întreprinderi sau oricărui stat membru toate informațiile necesare referitoare la piață, atunci când are îndoieli cu
privire la compatibilitatea măsurii vizate cu normele Uniunii și a inițiat, prin urmare, procedura formală de
investigare. În special, Comisia ar trebui să se prevaleze de această competență în cazurile în care se impune o
evaluare de fond complexă. Atunci când decide să se prevaleze de această competență, Comisia ar trebui să țină
seama în mod corespunzător de durata examinării preliminare.

(10)

În scopul de a evalua compatibilitatea unei măsuri de ajutor după inițierea procedurii formale de investigare, în
special în ceea ce privește unele cazuri complexe din punct de vedere tehnic care fac obiectul unei evaluări de
fond, Comisia ar trebui să fie în măsură, printr-o simplă cerere sau printr-o decizie, să solicite oricărei
întreprinderi, asociații de întreprinderi sau oricărui stat membru să furnizeze toate informațiile referitoare la piață
necesare pentru finalizarea evaluării sale, în cazul în care informațiile furnizate de statul membru vizat în cursul
examinării preliminare nu sunt suficiente, ținând seama în mod corespunzător de principiul proporționalității, în
special pentru întreprinderile mici și mijlocii.

(11)

Din perspectiva relației speciale dintre beneficiarii de ajutor și statul membru vizat, Comisia ar trebui să poată
solicita informații din partea unui beneficiar de ajutor numai în acord cu statul membru vizat. Furnizarea de
informații de către beneficiarul măsurii de ajutor în cauză nu constituie un temei juridic pentru negocierile
bilaterale dintre Comisie și beneficiarul respectiv.

(12)

Comisia ar trebui să selecteze destinatarii cererilor de informații pe baza unor criterii obiective, adecvate pentru
fiecare caz, asigurând totodată faptul că, atunci când cererea este adresată unui eșantion de întreprinderi sau
asociații de întreprinderi, eșantionul de respondenți este reprezentativ în cadrul fiecărei categorii. Informațiile
solicitate ar trebui să consiste în special în date faptice referitoare la întreprindere și la piață și o analiză factuală a
funcționării pieței.

(13)

În calitate de inițiator al procedurii, Comisia ar trebui să fie responsabilă de verificarea atât a transmiterii informa
țiilor de către statele membre, întreprinderi sau asociații de întreprinderi, cât și a confidențialității prezumate
pentru divulgarea informațiilor.

(14)

Prin impunerea unor amenzi și penalități cu titlu cominatoriu proporționale, Comisia ar trebui să fie în măsură
să se asigure că întreprinderile sau, după caz, asociațiile de întreprinderi dau curs cererilor de informații care le
sunt adresate. La stabilirea valorilor amenzilor și penalităților cu titlu cominatoriu, Comisia ar trebui să țină
seama în mod corespunzător de principiile proporționalității și adecvării, în special în ceea ce privește întreprin
derile mici și mijlocii. Drepturile părților cărora li se solicită informațiile ar trebui să fie protejate, oferindu-li-se
acestora posibilitatea de a-și face cunoscute punctele de vedere înainte de orice decizie de impunere a unor
amenzi sau a unor penalități cu titlu cominatoriu. Curtea de Justiție a Uniunii Europene ar trebui să aibă
competență nelimitată cu privire la aceste amenzi și penalități cu titlu cominatoriu, în temeiul articolului 261 din
TFUE.

(15)

Ținând seama în mod corespunzător de principiile proporționalității și adecvării, Comisia ar trebui să poată
reduce penalitățile cu titlu cominatoriu sau le poate elimina în întregime atunci când destinatarii cererilor
furnizează în cele din urmă informațiile solicitate, deși după expirarea termenului.

(16)

Amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu nu sunt aplicabile statelor membre, deoarece acestora le revine
obligația de a coopera sincer cu Comisia, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din TUE, și de a furniza
acesteia toate informațiile necesare pentru a-i permite să își îndeplinească sarcinile care îi revin în temeiul
prezentului regulament.

(17)

După analizarea observațiilor prezentate de părțile interesate, Comisia ar trebui să încheie examinarea printr-o
decizie finală de îndată ce îndoielile sale au fost eliminate, întrucât, în cazul în care examinarea nu se finalizează
într-o perioadă de 18 luni de la data deschiderii procedurii, este necesar ca statul membru în cauză să aibă posibi
litatea de a solicita o decizie, pe care Comisia trebuie să o adopte în termen de două luni.
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(18)

Pentru a proteja dreptul la apărare al statului membru vizat, acesta ar trebui să primească copii ale cererilor de
informații transmise altor state membre, întreprinderilor sau asociațiilor de întreprinderi și ar trebui să fie în
măsură să își prezinte observațiile cu privire la comentariile primite. Statul membru vizat ar trebui, de asemenea,
să fie informat cu privire la denumirea întreprinderilor sau asociațiilor de întreprinderi consultate, în măsura în
care respectivele nu au arătat un interes legitim privind protecția identității lor.

(19)

Comisia ar trebui să ia în considerare în mod corespunzător interesul legitim al întreprinderilor în ceea ce
privește protejarea secretelor comerciale ale acestora. Comisia nu ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza în
nicio decizie informațiile confidențiale furnizate de respondenți, care nu pot fi agregate sau al căror caracter
anonim nu poate fi asigurat, cu excepția cazului în care a obținut în prealabil acordul respondenților privind
divulgarea acestor informații statului membru vizat.

(20)

În cazurile în care informațiile marcate drept confidențiale nu par să intre sub incidența obligației de păstrare a
secretului profesional, este oportun să se instituie un mecanism prin care Comisia să poată decide în ce măsură
astfel de informații pot fi divulgate. Orice astfel de decizie de a respinge o cerere de a considera informațiile drept
confidențiale ar trebui să indice un termen la sfârșitul căruia informațiile vor fi divulgate, astfel încât respondentul
să poate utiliza orice protecție juridică pe care o are la dispoziție, inclusiv orice măsură provizorie.

(21)

Pentru a asigura aplicarea corectă și efectivă a regulilor privind ajutorul de stat, Comisia trebuie să aibă posibi
litatea de a revoca o decizie întemeiată pe informații eronate.

(22)

Pentru a asigura respectarea articolului 108 din TFUE, în special a obligației de notificare și a clauzei suspensive
prevăzute la articolul 108 alineatul (3), Comisia trebuie să examineze toate cazurile de ajutor ilegal. Pentru
considerente de transparență și securitate juridică, trebuie adoptate procedurile de urmat în astfel de cazuri.
Atunci când un stat membru nu a respectat obligația de notificare sau clauza suspensivă, Comisia nu este obligată
să respecte termene.

(23)

Comisia ar trebui să poată analiza, din proprie inițiativă, informații provenind din orice sursă privind ajutoarele
ilegale, cu scopul de a asigura respectarea articolului 108 din TFUE și, în special, a obligației de notificare și a
clauzei suspensive prevăzute la articolul 108 alineatul (3) din TFUE și de a evalua compatibilitatea ajutoarelor cu
piața internă.

(24)

În cazul ajutorului ilegal, Comisia trebuie să aibă dreptul de a obține toate informațiile necesare pentru a adopta o
decizie și pentru a restabili imediat, atunci când este cazul, concurența nedenaturată. În consecință, este necesar
să i se permită Comisiei să adopte măsuri provizorii adresate statelor membre în cauză. Măsurile provizorii pot
consta în ordine de furnizare a informațiilor, ordine de suspendare sau ordine de recuperare.În caz de
nerespectare a unui ordin de furnizare a informațiilor, Comisia trebuie să poată lua o decizie pe baza informațiilor
disponibile și, în cazul nerespectării unui ordin de suspendare sau de recuperare, să poată sesiza direct Curtea de
Justiție, în conformitate cu articolul 108 alineatul (2) al doilea paragraf din TFUE.

(25)

În cazul ajutoarelor ilegale care nu sunt compatibile cu piața internă, trebuie restabilită concurența efectivă. În
acest scop, este necesară recuperarea fără întârziere a ajutorului, inclusiv a dobânzii. Este necesar ca recuperarea
să se realizeze în conformitate cu procedurile de drept național. Aplicarea acestor proceduri nu trebuie să ridice
obstacole în calea restabilirii concurenției nedenaturate, prin împiedicarea executării imediate și efective a deciziei
Comisiei. Pentru a obține acest rezultat, statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura
efectul util al deciziei Comisiei.

(26)

Din considerente de securitate juridică, trebuie să se stabilească în ceea ce privește ajutorul ilegal, un termen de
prescripție de zece ani, după expirarea căruia recuperarea ajutorului să nu mai poată fi dispusă.

(27)

Din motive de securitate juridică, este necesar să se stabilească termenele de prescripție pentru impunerea și
executarea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu.

(28)

Utilizarea abuzivă a ajutorului poate avea asupra funcționării pieței comune efecte similare cu cele ale ajutorului
ilegal și, de aceea, trebuie tratată în temeiul unor proceduri similare. Spre deosebire de ajutorul ilegal, ajutorul
susceptibil de a fi fost utilizat abuziv a fost aprobat anterior de către Comisie. În consecință, Comisiei nu trebuie
să i se permită să recurgă la un ordin de recuperare în cazul utilizării abuzive a ajutorului.
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(29)

În conformitate cu articolul 108 alineatul (1) din TFUE, Comisia, în cooperare cu statele membre, are obligația de
a examina permanent toate schemele de ajutoare existente. Pentru considerente de transparență și securitate
juridică, este necesar să se precizeze sfera de aplicare a cooperării prevăzute la acest articol.

(30)

Pentru a asigura compatibilitatea schemelor de ajutor existente cu piața internă, și în conformitate cu
articolul 108 alineatul (1) din TFUE, Comisia trebuie să propună măsuri adecvate în cazul în care o schemă de
ajutor existentă nu este sau nu mai este compatibilă cu piața internă și trebuie să inițieze procedura prevăzută la
articolul 108 alineatul (2) din TFUE în cazul în care statul membru în cauză refuză să pună în aplicare măsurile
propuse.

(31)

Este necesar să se stabilească toate posibilitățile acordate terților pentru a-și apăra interesele în cadrul procedurilor
privind ajutorul de stat.

(32)

Plângerile reprezintă o sursă esențială de informații în vederea detectării încălcărilor normelor Uniunii în
domeniul ajutoarelor de stat. Pentru a asigura calitatea plângerilor prezentate Comisiei și, în același timp,
transparența și securitatea juridică, este necesară stabilirea condițiilor pe care ar trebui să le îndeplinească o
plângere astfel încât Comisia să intre în posesia informaților privind un ajutor presupus ilegal și să declanșeze
procedura de examinare preliminară. Plângerile care nu îndeplinesc aceste condiții ar trebui să aibă regimul unor
informații generale referitoare la piață și nu ar trebui să ducă neapărat la o investigație ex officio.

(33)

Reclamanților ar trebui să le revină obligația de a face dovada faptului că sunt părți interesate în sensul
articolului 108 alineatul (2) din TFUE și al articolului 1 litera (h) din prezentul regulament. De asemenea, acestora
ar trebui să le revină obligația de a furniza o serie de informații într-o formă pe care Comisia ar trebui să fie
abilitată să o stabilească printr-o dispoziție de punere în aplicare. Pentru a nu-i descuraja pe reclamanții potențiali,
dispoziția de punere în aplicare ar trebui să asigure faptul că cerințele pentru prezentarea de către partea
interesată a unei plângeri nu sunt împovărătoare.

(34)

Pentru a se asigura abordarea consecventă de către Comisie a unor chestiuni similare în cadrul pieței interne, este
oportun să se instituie un temei juridic specific privind lansarea de investigații pe anumite sectoare ale economiei
sau pe anumite instrumente de ajutor în mai multe state membre. Din motive de proporționalitate și din
perspectiva sarcinii administrative ridicate pe care o presupun astfel de investigații, anchetele sectoriale ar trebui
să fie întreprinse numai atunci când informațiile disponibile justifică o suspiciune rezonabilă conform căreia
măsurile privind ajutoarele de sat dintr-un anumit sector pot restricționa sau denatura în mod semnificativ
concurența pe piața internă în mai multe state membre sau conform căreia măsurile de ajutor existente dintr-un
anumit sector în mai multe state membre nu sunt sau nu mai sunt compatibile cu piața internă. Astfel de anchete
ar permite Comisiei să trateze în mod eficient și transparent aspectele orizontale privind ajutoarele de stat și să
obțină o viziune globală ex ante a sectorului vizat.

(35)

Pentru a permite Comisiei să monitorizeze eficient respectarea deciziilor Comisiei și pentru a facilita cooperarea
dintre Comisie și statele membre în vederea examinării permanente, în conformitate cu articolul 108 alineatul (1)
din TFUE, a tuturor schemelor de ajutor existente din statele membre, este necesară instituirea unei obligații
generale de raportare privind toate schemele de ajutor existente.

(36)

În cazul în care Comisia are îndoieli serioase privind respectarea deciziilor sale, ar trebui să aibă la dispoziția sa
instrumente suplimentare care să îi permită obținerea informațiilor necesare pentru a verifica dacă deciziile sale
sunt respectate efectiv. În acest scop, vizitele de control la fața locului sunt un instrument adecvat și util, mai ales
în cazurile de posibilă utilizare abuzivă a ajutorului. În consecință, Comisia ar trebui împuternicită să efectueze
vizite de control la fața locului și ar trebui să beneficieze de cooperarea autorităților competente din statele
membre în cazul în care o întreprindere se opune unei astfel de vizite.

(37)

Consecvența în aplicarea normelor privind ajutoarele de stat impune stabilirea de măsuri pentru cooperarea între
instanțele statelor membre și Comisie. O astfel de cooperare este relevantă pentru toate instanțele statelor
membre care aplică articolul 107 alineatul (1) și articolul 108 din TFUE, indiferent de context. În special,
instanțele naționale ar trebui să se poată adresa Comisiei pentru a obține informații sau pentru a obține avizul
acesteia în ceea ce privește unele aspecte legate de aplicarea normelor în materia ajutoarelor de stat. Comisia ar
trebui să fie, de asemenea, în măsură să prezinte observații scrise sau orale instanțelor care trebuie să aplice
articolul 107 alineatul (1) sau articolul 108 din TFUE. Atunci când oferă asistență instanțelor naționale în acest
sens, Comisia ar trebui să acționeze în conformitate cu atribuția de apărare a interesului public care îi revine.

(38)

Observațiile și avizele Comisiei nu ar trebui să aducă atingere articolului 267 din TFUE și nu ar trebui să aibă
forță juridică obligatorie pentru instanțele naționale. Respectivele observații ar trebui prezentate în conformitate
cu normele de procedură și practicile naționale, inclusiv cu normele de garantare a drepturilor părților, cu
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respectarea deplină a independenței instanțelor naționale. Observațiile prezentate de Comisie din proprie inițiativă
ar trebui să se limiteze la cazurile care sunt importante pentru aplicarea coerentă a articolului 107 alineatul (1)
sau a articolului 108 din TFUE, în special în cazurile care sunt importante pentru aplicarea sau dezvoltarea în
continuare a jurisprudenței Uniunii în materie de ajutoare de stat.
(39)

Din considerente de transparență și securitate juridică, este oportună asigurarea publicității deciziilor Comisiei, cu
respectarea în același timp a principiului conform căruia deciziile privind cazurile de ajutor de stat se adresează
statelor membre în cauză. În consecință, este necesară publicarea tuturor deciziilor care pot afecta interesele
părților interesate, fie integral, fie în rezumat, sau punerea la dispoziția părților interesate de copii ale deciziilor
care nu au fost publicate deloc sau nu au fost publicate integral.

(40)

În momentul publicării deciziilor, Comisia ar trebui să respecte normele privind secretul profesional, și anume
protecția tuturor informațiilor confidențiale și a datelor cu caracter personal, în conformitate cu articolul 339 din
TFUE.

(41)

Comisia, în strânsă colaborare cu Comitetul consultativ privind ajutoarele de stat, ar trebui să poată adopta
dispoziții de punere în aplicare prin care să stabilească norme detaliate privind procedurile prevăzute în prezentul
regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1
Definiții
În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:
(a) „ajutor” înseamnă orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la articolul 107 alineatul (1) din TFUE;
(b) „ajutor existent” înseamnă:
(i)

fără a aduce atingere articolelor 144 și 172 din Actul de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei, punctului 3 și
apendicelui la Anexa IV la Actul de aderare a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a
Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a Sloveniei și a Slovaciei, punctelor 2 și 3 litera (b) și apendicelui la Anexa V la
Actul de aderare a Bulgariei și a României sau punctelor 2 și 3 litera (b) și apendicelui la Anexa IV la Actul de
aderare a Croației, orice ajutor care a existat înainte de intrarea în vigoare a TFUE în aceste state membre,
respectiv schemele de ajutor și ajutoarele individuale puse în aplicare anterior și care se aplică și ulterior intrării
în vigoare a TFUE în statele membre respective;

(ii) ajutorul autorizat, respectiv schemele de ajutor și ajutoarele individuale care au fost autorizate de Comisie sau de
Consiliu;
(iii) ajutorul considerat a fi fost autorizat în temeiul articolului 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999
sau al articolului 4 alineatul (6) din prezentul regulament, sau înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului
(CE) nr. 659/1999 dar în conformitate cu această procedură;
(iv) ajutorul considerat ajutor existent în temeiul articolului 17 din prezentul regulament;
(v) ajutorul considerat ajutor existent deoarece se poate dovedi că, în momentul punerii în aplicare, nu reprezenta
un ajutor și că a devenit ajutor ulterior, datorită evoluției pieței interne și fără să fi fost modificat de statul
membru. Atunci când anumite măsuri devin ajutoare ca urmare a liberalizării unei activități în conformitate cu
dreptul Uniunii, astfel de măsuri nu sunt considerate ajutor existent după data fixată pentru liberalizare;
(c) „ajutor nou” înseamnă orice ajutor, respectiv orice schemă de ajutor și orice ajutor individual care nu este ajutor
existent, inclusiv modificările ajutoarelor existente;
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(d) „schemă de ajutor” înseamnă orice act în baza căruia, fără a fi necesare măsuri suplimentare de punere în aplicare,
pot fi acordate alocări individuale de ajutor întreprinderilor definite în mod general și abstract, precum și orice act în
baza căruia ajutorul, care nu este legat de un anumit proiect, poate fi acordat uneia sau mai multor întreprinderi
pentru o perioadă de timp nedeterminată și/sau într-un cuantum nedeterminat;
(e) „ajutor individual” înseamnă orice ajutor de stat care nu este acordat în baza unei scheme de ajutor de stat sau este
acordat în baza unei scheme, dar trebuie notificat în mod individual;
(f) „ajutor ilegal” înseamnă un ajutor de stat nou, pus în aplicare cu încălcarea condițiilor prevăzute la articolul 108
alineatul (3) din TFUE;
(g) „ajutor de stat utilizat abuziv” înseamnă ajutorul folosit de către beneficiar cu încălcarea unei decizii adoptate în
temeiul articolului 4 alineatul (3), al articolului 7 alineatul (3) sau (4) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 ori în
temeiul articolului 4 alineatul (3) sau al articolului 9 alineatul (3) sau (4) din prezentul regulament;
(h) „persoană interesată” înseamnă orice stat membru și orice persoană, întreprindere sau asociație de întreprinderi ale
căror interese pot fi afectate de acordarea unui ajutor, în special beneficiarul ajutorului, întreprinderile concurente și
asociațiile profesionale.
CAPITOLUL II
PROCEDURA PRIVIND AJUTORUL NOTIFICAT

Articolul 2
Notificarea unui ajutor nou
(1) Cu excepția cazului în care se prevede altfel în regulamentele adoptate în temeiul articolului 109 din TFUE sau în
temeiul altor dispoziții relevante din acesta, orice proiect de acordare a unui ajutor nou se notifică în timp util Comisiei
de către statul membru în cauză. Comisia informează fără întârziere statul membru în cauză asupra primirii notificării.
(2) Statul membru furnizează în notificare toate informațiile necesare pentru a permite Comisiei să adopte o decizie
în temeiul articolelor 4 și 9 (denumită în continuare „notificare completă”).

Articolul 3
Clauza suspensivă
Ajutorul care trebuie notificat în temeiul articolului 2 alineatul (1) nu poate fi acordat decât în cazul în care Comisia a
adoptat, sau se consideră că a adoptat, o decizie de autorizare a acestuia.

Articolul 4
Examinarea preliminară a notificării și deciziile Comisiei
(1) Comisia examinează notificarea imediat după primirea acesteia. Fără a aduce atingere articolului 10, Comisia
adoptă o decizie în temeiul alineatelor (2), (3) sau (4) ale prezentului articol.
(2) În cazul în care, după o examinare preliminară, Comisia constată că măsura notificată nu constituie un ajutor, ea
consemnează acest lucru printr-o decizie.
(3) În cazul în care, după o examinare preliminară, Comisia constată că nu există îndoieli privind compatibilitatea
unei măsuri notificate cu piața internă, în măsura în care intră în sfera de aplicare a articolului 107 alineatul (1) din
TFUE, aceasta decide că măsura este compatibilă cu piața internă (denumită în continuare „decizie de a nu ridica
obiecții”). Decizia precizează excepția aplicată în temeiul TFUE.
(4) În cazul în care, după o examinare preliminară, Comisia constată că există îndoieli privind compatibilitatea unei
măsuri notificate cu piața internă, aceasta decide să inițieze procedura prevăzută la articolul 108 alineatul (2) din TFUE
(denumită în continuare „decizie de deschidere a procedurii formale de investigare”).
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(5) Deciziile prevăzute la alineatele (2), (3) și (4) de la prezentul articol se adoptă în termen de două luni. Termenul
curge din ziua următoare primirii unei notificări complete. Notificarea se consideră completă dacă, în termen de două
luni de la primirea acesteia sau de la primirea oricărei informații suplimentare solicitate, Comisia nu mai solicită alte
informații. Termenul poate fi prelungit prin acordul atât al Comisiei, cât și al statului membru în cauză. Când este cazul,
Comisia poate fixa termene mai reduse.
(6) În cazul în care Comisia nu adoptă o decizie în conformitate cu alineatul (2), (3) sau (4) în termenul precizat la
alineatul (5), ajutorul se consideră a fi autorizat de către Comisie. În consecință, statul membru în cauză poate pune în
aplicare măsurile respective, după informarea prealabilă a Comisiei cu privire la aceasta, cu excepția cazului în care
Comisia adoptă o decizie în temeiul prezentului articol în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea informării.

Articolul 5
Cerere de informații adresată statului membru care transmite notificarea
(1) În cazul în care consideră că informațiile furnizate de statul membru în cauză în legătură cu o măsură notificată
în temeiul articolului 2 sunt incomplete, Comisia solicită toate informațiile suplimentare necesare. Atunci când un stat
membru răspunde unei astfel de solicitări, Comisia îl informează asupra primirii răspunsului.
(2) În cazurile în care statul membru în cauză nu furnizează informațiile solicitate în termenul stabilit de Comisie sau
furnizează informații incomplete, Comisia îi transmite o atenționare prin care acordă un termen suplimentar rezonabil
pentru furnizarea informațiilor.
(3) Notificarea se consideră retrasă în cazul în care informațiile solicitate nu sunt furnizate în termenul stabilit, cu
excepția cazului în care, înainte de expirarea termenului, fie termenul a fost prelungit prin acordul atât al Comisiei, cât și
al statului membru în cauză, fie statul membru în cauză, într-o declarație temeinic motivată, informează Comisia cu
privire la faptul că apreciază notificarea ca fiind completă, deoarece informațiile suplimentare solicitate nu sunt
disponibile sau au fost deja furnizate. În acest caz, termenul prevăzut la articolul 4 alineatul (5) curge din ziua
următoare primirii declarației. În cazul în care notificarea se consideră retrasă, Comisia informează statul membru
asupra acestui fapt.

Articolul 6
Procedura formală de investigare
(1) Decizia de a deschide procedura formală de investigare sintetizează elementele relevante de fapt și de drept,
include o evaluare preliminară a Comisiei cu privire la caracterul de ajutor de stat al măsurii propuse și indică îndoielile
privind compatibilitatea acesteia cu piața internă. Prin decizie, se solicită statului membru în cauză și celorlalte persoane
interesate să își prezinte observațiile într-un termen stabilit, care în mod normal nu depășește o lună. În cazuri
întemeiate, Comisia poate prelungi termenul stabilit.
(2) Observațiile primite sunt transmise statului membru în cauză. În cazul în care o parte interesată o cere, pe baza
unui potențial prejudiciu, identitatea acesteia nu este dezvăluită statului membru în cauză. Statul membru în cauză poate
răspunde observațiilor transmise într-un termen stabilit, care în mod normal nu depășește o lună. În cazuri întemeiate,
Comisia poate prelungi termenul stabilit.

Articolul 7
Cerere de informații adresată altor surse
(1) După inițierea procedurii formale de investigare prevăzute la articolul 6, în special în ceea ce privește unele cazuri
complexe din punct de vedere tehnic care fac obiectul unei evaluări de fond, în cazul în care informațiile furnizate de
statul membru vizat în cursul examinării preliminare nu sunt suficiente, Comisia poate solicita oricărui stat membru,
oricărei întreprinderi sau asociații de întreprinderi să furnizeze toate informațiile referitoare la piață necesare pentru a-i
permite să își finalizeze evaluarea măsurii aflate în discuție, ținând seama în mod corespunzător de principiul proporțio
nalității, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.
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Comisia poate solicita informații numai:

(a) dacă se limitează la procedurile formale de investigare care au fost identificate de Comisie ca fiind ineficace până în
prezent; și
(b) în măsura în care sunt vizați beneficiarii de ajutor, dacă statul membru vizat este de acord cu cererea.
(3) Întreprinderile sau asociațiile de întreprinderi care furnizează informații ca urmare a unei cereri din partea
Comisiei privind informații referitoare la piață în temeiul alineatelor (6) și (7) transmit răspunsul lor simultan Comisiei și
statului membru vizat, în măsura în care documentele furnizate nu includ informații care sunt confidențiale referitor la
statul membru vizat.
Comisia gestionează și monitorizează transmiterea informațiilor între statele membre, între întreprinderi sau asociații de
întreprinderi și verifică confidențialitatea prezumată a informațiilor transmise.
(4) Comisia solicită numai informații care se află la dispoziția unui stat membru, a unei întreprinderi sau asociații de
întreprinderi vizate de cerere.
(5) Statele membre furnizează informațiile pe baza unei cereri simple și într-un termen stabilit de Comisie, care nu ar
trebui să depășească, în mod normal, o lună. În cazul în care statul membru nu furnizează informațiile solicitate în
termen sau furnizează informații incomplete, Comisia îi transmite o atenționare.
(6) Comisia poate să solicite, printr-o simplă cerere, unei întreprinderi sau unei asociații de întreprinderi să furnizeze
informații. Atunci când trimite unei întreprinderi sau unei asociații de întreprinderi o cerere simplă în vederea obținerii
de informații, Comisia menționează temeiul juridic și scopul cererii, precizează care sunt informațiile solicitate și
stabilește un termen adecvat în care acestea trebuie furnizate. Comisia menționează, de asemenea, amenzile prevăzute la
articolul 8 alineatul (1) pentru furnizarea de informații incorecte sau care induc în eroare.
(7) Comisia poate să solicite, printr-o decizie, unei întreprinderi sau unei asociații de întreprinderi să furnizeze
informații. Atunci când solicită printr-o decizie unei întreprinderi sau unei asociații de întreprinderi să furnizeze
informații, Comisia menționează temeiul juridic și scopul cererii, precizează care sunt informațiile solicitate și stabilește
un termen adecvat în care acestea trebuie furnizate. De asemenea, Comisia precizează amenzile prevăzute la articolul 8
alineatul (1) și indică sau, după caz, impune penalitățile cu titlu cominatoriu prevăzute la articolul 8 alineatul (2). De
asemenea, Comisia menționează dreptul întreprinderii sau asociației de întreprinderi de a solicita reexaminarea deciziei
de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
(8) Atunci când solicită informații în temeiul alineatului (1) sau (6) de la prezentul articol ori atunci când adoptă o
decizie în temeiul alineatului (7), Comisia transmite simultan statului membru vizat o copie a cererii de informații.
Comisia precizează criteriile aplicate pentru a selecta destinatarii unei cereri de informații.
(9) Obligația de a furniza informațiile solicitate în numele întreprinderii vizate revine proprietarilor întreprinderilor
sau reprezentanților acestora și, în cazul persoanelor juridice, societăților sau asociațiilor fără personalitate juridică și
persoanelor autorizate să le reprezinte în temeiul legii sau al statutului. Persoanele autorizate corespunzător pot furniza
informațiile în numele clienților lor. Aceștia din urmă rămân pe deplin răspunzători în cazul în care informațiile
furnizate sunt incorecte, incomplete sau induc în eroare.

Articolul 8
Amenzi și penalități cu titlu cominatoriu
(1) Comisia poate impune printr-o decizie, dacă se consideră necesar și proporțional, întreprinderilor sau asociațiilor
de întreprinderi amenzi care nu depășesc 1 % din cifra de afaceri totală din exercițiul financiar precedent, atunci când, în
mod intenționat sau prin neglijență gravă, acestea:
(a) furnizează informații incorecte sau care induc în eroare ca răspuns la o cerere formulată în temeiul articolului 7
alineatul (6);
(b) furnizează informații incorecte, incomplete sau care induc în eroare ca răspuns la o decizie adoptată în temeiul
articolului 7 alineatul (7) sau nu furnizează informațiile în termenul stabilit.
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(2) Comisia poate impune, printr-o decizie, întreprinderilor sau asociațiilor de întreprinderi penalități cu titlu
cominatoriu atunci când o întreprindere sau o asociație de întreprinderi nu furnizează în mod corect și complet
informațiile solicitate de Comisie prin decizia adoptată în temeiul articolului 7 alineatul (7).
Penalitățile cu titlu cominatoriu nu depășesc, pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, 5 % din cifra de afaceri zilnică
medie a întreprinderii sau asociației de întreprinderi vizate în exercițiul financiar precedent, calculate de la data stabilită
în decizie, până când aceasta furnizează în mod corect și complet informațiile solicitate de Comisie.
(3) La stabilirea valorii amenzii sau a penalității cu titlu cominatoriu se iau în considerare natura, gravitatea și durata
încălcării, ținându-se seama în mod corespunzător de principiile proporționalității și adecvării, în special pentru
întreprinderile mici și mijlocii.
(4) Atunci când întreprinderile sau asociațiile de întreprinderi și-au îndeplinit obligația a cărei nerespectare era vizată
de penalitățile cu titlu cominatoriu, Comisia poate reduce valoarea definitivă a penalităților cu titlu cominatoriu față de
valoarea care ar rezulta în temeiul deciziei inițiale de impunere a unor penalități cu titlu cominatoriu. Comisia poate, de
asemenea, să renunțe la penalitățile cu titlu cominatoriu.
(5) Înainte de adoptarea oricărei decizii în conformitate cu alineatul (1) sau (2) de la prezentul articol, Comisia
stabilește un termen definitiv de două săptămâni pentru a primi informațiile lipsă referitoare la piață de la întreprinderile
sau asociațiile de întreprinderi vizate și acordă de asemenea întreprinderilor sau asociațiilor de întreprinderi vizate posibi
litatea de a-și face cunoscute punctele de vedere.
(6) Curtea de Justiție a Uniunii Europene are competența pe fond, în sensul articolului 261 din TFUE, în ceea ce
privește revizuirea amenzilor sau a penalităților cu titlu cominatoriu impuse de către Comisie. Curtea de Justiție poate
elimina, reduce sau majora amenda sau penalitatea cu titlu cominatoriu aplicată.

Articolul 9
Decizii ale Comisiei de închidere a procedurii formale de investigare
(1) Fără a aduce atingere articolului 10, procedura formală de investigare se închide printr-o decizie, în conformitate
cu alineatele (2)-(5) din prezentul articol.
(2) În situația în care Comisia constată, dacă este cazul în urma modificărilor efectuate de statul membru în cauză, că
măsura notificată nu constituie ajutor de stat, acest fapt se consemnează printr-o decizie.
(3) În situația în care Comisia constată, dacă este cazul în urma modificărilor efectuate de statul membru în cauză, că
au fost eliminate îndoielile privind compatibilitatea măsurii notificate cu piața internă, aceasta decide că ajutorul este
compatibil cu piața internă (denumită în continuare „decizie pozitivă”). Decizia precizează excepția aplicată în baza
TFUE.
(4) Comisia poate preciza într-o decizie pozitivă condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un ajutor pentru a fi
considerat compatibil cu piața internă și poate impune obligații pentru a permite monitorizarea respectării deciziei
(denumită în continuare „decizie condiționată”).
(5) În cazul în care constată că ajutorul notificat nu este compatibil cu piața internă, Comisia decide că acesta nu va fi
acordat (denumită în continuare „decizie negativă”).
(6) Deciziile prevăzute la alineatele (2)-(5) se adoptă de îndată ce îndoielile menționate la articolul 4 alineatul (4) au
fost eliminate. În măsura posibilă, Comisia adoptă o decizie în termen de 18 luni de la inițierea procedurii. Termenul
poate fi prelungit prin acord comun între Comisie și statul membru în cauză.
(7) După expirarea termenului prevăzut la alineatul (6) de la prezentul articol, la cererea statului membru, Comisia
adoptă o decizie în termen de două luni, pe baza informațiilor care i-au fost puse la dispoziție. Dacă este cazul, în lipsa
unor informații suficiente pentru a stabili compatibilitatea, Comisia adoptă o decizie negativă.
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(8) Înainte de adoptarea oricărei decizii în conformitate cu alineatele (2)-(5), Comisia oferă statului membru vizat
posibilitatea de a-și face cunoscute punctele de vedere, într-un termen care nu depășește în mod normal o lună, cu
privire la informațiile primite de Comisie și furnizate statului membru în conformitate cu articolul 7 alineatul (3).
(9) Comisia nu utilizează informațiile confidențiale furnizate de respondenți, care nu pot fi agregate sau anonimizate,
în nicio decizie luată în conformitate cu alineatele (2)-(5) de la prezentul articol, cu excepția cazului în care a obținut
acordul respondenților privind divulgarea acestor informații statului membru vizat. Comisia poate adopta o decizie
motivată, care este comunicată întreprinderii sau asociației de întreprinderi vizate, prin care constată că informațiile
furnizate de un respondent și marcate drept confidențiale nu sunt protejate și stabilește o dată ulterior căreia informațiile
vor fi făcute publice. Această perioadă nu poate fi mai mică de o lună.
(10)
Comisia ia în considerare în mod corespunzător interesul legitim al întreprinderilor în ceea ce privește protejarea
secretelor de afaceri și a altor informații confidențiale ale acestora. O întreprindere sau o asociație de întreprinderi care
furnizează informații în conformitate cu articolul 7 și care nu beneficiază de respectivul ajutor de stat poate solicita,
invocând un prejudiciu potențial, ca identitatea sa să nu fie dezvăluită statului membru vizat.

Articolul 10
Retragerea notificării
(1) Statul membru în cauză poate retrage notificarea în sensul articolului 2 în timp util, înaintea adoptării de către
Comisie a unei decizii în temeiul articolului 4 sau al articolului 9.
(2)

Comisia închide procedura formală de investigare în cazul în care aceasta fusese deschisă.

Articolul 11
Revocarea unei decizii
Comisia poate revoca o decizie adoptată în temeiul articolului 4 alineatul (2) sau (3) sau al articolului 9 alineatul (2), (3)
sau (4), după ce a acordat statului membru în cauză posibilitatea de a-și prezenta observațiile, în cazul în care decizia
respectivă s-a bazat pe informații eronate furnizate în cursul procedurii determinante în adoptarea deciziei. Înainte de
revocarea unei decizii și de adoptarea unei noi decizii, Comisia inițiază o procedură formală de investigare în temeiul
articolului 4 alineatul (4). Articolele 6, 9 și 12, articolul 13 alineatul (1) și articolele 15, 16 și 17 se aplică mutatis
mutandis.

CAPITOLUL III
PROCEDURA PRIVIND AJUTORUL ILEGAL

Articolul 12
Examinarea, solicitarea informațiilor și ordinul de furnizare a informațiilor
(1) Fără a aduce atingere articolului 24, Comisia poate, din proprie inițiativă, să examineze informații provenind din
orice sursă cu privire la un ajutor presupus ilegal.
Comisia examinează, fără întârzieri nejustificate, orice plângere depusă de orice parte interesată, în conformitate cu
articolul 24 alineatul (2), și se asigură că statul membru vizat este informat pe deplin și periodic cu privire la evoluția și
rezultatul examinării.
(2) Dacă este necesar, Comisia solicită informații statului membru vizat. Articolul 2 alineatul (2) și articolul 5
alineatele (1) și (2) se aplică mutatis mutandis.
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După inițierea procedurii formale de investigare, Comisia poate solicita de asemenea informații oricărui stat membru,
oricărei întreprinderi sau asociații de întreprinderi în conformitate cu articolele 7 și 8, care se aplică mutatis mutandis.
(3) În cazul în care, în ciuda atenționării adresate în temeiul articolului 5 alineatul (2), statul membru în cauză nu
furnizează informațiile solicitate în termenul stabilit de Comisie sau furnizează informații incomplete, Comisia solicită
furnizarea informațiilor prin intermediul unei decizii (denumită în continuare „ordin de furnizare a informațiilor”).
Decizia precizează care sunt informațiile necesare și stabilește un termen adecvat pentru furnizarea acestora.

Articolul 13
Ordinul de suspendare sau de recuperare provizorie a ajutorului
(1) După ce îi acordă statului membru în cauză posibilitatea de a-și prezenta observațiile, Comisia poate adopta o
decizie prin care îi solicită statului membru să suspende acordarea oricărui ajutor ilegal până la adoptarea de către
Comisie a unei decizii privind compatibilitatea ajutorului cu piața internă (denumită în continuare „ordin de
suspendare”).
(2) După ce îi acordă statului membru în cauză posibilitatea de a-și prezenta observațiile, Comisia poate adopta o
decizie prin care îi solicită statului membru recuperarea provizorie a oricărui ajutor ilegal, până la adoptarea unei decizii
privind compatibilitatea ajutorului cu piața internă (denumită în continuare „ordin de recuperare”), dacă sunt îndeplinite
toate criteriile următoare:
(a) în conformitate cu o practică consacrată, nu există îndoieli cu privire la caracterul de ajutor al măsurii în cauză;
(b) o intervenție este urgentă;
(c) există un risc serios de prejudiciere semnificativă și ireparabilă a unui concurent.
Recuperarea se efectuează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatele (2) și (3). După recuperarea
efectivă a ajutorului, Comisia adoptă o decizie în termenele aplicabile ajutorului notificat.
Comisia poate autoriza statul membru să coreleze rambursarea ajutorului cu acordarea către întreprinderea în cauză a
ajutorului pentru salvare.
Dispozițiile din prezentul alineat se aplică numai în cazul ajutoarelor ilegale puse în aplicare după intrarea în vigoare a
Regulamentului (CE) nr. 659/1999.

Articolul 14
Nerespectarea unui ordin
În cazul în care statul membru nu respectă un ordin de suspendare sau de recuperare, Comisia este îndreptățită, în
cursul examinării fondului chestiunii pe baza informațiilor disponibile, să sesizeze direct Curtea de Justiție a Uniunii
Europene și să îi solicite acesteia să declare că nerespectarea constituie o încălcare a TFUE.

Articolul 15
Deciziile Comisiei
(1) În urma examinării posibilului ajutor ilegal, se adoptă o decizie în temeiul articolului 4 alineatul (2), (3) sau (4). În
cazul deciziilor de a deschide o procedură formală de investigare, procedura se încheie printr-o decizie în temeiul
articolului 9. În cazul în care un stat membru nu respectă un ordin de furnizare a informațiilor, decizia se adoptă pe
baza informațiilor disponibile.
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(2) În cazul unui posibil ajutor ilegal și fără a se aduce atingere articolului 13 alineatul (2), Comisia nu este obligată
să respecte termenul prevăzut la articolul 4 alineatul (5) și la articolul 9 alineatele (6) și (7).
(3)

Articolul 11 se aplică mutatis mutandis.

Articolul 16
Recuperarea ajutorului
(1) Atunci când adoptă decizii negative în cazuri de ajutor ilegal, Comisia decide ca statul membru în cauză să ia
toate măsurile necesare pentru recuperarea ajutorului de la beneficiar (denumită în continuare „decizie de recuperare”).
Comisia nu solicită recuperarea ajutorului în cazul în care aceasta ar contraveni unui principiu general de drept al
Uniunii.
(2) Ajutorul care urmează să fie recuperat în temeiul unei decizii de recuperare include dobânda calculată pe baza
unei rate adecvate fixate de Comisie. Dobânda se datorează de la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziția
beneficiarului până la data recuperării sale.
(3) Fără a aduce atingere unui ordin emis de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în temeiul articolului 278 din
TFUE, recuperarea se efectuează fără întârziere și în conformitate cu procedurile legislației naționale a statului membru
în cauză, cu condiția ca acestea să permită executarea imediată și efectivă a deciziei Comisiei. În acest scop și în eventua
litatea unei proceduri derulate în fața instanțelor naționale, statele membre în cauză parcurg toate etapele necesare
permise de legislațiile naționale respective, inclusiv măsuri provizorii, fără a aduce atingere dreptului Uniunii.

CAPITOLUL IV
TERMENE DE PRESCRIPȚIE

Articolul 17
Termenul de prescripție pentru recuperarea ajutorului
(1)

Prerogativele Comisiei de recuperare a ajutorului sunt supuse unui termen de prescripție de 10 ani.

(2) Termenul de prescripție începe să curgă din ziua în care ajutorul ilegal este acordat beneficiarului fie ca ajutor
individual, fie ca ajutor în cadrul unei scheme de ajutor. Orice măsură adoptată de către Comisie sau, la solicitarea
acesteia, de către un stat membru cu privire la ajutorul ilegal întrerupe termenul de prescripție. După fiecare întrerupere,
începe să curgă un nou termen de prescripție. Termenul de prescripție se suspendă atât timp cât decizia Comisiei face
obiectul unei proceduri în curs de desfășurare în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.
(3)

Orice ajutor pentru care termenul de prescripție a expirat este considerat ajutor existent.

Articolul 18
Termenul de prescripție pentru impunerea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu
(1)

Competențele conferite Comisiei prin articolul 8 sunt supuse unui termen de prescripție de trei ani.

(2) Termenul prevăzut la alineatul (1) începe să curgă de la data la care s-a comis încălcarea menționată la articolul 8.
Cu toate acestea, în cazul unor încălcări continue sau repetate, termenul începe să curgă de la data la care încălcarea
încetează.
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(3) Orice acțiune întreprinsă de Comisie în scopul investigațiilor sau al procedurilor legate de o încălcare menționată
la articolul 8 întrerupe termenul de prescripție pentru impunerea amenzilor sau a penalităților cu titlu cominatoriu,
începând cu data la care acțiunea este comunicată întreprinderii sau asociației de întreprinderi vizate.
(4) După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripție. Cu toate acestea, termenul de prescripție
expiră la data încheierii unei perioade de șase ani în cazul în care Comisia nu a aplicat o amendă sau penalități cu titlu
cominatoriu. Perioada respectivă se prelungește cu perioada în care termenul de prescripție a fost suspendat în
conformitate cu alineatul (5) de la prezentul articol.
(5) Termenul de prescripție pentru aplicarea amenzilor sau a penalităților cu titlu cominatoriu se suspendă pe durata
în care decizia Comisiei face obiectul unor acțiuni pendinte la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Articolul 19
Termenele de prescripție pentru executarea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu
(1) Competența Comisiei de a asigura aplicarea deciziilor luate în temeiul articolului 8 este supusă unui termen de
prescripție de cinci ani.
(2) Termenul de prescripție prevăzut la alineatul (1) începe să curgă de la data la care decizia adoptată în conformitate
cu articolul 8 devine definitivă.
(3)

Termenul de prescripție prevăzut la alineatul (1) de la prezentul articol este întrerupt prin:

(a) notificarea unei decizii de modificare a cuantumului inițial al amenzii sau al penalităților cu titlu cominatoriu sau de
respingere a unei cereri de modificare;
(b) orice măsură a unui stat membru, care acționează la cererea Comisiei, sau a Comisiei, care vizează executarea silită a
amenzii sau a penalității cu titlu cominatoriu.
(4)

După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripție.

(5)

Termenul de prescripție prevăzut la alineatul (1) se suspendă pe perioada în care:

(a) respondentului i se acordă un termen pentru efectuarea plății;
(b) executarea silită a plății este suspendată în temeiul unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

CAPITOLUL V
PROCEDURA PRIVIND UTILIZAREA ABUZIVĂ A AJUTORULUI

Articolul 20
Utilizarea abuzivă a ajutorului
Fără a aduce atingere articolului 28, în caz de utilizare abuzivă a unui ajutor, Comisia poate deschide procedura formală
de investigare în temeiul articolului 4 alineatul (4). Articolele 6-9, 11 și 12, articolul 13 alineatul (1) și articolele 14-17
se aplică mutatis mutandis.
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CAPITOLUL VI
PROCEDURA PRIVIND SCHEMELE DE AJUTOR EXISTENTE

Articolul 21
Cooperarea în temeiul articolului 108 alineatul (1) din TFUE
(1) În temeiul articolului 108 alineatul (1) din TFUE, Comisia obține de la statul membru în cauză toate informațiile
necesare pentru examinarea, în cooperare cu statul membru, a schemelor de ajutor existente.
(2) În cazul în care consideră că o schemă de ajutor existentă nu este sau nu mai este compatibilă cu piața internă,
Comisia informează statul membru în cauză asupra opiniei sale preliminare și dă statului membru în cauză posibilitatea
să își prezinte observațiile în termen de o lună. În cazuri temeinic motivate, Comisia poate prelungi acest termen.

Articolul 22
Propunerea de măsuri adecvate
În cazul în care, în lumina informațiilor transmise de statul membru în temeiul articolului 21, ajunge la concluzia că
schema de ajutor existentă nu este sau nu mai este compatibilă cu piața internă, Comisia emite o recomandare prin care
propune statului membru în cauză adoptarea de măsuri adecvate. Recomandarea poate propune, în special:
(a) modificări de fond ale schemei de ajutor; sau
(b) introducerea unor cerințe procedurale; sau
(c) abrogarea schemei de ajutor.

Articolul 23
Consecințele juridice ale propunerii de măsuri adecvate
(1) În cazul în care statul membru în cauză acceptă măsurile propuse și informează Comisia în această privință,
Comisia consemnează acest fapt și informează statul membru asupra acestui fapt. Prin acceptarea lor, statul membru
este obligat să pună în aplicare măsurile adecvate.
(2) În cazul în care statul membru în cauză nu acceptă măsurile propuse, iar Comisia, luând în considerare
argumentele statului membru respectiv, consideră în continuare că măsurile respective sunt necesare, aceasta inițiază
procedurile în temeiul articolului 4 alineatul (4). Articolele 6, 9 și 11 se aplică mutatis mutandis.

CAPITOLUL VII
PĂRȚILE INTERESATE

Articolul 24
Drepturile părților interesate
(1) Orice parte interesată poate prezenta observații în temeiul articolului 6, în urma unei decizii a Comisiei de a
deschide procedura formală de investigare. Orice parte interesată care a înaintat astfel de observații și orice beneficiar de
ajutor individual primesc câte o copie a deciziei adoptate de Comisie în temeiul articolului 9.
(2) Orice parte interesată poate înainta o plângere Comisiei pentru a o informa cu privire la orice presupus ajutor
ilegal, precum și la orice presupusă utilizare abuzivă a unui ajutor. În acest scop, partea interesată completează în mod
corespunzător un formular stabilit printr-o dispoziție de punere în aplicare menționată la articolul 33 și furnizează toate
informațiile obligatorii solicitate în acesta.
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În cazul în care consideră că partea interesată nu respectă elementele obligatorii din formularul de plângere sau că
elementele de fapt și de drept invocate de partea interesată nu oferă motive suficiente pentru a demonstra, pe baza unei
examinări prima facie, existența unui ajutor ilegal sau utilizarea abuzivă a ajutorului, Comisia informează partea interesată
cu privire la acest lucru și solicită acesteia să prezinte observații într-un termen stabilit, care în mod normal nu depășește
o lună. În cazul în care partea interesată nu își prezintă observațiile în termenul prevăzut, se va considera că plângerea a
fost retrasă. Comisia informează statul membru vizat atunci când o plângere a fost considerată ca fiind retrasă.
Comisia transmite reclamantului o copie a deciziei adoptate în orice dosar legat de subiectul plângerii.
(3) La cerere, orice parte interesată poate obține o copie a oricărei decizii adoptate în temeiul articolelor 4 și 9, al
articolului 12 alineatul (3) și al articolului 13.

CAPITOLUL VIII
INVESTIGAȚII PE SECTOARE ECONOMICE ȘI PE INSTRUMENTE DE AJUTOR

Articolul 25
Investigații pe sectoare economice și pe instrumente de ajutor
(1) În cazul în care informațiile disponibile justifică o suspiciune rezonabilă conform căreia măsurile de ajutor de stat
dintr-un anumit sector sau bazate pe un anumit instrument de ajutor pot restricționa sau denatura în mod semnificativ
concurența în interiorul pieței interne în mai multe state membre sau conform căreia măsurile de ajutor existente într-un
anumit sector în mai multe state membre nu sunt sau nu mai sunt compatibile cu piața internă, Comisia poate iniția o
investigație în diferite state membre privind sectorul economiei sau utilizarea instrumentului de ajutor vizat. În cursul
investigației, Comisia poate solicita statelor membre și/sau întreprinderilor sau asociațiilor de întreprinderi vizate să
furnizeze informațiile necesare pentru aplicarea articolelor 107 și 108 din TFUE, ținând seama în mod corespunzător de
principiul proporționalității.
Comisia precizează motivele investigației și alegerea destinatarilor în toate cererile de informații transmise în temeiul
prezentului articol.
Comisia publică un raport cu privire la rezultatele investigației sale, în diferite state membre, în ceea ce privește anumite
sectoare ale economiei sau anumite instrumente de ajutor și invită statele membre, precum și orice întreprindere sau
asociație de întreprinderi vizată să își prezinte observațiile.
(2) Informațiile obținute din investigațiile sectoriale pot fi utilizate în cadrul procedurilor desfășurate în temeiul
prezentului regulament.
(3)

Articolele 5, 7 și 8 din prezentul regulament se aplică mutatis mutandis.

CAPITOLUL IX
MONITORIZAREA

Articolul 26
Rapoartele anuale
(1) Statele membre transmit Comisiei rapoarte anuale privind toate schemele de ajutor existente care nu sunt supuse
unei obligații specifice de raportare impuse printr-o decizie condițională în temeiul articolului 9 alineatul (4).
(2) În cazul în care, în ciuda unei atenționări, statul membru în cauză nu transmite raportul anual, Comisia poate
acționa în temeiul articolului 22 în ceea ce privește schema de ajutor respectivă.
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Articolul 27
Controlul la fața locului
(1) Atunci când Comisia are îndoieli serioase cu privire la respectarea deciziilor de a nu ridica obiecții, a deciziilor
pozitive sau a deciziilor condiționale privind ajutorul individual, statele membre în cauză, după ce li s-a acordat posibi
litatea de a-și prezenta observațiile, permit Comisiei efectuarea unor vizite de control la fața locului.
(2)

Pentru a verifica respectarea unei decizii, agenții autorizați de Comisie sunt împuterniciți:

(a) să pătrundă în toate incintele și pe toate terenurile întreprinderii în cauză;
(b) să solicite explicații orale la fața locului;
(c) să examineze registrele contabile și alte evidențe de activitate și să ridice sau să solicite copii ale acestora.
Dacă este necesar, Comisia poate fi asistată de experți independenți.
(3) Comisia informează în scris și în timp util statul membru în cauză asupra vizitei de control la fața locului și
asupra identității agenților și a experților autorizați. În cazul în care statul membru formulează obiecții temeinic
motivate privind alegerea experților, experții sunt numiți de comun acord cu statul membru. Agenții Comisiei și experții
autorizați să efectueze controlul la fața locului prezintă o autorizație scrisă care specifică obiectul și scopul vizitei.
(4)

Agenții autorizați de statul membru pe teritoriul căruia are loc vizita de control pot asista la vizita de control.

(5)

Comisia furnizează statului membru o copie a tuturor rapoartelor elaborate ca urmare a vizitei de control.

(6) În cazul în care o întreprindere se opune unei vizite de control ordonate printr-o decizie a Comisiei în temeiul
prezentului articol, statul membru în cauză acordă asistența necesară agenților și experților autorizați de Comisie pentru
a le permite efectuarea vizitei de control.

Articolul 28
Nerespectarea deciziilor și a hotărârilor
(1) Atunci când statul membru în cauză nu respectă deciziile condiționale sau negative, mai ales în situațiile
prevăzute la articolul 16 din prezentul regulament, Comisia poate sesiza direct Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în
conformitate cu articolul 108 alineatul (2) din TFUE.
(2) În cazul în care consideră că statul membru în cauză nu a respectat o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii
Europene, Comisia poate acționa în conformitate cu articolul 260 din TFUE.

CAPITOLUL X
COOPERAREA CU INSTANȚELE NAȚIONALE

Articolul 29
Cooperarea cu instanțele naționale
(1) Pentru aplicarea articolului 107 alineatul (1) și a articolului 108 din TFUE, instanțele statelor membre pot solicita
Comisiei să le transmită informațiile pe care le deține sau avizul său cu privire la chestiunile legate de aplicarea normelor
privind ajutoarele de stat.

24.9.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 248/25

(2) Atunci când aplicarea coerentă a articolului 107 alineatul (1) sau a articolului 108 din TFUE impune acest lucru,
Comisia, acționând din proprie inițiativă, poate înainta observații scrise instanțelor statelor membre care sunt
responsabile de aplicarea normelor privind ajutoarele de stat. Cu permisiunea instanței în cauză, Comisia poate formula
și observații orale.
Comisia informează statul membru vizat cu privire la intenția de a prezenta observații înainte de a le prezenta formal.
Exclusiv în scopul pregătirii observațiilor sale, Comisia poate solicita instanței competente a statului membru să
transmită documente, aflate la dispoziția instanței, care sunt necesare pentru evaluarea cazului.

CAPITOLUL XI
DISPOZIȚII COMUNE

Articolul 30
Secretul profesional
Comisia și statele membre, funcționarii și alți agenți, inclusiv experții independenți desemnați de Comisie, au obligația de
a nu divulga informațiile cu caracter de secret profesional de care au luat cunoștință în activitatea de aplicare a
prezentului regulament.

Articolul 31
Destinatarul deciziilor
(1) Deciziile luate în temeiul articolului 7 alineatul (7), al articolului 8 alineatele (1) și (2) și al articolului 9
alineatul (9) se adresează întreprinderii sau asociației de întreprinderi vizate. Comisia notifică de îndată decizia destina
tarului, acordându-i posibilitatea de a indica Comisiei informațiile pe care le consideră ca intrând sub incidența obligației
de păstrare a secretului profesional.
(2) Toate celelalte decizii adoptate de Comisie în temeiul capitolelor II, III, V, VI și IX se adresează statelor membre
vizate. Comisia notifică de îndată aceste decizii statului membru vizat, acordându-i posibilitatea de a indica Comisiei
informațiile pe care le consideră ca intrând sub incidența obligației de păstrare a secretului profesional.

Articolul 32
Publicarea deciziilor
(1) Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene o comunicare succintă privind deciziile adoptate în temeiul
articolului 4 alineatele (2) și (3) și al articolului 22 coroborat cu articolul 23 alineatul (1). Comunicarea precizează
posibilitatea obținerii unui exemplar al deciziei în versiunea sau versiunile lingvistice autentice.
(2) Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene deciziile adoptate în temeiul articolului 4 alineatul (4) în
versiunea lingvistică autentică. În Jurnalul Oficial publicat în alte limbi decât cea în care este redactată versiunea
autentică, textul în versiunea lingvistică autentică este însoțit de un rezumat relevant în limba Jurnalului Oficial respectiv.
(3) Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene deciziile adoptate în temeiul articolului 8 alineatele (1) și (2)
și al articolului 9.
(4) În cazurile prevăzute la articolul 4 alineatul (6) sau la articolul 10 alineatul (2), se publică o comunicare succintă
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(5) Consiliul poate decide în unanimitate să publice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene deciziile adoptate în temeiul
articolului 108 alineatul (2) al treilea paragraf din TFUE.
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Articolul 33
Dispoziții de punere în aplicare
Comisia, acționând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 34, este abilitată să adopte dispoziții de punere
în aplicare în ceea ce privește:
(a) forma, conținutul și alte detalii ale notificărilor;
(b) forma, conținutul și alte detalii ale rapoartelor anuale;
(c) forma, conținutul și alte detalii ale plângerilor depuse în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) și cu articolul 24
alineatul (2);
(d) detaliile privind termenele și calcularea termenelor; și
(e) rata dobânzii prevăzute la articolul 16 alineatul (2).

Articolul 34
Consultarea Comitetului consultativ în domeniul ajutorului de stat
(1) Înaintea adoptării oricărei dispoziții de punere în aplicare în temeiul articolului 33, Comisia consultă Comitetul
consultativ în domeniul ajutorului de stat înființat în temeiul Regulamentul (UE) 2015/1588 al Consiliului (1) (denumit
în continuare „Comitetul”).
(2) Consultarea Comitetului are loc în cadrul unei reuniuni convocate de Comisie. Proiectele și documentele care
urmează să fie examinate sunt anexate convocării. Reuniunea are loc în termen de cel puțin două luni de la trimiterea
convocării. Acest termen poate fi redus în cazuri de urgență.
(3) Reprezentantul Comisiei prezintă Comitetului proiectul măsurilor care urmează să fie adoptate. Comitetul emite
un aviz privind proiectul, în termenul stabilit de președinte în funcție de urgența subiectului în cauză, dacă este necesar
prin vot.
(4) Avizul se consemnează în procesul-verbal. În plus, fiecare stat membru are dreptul de a solicita ca poziția sa să fie
consemnată în procesul-verbal. Comitetul poate recomanda publicarea avizului în Jurnalul Oficial al Uniuni Europene.
(5) Comisia ține seama în cea mai mare măsură de avizul emis de Comitet. Aceasta informează Comitetul asupra
modului în care avizul acestuia a fost luat în considerare.

Articolul 35
Abrogare
Regulamentul (CE) nr. 659/1999 se abrogă.
Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul
de corespondență din anexa II.

Articolul 36
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(1) Regulamentul (UE) 2015/1588 al Consiliului din 13 iulie 2015 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 13 iulie 2015.
Pentru Consiliu
Președintele
F. ETGEN

ANEXA I
Regulamentul abrogat și lista modificărilor ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului

(JO L 83, 27.3.1999, p. 1)

Punctul 5 alineatul (6) din Anexa II la Actul de aderare din 2003
Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului

(JO L 363, 20.12.2006, p. 1)

Regulamentul (UE) nr. 517/2013 al Consiliului

(JO L 158, 10.6.2013, p. 1)

Regulamentul (UE) nr. 734/2013 al Consiliului

(JO L 204, 31.7.2013, p. 15)
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ANEXA II
Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 659/1999

Prezentul regulament

Articolele 1-6

Articolele 1-6

Articolul 6a

Articolul 7

Articolul 6b

Articolul 8

Articolul 7

Articolul 9

Articolul 8

Articolul 10

Articolul 9

Articolul 11

Articolul 10

Articolul 12

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (2) primul paragraf cuvintele intro
ductive

Articolul 13 alineatul (2) primul paragraf cuvintele intro
ductive

Articolul 11 alineatul (2) primul paragraf prima liniuță

Articolul 13 alineatul (2) primul paragraf litera (a)

Articolul 11 alineatul (2) primul paragraf a doua liniuță

Articolul 13 alineatul (2) primul paragraf litera (b)

Articolul 11 alineatul (2) primul paragraf a treia liniuță

Articolul 13 alineatul (2) primul paragraf litera (c)

Articolul 11 alineatul (2) al doilea, al treilea și al patrulea
paragraf

Articolul 13 alineatul (2) al doilea, al treilea și al patrulea
paragraf

Articolul 12

Articolul 14

Articolul 13

Articolul 15

Articolul 14

Articolul 16

Articolul 15

Articolul 17

Articolul 15a

Articolul 18

Articolul 15b

Articolul 19

Articolul 16

Articolul 20

Articolul 17

Articolul 21

Articolul 18

Articolul 22

Articolul 19

Articolul 23

Articolul 20

Articolul 24

Articolul 20a

Articolul 25

Articolul 21

Articolul 26

Articolul 22

Articolul 27

Articolul 23

Articolul 28

Articolul 23a

Articolul 29

Articolul 24

Articolul 30

Articolul 25

Articolul 31

Articolul 26 alineatele (1) și (2)

Articolul 32 alineatele (1) și (2)

Articolul 26 alineatul (2a)

Articolul 32 alineatul (3)
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Articolul 26 alineatul (3)

L 248/29
Prezentul regulament

Articolul 32 alineatul (3)

Articolul 26 alineatul (4)

Articolul 32 alineatul (4)

Articolul 26 alineatul (5)

Articolul 32 alineatul (5)

Articolul 27

Articolul 33

Articolul 28

—

Articolul 29

Articolul 34

—

Articolul 35

Articolul 30

Articolul 36

—

Anexa I

—

Anexa II
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REGULAMENTUL (UE) 2015/1590 AL COMISIEI
din 18 septembrie 2015
de interzicere a pescuitului de sebastă în apele groenlandeze din zona NAFO 1F și în apele
groenlandeze din zonele V și XIV, precum și în apele internaționale din zona de conservare a
sebastei, de către navele care arborează pavilionul Germaniei
COMISIA EUROPEANĂ,

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

Regulamentul (UE) 2015/104 al Consiliului (2) stabilește cotele pentru 2015.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament,
efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatri
culate în respectivul stat membru, au epuizat cota alocată pentru 2015.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea activităților de pescuit care vizează acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Epuizarea cotei
Cota de pescuit alocată pentru 2015 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat
în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2
Interdicții
Activitățile de pescuit care vizează stocul menționat în anexa la prezentul regulament, efectuate de nave care arborează
pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru, se
interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic în special păstrarea la bord, transferul,
transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv, capturat de către navele în cauză.

Articolul 3
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(1) JO L 343, 22.12.2009, p. 1.
(2) Regulamentul (UE) 2015/104 al Consiliului din 19 ianuarie 2015 de stabilire, pentru anul 2015, a posibilităților de pescuit pentru
anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele din Uniune, în anumite ape din afara
Uniunii, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 43/2014 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 779/2014 (JO L 22, 28.1.2015, p. 1).
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 18 septembrie 2015.
Pentru Comisie,
pentru președinte
João AGUIAR MACHADO

Director general pentru afaceri maritime și pescuit

ANEXĂ

Nr.

38/TQ104

Stat membru

Germania

Stoc

RED/N1G14P și RED/*5-14P

Specie

Sebastă (Sebastes spp.)

Zonă

Apele groenlandeze din zona NAFO 1F și apele groenlandeze din zonele V
și XIV, precum și apele internaționale din zona de conservare a sebastei

Data încetării activităților

21.8.2015
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REGULAMENTUL (UE) 2015/1591 AL COMISIEI
din 18 septembrie 2015
de interzicere a pescuitului de macrou în zonele VIIIc, IX și X, în apele Uniunii din zona
CECAF 34.1.1 și în zonele VIIIa, VIIIb și VIIId de către navele care arborează pavilionul Germaniei
COMISIA EUROPEANĂ,

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

Regulamentul (UE) 2015/104 al Consiliului (2) stabilește cotele pentru 2015.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament
efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatri
culate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2015.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Epuizarea cotei
Cota de pescuit alocată pentru 2015 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat
în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2
Interdicții
Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul
statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând
de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea
peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(1) JO L 343, 22.12.2009, p. 1.
(2) Regulamentul (UE) 2015/104 al Consiliului din 19 ianuarie 2015 de stabilire, pentru anul 2015, a posibilităților de pescuit pentru
anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele din Uniune, în anumite ape din afara
Uniunii, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 43/2014 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 779/2014 (JO L 22, 28.1.2015, p. 1).
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 18 septembrie 2015.
Pentru Comisie,
pentru președinte
João AGUIAR MACHADO

Director general pentru afaceri maritime și pescuit

ANEXĂ

Nr.

35/TQ104

Stat membru

Germania

Stoc

MAC/8C3411 și MAC/*8ABD.

Specie

Macrou (Scomber scombrus)

Zonă

VIIIc, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 + VIIIa, VIIIb și VIIId

Data încetării activităților

21.8.2015
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REGULAMENTUL (UE) 2015/1592 AL COMISIEI
din 18 septembrie 2015
de interzicere a pescuitului de sebastă în apele Uniunii și apele internaționale din zona V și în
apele internaționale din zonele XII și XIV de către navele care arborează pavilionul Germaniei
COMISIA EUROPEANĂ,

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

Regulamentul (UE) 2015/104 al Consiliului (2) stabilește cotele pentru 2015.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament
efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatri
culate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2015.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Epuizarea cotei
Cota de pescuit alocată pentru 2015 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat
în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2
Interdicții
Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul
statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând
de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea
peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(1) JO L 343, 22.12.2009, p. 1.
(2) Regulamentul (UE) 2015/104 al Consiliului din 19 ianuarie 2015 de stabilire, pentru anul 2015, a posibilităților de pescuit pentru
anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele din Uniune, în anumite ape din afara
Uniunii, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 43/2014 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 779/2014 (JO L 22, 28.1.2015, p. 1).
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 18 septembrie 2015.
Pentru Comisie,
pentru președinte
João AGUIAR MACHADO

Director general pentru afaceri maritime și pescuit

ANEXĂ

Nr.

37/TQ104

Stat membru

Germania

Stoc

RED/51214D

Specie

Sebastă (Sebastes spp.)

Zonă

Apele Uniunii și apele internaționale din zona V și apele internaționale din
zonele XII și XIV

Data încetării activităților

21.8.2015
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REGULAMENTUL (UE) 2015/1593 AL COMISIEI
din 18 septembrie 2015
de interzicere a pescuitului de putasu în apele Insulelor Feroe de către navele care arborează
pavilionul Germaniei
COMISIA EUROPEANĂ,

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

Regulamentul (UE) 2015/104 al Consiliului (2) stabilește cotele pentru 2015.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament
efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatri
culate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2015.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Epuizarea cotei
Cota de pescuit alocată pentru 2015 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat
în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2
Interdicții
Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul
statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând
de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea
peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(1) JO L 343, 22.12.2009, p. 1.
(2) Regulamentul (UE) 2015/104 al Consiliului din 19 ianuarie 2015 de stabilire, pentru anul 2015, a posibilităților de pescuit pentru
anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele din Uniune, în anumite ape din afara
Uniunii, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 43/2014 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 779/2014 (JO L 22, 28.1.2015, p. 1).
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 18 septembrie 2015.
Pentru Comisie,
pentru președinte
João AGUIAR MACHADO

Director general pentru afaceri maritime și pescuit

ANEXĂ

Nr.

36/TQ104

Stat membru

Germania

Stoc

WHB/2A4AXF

Specie

Putasu (Micromesistius poutassou)

Zonă

Apele Insulelor Feroe

Data încetării activităților

21.8.2015
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1594 AL COMISIEI
din 21 septembrie 2015
de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri
înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate
[Rocamadour (AOP)]
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 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a
examinat cererea Franței de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al denumirii de origine protejate
„Rocamadour”, înregistrate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 38/1999 al Comisiei (2), astfel cum a fost modificat
prin Regulamentul (CE) nr. 939/2008 (3).

(2)

Întrucât modificarea în cauză nu este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare, în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a)
din respectivul regulament, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (4).

(3)

Întrucât Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini ar trebui aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea
„Rocamadour” (DOP).
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, 21 septembrie 2015.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Phil HOGAN

Membru al Comisiei

(1) JO L 343, 14.12.2012, p. 1.
(2) Regulamentul (CE) nr. 38/1999 al Comisiei din 8 ianuarie 1999 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind
înscrierea anumitor denumiri în „Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate”, prevăzut în
Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole
și alimentare (JO L 5, 9.1.1999, p. 62).
(3) Regulamentul (CE) nr. 939/2008 al Comisiei din 24 septembrie 2008 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de
sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Rocamadour
(DOP)] (JO L 257, 25.9.2008, p. 12).
(4) JO C 145, 1.5.2015, p. 15.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1595 AL COMISIEI
din 21 septembrie 2015
de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri
înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate
[Zgornjesavinjski želodec (IGP)]
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 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a
examinat cererea Sloveniei de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al indicației geografice protejate
„Zgornjesavinjski želodec”, înregistrată în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1154/2011 al
Comisiei (2).

(2)

Întrucât modificarea în cauză nu este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare, în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a)
din respectivul regulament, în Jurnalul oficial al Uniunii Europene (3).

(3)

Întrucât Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini ar trebui aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea
„Zgornjesavinjski želodec” (IGP).
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, 21 septembrie 2015.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Phil HOGAN

Membru al Comisiei

(1) JO L 343, 14.12.2012, p. 1.
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1154/2011 al Comisiei din 10 noiembrie 2011 de înregistrare a unei denumiri în Registrul
denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Zgornjesavinjski želodec (IGP)] (JO L 296, 15.11.2011, p. 14).
(3) JO C 145, 1.5.2015, p. 22.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1596 AL COMISIEI
din 21 septembrie 2015
de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri
înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate
[Montes de Toledo (DOP)]
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 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a
examinat cererea Spaniei de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al denumirii de origine protejate
„Montes de Toledo” înregistrate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1187/2000 al Comisiei (2), astfel cum a fost
modificat prin Regulamentul (UE) nr. 593/2010 (3).

(2)

Întrucât modificarea în cauză nu este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare, în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a)
din respectivul regulament, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (4).

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini ar trebui aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea „Montes
de Toledo” (DOP).
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, 21 septembrie 2015.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Phil HOGAN

Membru al Comisiei

(1) JO L 343, 14.12.2012, p. 1.
(2) Regulamentul (CE) nr. 1187/2000 al Comisiei din 5 iunie 2000 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind
înscrierea anumitor denumiri în „Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate”, prevăzut în
Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole
și alimentare (JO L 133, 6.6.2000, p. 19).
(3) Regulamentul (UE) nr. 593/2010 al Comisiei din 6 iulie 2010 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore ale caietului de sarcini
al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Montes de Toledo (DOP)]
(JO L 172, 7.7.2010, p. 1).
(4) JO C 147, 5.5.2015, p. 16.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1597 AL COMISIEI
din 23 septembrie 2015
de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 615/2014 în ceea ce privește data
limită pentru plata primei tranșe din avansul care trebuie plătit organizațiilor beneficiare din
Grecia pentru programele de lucru din sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă pentru
anul 2015
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72,
(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 31 litera (b),
întrucât:
(1)

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 611/2014 al Comisiei (2), prima
perioadă de trei ani a programelor de lucru pentru susținerea sectorului uleiului de măsline și al măslinelor de
masă, menționată la articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, a început la 1 aprilie 2015.

(2)

În temeiul articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 615/2014 al Comisiei (3),
statele membre sunt obligate să plătească, până la 31 mai 2015, o primă tranșă a avansului care trebuie plătit
organizațiilor beneficiare în ceea ce privește primul an de implementare a programelor de lucru aprobate. După
cum se prevede la articolul 4 alineatul (1) din regulamentul respectiv, avansurile în cauză sunt condiționate de
constituirea unei garanții de către organizația beneficiară.

(3)

În Grecia, condițiile economice și bancare actuale au dus la suspendarea anumitor programe de lucru aprobate,
deoarece organizațiile beneficiare în cauză nu au fost în măsură să constituie garanția necesară în termenul
prevăzut. Prin urmare, Grecia nu le-a putut plăti acestora prima tranșă până la 31 mai 2015.

(4)

Având în vedere această situație și pentru a permite implementarea tuturor programelor de lucru aprobate, este
necesar să se prevadă o derogare de la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 615/2014, pentru a permite Greciei să plătească această primă tranșă până la 15 octombrie 2015.

(5)

În scopul unei implementări fără întârziere, prezentul regulament ar trebui să se aplice din ziua următoare datei
publicării sale.

(6)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
În cazul Greciei și pentru anul 2015, data limită menționată la articolul 3 alineatul (2) prima teză din Regulamentul de
punere în aplicare (UE) nr. 615/2014 este 15 octombrie 2015.
(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) Regulamentul delegat (UE) nr. 611/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele de sprijin pentru sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de
masă (JO L 168, 7.6.2014, p. 55).
(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 615/2014 al Comisiei din 6 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
(UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește programele de lucru pentru susținerea sectorului uleiului de măsline și al măslinelor de masă (JO L 168,
7.6.2014, p. 95).
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Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 23 septembrie 2015.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1598 AL COMISIEI
din 23 septembrie 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, 23 septembrie 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

147,9

MK

49,2

0707 00 05

0709 93 10
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 30 10, 0809 30 90

0809 40 05

1

TR

81,7

ZZ

92,9

AR

98,4

TR

137,2

ZZ

117,8

TR

138,3

ZZ

138,3

AG

150,3

AR

138,6

BO

138,3

CL

99,5

UY

105,9

ZA

133,3

ZZ

127,7

EG

179,9

TR

121,8

ZZ

150,9

AR

104,4

BR

70,7

CL

187,0

NZ

131,4

US

113,3

ZA

143,5

ZZ

125,1

AR

88,2

CL

148,3

CN

96,7

TR

120,6

ZA

106,4

ZZ

112,0

MK

84,1

TR

150,0

ZZ

117,1

BA

56,0

MK

53,5

XS

61,9

ZZ

57,1

(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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REGULAMENTUL (UE) 2015/1599 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 10 septembrie 2015
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1333/2014 privind statisticile referitoare la piețele
monetare (BCE/2015/30)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor
statistice de către Banca Centrală Europeană (1), în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (4),
întrucât:
(1)

Regulamentul (UE) nr. 1333/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/48) (2) prevede raportarea datelor
statistice de către agenții raportori pentru ca Sistemul European al Băncilor Centrale, în îndeplinirea atribuțiilor ce
îi revin, să poată produce statistici privind tranzacțiile de pe piețele monetare.

(2)

Băncile centrale naționale vor emite un set de instrucțiuni privind raportarea prin care să se stabilească parametrii
detaliați pentru raportarea informațiilor statistice în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1333/2014 (BCE/2014/48).
Întrucât instrucțiunile privind raportarea definesc un număr de termeni semnificativi care apar în acel
regulament, din motive de consecvență este necesar ca acesta să reflecte și acele schimbări.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1333/2014 (BCE/2014/48) ar trebui să fie modificat în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Modificări
(1)

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1333/2014 (BCE/2014/48) se înlocuiește cu anexa I la prezentul regulament.

(2) Anexele II și III la Regulamentul (UE) nr. 1333/2014 (BCE/2014/48) se modifică în conformitate cu anexa II la
prezentul regulament.
Articolul 2
Dispoziții finale
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele
membre în conformitate cu tratatele.
Adoptat la Frankfurt pe Main, 10 septembrie 2015.
Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Președintele BCE
Mario DRAGHI

(1) JO L 318, 27.11.1998, p. 8.
(2) Regulamentul (UE) nr. 1333/2014 al Băncii Centrale Europene din 26 noiembrie 2014 privind statisticile referitoare la piețele monetare
(BCE/2014/48) (JO L 359, 16.12.2014, p. 97).
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ANEXA I
„ANEXA I

Sistem de raportare pentru statisticile referitoare la piețele monetare în ceea ce privește
tranzacțiile garantate
PARTEA 1
TIP DE INSTRUMENTE

Agenții raportori raportează către Banca Centrală Europeană (BCE) sau banca centrală națională (BCN) relevantă toate
acordurile de răscumpărare și tranzacțiile inițiate în cadrul acestora, inclusiv operațiunile repo tripartite, care sunt
exprimate în euro cu o scadență de până la un an inclusiv (definite drept tranzacțiile cu o scadență de cel mult 397 zile
după data decontării) între agentul raportor și alte instituții financiare monetare (IFM), alți intermediari financiari (AIF),
societăți de asigurare, fonduri de pensii, administrații publice sau bănci centrale în scopuri de investiții, precum și cu
societăți nefinanciare clasificate ca «interbancare» (wholesale) în conformitate cu cadrul Basel III LCR.

PARTEA 2
TIP DE DATE

1. Tipul de date bazate pe tranzacții (1) care trebuie raportate pentru fiecare tranzacție

Câmp

Descrierea datelor

Opțiune de raportare alternativă (dacă este
cazul) și alte rezerve

Identificatorul tranzacției

Identificatorul unic intern al tranzacției Identificatorul tranzacției este unic pentru
utilizat de agentul raportor pentru fiecare orice tranzacție raportată la o anumită
dată de raportare pentru orice segment al
tranzacție.
pieței monetare.

Data raportării

Data la care datele sunt transmise BCE
sau BCN.

Marcă temporală electronică

Momentul în care o tranzacție este în
cheiată sau înregistrată.

Codul contrapărții

Un cod de identificare utilizat pentru a Atunci când tranzacțiile sunt efectuate
recunoaște contrapartea agentului rapor prin intermediul unei contrapărți centrale
tor pentru tranzacția raportată.
de compensare (CPC), trebuie furnizat
identificatorul persoanei juridice (legal en
tity identifier – LEI) al CPC.
Atunci când tranzacțiile sunt efectuate cu
societăți nefinanciare, AIF, societăți de asi
gurare, fonduri de pensii, administrații pu
blice și bănci centrale și pentru orice altă
tranzacție raportată pentru care nu este
furnizat indicatorul LEI al contrapărții, tre
buie furnizată clasa contrapărții.

Identificatorul codului con Un atribut care specifică tipul de cod in A se utiliza în toate împrejurările. Va fi
trapărții
dividual al contrapărții transmis.
furnizat un cod individual al contrapărții.

(1) Standardele de raportare electronică și specificațiile tehnice ale datelor sunt stabilite separat. Acestea sunt disponibile pe website-ul BCE
la adresa www.ecb.europa.eu.
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Localizarea contrapărții
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Descrierea datelor
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Opțiune de raportare alternativă (dacă este
cazul) și alte rezerve

Codul de țară al Organizației Internațio Obligatoriu în cazul în care nu este furni
nale de Standardizare (ISO) pentru țara zat codul individual al contrapărții. Opțio
în care este înregistrată contrapartea.
nal în rest.

Valoarea nominală a tranzac Suma dată sau luată cu împrumut inițial.
ției
Valoarea nominală a colate Valoarea nominală a garanției constituite Cu excepția operațiunilor repo tripartite și
ralului
drept colateral.
a oricărei alte tranzacții în care garanția
depusă nu este identificată printr-un nu
măr internațional de identificare a valori
lor mobiliare (International Securities
Identification Number – ISIN) unic.
Data tranzacției

Data la care părțile încheie tranzacția fi
nanciară.

Data decontării

Data cumpărării, respectiv data la care
numerarul trebuie plătit de creditor debi
torului, iar garanția trebuie transferată de
la debitor la creditor.

Data scadenței

Data răscumpărării, respectiv data la care În cazul tranzacțiilor de răscumpărare pe
numerarul trebuie rambursat de către de bază deschisă, aceasta este data la care
principalul și dobânda datorate trebuie
bitor creditorului.
rambursate în cazul în care tranzacția nu
mai este reînnoită.

Semnul tranzacției

Luarea de numerar cu împrumut în cazul
contractelor de report sau darea de nu
merar cu împrumut în cazul contractelor
de deport.

În cazul unor tranzacții de răscumpărare
pe bază deschisă, aceasta este data la care
reînnoirea se decontează (chiar dacă nu
are loc un schimb de numerar).

Numărul ISIN al colateralu Numărul ISIN alocat valorilor mobiliare A se raporta cu anumite excepții pentru
lui
emise pe piețele financiare, compus din anumite tipuri de colateral.
12 caractere alfanumerice, care identifică
în mod unic o valoare mobiliară (astfel
cum este definit de ISO 6166).
Tip de colateral

Pentru a identifica clasa de active consti A se furniza în toate cazurile în care nu
tuită drept colateral atunci când nu este este furnizat un număr ISIN individual.
furnizat un număr ISIN individual.

Sectorul emitentului de cola Pentru a identifica sectorul emitentului A se furniza atunci când nu este furnizat
teral
de colateral atunci când nu este furnizat un număr ISIN individual.
un număr ISIN individual.
Indicator colateral special

Pentru a identifica toate tranzacțiile de Raportarea acestui câmp este opțională.
răscumpărare desfășurate cu colateral ge
neral și cele desfășurate cu colateral spe
cial. Câmp opțional care trebuie raportat
numai dacă este fezabil pentru agentul
raportor.
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Câmp

Rata tranzacției

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Descrierea datelor
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Opțiune de raportare alternativă (dacă este
cazul) și alte rezerve

Rata dobânzii, exprimată în conformitate
cu convenția ACT/360 a piețelor mone
tare, la care a fost încheiată operațiunea
repo și la care este remunerat numerarul
împrumutat.

Marjă de ajustare a colatera O măsură de control al riscurilor aplicată Raportarea acestui câmp este necesară nu
lului
colateralului suport, unde valoarea aces mai pentru tranzacțiile cu colateral unic.
tui colateral se calculează ca valoare de
piață a activelor minus un anumit pro
cent (marjă de ajustare). În scopuri de ra
portare, marja de ajustare a colateralului
se calculează ca 100 minus raportul din
tre numerarul dat/luat cu împrumut și
valoarea de piață, inclusiv dobânda acu
mulată, a colateralului depus.
Codul contrapărții pentru Identificatorul codului contrapărții pen A se raporta pentru operațiuni repo tri
tru agentul tripartit.
partite.
agentul tripartit
Identificatorul codului agen Un atribut care specifică tipul de cod in A se utiliza în toate împrejurările în care
tului tripartit
dividual al agentului tripartit transmis.
va fi furnizat un cod individual al agentu
lui tripartit.

2. Prag de semnificație
Tranzacțiile încheiate cu societățile nefinanciare ar trebui raportate numai atunci când sunt încheiate cu societăți
nefinanciare clasificate drept interbancare pe baza cadrului Basel III LCR (1).
3. Excepții
Tranzacțiile intragrup nu ar trebui raportate.”

(1) A se vedea «Basel III: Indicele de acoperire a lichidității și instrumentele de monitorizare a riscurilor legate de lichiditate» (Basel III: The
Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools), Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară, p. 23-27, disponibil pe
website-ul Băncii Reglementelor Internaționale, la adresa: www.bis.org.
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ANEXA II

Anexele II și III la Regulamentul (UE) nr. 1333/2014 (BCE/2014/48) se modifică după cum urmează:
1. în anexa II, partea1 se înlocuiește cu următorul text:
„PARTEA 1
TIP DE INSTRUMENTE

1. Agenții raportori raportează către Banca Centrală Europeană (BCE) sau banca centrală națională (BCN) relevantă:
(a) toate împrumuturile luate utilizând instrumentele definite în tabelul de mai jos, care sunt exprimate în euro cu
o scadență de până la un an inclusiv (definite drept tranzacțiile cu o scadență de cel mult 397 zile după data
decontării), de agentul raportor de la alte instituții financiare monetare (IFM), alți intermediari financiari (AIF),
societăți de asigurare, fonduri de pensii, administrații publice sau bănci centrale în scopuri de investiții,
precum și de la societăți nefinanciare clasificate ca «interbancare» în conformitate cu cadrul Basel III LCR.
(b) toate creditele acordate altor instituții de credit cu o scadență de până la un an inclusiv (definite drept
tranzacțiile cu o scadență de cel mult 397 zile după data decontării) prin depozite negarantate sau depozite la
vedere, sau prin cumpărarea de la instituțiile de credit emitente de efecte de comerț, certificate de depozit,
valori mobiliare cu rată variabilă și alte titluri de natura datoriei cu o scadență de până la un an.;
2. Tabelul de mai jos oferă o descriere standard detaliată a categoriilor de instrumente pentru tranzacții pentru care
agenții raportori trebuie să transmită raportări BCE. În cazul în care agenții raportori trebuie să raporteze
tranzacțiile către BCN a acestora, BCN relevantă ar trebui să transpună aceste descrieri ale categoriilor de
instrumente la nivel național în conformitate cu prezentul regulament.

Tip de instrument

Descriere

Depozite

Depozite negarantate purtătoare de dobândă (inclusiv depozitele la vedere dar ex
clusiv conturile curente) care sunt fie rambursabile la cerere, fie au o scadență de
cel mult un an și care sunt fie luate cu împrumut, fie plasate de agentul raportor.

Depozite la vedere

Conturi de numerar cu modificări zilnice ale ratei dobânzii aplicabile, care gene
rează plăți ale dobânzii sau calcule la intervale regulate și o perioadă de notificare
pentru retragerea banilor.

Certificat de depozit

Un instrument de natura datoriei cu rată fixă a dobânzii emis de o IFM care dă
dreptul titularului la o rată specifică fixă a dobânzii pe o durată fixă definită, de
până la un an.

Efecte de comerț

Un instrument de natura datoriei care este fie negarantat, fie garantat cu colateral
furnizat de emitent, care are o scadență de cel mult un an și este fie purtător de
dobânzi, fie cu discont.

Valoare mobiliară cu rată va Un instrument de natura datoriei pentru care plățile periodice ale dobânzii se cal
riabilă
culează pe baza valorii, respectiv prin fixarea unei rate de referință de bază, pre
cum Euribor, la date predefinite cunoscute drept date de fixare, și care are o sca
dență de cel mult un an.
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Descriere

Alte titluri de natura datoriei Valori mobiliare nesubordonate, altele decât titlurile de participație, cu o scadență
pe termen scurt
de până la un an, emise de agenții raportori, care sunt instrumente negociabile și
tranzacționate în mod obișnuit pe piețele secundare sau care pot fi compensate pe
piață și care nu conferă deținătorului vreun drept de proprietate asupra instituției
emitente. Acest post include:
(a) valori mobiliare care conferă deținătorului un drept necondiționat la un venit
fix sau determinat prin contract sub forma plății de cupoane și/sau a unei
sume fixe stabilite la o anumită dată (sau date) sau începând de la o dată defi
nită la momentul emisiunii;
(b) instrumente nenegociabile emise de agenții raportori care, ulterior, devin nego
ciabile și sunt reclasificate ca «titluri de natura datoriei».”;

2. în anexa III, partea1 se înlocuiește cu următorul text:
„PARTEA 1
TIP DE INSTRUMENTE

Agenții raportori raportează către Banca Centrală Europeană (BCE) sau banca centrală națională (BCN) relevantă:
(a) toate tranzacțiile de swap pe cursul de schimb, în care se cumpără/vinde euro la vedere în schimbul unei monede
străine și se vinde/cumpără înapoi la o dată forward la un curs de schimb valutar forward convenit în prealabil cu
o scadență de până la un an inclusiv (definite drept tranzacții cu o scadență de cel mult 397 zile de la data
decontării componentei la vedere a tranzacției de swap pe cursul de schimb), între agentul raportor și alte
instituții financiare monetare (IFM), alți intermediari financiari (AIF), societăți de asigurare, fonduri de pensii,
administrații publice sau bănci centrale în scopuri de investiții, precum și cu societăți nefinanciare clasificate ca
«interbancare» în conformitate cu cadrul Basel III LCR;
(b) tranzacții swap pe indicii ratei dobânzii overnight (overnight index swaps) (OIS) exprimate în euro între agentul
raportor și alte IFM, AIF, societăți de asigurare, fonduri de pensii, administrații publice sau bănci centrale în
scopuri de investiții, precum și cu societăți nefinanciare clasificate ca «interbancare» în conformitate cu cadrul
Basel III LCR.”;
3. în anexa III, tabelul de la alineatul (1) din partea 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Câmp

Descrierea datelor

Opțiune de raportare alternativă (dacă este
cazul) și alte rezerve

Identificatorul tranzacției

Identificatorul unic intern al tranzacției Identificatorul tranzacției este unic pentru
utilizat de agentul raportor pentru fiecare orice tranzacție raportată la o anumită
tranzacție.
dată de raportare pentru orice segment al
pieței monetare.

Data raportării

Data la care datele sunt transmise BCE
sau BCN.

Marcă temporală electronică

Momentul în care o tranzacție este în
cheiată sau înregistrată.
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„Câmp

Codul contrapărții
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Descrierea datelor

Un cod de identificare care trebuie utili
zat pentru a recunoaște contrapartea
agentului raportor pentru tranzacția ra
portată.

L 248/51
Opțiune de raportare alternativă (dacă este
cazul) și alte rezerve

Atunci când tranzacțiile sunt efectuate
prin intermediul unei contrapărți centrale
de compensare (CPC), trebuie furnizat
identificatorul persoanei juridice (legal en
tity identifier – LEI) al CPC.
Atunci când tranzacțiile sunt efectuate cu
societăți nefinanciare, AIF, societăți de asi
gurare, fonduri de pensii, administrații pu
blice și bănci centrale și pentru orice altă
tranzacție raportată pentru care nu este
furnizat indicatorul LEI al contrapărții, tre
buie furnizată clasa contrapărții.

Identificatorul codului con Un atribut care specifică tipul de cod in A se utiliza în toate împrejurările. Va fi
trapărții
dividual al contrapărții transmis.
furnizat un cod individual al contrapărții.

Localizarea contrapărții

Codul de țară al Organizației Internațio Obligatoriu în cazul în care nu este furni
nale de Standardizare (ISO) pentru țara zat codul individual al contrapărții. Opțio
nal în rest.
în care este înregistrată contrapartea.

Data tranzacției

Data la care părțile încheie tranzacția fi
nanciară raportată.

Data valorii la vedere

Data la care o parte vinde celeilalte părți
o cantitate specificată dintr-o monedă
specificată în schimbul plății unei sume
convenite dintr-o monedă specificată di
ferită pe baza unui curs de schimb valu
tar cunoscut drept cursul de schimb va
lutar la vedere.

Data scadenței

Data la care tranzacția de swap pe cursul
de schimb expiră, iar moneda vândută la
data valorii la vedere este răscumpărată.

Semnul tranzacției

A se utiliza pentru a identifica dacă
suma în euro raportată la valoarea nomi
nală a tranzacției este cumpărată sau
vândută la data valorii la vedere.

Valoarea nominală a tranzac Cantitatea de euro cumpărată sau vân
ției
dută la data valorii la vedere.

Codul monedei străine

Codul internațional ISO de trei cifre al
monedei cumpărate/vândute în schimbul
euro.

Acesta ar trebui să se refere la operațiunea
cu euro la vedere, respectiv dacă euro este
vândut sau cumpărat la data valorii la ve
dere.
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„Câmp
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Descrierea datelor

Cursul de schimb valutar la Cursul de schimb valutar între euro și
vedere
moneda străină aplicabil componentei la
vedere a tranzacției de swap pe cursul de
schimb.
Puncte forward valutare

Diferența dintre cursul de schimb valutar
la vedere și cursul de schimb valutar for
ward exprimată în puncte de bază, cotată
în conformitate cu convențiile predomi
nante ale pieței pentru perechea valu
tară.”

24.9.2015
Opțiune de raportare alternativă (dacă este
cazul) și alte rezerve
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DECIZII
DECIZIA (UE, EURATOM) 2015/1600 A CONSILIULUI
din 18 septembrie 2015
de numire a membrilor în cadrul Comitetului Economic și Social European pentru perioada
21 septembrie 2015-20 septembrie 2020
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 300 alineatul (2) și articolul 302,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,
având în vedere Decizia (UE) 2015/1157 a Consiliului din 14 iulie 2015 privind stabilirea componenței Comitetului
Economic și Social European (1),
având în vedere propunerile fiecărui stat membru,
după consultarea Comisiei Europene,
întrucât:
(1)

În conformitate cu Decizia 2010/570/UE, Euratom a Consiliului (2), mandatele actualilor membri ai Comitetului
Economic și Social European expiră la 20 septembrie 2015. Prin urmare, ar trebui să fie numiți membri pentru
un mandat de cinci ani începând cu 21 septembrie 2015.

(2)

A fost solicitat fiecărui stat membru să prezinte Consiliului o listă de candidați reprezentând organizațiile
patronale, cele salariale și alte părți ale societății civile, în special din domeniile socio-economic, civic, profesional
și cultural, pentru a fi numiți în calitate de membri în cadrul Comitetului Economic și Social European.

(3)

Prezenta decizie va fi urmată la o dată ulterioară de o decizie privind numirea membrilor a căror desemnare nu a
fost comunicată Consiliului înaintea datei de 8 septembrie 2015,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Persoanele enumerate în anexa la prezenta decizie sunt numite în calitate de membri în cadrul Comitetului Economic și
Social European, pentru perioada 21 septembrie 2015-20 septembrie 2020.
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 18 septembrie 2015.
Pentru Consiliu
Președintele
J. ASSELBORN

(1) JO L 187, 15.7.2015, p. 28.
(2) Decizia 2010/570/UE, Euratom a Consiliului din 13 septembrie 2010 de numire a membrilor în cadrul Comitetului Economic și Social
European pentru perioada 21 septembrie 2010-20 septembrie 2015 (JO L 251, 25.9.2010, p. 8).
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ANEXĂ
ПРИЛОЖЕНИЕ – ANEXO – PŘÍLOHA – BILAG – ANHANG – LISA
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ANNEX – ANNEXE – PRILOG – ALLEGATO – PIELIKUMS
PRIEDAS – MELLÉKLET – ANNESS – BIJLAGE – ZAŁĄCZNIK
ANEXO – ANEXĂ – PRÍLOHA – PRILOGA – LIITE – BILAGA
Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed
Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi
Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie
Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Mr Rudi THOMAES
Représentant de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB)
Administrateur délégué honoraire
Mr Dominique MICHEL
Chief Executive Officer, COMEOS, Fédération belge du commerce et des services
Mr Philippe (Baron) DE BUCK VAN OVERSTRAETEN
Président du Belgian Business for Europe (BBE)
Mr Daniel MAREELS
General Manager, Belgische Federatie van de Financiële sector (Febelfin)
Mr Bernard NOËL
Représentant de la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB)
Ancien secrétaire national
Mr Raymond COUMONT
Représentant de la Centrale nationale des employés/Confédération des Syndicats Chrétiens – (CNE/CSC)
Ancien secrétaire général
Ms Anne DEMELENNE
Représentante de la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB)
Ancienne secrétaire générale
Mr Rudy DE LEEUW
Voorzitter, Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)
Mr Ferre WYCKMANS
Algemeen Secretaris, Landelijke Bediendencentrale-Nationaal Verbond voor Kaderleden (LBC-NVK)

24.9.2015

24.9.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 248/55

Mr Alain COHEUR
Directeur des Affaires Européennes & Internationales, Union Nationale des Mutualités Socialistes
Mr Yves SOMVILLE
Directeur du Service d'Études de la Fédération wallonne de l'Agriculture
Mr Ronny LANNOO
Adviseur-generaal, Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)

БЪЛГАРИЯ

Ms Milena ANGELOVA
Secretary-General of the Bulgarian Industrial Capital Association
Mr Bojidar DANEV
Executive President of the Bulgarian Industrial Association – Union of the Bulgarian Business
Mr Georgi STOEV
President of the Trade and Investment Committee and member of the Budgetary Committee of EUROCHAMBERS and
Vice-President of Bulgarian Chamber of Commerce and Industry
Mr Evgeniy IVANOV
CEO, Member of the Board
Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria 'The Voice of Bulgarian Business' – KRIB
Mr Dimitar MANOLOV
President of the Confederation of Labour 'PODKREPA'
Mr Veselin MITOV
International Secretary, Confederation of Labour 'PODKREPA'
Mr Plamen DIMITROV
President of the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria
Mr Ivan KOKALOV
Vice-President of Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria
Mr Lalko DULEVSKI
President of the Economic and Social Council of the Republic of Bulgaria
Professor and Head of the Human Resources and Social Protection Department at the University of National and World
Economy
Ms Dilyana SLAVOVA
National Coordinator of the Mountain Milk NGO, National Coordinator of Bulgarian Association of Farmers
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Mr Bogomil NIKOLOV
Executive Director, Bulgarian National Association Active Consumers
Ms Diana INDJOVA
Chairperson of the Global Disability Movement

ČESKÁ REPUBLIKA

Ms Vladimíra DRBALOVÁ
EU Affairs Deputy Director and European Affairs Unit Head, Confederation of Industry of the Czech Republic
Mr Vladimír NOVOTNÝ
Member of Standing Committees for Energy and Environmental Policy, Confederation of Industry of the Czech Republic
Ms Marie ZVOLSKÁ
EU Affairs Advisor, Confederation of Employers' and Entrepreneurs' Associations of the Czech Republic
Mr Petr ZAHRADNÍK
Head, ČEZ Group Representation Office in Brussels; Advisor, Czech Chamber of Commerce
Mr Bohumír DUFEK
President, Independent Trade Unions Association of the Czech Republic; Vice-President, European Federation of Food,
Agriculture and Tourism Trade Unions
Ms Hana POPELKOVÁ
Advisor, Czech-Moravian Confederation of the Trade Unions
Ms Lucie STUDNIČNÁ
Secretary for International Affairs, Czech-Moravian Confederation of the Trade Unions
Mr Jaroslav UNGERMAN
Expert on Macroeconomics, Czech-Moravian Confederation of the Trade Unions; Advisor, Minister of Finance of the
Czech Republic; Vice-Chairman, Supervisory Board, Export Guarantee and Insurance Corporation (EGAP)
Ms Zuzana BRZOBOHATÁ
Non-profit institutions: Brontosaurus, Forum 50 %, Oranžový klub; Advisor, Office of Government of the Czech
Republic
Mr Lukáš CURYLO
Director, Caritas Czech Republic; Member, Executive Board, Caritas Europe
Mr Roman HAKEN
Executive Director of the Regional Central Moravian Centre for Community Work
Mr Pavel TRANTINA
Freelance Trainer and Project Manager; EU Projects and Relations Manager, Czech Council of Children and Youth
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DANMARK

Ms Dorthe ANDERSEN
Director EU Policy, Confederation of Danish Employers
Mr Anders LADEFOGED
Director of European Affairs at Confederation of Danish Industries
Mr Niels Lindberg MADSEN
Head of CAP-policy division, Landbrug & Fødevarer (Danish Agriculture & Food Council)
Ms Marie-Louise KNUPPERT
Elected Confederal Secretary, Danish Confederation of Trade Unions
Mr Bernt FALLENKAMP
Chief advisor, Danish Confederation of Trade Unions
Mr Mikkel DALSGAARD
EU Advisor, FTF – Confederation of Professionals in Denmark
Ms Benedicte FEDERSPIEL
Chief Counsel, the Danish Consumer Council
Ms Mette KINDBERG
Vice-President, Kvinderådet (Women's Council Denmark)
Mr Ask Løvbjerg ABILDGAARD
Project Coordinator, Danish Association of the Blind

DEUTSCHLAND

Mr Christian BÄUMLER (PhD)
Member of the Executive Committee of CDA (European Union of Christian Democratic Workers)
Mr Dirk BERGRATH (PhD)
Director, EU-Liaison Office, IG Metall (German Metalworkers' Union)
Mr Egbert BIERMANN
Member, Managing Federal Board, IG BCE (industrial union)
Ms Gabriele BISCHOFF
Federal Executive of the German Confederation of Trade Unions (DGB)
Ms Tanja BUZEK
Trade Union Secretary (United Services Trade Union 'ver.di')
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Mr Peter CLEVER
Member of the management board of the Confederation of German Employers' Associations (BDA)
Mr Bernd DITTMANN
Managing Director, BDI/BDA (German Business Representation)
Mr Gerhard HANDKE
General Director, Federation of German Wholesale, Foreign Trade and Services (BGA)
Ms Renate HEINISCH (PhD)
Representative of BAGSO (Federal Association of Senior Citizens' Organisations)
Mr Udo HEMMERLING
Deputy general secretary, German Farmers' Association (DBV)
Mr Jürgen KESSLER (Professor, PhD)
Professor of Cooperative Law and Auditing of Cooperatives
Mr Stefan KÖRZELL
Member of the Federal Management Board, German Trade Union Confederation (DGB)
Mr Thomas KROPP
Senior Vice-President, Head of Group International Relations and Government Affairs, Lufthansa Group
Mr Günter LAMBERTZ (PhD)
Managing Director of DIHK-Representation to the EU (Association of German Chambers of Commerce and Industry)
Mr Arno METZLER
General manager of the German Association of Consulting Engineers (VBI)
Mr Christian MOOS
Divisional Director (European and International Affairs), German Civil Servants Association (dbb)
Mr Volker PETERSEN (PhD)
Head of department, German Raiffeisen Association
Mr Lutz RIBBE
Director of the Environmental Policy Section of the European Nature Heritage Fund (EURONATUR)
Mr Ulrich SAMM (Professor, PhD)
Director, Institute for Energy and Climate Research – Plasma Physics, Forschungszentrum Jülich
Mr Karl-Peter SCHACKMANN-FALLIS (PhD)
Executive Member of the Board, German Savings Bank and Giro Association
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Mr Bernd SCHLÜTER (Professor, PhD)
Board member, Federal Association of Non-statutory Welfare (BAGFW)
Mr Peter SCHMIDT
Trade union agent, food and restaurant workers' union (NGG)
Mr Holger SCHWANNECKE
Secretary General of the German Confederation of Skilled Crafts and Small Business (ZDH)
Mr Hans-Joachim WILMS
Secretary for European Affairs in the federal executive of the German Trade Union for Construction, Agriculture and the
Environment (IG Bauen – Agrar – Umwelt)

EESTI

Ms Reet TEDER
General Policy Adviser, Estonian Chamber of Commerce and Industry
Ms Eve PÄÄRENDSON
Director of international relations of Estonian Employers' Confederation
Ms Liina CARR
International Secretary, Estonian Trade Union Confederation
Ms Mare VIIES
Consultant, Estonian Employees' Unions Confederation
Mr Roomet SÕRMUS
Chairman, Estonian Chamber of Agriculture and Commerce
Mr Meelis JOOST
Foreign relations and European policy specialist

IRELAND

Mr David Joseph CROUGHAN
Co-Chairman, Economists' Group, Institute of International and European Affairs
Former Head of Economics and Taxation, Ibec (Irish Business and Employers Confederation)
Mr Thomas MCDONAGH
Chairman of Thomas McDonagh & Sons Limited/Patron of The Chambers of Commerce of Ireland (trading as Chambers
Ireland)
Mr John Patrick O'CONNOR
General President, SIPTU (Services, Industrial, Professional & Technical Union)
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Ms Patricia MCKEOWN
Regional Section UNISON NI (Northern Ireland). ICTU Executive Council member & NIC Committee Member
Mr Cillian LOHAN
CEO of Green Economy Foundation
Mr Michael MCLOUGHLIN
Head of Advocacy and Communications at Youth Work Ireland
Mr John BRYAN
Past IFA (Irish Farmers' Association) President
Mr John COMER
President of ICMSA (Irish Creamery Milk Suppliers Association)
Mr Seamus BOLAND
CEO Irish Rural Link

ΕΛΛΑΣ

Mrs Irini Ivoni PARI
Permanent Delegate of the Hellenic Federation of Enterprises (SEV) to Brussels
Mr Panagiotis Leonidas GKOFAS
Member of the General Assembly of the General Confederation of Small and Medium Enterprises (GSEVEE)
Mr Dimitrios DIMITRIADIS
Former First Vice-President of the Greek Confederation of Commerce and Entrepreneurship (ESEE) and President of the
General Assembly
Mr Aristotelis THOMOPOULOS
Member of the Board of Directors (BoD) of the Greek Tourism Confederation (SETE)
Mr Yannis PANAGOPOULOS
President of the Greek General Confederation of Labour (GSEE)
Mr Georgios DASSIS
Special advisor to the Greek General Confederation of Labour (GSEE) – Representative of the Greek General Confede
ration of Labour (GSEE) to the European Trade Union Confederation (ETUC)
Mr Spyridon PAPASPYROS
President of the General Council of the Confederation of Public Servants (ADEDY)
Mr Georgios PETROPOULOS
Member of the Executive Committee (Board) of Confederation of Public Servants (ADEDY)
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Mr Ioannis KOLYVAS
Director General of the Panhellenic Organization of Unions of Agricultural Co-operatives (PASEGES)
Ms Evangelia KEKELEKI
Secretary General of the Consumer's Protection Centre (KERKA)
Mr Ioannis VARDAKASTANIS
President of the National Confederation of Disabled People (ESAEA)
Ms Aikaterini PEPPA
Deputy-General Director of the Union of Greek Shipowners (EEE)

ESPAÑA

Sr. Andrés, BARCELÓ DELGADO
Director General de la Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID)
Sr. Josep Manuel, BASAÑEZ VILLALUENGA
Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
Miembro del Comité Ejecutivo de Fomento del Trabajo Nacional de Cataluña
Sra. Patricia CIREZ MIQUELEIZ
Delegación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Bruselas
Sra. Ma Helena DE FELIPE LEHTONEN
Presidenta de la Patronal de la micro, pequeña y mediana empresa de Cataluña (FEPIME)
Vicepresidenta de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)
Sr. Antonio GARCÍA DEL RIEGO
Managing Director, Head of European Corporate Affairs
Banco Santander
Sr. Ignacio GARCÍA MAGARZO
Director General
Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS)
Sr. Josep PUXEU ROCAMORA
Director General
Asociación de Fabricantes de Bebidas Refrescantes (ANFABRA)
Sra. Isabel CAÑO AGUILAR
Responsable de la Oficina de UGT en Bruselas
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Sr. Francisco Javier DOZ ORRIT
Adjunto a la Secretaría de CC.OO. y Presidente de la Fundación 1o de Mayo
Sra. Laura GONZALEZ de TXABARRI ETXANIZ
Responsable del Departamento Internacional, con dirección en Barrainkua (ELA-STV)
Sr. Juan MENDOZA CASTRO
Director del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD-UGT)
Sr. José Antonio MORENO DÍAZ
Asesor jurídico confederal del CC.OO. en materia de inmigración
Sra. Catalina Ana VICENS GUILLÉN
Secretaria General de CC.OO.-Illes Balears
Sr. José María ZUFIAUR NARVAIZA
Colaborador de la Secretaría de Política Internacional de UGT
Sr. Miguel Ángel CABRA DE LUNA
Vocal de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES)
Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales (CEPES)
Sr. Andoni GARCÍA ARRIOLA
Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG)
Sr. Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER
Secretario General de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)
Vocal del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) de España
Sr. José Manuel ROCHE RAMO
Secretario General de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Aragón (UPA-Aragón)
Sr. Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE
Asesor de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA)
Sr. Ricardo SERRA ARIAS
Presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Sevilla y Andalucía
Sr. Carlos TRÍAS PINTÓ
Director de la Asociación General de Consumidores (ASGECO)
Director de la Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España (UNCCUE)
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FRANCE

Mme Emmanuelle BUTAUD-STUBBS
Déléguée générale de l'Union des Industries Textiles (UIT)/Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
M. Stéphane BUFFETAUT
Président du Réseau Batigere (entreprises sociales pour l'habitat)/Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Mme Anne CHASSAGNETTE
Directrice de la Responsabilité Environnementale et Sociétale, Groupe Engie
M. Henri MALOSSE
CCI France (Chambres de commerce et d'industrie de France)
M. Philippe de BRAUER
Vice-président de la commission internationale de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises
(CGPME)
M. Patrick LIEBUS
Vice-président de l'Union Professionnelle Artisanale (UPA) et Président de la Confédération de l'Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment (CAPEB)
M. Arnold PUECH d'ALISSAC
Président de l'Union Syndicale Agricole de Seine-Maritime (FNSEA 76)
Mme Marie-Françoise GONDARD-ARGENTI
Secrétaire générale de l'Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL)
M. Christophe LEFEVRE
Secrétaire national de la Confédération Française de l'Encadrement/Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) en
charge de l'Europe et de l'International
M. Jacques LEMERCIER
Ancien secrétaire général de Force Ouvrière (FO) Communication
Mme Laure BATUT
Membre du secteur Europe-International de la Confédération Force Ouvrière (FO)
M. Pierre-Jean COULON
Secrétaire confédéral Europe-International de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)
Mme Franca SALIS MADINIER
Secrétaire nationale de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) Cadres
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M. Christophe QUAREZ
Secrétaire fédéral de la Fédération de la Chimie et de l'Energie (FCE) de la Confédération Française Démocratique du
Travail (CFDT)
Mme Ozlem YILDIRIM
Conseillère confédérale de la Confédération Générale du Travail (CGT)
M. Denis MEYNENT
Conseiller confédéral de la Confédération Générale du Travail (CGT)
Mme Reine-Claude MADER-SAUSSAYE
Présidente de la Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie (CLCV)
Mme Geneviève SAVIGNY
Ancienne secrétaire nationale de la Confédération paysanne
M. Christophe HILLAIRET
Membre du Bureau et du Conseil d'administration de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture (APCA)
M. Jean-Marc ROIRANT
Secrétaire général de la Ligue de l'Enseignement
Mme Christiane BASSET
Vice-présidente de l'Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)
Mme Jocelyne LE ROUX
Secrétaire générale adjointe de la Fédération des Mutuelles de France (FMF)
M. Thierry LIBAERT
Fondation pour la Nature et l'Homme (FNH)
M. Michel DUBROMEL
Vice-président de France Nature Environnement (FNE)

HRVATSKA

Mr Davor MAJETIĆ
Director General, Croatian Employers' Association (HUP)
Ms Dragica MARTINOVIĆ DŽAMONJA
Director, Representative Office of the Croatian Chamber of Economy in Brussels
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Ms Violeta JELIĆ
General Secretary of the Croatian Chamber of Trades and Crafts
Ms Marija HANŽEVAČKI
General Secretary of the Independent Trade Unions of Croatia (NHS)
Ms Anica MILIĆEVIĆ-PEZELJ
Executive Secretary, Union of Autonomous Trade Unions (UATUC)
Mr Vilim RIBIĆ
President of MATICA – Association of Croatian Trade Unions; President of the Great Council of Independent Union of
Research and Higher Education Employees of Croatia
Ms Lidija PAVIĆ-ROGOŠIĆ
Director of ODRAZ – Sustainable Community Development, Croatian civil society organisation
Ms Marina ŠKRABALO
Senior Advisor, GONG
Mr Toni VIDAN
Energy campaigner of environmental CSO Zelena akcija – Friends of the Earth Croatia

ITALIA

Sig. Pietro Vittorio BARBIERI
Portavoce del Forum Terzo Settore – Presidente FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)
Sig.ra Giulia BARBUCCI
Area politiche europee e internazionali della CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro)
Sig.ra Claudia BUSCHI
Segretariato Generale della CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori)
Sig.ra Marina Elvira CALDERONE
Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro – Presidente del Comitato Unitario degli Ordini
e Collegi Professionali
Sig. Carmelo CEDRONE
Professore Emerito di Politica Economica Europea Università la Sapienza di Roma – Consulente del Dipartimento
Europeo ed Internazionale della UIL (Unione Italiana del Lavoro)
Sig. Stefano CETICA
Presidente di IPER (Istituto per le Ricerche Economiche e Sociali) della UGL (Unione Generale del Lavoro)
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Sig. Pietro Francesco DE LOTTO
Direttore Generale di Confartigianato Vicenza
Sig.ra Cinzia DEL RIO
Direttore del Dipartimento Internazionale della UIL (Unione Italiana del Lavoro)
Sig. Gianfranco DELL'ALBA
Direttore della Delegazione di Confindustria presso l'Unione Europea a Bruxelles
Sig. Tommaso DI FAZIO
Presidente nazionale della CIU (Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali)
Sig. Giancarlo DURANTE
Direttore degli Affari sociali dell'Associazione Bancaria Italiana – Professore di Sicurezza sociale e libera circolazione dei
lavoratori nell'UE all'Università degli Studi La Sapienza di Roma
Sig. Diego DUTTO
Direttore Nazionale LEGACOOPSOCIALI (Associazione Nazionale Cooperative Sociali)
Sig. Emilio FATOVIC
Vice Segretario Nazionale CONFSAL (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori)
Sig. Giuseppe GUERINI
Presidente di Federsolidarietà-Confcooperative – Presidente della cooperativa sociale Ecosviluppo
Sig. Giuseppe Antonio Maria IULIANO
Responsabile per le Politiche Internazionali, Segretariato Internazionale della CISL (Confederazione Italiana Sindacati
Lavoratori)
Sig. Luca JAHIER
Giornalista, politologo, esperto di associazionismo di promozione sociale e del terzo settore – ACLI
Sig. Antonio LONGO
Presidente del Movimento Difesa del Cittadino – Membro del CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti)
Sig. Sandro MASCIA
Direttore dell'Ufficio di Confagricoltura a Bruxelles
Sig. Alberto MAZZOLA
Responsabile degli Affari Internazionali delle Ferrovie dello Stato Italiane – Vice Presidente Gruppo Trasporti Business
Europe
Sig. Stefano PALMIERI
Area Politiche Europee ed Internazionali della CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro)
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Sig. Antonello PEZZINI
Professore di Economia e gestione delle imprese nell'Unione europea all'Università degli Studi di Bergamo – Imprenditore
nel settore tecnico-tessile
Sig. Maurizio REALE
Direttore dell'Ufficio di Rappresentanza per le Relazioni con le Istituzioni dell'Unione Europea di Coldiretti
Sig. Claudio ROTTI
Presidente di AICE (Associazione Italiana Commercio Estero)
Sig. Marco VEZZANI
Vice Presidente Nazionale CIDA

ΚΥΠΡΟΣ

Mr Michalis ANTONIOU
Assistant Director General, Cyprus Employers & Industrialists Federation
Mr Manthos MAVROMMATIS
Former President, Cyprus Chamber of Commerce and Industry
Mr Nicolaos (Nicos) EPISTITHIOU
Former Secretary General of the Cyprus Hotel Employees Federation OYXEKA-SEK
Mr Andreas PAVLIKKAS
Head of Research and Studies Department, Pancyprian Federation of Labour – PEO
Mr Anastasis YIAPANIS
General Secretary of Panagrotikos Farmers Union

LATVIJA

Mr Vitālijs GAVRILOVS
President of Employers' Confederation of Latvia
Mr Gundars STRAUTMANIS
Vice-President of Latvian Chamber of Commerce and Industry
Ms Ariadna ĀBELTIŅA
Coordinator for External Relations, Free Trade Union Confederation of Latvia
Mr Pēteris KRĪGERS
President of Free Trade Union Confederation of Latvia
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Ms Gunta ANČA
Chairperson of the Latvian Umbrella Body for Disability Organisations
SUSTENTO
Ms Baiba MILTOVIČA
International and EU Affairs Adviser of Latvian National Association for Consumer Protection
Mr Gustavs NORKĀRKLIS
Chairman of the Board of Association of Latvian Organic Agriculture

LUXEMBOURG

Monsieur Henri WAGENER
Conseiller auprès de Fedil, Business Federation Luxemburg
Monsieur Raymond HENCKS
Conseiller auprès de la Chambre des fonctionnaires et employés publics
Monsieur Jean-Claude REDING
Président de la Chambre des Salariés
Monsieur Norbert GEISEN
Président honoraire de la Fédération des Artisans
Madame Josiane WILLEMS
Directrice de la Centrale paysanne

MAGYARORSZÁG

Dr. András EDELÉNYI
Expert, Hungarian Chamber of Commerce and Industry
Dr. István KOMORÓCZKI
Economic Advisor to the President of COOP Federation
Ms Katalin Elza SÜLE
President, Hungarian Chamber of Agriculture of Zala County
President, National Association of Hungarian Farmers' Societies of Zala County
Ms Júlia Borbála VADÁSZ
Permanent Delegate in Brussels of the Confederation of Hungarian Employers and Industrialists
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Dr. Piroska KÁLLAY
Coordinator for Committees (Equality, Youth, International, Pensioners) of the LIGA – Democratic League of
Independent Trade Unions
Ms Erika NEMESKÉRINÉ KOLLER
International secretary at the Forum for the Co-operation of Trade Unions
Dr. Miklós PÁSZTOR
Expert, National Federation of Workers' Council
Dr. János WELTNER
Senior consultant, Semmelweis University in Budapest
Dr. Etele BARÁTH
Hon. university professor, Hungarian Society for Urban Planning
Dr. Ágnes CSER
Representative of the Hungarian Alliance for Children and Youth
Ms Kinga JOÓ
Vice-President, National Association of Large Families
Mr Ákos TOPOLÁNSZKY
President, Federation of the Hungarian Drug Therapeutic Institutes

MALTA

Mr Stefano MALLIA
Former President of the Malta Chamber of Commerce and Industry and an ex-officio Council Member and Member of
the Chamber Statute Revision Committee
Mr Tony ZAHRA
President, Malta Hotels and Restaurants Association
Mr Charles VELLA
Research & Information Executive; Secretary to the GWU National Council
Dr. Philip VON BROCKDORFF
Consultant, Union Ħaddiema Magħqudin
Mr Ben RIZZO
President, Civil Society Committee within the Malta Council for Economic and Social Development (MCESD)
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NEDERLAND

Mr Winand Leo Emile QUAEDVLIEG
Head, Brussels office, VNO-NCW and MKB Nederland
Mr Klaas Johan OSINGA
Senior Adviser, International Affairs at LTO NEDERLAND
Mrs Marjolijn BULK
Adviser, European Affairs at FNV
Mr Martinus Cornelis SIECKER
Former Trade Union Official, Netherlands Trade Union Federation (FNV)
Mrs Annie VAN WEZEL
Policy Adviser, European and International Affairs at FNV
Mrs Melanie I. BOUWKNEGT
Advisor, CNV Nederland
Mrs Cathelijne C.J. MULLER
Advisor, VCP
Mr Dick WESTENDORP
Former President, 'consumentenbond'
Mr Jan Willem Hendrik DIRX
Advisor and directorate secretariat to the management of 'Natuur and Milieu'. Responsible for the 'groene11'
(partnership between the main Dutch nature and environmental organisations)

ÖSTERREICH

Ms Christa SCHWENG
Senior Advisor of the 'Wirtschaftskammer Österreich' (Austrian Economic Chamber); department for social policy and
health
Mr Michael IKRATH
Secretary General of the 'Österreichischer Sparkassenverband' (Austrian Association of savings banks)
Mr Gerhard RIEMER
Consultant of the 'Vereinigung der Österreichischen Industrie' (Federation of the Austrian Industry)
Mr Ferdinand MAIER
Former Secretary General of the 'Österreichischer Raiffeisenverband' (Austrian Raiffeisen-Association)
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Mr Thomas DELAPINA
Senior advisor of the 'Arbeiterkammer Wien' (Chamber of Labour of the Federal Land Vienna)
Mr Thomas WAGNSONNER
Deputy Director of the 'Arbeiterkammer Niederösterreich' (Chamber of Labour of the Federal Land of Lower Austria)
Mr Oliver RÖPKE
Head of the 'ÖGB-Europabüro an der Ständigen Vertretung Österreichs bei der EU in Brüssel' (Bureau for European
Affairs of the Austrian Trade Union at the Permanent Representative of Austria at the EU in Brussels)
Mr Wolfgang GREIF
Head of the department of the 'ÖGB' (Austrian Trade Union Association) betreffend 'Europa, Konzerne und Interna
tionale Beziehungen' (Europe, multinational companies and international relations)
Mr Thomas KATTNIG
Head of the 'Bereich für Internationales, EU und Daseinsvorsorge in der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten sowie
der Gewerkschaft für Kunst, Medien, Sport und freie Berufe' (in the field of international affairs, EU and services of
general interest of the trade union for employees of municipalities as well as for the trade union of media, sports and
independent professions)
Mr Rudolf KOLBE
President of the 'Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Oberösterreich und Salzburg' (Chamber of
architects and consultants for engineering for the Federal Land of Upper Austria and the Federal Land of Salzburg)
Mr Andreas THURNER
Officer of the 'Landwirtschaftskammer Österreich – Büro Brüssel' (Chamber of agriculture in Austria – Office in
Brussels)
Mr Alfred GAJDOSIK
Employee of 'Hotel Marriott/PCC-Erhaltungs- und ErrichtungsgesmbH' (Marriott Hotel Vienna/(PCC-preservation and
accommodation-limited partnership company)

POLSKA

Mr Jacek Piotr KRAWCZYK
Vice-President, Confederation Lewiatan
Mr Lech Józef PILAWSKI
Director General, Confederation Lewiatan
Mr Andrzej MALINOWSKI
President, Employers of Poland
Mr Janusz PIETKIEWICZ
Vice-President, Employers of Poland
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Mr Jarosław Maciej MULEWICZ
Consultant, Association of Employers Business Centre Club
Mr Krzysztof OSTROWSKI
Director of the Interventions Bureau, Association of Employers Business Centre Club
Mr Jan KLIMEK
Vice-President, Polish Craft Association
Mrs Dorota GARDIAS
Expert, Trade Union Forum
Mrs Wioletta JANOSZKA
Member of the Board, Trade Union Forum
Mr Andrzej ADAMCZYK
Secretary of the Foreign Affairs Office, Independent and Self-Governing Trade Union 'Solidarność'
Mr Marian KRZAKLEWSKI
Expert, Independent and Self-Governing Trade Union 'Solidarność'
Mr Franciszek Bogdan BOBROWSKI
Vice-President, All-Poland Alliance of Trade Unions
Mr Wincenty Sławomir BRONIARZ
President of the Polish Teachers' Union/All-Poland Alliance of Trade Unions
Mr Adam ROGALEWSKI
Expert, All-Poland Alliance of Trade Unions
Mr Krzysztof Stanisław BALON
Secretary of the Programming Committee, Working Community of Associations of Social Organisations WRZOS
Mrs Karolina Lidia DRESZER-SMALEC
Expert, All-Poland Federation of Non-Governmental Organisations
Mr Krzysztof KAMIENIECKI
Expert, Polish Ecological Club
Mr Michał Grzegorz MODRZEJEWSKI
Honorary President of the Union of the Rural Youth
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Mr Krzysztof Jerzy PATER
Member, Polish Scouting Association
Mrs Elżbieta Maria SZADZIŃSKA
Expert, Consumers Federation
Mrs Teresa TISZBIEREK
Expert, Association of the Voluntary Fire Brigades of the Republic of Poland

PORTUGAL

Mr Gonçalo Cristóvăo Aranha da Gama LOBO XAVIER
Adviser to the Management Board of AIMMAP – the Association of Portuguese Metallurgical, Mechanical Engineering
and Similar Industrial Companies; Member appointed by CIP – Confederation of Enterprises of Portugal, since January
2013 (CIP)
Mr Luís Miguel CORREIA MIRA
Secretary-general, Portuguese Farmers' Confederation (CAP)
Mr Pedro D'ALMEIDA FREIRE
Vice-President, Confederation of Portuguese Commerce and Services (CCP)
Mr Paulo BARROS VALE
Businessman, Director of the Portuguese Business Association (AEP)
Mr Mário David FERREIRINHA SOARES
Professor, Member of the National Council of the General Confederation of Portuguese Workers – Inter-union (CGTP-IN)
Mr Carlos Manuel ALVES TRINDADE
Member of the Executive Committee, National Council of the Portuguese General Workers' Confederation (CGTP-IN)
Mr Carlos Manuel SIMÕES DA SILVA
Secretary-General of UGT (União Geral de Trabalhadores/Portuguese General Workers Trade Union)
Mr João DIAS DA SILVA
Vice-President of the Board of the Teachers' Trade Union for the North Region
Mr Jorge PEGADO LIZ
Lawyer, Consumer Protection Association (DECO)
Mr Carlos Matias RAMOS
President of the Portuguese Association of Engineers
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Mr Francisco Bernardino da SILVA
Secretary-general of CONFAGRI, President of the Portuguese National Federation of Mutual Agricultural Credit Banks
(Portuguese Cooperative Banks) (FENACAM)
Mr Lino da SILVA MAIA
President of the National Confederation of Solidarity Institutions (CNIS)

ROMÂNIA

Petru Sorin DANDEA
Vice-President at The National Trade Union Confederation Cartel ALFA
Dumitru FORNEA
Confederal Secretary responsible for the International Relations of the National Trade Union Confederation – MERIDIAN
Minel IVAȘCU
Secretary General at The National Trade Union Block (BNS)
Liviu LUCA
Prim-Vice-President at The National Trade Union Confederation CNSLR-FRĂȚIA
Sabin RUSU
Secretary General – Confederation of Democratic Trade Unions in Romania
Ana BONTEA
Director of the Department for Legal Affairs and Social Dialogue, National Council of Small and Medium Sized Private
Enterprises in Romania (CNIPMMR)
Mihai MANOLIU
President, The Confederation of Romanian Employers (CNPR)
Aurel Laurențiu PLOSCEANU
President, General Union of Industrialists in Romania (UGIR)
Octavian Cătălin ALBU
Secretary General of Romanian National Employers Organisation (PNR)
Irinel Eduard FLORIA
Employers Confederation Concordia (Concordia)
Cristian PÎRVULESCU
President, Asociația Pro Democrația (ApD), non-governmental, non-profit association
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Ionuț SIBIAN
Executive Director, Civil Society Development Foundation (CSDF)
Mihai IVAȘCU
Camera de Comerț și Industrie a României
Marius Eugen OPRAN
Institutul Național de C&D pentru Fizică și Inginerie Nucleară; Institutul Național de C&D Fizica Laserelor Plasmei și
Radiației;
Victor ALISTAR
Transparency International România

SLOVENIJA

Mr Jože SMOLE
Secretary General, ZDS – Association of Employers of Slovenia
Mr Dare STOJAN
Director, Businessman, AVITEL d.o.o.
Ms Nadja GÖTZ
Legal Adviser of Public Services Trade Unions Confederation of Slovenia
Mr Jakob Krištof POČIVAVŠEK
Secretary General of the Confederation of Trade Unions of Slovenia PERGAM
Mr Andrej ZORKO
Executive Secretary, Governing Board of the Slovenian Association of Free Trade Unions
Mr Primož ŠPORAR
Chief Executive Officer of SKUP, Association of Private Institutes
Mr Branko RAVNIK
Director of Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia (CAFS)

SLOVENSKO

Mr Peter MIHÓK
President of the Slovak Chamber of Commerce and Industry and Vice-President of the Economic and Social Council of
the Slovak Republic
Ms Martina ŠIRHALOVÁ
Project manager, Federation of employers' associations (AZZZ)

L 248/76

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Ms Jarmila DÚBRAVSKÁ
Director of the Department of Agriculture and Services, Slovak Agriculture and Food Chamber (SPPK)
Mr Emil MACHYNA
President of the Slovak Metalworkers Federation (KOVO)
Mr Anton SZALAY
President of the Slovak Trade Union of Health and Social Services
Ms Mária MAYEROVÁ
President of the Slovak Trade Union of Public Administration and Culture (SLOVES)
Mr Vladimír BÁLEŠ
Professor, Slovak University of Technology in Bratislava
Mr Juraj SIPKO
Director of the Institute of Economic Research, Slovak Academy of Science
Mr Rudolf KROPIL
President of the Slovak Rectors' Conference

SUOMI

Ms Tellervo KYLÄ-HARAKKA-RUONALA
Director, Infrastructure and Environment, Confederation of Finnish Industries
Mr Jukka AHTELA
LL.M., Chairman of the Board, Senior Advisor, Ahtela Consulting Oy
Mr Timo VUORI
Executive Vice-President, Finland Chamber of Commerce
Mr Markus PENTTINEN
Head of International Affairs, Confederation of Professional and Managerial Staff in Finland Akava
Mr Pekka RISTELÄ
Director, FinUnions – Finnish Trade Union Representation to the EU
Ms Marianne MUONA
Senior Advisor on International Affairs, Finnish Confederation of Professionals STTK
Ms Pirkko RAUNEMAA
M.Sc. (Agriculture and Forestry), Council of Home Economics and Consumer Associations
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Mr Simo TIAINEN
Director, Office of Finnish Agriculture and Cooperatives, Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners
MTK
Mr Pasi MOISIO
Director, Permanent Representative to the EU of the Finnish transport and logistics organisations

SVERIGE

Ms Karin Ebba Sofia EKENGER
Director/Senior Advisor, Confederation of Swedish Enterprise
Mr Nils-Olof Krister ANDERSSON
Head of the Tax Policy Department, Confederation of Swedish Enterprise
Mr Thord Stefan BACK
Director Sustainable Logistics, Swedish Confederation of Transport Enterprises
Mr Erik Rolf Lennart SVENSSON
Board Member, Almega AB
Ms Ellen Paula NYGREN
Ombudsman, Swedish Trade Union Confederation
Mr Frank Thomas ABRAHAMSSON
Swedish Trade Union for Service and Communications Employees
Ms Berivan Muhriban ÖNGÖRUR
International Secretary, Swedish Confederation of Professional Employees
Mr Bo Gunnar Alexander JANSSON
President, National Union of Teachers in Sweden
Ms Ariane Elisabeth RODERT
EU Policy Advisor, National Forum for Voluntary Organizations
Mr Oskar Kristersson WALLNER
Expert, National Council of Swedish Youth Organisations (LSU)
Ms Sofia Karin Anna BJÖRNSSON
Acting director, Federation of Swedish Farmers (LRF), Brussels Office
Ms Ulrika WESTERLUND
President, Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights (RFSL)
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UNITED KINGDOM

Mr George Traill LYON
Independent Lawyer – formerly BAE Systems
Mr Roger Martin BARKER
Director, Corporate Governance and Professional Standards, Institute of Directors
Ms Brenda KING
Director, African and Caribbean Diversity
Dr. David John SEARS
Consultant and former Deputy Director General British Chamber of Commerce
Ms Madi SHARMA
Entrepreneur and consultant and Founder of Women's Economic and Social Think Tank and Make a Difference Ideas
Centre supporting female empowerment
Mr John WALKER
Director of European Alliance of Small Business, Business Consultant and former National Chairman of Federation of
Small Business
Mr Jonathan PEEL
Business and Trade Consultant
Mr Brendan James BURNS
Management Consultant and Financial Investor
Mr Brian CURTIS
Former Chair/President in National Union of Rail, Maritime and Transport Workers and WTUC
Ms Diane KELLY
UNISON Assistant Branch Secretary
Ms Kathleen WALKER SHAW
Head of European Office for GMB Trade Union
Ms Agnes TOLMIE
Senior Union Representative, UNITE Union, and Manager, Royal Bank of Scotland
Ms Judy MCKNIGHT
Former General Secretary, National Association of Probation Officers (NAPO)
Mr Nicholas CROOK
Head of International Relations, UNISON, and member of the Executive of the European Federation of Public Service
Unions
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Mr Amarjite SINGH
CWU Branch Secretary, Royal Mail. Chair of CWU National Race Advisory Board
Mr Martin MAYER
First Yorkshire Bus PLC, UNITE Branch Secretary
Dr. Rose D'SA
Consultant in EU, Commonwealth and International Law including legal education and Distance Learning
Ms Jane MORRICE
Communications Consultant, Deputy Chief Equality Commissioner – Northern Ireland
Sir Stuart ETHERINGTON
Chief Executive for the National Council for Voluntary Organisations (NCVO)
Mr Michael SMYTH
Economist, Academic, University of Ulster
Mr Tom JONES
Farmer; Vice-President of the Wales Council for Voluntary Action (WCVA)
Ms Irene OLDFATHER
Director, Health and Social Care Alliance
Ms Marina YANNAKOUDAKIS
Consultant on Women's Rights
Sir Graham WATSON
Managing Director, Consultant, Honorary President and co-founder of Climate Parliament (London) and Chairman of
Europe Active, the European Health and Fitness Association
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DECIZIA (UE) 2015/1601 A CONSILIULUI
din 22 septembrie 2015
de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al
Greciei
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 78 alineatul (3),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
având în vedere avizul Parlamentului European (1),
întrucât:
(1)

În conformitate cu articolul 78 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în cazul
în care unul sau mai multe state membre se află într-o situație de urgență caracterizată de un aflux brusc de
resortisanți ai țărilor terțe, Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, poate
adopta măsuri provizorii, în beneficiul statului sau al statelor membre în cauză.

(2)

În conformitate cu articolul 80 din TFUE, politicile Uniunii în domeniul controalelor la frontieră, al azilului și al
imigrației, precum și punerea lor în aplicare trebuie să fie reglementate de principiul solidarității și al distribuirii
echitabile a răspunderii între statele membre, iar actele Uniunii adoptate în acest domeniu trebuie să cuprindă
măsuri adecvate pentru aplicarea acestui principiu.

(3)

Recenta situație de criză din Marea Mediterană a determinat instituțiile Uniunii să recunoască imediat faptul că
această regiune se confruntă cu fluxuri de migrație excepționale și să solicite luarea de măsuri concrete de
solidaritate față de statele membre din prima linie. În special, în cadrul unei reuniuni comune a miniștrilor
afacerilor externe și interne, care a avut loc la 20 aprilie 2015, Comisia a prezentat un plan de zece acțiuni
imediate care să fie întreprinse ca răspuns la criză, printre care se numără și angajamentul de a analiza opțiunile
legate de instituirea unui mecanism de transfer de urgență.

(4)

La reuniunea sa din 23 aprilie 2015, Consiliul European a decis, printre altele, să consolideze solidaritatea și
responsabilitatea interne, angajându-se, în special, să sporească ajutorul de urgență acordat statelor membre din
prima linie, să analizeze opțiunile privind organizarea transferului de urgență între statele membre pe bază
voluntară și să desfășoare echipe ale Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) în statele membre din
prima linie, în vederea prelucrării în comun a cererilor de acordare de protecție internațională, inclusiv în vederea
înregistrării și a prelevării de amprente digitale.

(5)

În rezoluția sa din 28 aprilie 2015, Parlamentul European a reiterat necesitatea ca Uniunea să își întemeieze
răspunsul la cele mai recente tragedii din Marea Mediterană pe acțiuni de solidaritate și de distribuire echitabilă a
răspunderii și să își intensifice eforturile depuse în acest domeniu în beneficiul statelor membre care primesc cel
mai mare număr de refugiați și de solicitanți de protecție internațională, în termeni absoluți sau relativi.

(6)

Pe lângă măsurile în domeniul azilului, statele membre din prima linie ar trebui să își intensifice eforturile în
direcția instituirii unor măsuri pentru a face față fluxurilor de migrație mixtă la frontierele externe ale Uniunii
Europene. Astfel de măsuri ar trebui să garanteze drepturile persoanelor care au nevoie de protecție internațională
și care să prevină migrația ilegală.

(7)

În cadrul reuniunii sale din 25 și 26 iunie 2015, Consiliul European a decis, între altele, că trei dimensiuni-cheie
ar trebui să avanseze în paralel: transferul/relocarea, returnarea/readmisia/reintegrarea și cooperarea cu țările de
origine și de tranzit. Având în vedere actuala situație de urgență și angajamentul de a consolida solidaritatea și
răspunderea, Consiliul European a convenit în special asupra transferului temporar și excepțional, în decurs de
doi ani, din Italia și din Grecia către alte state membre, a 40 000 de persoane care au în mod clar nevoie de
protecție internațională, la care vor participa toate statele membre.

(1) Avizul din 17 septembrie 2015 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
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(8)

Situațiile specifice ale statelor membre derivă în special din fluxurile de migrație din alte regiuni geografice, cum
ar fi ruta de migrație din Balcanii de Vest.

(9)

Mai multe state membre s-au confruntat cu o creștere semnificativă a numărului total de migranți, inclusiv a
numărului solicitanților de protecție internațională, care au sosit pe teritoriul lor în 2014, situație care s-a
menținut, în unele dintre aceste state membre, în 2015. Pentru a face față acestei creșteri, câteva state membre au
beneficiat de ajutor financiar de urgență din partea Comisiei și de sprijin operațional din partea EASO.

(10)

Dintre statele membre care se confruntă cu o situație de presiune puternică și având în vedere recentele
evenimente tragice survenite în Marea Mediterană, în special Italia și Grecia sunt nevoite să facă față unor fluxuri
fără precedent de migranți, inclusiv de solicitanți de protecție internațională care au în mod clar nevoie de
protecție internațională, care sosesc pe teritoriul lor, fapt care exercită o presiune semnificativă asupra sistemelor
lor de migrație și de azil.

(11)

La 20 iulie 2015, s-a adoptat prin consens o rezoluție a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în
cadrul Consiliului, care reflectă situațiile specifice din statele membre, cu privire la transferul din Grecia și Italia a
40 000 de persoane care au în mod clar nevoie de protecție internațională. În decursul a doi ani, din Italia vor fi
transferate 24 000 de persoane, iar din Grecia 16 000 de persoane. La 14 septembrie 2015, Consiliul a adoptat
Decizia (UE) 2015/1523 (1), care a prevăzut un mecanism de transfer temporar și excepțional din Italia și Grecia
în alte state membre al persoanelor care au în mod clar nevoie de protecție internațională.

(12)

În cursul ultimelor luni, presiunea exercitată de migrație la frontierele externe terestre și maritime din sud a
crescut din nou brusc, iar schimbarea fluxurilor de migrație a continuat din zona centrală către zona estică a
Mediteranei și către ruta Balcanilor de Vest, ca urmare a numărului tot mai mare de migranți care sosesc în și din
Grecia. Având în vedere această situație, ar trebui să fie garantate măsuri provizorii suplimentare pentru a reduce
presiunea în materie de azil exercitată asupra Italiei și a Greciei.

(13)

Conform datelor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (Frontex),
rutele din centrul și estul Mării Mediterane au fost principalele zone de trecere ilegală a frontierei în Uniune în
primele opt luni ale anului 2015. De la începutul lui 2015, aproximativ 116 000 de migranți au sosit în Italia în
mod ilegal (inclusiv aproximativ 10 000 de migranți în situație ilegală care au fost înregistrați de către autoritățile
locale, dar care urmează să fie confirmați în datele Frontex). Pe parcursul lunilor mai și iunie 2015, au fost
depistate 34 691 de cazuri de trecere ilegală a frontierei de către Frontex, iar în lunile iulie și august – 42 356,
ceea ce înseamnă o creștere de 20 %. O creștere puternică a fost înregistrată și de Grecia în 2015, mai mult de
211 000 de migranți aflați în situație ilegală ajungând în această țară (inclusiv aproximativ 28 000 de migranți în
situație ilegală care au fost înregistrați de către autoritățile locale, dar care urmează să fie confirmați în datele
Frontex. Pe parcursul lunilor mai și iunie 2015, au fost depistate 53 624 de cazuri de trecere ilegală a frontierei
de către Frontex, iar în lunile iulie și august – 137 000, ceea ce înseamnă o creștere de 250 %). Din numărul total
al migranților aflați în situație ilegală detectați în aceste două regiuni, un procent semnificativ îl reprezentau
migranții proveniți din țări care, conform datelor furnizate de Eurostat, au o rată ridicată de recunoaștere a
cererilor, la nivelul Uniunii.

(14)

Conform datelor Eurostat și ale EASO, în perioada ianuarie-iulie 2015, 39 183 de persoane au solicitat protecție
internațională în Italia, comparativ cu 30 755 în aceeași perioadă din 2014 (o creștere de 27 %). În Grecia s-a
înregistrat o creștere similară a numărului de cereri, numărul solicitanților fiind de 7 475 (o creștere de 30 %).

(15)

Până în prezent, în cadrul politicii în materie de migrație și azil au fost întreprinse numeroase acțiuni în sprijinul
Italiei și al Greciei, inclusiv prin acordarea de asistență de urgență substanțială și de sprijin operațional din partea
EASO. Italia și Grecia s-au situat pe locul al doilea și, respectiv, al treilea, în clasamentul celor mai mari
beneficiari de fonduri acordate în perioada 2007-2013 în cadrul programului general „Solidaritatea și gestionarea
fluxurilor migratorii” (SOLID) și au primit, în plus, importante fonduri de urgență. Italia și Grecia vor continua,
cel mai probabil, să fie principalii beneficiari ai Fondului pentru azil, migrație și integrare (AMIF) în
perioada 2014-2020.

(16)

Având în vedere instabilitatea și conflictele persistente din imediata vecinătate a Italiei și Greciei, precum și
repercusiunile fluxurilor migratorii asupra altor state membre, este foarte probabil ca sistemele de migrație și azil
ale acestor țări să continue să se confrunte cu o presiune semnificativă, tot mai mare, în contextul în care este

(1) Decizia (UE) 2015/1523 a Consiliului din 14 septembrie 2015 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției interna
ționale în beneficiul Italiei și al Greciei (JO L 239, 15.9.2015, p. 146).

L 248/82

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

24.9.2015

posibil ca un număr considerabil de migranți să aibă nevoie de protecție internațională. Acest lucru demonstrează
necesitatea acută de a da dovadă de solidaritate față de Italia și Grecia și de a completa acțiunile de sprijin
întreprinse până în prezent în favoarea acestora cu măsuri provizorii în domeniul azilului și migrației.

(17)

La 22 septembrie 2015, Consiliul a luat act de disponibilitatea și pregătirea statelor membre de a participa, în
conformitate cu principiile solidarității și repartizării echitabile a răspunderii între statele membre, care
reglementează politica Uniunii în materie de azil și migrație, la transferul a 120 000 de persoane care au în mod
clar nevoie de protecție internațională. Prin urmare, Consiliul a decis să adopte prezenta Decizie.

(18)

Ar trebui reamintit faptul că Decizia (UE) 2015/1523 stabilește o obligație pentru Italia și Grecia de a oferi soluții
structurale pentru a aborda presiunea excepțională exercitată asupra sistemelor lor de azil și migrație, prin
instituirea unui cadru strategic solid pentru a răspunde situației de criză și intensificarea procesului de reformă în
curs în domeniile menționate. Foile de parcurs pe care Italia și Grecia le-au prezentat în acest scop ar trebui să fie
actualizate pentru a lua în considerare prezenta decizie.

(19)

Întrucât Consiliul European a convenit asupra unui set de măsuri interconectate, Comisiei ar trebui să i se confere
competența de a suspenda, după caz, aplicarea prezentei decizii, pe o perioadă limitată de timp, după ce i-a
acordat statului membru în cauză posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere, în cazul în care Italia sau
Grecia nu își respectă angajamentele în această privință.

(20)

Începând din 26 septembrie 2016, 54 000 de solicitanți ar trebui să fie transferați, în mod proporțional, din
Italia și Grecia către alte state membre. Consiliul și Comisia ar trebui să țină în permanență sub supraveghere
situația afluxurilor masive de resortisanți ai țărilor terțe în statele membre. Comisia ar trebui să prezinte, după
caz, propuneri de modificare a prezentei decizii, pentru a aborda evoluția situației pe teren și impactul acesteia
asupra mecanismului de transfer, precum și evoluția presiunii exercitate asupra statelor membre, în special statele
membre din prima linie. În acest sens, ar trebui să țină seama de opiniile exprimate de statul membru potențial
beneficiar

În cazul în care prezenta decizie ar fi modificată în beneficiul unui alt stat membru, statul membru respectiv ar
trebui să prezinte Consiliului și Comisiei, la data intrării în vigoare a deciziei relevante a Consiliului de
modificare, o foaie de parcurs care ar trebui să includă măsuri adecvate în materie de azil, primire inițială și
returnare, prin care să se consolideze capacitatea, calitatea și eficiența sistemului său în aceste domenii, precum și
măsuri prin care să se asigure punerea în aplicare corespunzătoare a prezentei decizii, pentru ca, după expirarea
perioadei de aplicare a prezentei decizii, să i se permită să facă față mai bine unei posibile creșteri a afluxului de
migranți pe teritoriul său.

(21)

În cazul în care orice stat membru se confruntă cu o situație de urgență similară, caracterizată printr-un aflux
brusc de resortisanți ai țărilor terțe, Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului
European, poate adopta măsuri provizorii în beneficiul statului membru în cauză, în temeiul articolului 78
alineatul (3) din TFUE. Aceste măsuri pot include, dacă este cazul, suspendarea obligațiilor statului membru
respectiv prevăzute în prezenta decizie.

(22)

În conformitate cu articolul 78 alineatul (3) din TFUE, măsurile prevăzute în beneficiul Italiei și al Greciei ar
trebui să aibă un caracter provizoriu. O perioadă de 24 luni este rezonabilă pentru a garanta că măsurile
prevăzute în prezenta decizie au un impact real în ceea ce privește sprijinirea Italiei și a Greciei pentru a face față
fluxurilor migratorii semnificative pe teritoriile lor.

(23)

Măsurile privind transferul din Italia și din Grecia prevăzute în prezenta decizie implică o derogare temporară de
la dispoziția prevăzută la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului (1) potrivit căreia Italia și Grecia ar fi fost, altfel, responsabile de examinarea unei cereri
de protecție internațională pe baza criteriilor prevăzute în capitolul III din regulamentul respectiv, precum și o
derogare temporară de la etapele procedurale, inclusiv termenele-limită, prevăzute la articolele 21, 22 și 29 din
respectivul regulament. Celelalte dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 604/2013, inclusiv normele de punere în

(1) Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor
de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele
membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (JO L 180, 29.6.2013, p. 31).
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aplicare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1560/2003 al Comisiei (1) și în Regulamentul de punere în aplicare
(UE) nr. 118/2014 al Comisiei (2) rămân aplicabile, inclusiv normele conținute în aceste regulamente privind
obligația statelor membre care efectuează transferul de a acoperi costurile necesare transferului unui solicitant
către statul membru de transfer, privind cooperarea cu privire la transferurile între statele membre, precum și
privind transmiterea de informații prin intermediul rețelei electronice de comunicații „DubliNet”. Prezenta decizie
implică, de asemenea, o derogare de la consimțământul solicitantului de protecție internațională, astfel cum este
prevăzut la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al
Consiliului (3).

(24)

Măsurile de transfer nu scutesc statele membre de aplicarea integrală a Regulamentului (UE) nr. 604/2013,
inclusiv a dispozițiilor referitoare la reunificarea familiei, protecția specială a minorilor neînsoțiți și nici de clauza
discreționară din motive umanitare.

(25)

Pentru a decide care solicitanți și câți anume urmează să fie transferați din Italia și din Grecia, a fost necesar să se
aleagă criteriile care să fie aplicate, fără a aduce atingere deciziilor la nivel național privind cererile de azil. Se are
în vedere instituirea unui sistem clar și operațional, bazat pe un prag al ratei medii la nivelul Uniunii a deciziilor
de acordare a protecției internaționale în cadrul procedurilor în primă instanță, raportată la numărul total, la
nivelul Uniunii, al deciziilor adoptate în primă instanță privind cererile de protecție internațională, utilizându-se
cele mai recente date statistice disponibile, furnizate de Eurostat. Pe de o parte, instituirea acestui prag ar trebui să
asigure, în cea mai mare măsură posibilă, faptul că toți solicitanții care au în mod clar nevoie de protecție interna
țională vor fi în măsură să își exercite pe deplin și rapid dreptul la protecție în statul membru de transfer. Pe de
altă parte, acesta ar trebui să împiedice, în cea mai mare măsură posibilă, situațiile în care solicitanții cu privire la
care există probabilitatea să primească un răspuns negativ la cererea introdusă ar fi transferați către un alt stat
membru, prelungind, astfel, în mod nejustificat, șederea acestora în Uniune. Un prag de 75 %, pe baza celor mai
recente date trimestriale actualizate transmise de Eurostat pentru deciziile adoptate în primă instanță, ar trebui
utilizat în prezenta decizie.

(26)

Măsurile provizorii vizează reducerea presiunii considerabile exercitate asupra Italiei și a Greciei de fluxurile de
solicitanți de azil, în special prin transferul unui număr considerabil de solicitanți având în mod clar nevoie de
protecție internațională care au ajuns pe teritoriul Italiei sau al Greciei după data de la care prezenta decizie
devine aplicabilă. Pe baza numărului total de resortisanți ai țărilor terțe care au intrat în Italia și Grecia în mod
ilegal în 2015 și a numărului persoanelor care au în mod clar nevoie de protecție internațională, ar trebui să fie
transferați în total din Italia și Grecia 120 000 de solicitanți care au în mod clar nevoie de protecție interna
țională. Această cifră reprezintă aproximativ 43 % din totalul resortisanților țărilor terțe având în mod clar nevoie
de protecție internațională care au intrat în Italia și Grecia în mod ilegal în iulie și august 2015. Măsura de
transfer prevăzută în prezenta decizie reprezintă o repartizare echitabilă a poverii între Italia și Grecia, pe de o
parte, și celelalte state membre, pe de altă parte, având în vedere cifrele totale disponibile privind trecerile ilegale
ale frontierei în 2015. Date fiind cifrele avute în vedere, 13 % din acești solicitanți ar trebui să fie transferați din
Italia, 42 % din Grecia și 45 % ar trebui transferați astfel cum este prevăzut în prezenta decizie.

(27)

În termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, în circumstanțe excepționale și prezentând
motive justificate în mod corespunzător, compatibile cu valorile fundamentale ale Uniunii consacrate la
articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, un stat membru poate să notifice Consiliului și Comisiei
faptul că nu este în măsură să participe la procesul de transfer a până la 30 % din numărul solicitanților care i-a
fost alocat conform prezentei decizii. Astfel de circumstanțe excepționale includ, în mod deosebit, o situație
caracterizată de un aflux brusc și semnificativ de resortisanți ai țărilor terțe, a cărui magnitudine este de așa
natură încât să exercite o presiune extremă chiar și asupra unui sistem de azil bine pregătit și care în mod normal
funcționează în conformitate cu acquis-ul relevant al Uniunii privind azilul, sau un aflux brusc și semnificativ de
resortisanți ai țărilor terțe cu o probabilitate atât de mare încât justifică măsuri imediate. În urma unei evaluări,
Comisia ar trebui să prezinte Consiliului propuneri pentru o decizie de punere în aplicare privind o suspendare
temporară a transferului a până la 30 % din numărul solicitanților care i-a fost alocat statului membru respectiv.
Atunci când se justifică, Comisia poate propune prelungirea termenului pentru transferul numărului de solicitanți
alocat rămas cu până la 12 luni peste durata de aplicare a prezentei decizii.

(1) Regulamentul (CE) nr. 1560/2003 al Comisiei din 2 septembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 343/2003 al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei
cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe (JO L 222, 5.9.2003, p. 3).
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 118/2014 al Comisiei din 30 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 1560/2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului de stabilire a criteriilor și
mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre
de către un resortisant al unei țări terțe (JO L 39, 8.2.2014, p. 1).
3
( ) Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil,
migrație și integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE și nr. 575/2007/CE
ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului (JO L 150, 20.5.2014, p. 168).
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În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a transferului în cazul transferului
proporțional a 54 000 de solicitanți din Italia și Grecia către alte state membre, în situația în care participarea
unuia sau mai multor state membre la transferul de solicitanți ar trebui să fie suspendată sau în situația în care, în
urma notificărilor relevante adresate Consiliului, alt(e) stat(e) membru (membre) sau state asociate participă la
transfer, ar trebui să i se confere Consiliului competențe de executare.
Conferirea acestor competențe Consiliului se justifică având în vedere caracterul sensibil din punct de vedere
politic al unor astfel de măsuri care au efecte asupra competențelor naționale privind admisia resortisanților
țărilor terțe pe teritoriul statelor membre și necesitatea unei adaptări rapide la evoluția rapidă a situațiilor.

(29)

Fondul pentru azil, migrație și integrare (AMIF), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 516/2014, oferă finanțare
pentru operațiunile de repartizare a poverii care sunt convenite între statele membre și este deschis noilor evoluții
ale politicii în acest domeniu. Articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 516/2014 prevede posibilitatea
ca statele membre să realizeze acțiuni legate de transferul solicitanților de protecție internațională în cadrul
programelor lor naționale, iar articolul 18 din regulamentul respectiv prevede posibilitatea alocării unei sume
forfetare de 6 000 EUR pentru fiecare beneficiar de protecție internațională transferat din alt stat membru.

(30)

În scopul de a aplica principiul solidarității și al unei repartizări echitabile a responsabilităților și ținând seama de
faptul că prezenta decizie constituie o nouă etapă a politicii în acest domeniu, este oportun să se asigure că
statele membre care transferă, în temeiul prezentei decizii, solicitanți din Italia și Grecia care au în mod clar
nevoie de protecție internațională primesc o sumă forfetară pentru fiecare persoană transferată, care este aceeași
cu suma forfetară prevăzută la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 516/2014, și anume 6 000 EUR, și care se
acordă în conformitate cu aceleași proceduri. Pentru aceasta este necesară o derogare limitată, temporară de la
articolul 18 din respectivul regulament, întrucât suma forfetară ar trebui să fie plătită pentru solicitanții
transferați, și nu pentru beneficiarii de protecție internațională. O astfel de extindere temporară a domeniului de
aplicare în ceea ce privește beneficiarii potențiali ai sumei forfetare este considerată a fi o parte integrantă a
mecanismului de urgență instituit prin prezenta decizie. Mai mult, în ceea ce privește costurile legate de transferul
persoanelor transferate în temeiul prezentei decizii, este adecvat să se prevadă că Italia și Grecia primesc o sumă
forfetară de cel puțin 500 EUR pentru fiecare persoană transferată de pe teritoriile lor respective, având în vedere
costurile reale necesare transferului unui solicitant către statul membru de transfer. Statele membre ar trebui să
aibă dreptul de a primi prefinanțare suplimentară ce urmează să fie plătită în 2016 din Fondul pentru azil,
migrație și integrare în urma revizuirii programelor lor naționale, pentru a pune în aplicare acțiunile prevăzute în
temeiul prezentei decizii.

(31)

Este necesar să se asigure instituirea unei proceduri rapide de transfer și ca punerea în aplicare a măsurilor
provizorii să fie însoțită de o cooperare administrativă strânsă între statele membre, precum și de sprijin
operațional din partea EASO.

(32)

În cadrul întregii proceduri de transfer, până la transferul efectiv al solicitantului, ar trebui să se țină seama de
considerentele de securitate națională și ordine publică. Cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale ale
solicitantului, inclusiv a normelor relevante privind protecția datelor, în cazul în care un stat membru are motive
întemeiate să considere că un solicitant constituie un pericol pentru securitatea națională sau ordinea publică,
acesta ar trebui să informeze celelalte state membre cu privire la aceasta.

(33)

Atunci când se decide care solicitanți având în mod clar nevoie de protecție internațională ar trebui transferați din
Italia și din Grecia, ar trebui să se acorde prioritate solicitanților vulnerabili în sensul articolelor 21 și 22 din
Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1). În această privință, necesitățile speciale ale
solicitanților, inclusiv în ceea ce privește sănătatea, ar trebui să reprezinte criteriul principal. Interesul copilului ar
trebui să fie întotdeauna considerat primordial.

(34)

Integrarea în societatea gazdă a solicitanților care au în mod clar nevoie de protecție internațională reprezintă
piatra de temelie a unui sistem european comun de azil care funcționează corespunzător. Prin urmare, pentru a
decide care stat membru ar trebui să fie statul membru de transfer, ar trebui să se țină cont de calificările și
caracteristicile specifice ale solicitanților respectivi, cum ar fi competențele lor lingvistice, precum și de alte
indicații individuale bazate pe legături familiale, culturale sau sociale dovedite, care ar putea facilita integrarea
acestora în statul membru de transfer. În cazul solicitanților deosebit de vulnerabili, ar trebui să se aibă în vedere
capacitatea statului membru de transfer de a le oferi o asistență adecvată, precum și necesitatea de a se asigura o

(1) Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solici
tanților de protecție internațională (JO L 180, 29.6.2013, p. 96).
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repartizare echitabilă a solicitanților respectivi între statele membre. Cu respectarea corespunzătoare a
principiului nediscriminării, statele membre de transfer pot să își exprime, pe baza informațiilor de mai sus,
preferințele cu privire la solicitanți, pe baza cărora Italia și Grecia, în consultare cu EASO și, după caz, cu ofițerii
de legătură, pot să alcătuiască liste cu posibili solicitanți identificați pentru transfer în statul membru respectiv.
(35)

Garanțiile juridice și procedurale prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 604/2013 sunt în continuare aplicabile în
ceea ce privește solicitanții care fac obiectul prezentei decizii. În plus, solicitanții ar trebui să fie informați în
legătură cu procedura de transfer prevăzută de prezenta decizie, iar decizia de transfer care constituie o decizie de
transfer în sensul articolului 26 din Regulamentul (UE) nr. 604/2013 ar trebui să le fie notificată. Având în
vedere că, în temeiul dreptului Uniunii, solicitanții nu au dreptul de a alege statul membru care să fie responsabil
de cererea lor de azil, aceștia ar trebui să aibă dreptul la o cale de atac eficientă împotriva deciziei de transfer, în
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 604/2013, exclusiv în ceea ce privește asigurarea respectării drepturilor
lor fundamentale. În conformitate cu articolul 27 din respectivul regulament, statele membre pot să prevadă în
dreptul lor intern faptul că exercitarea unei căi de atac împotriva deciziei de transfer nu determină în mod
automat suspendarea transferului solicitantului, ci că persoana în cauză are posibilitatea de a solicita suspendarea
punerii în aplicare a deciziei de transfer până la soluționarea căii de atac.

(36)

Înainte și după sosirea în statul membru de transfer, solicitanții beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute în
Directiva 2013/32/UE (1) și în Directiva 2013/33/UE (2) ale Parlamentului European și ale Consiliului, inclusiv în
ceea ce privește necesitățile speciale procedurale și de primire ale acestora. În plus, Regulamentul (UE)
nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) continuă să se aplice în ceea ce privește solicitanții
care fac obiectul prezentei decizii, iar Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) se
aplică în ceea ce privește returnarea resortisanților țărilor terțe care nu au dreptul de a rămâne pe teritoriul
respectiv. Cele de mai sus sunt supuse limitărilor în aplicarea directivelor respective.

(37)

În conformitate cu acquis-ul Uniunii, Italia și Grecia ar trebui să asigure un mecanism robust de identificare,
înregistrare și prelevare de amprente digitale pentru procedura de transfer, astfel încât să se identifice rapid
persoanele care au nevoie de protecție internațională și care sunt eligibile pentru transfer și să se identifice
migranții care nu se califică pentru protecție internațională și care ar trebui, prin urmare, returnați. Acesta ar
trebui să se aplice și persoanelor care sosesc pe teritoriul Italiei sau al Greciei între 24 martie și 25 septembrie
2015 pentru ca acestea să poată fi transferate. În situația în care returnarea voluntară nu este practicabilă, iar alte
măsuri prevăzute în Directiva 2008/115/CE nu sunt adecvate pentru a preveni circulația secundară, ar trebui să
se aplice urgent și eficace măsuri de luare în custodie publică, în conformitate cu capitolul IV din directiva
respectivă. Solicitanții care se sustrag procedurii de transfer nu ar trebui să mai beneficieze de transfer.

(38)

Ar trebui luate măsuri pentru a se evita circulația secundară a persoanelor transferate, din statul membru de
transfer către alte state membre, fapt care ar putea împiedica aplicarea eficientă a prezentei decizii. În mod
deosebit, statele membre ar trebui să ia măsurile de prevenire necesare în domeniul accesului la prestațiile sociale
și la căile de atac, în conformitate cu dreptul Uniunii. În plus, solicitanții ar trebui să fie informați în legătură cu
consecințele circulației ilegale e ulterioare către alte state membre și cu faptul că, dacă statul membru de transfer
le acordă protecție internațională, vor avea drepturile aferente protecției internaționale doar în statul membru
respectiv.

(39)

De asemenea, în concordanță cu obiectivele stabilite în Directiva 2013/33/UE, armonizarea condițiilor de primire
la nivelul statelor membre ar trebui să contribuie la limitarea circulației secundare a solicitanților de protecție
internațională, influențați de diversitatea condițiilor de primire. În vederea atingerii aceluiași obiectiv, statele
membre ar trebui să aibă în vedere impunerea unor obligații de raportare și oferirea unor condiții materiale de
primire solicitanților de protecție internațională, care includ cazare, hrană și îmbrăcăminte exclusiv în natură,
precum și, după caz, asigurarea faptului că solicitanții sunt transferați direct către statul membru de transfer. De
asemenea, în timpul perioadei de examinare a cererilor de protecție internațională, astfel cum se prevede în

(1) Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a
protecției internaționale (JO L 180, 29.6.2013, p. 60).
(2) Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solici
tanților de protecție internațională (JO L 180, 29.6.2013, p. 96).
(3) Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac”
pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și
mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul
dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și privind cererile autorităților de aplicare a legii din
statele membre și ale Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii și de modificare a Regula
mentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în
spațiul de libertate, securitate și justiție (JO L 180, 29.6.2013, p. 1).
(4) Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune
aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).
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acquis-ul în materie de azil și în acquis-ul Schengen, cu excepția unor motive umanitare grave, statele membre nu
ar trebui să le ofere solicitanților documente naționale de călătorie și nici nu ar trebui să le ofere alte stimulente,
cum ar fi cele de natură financiară, care ar putea facilita circulația ilegală a acestora către alte state membre. În
cazul circulației ilegale către alte state membre, solicitanții sau beneficiarii de protecție internațională ar trebui să
fie obligați să se reîntoarcă în statul membru de transfer, iar statul membru respectiv ar trebui să primească
persoanele în cauză înapoi fără întârziere.

(40)

Pentru a se evita circulația secundară a beneficiarilor de protecție internațională, statele membre ar trebui, de
asemenea, să informeze beneficiarii cu privire la condițiile de intrare și ședere legală în alt stat membru și ar
trebui să fie în măsură să impună obligații de raportare. În temeiul Directivei 2008/115/CE, statele membre ar
trebui să impună unui beneficiar de protecție internațională care se află în situație de ședere ilegală pe teritoriul
lor să se întoarcă imediat în statul membru de transfer. În cazul în care persoana refuză să se întoarcă în mod
voluntar, returnarea în statul membru de transfer ar trebui executată.

(41)

Mai mult, în cazul returnării forțate în statul membru de transfer și dacă acest lucru este prevăzut în dreptul
intern, statul membru care a executat returnarea poate decide să emită o interdicție de intrare pe teritoriul
național care ar împiedica beneficiarul, pentru o anumită perioadă de timp, să reintre pe teritoriul statului
membru respectiv.

(42)

Dat fiind că scopul prezentei decizii este de a soluționa o situație de urgență și de a sprijini Italia și Grecia în
consolidarea sistemelor lor de azil, aceasta ar trebui să permită statelor respective să încheie, cu sprijinul
Comisiei, acorduri bilaterale cu Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția privind transferul persoanelor care se
încadrează în domeniul de aplicare al prezentei decizii. Aceste acorduri ar trebui, de asemenea, să reflecte
elementele esențiale ale prezentei decizii, în special cele referitoare la procedura de transfer, drepturile și obligațiile
solicitanților, precum și cele referitoare la Regulamentul (UE) nr. 604/2013.

(43)

Sprijinul specific acordat Italiei și Greciei prin intermediul mecanismului de transfer ar trebui să fie completat cu
măsuri suplimentare, de la sosirea resortisanților țărilor terțe pe teritoriul Italiei și al Greciei până la finalizarea
tuturor procedurilor aplicabile, coordonate de către EASO și de către alte agenții relevante, precum Frontex care
coordonează returnarea resortisanților țărilor terțe care nu au dreptul de a rămâne pe teritoriul respectiv, în
conformitate cu Directiva 2008/115/CE.

(44)

Deoarece obiectivele prezentei decizii nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, ci mai
degrabă, datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate
adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul
privind Uniunea Europeană (TUE). În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la
articolul menționat anterior, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea respec
tivelor obiective.

(45)

Prezenta decizie respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene.

(46)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la
spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la TUE și la TFUE, și fără a aduce atingere articolului 4 din
protocolul respectiv, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și
nu face obiectul aplicării sale.

(47)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la
spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la TUE și la TFUE, și fără a aduce atingere articolului 4 din
protocolul respectiv, Irlanda nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu
face obiectul aplicării sale.

(48)

În cazul în care, în urma unei notificări efectuate în temeiul articolului 4 din Protocolul nr. 21 de către un stat
membru care face obiectul respectivului protocol, Comisia confirmă, în conformitate cu articolul 331
alineatul (1) din TFUE, participarea respectivului stat membru la prezenta decizie, Consiliul ar trebui să stabilească
numărul de solicitanți care urmează să fie transferați către statul membru în cauză. De asemenea, Consiliul ar
trebui să adapteze în consecință alocările celorlalte state membre, reducându-le proporțional.
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(49)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la TUE și la TFUE,
Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul
aplicării sale.

(50)

Având în vedere caracterul urgent al situației, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Obiectul
(1) Prezenta decizie instituie măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei,
în vederea sprijinirii acestor state pentru a face față mai bine unei situații de urgență caracterizate de un aflux brusc de
resortisanți ai țărilor terțe în statele membre respective.
(2) Comisia ține în permanență sub supraveghere situația afluxurilor masive de resortisanți ai țărilor terțe în statele
membre.
Comisia va prezenta, după caz, propuneri de modificare a prezentei decizii, pentru a ține seama de evoluția situației de
pe teren și impactul acesteia asupra mecanismului de transfer, precum și de evoluția presiunii exercitate asupra statelor
membre, în special statele membre din prima linie.

Articolul 2
Definiții
În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:
(a) „cerere de protecție internațională” înseamnă o cerere de protecție internațională astfel cum este definită la
articolul 2 litera (h) din Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1);
(b) „solicitant” înseamnă un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid care a prezentat o cerere de protecție interna
țională cu privire la care nu s-a luat încă o decizie definitivă;
(c) „protecție internațională” înseamnă statutul de refugiat și statutul de protecție subsidiară, astfel cum sunt definite la
articolul 2 literele (e) și (g) din Directiva 2011/95/UE;
(d) „membri de familie” înseamnă membrii de familie definiți la articolul 2 litera (g) din Regulamentul (UE)
nr. 604/2013;
(e) „transfer” înseamnă transferul unui solicitant de pe teritoriul statului membru pe care criteriile prevăzute în
capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 604/2013 îl indică drept responsabil de examinarea cererii de protecție
internațională a acestuia către teritoriul statului membru de transfer;
(f) „stat membru de transfer” înseamnă statul membru care devine responsabil de examinarea cererii de protecție
internațională, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 604/2013, a unui solicitant în urma transferului său pe teritoriul
acestui stat membru.
(1) Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe
care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut
uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate
(JO L 337, 20.12.2011, p. 9).

L 248/88

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

24.9.2015

Articolul 3
Domeniu de aplicare
(1) Transferul în temeiul prezentei decizii are loc numai în ceea ce privește un solicitant care a depus cerere de
protecție internațională în Italia sau Grecia și pentru care aceste state ar fi fost altfel responsabile în temeiul criteriilor de
determinare a statului membru responsabil prevăzute în capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 604/2013.
(2) Transferul în temeiul prezentei decizii se efectuează numai în privința solicitanților care aparțin unei naționalități
pentru care procentajul deciziilor de acordare a protecției internaționale din totalul deciziilor în primă instanță cu privire
la cererile de protecție internațională, astfel cum sunt prevăzute în capitolul III din Directiva 2013/32/UE a Parlamentului
European și a Consiliului (1), este, în conformitate cu cele mai recente date actualizate privind cifrele medii trimestriale la
nivelul Uniunii publicate de Eurostat, de cel puțin 75 %. În cazul apatrizilor, se ia în considerare țara reședinței obișnuite
anterioare. Actualizările trimestriale sunt luate în considerare numai în ceea ce privește solicitanții care nu au fost deja
identificați ca solicitanți care ar putea fi transferați, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din prezenta decizie.

Articolul 4
Transferul a 120 000 de solicitanți în statele membre
(1)

Se transferă 120 000 de solicitanți în alte state membre după cum urmează:

(a) 15 600 de solicitanți se transferă din Italia către teritoriul celorlalte state membre, conform tabelului care figurează
în anexa I;
(b) 50 400 de solicitanți se transferă din Grecia către teritoriul celorlalte state membre, conform tabelului care figurează
în anexa II;
(c) 54 000 de solicitanți se transferă către teritoriul altor state membre, în mod proporțional cu cifrele prevăzute în
anexele I și II, fie în conformitate cu alineatul (2) de la prezentul articol, fie printr-o modificare adusă prezentei
decizii, astfel cum se prevede la articolul 1 alineatul (2) și la alineatul (3) de la prezentul articol.
(2) Până la 26 septembrie 2016, 54 000 de solicitanți, menționați la alineatul (1) litera (c), se transferă din Italia și
Grecia, într-o proporție care rezultă din alineatul (1) literele (a) și (b), către teritoriul altor state membre în mod
proporțional cu cifrele prevăzute în anexele I și II. Comisia transmite propuneri Consiliului cu privire la cifrele care
urmează să fie alocate în mod corespunzător fiecărui stat membru.
(3) În cazul în care, până la 26 septembrie 2016, Comisia consideră că o adaptare a mecanismului de transfer este
justificată de evoluția situației de pe teren sau că un stat membru se confruntă cu o situație de urgență caracterizată de
un aflux brusc de resortisanți ai unor țări terțe ca urmare a unei schimbări subite a fluxurilor de migrație și luând în
considerare opiniile exprimate de statul membru potențial beneficiar, aceasta poate înainta propuneri Consiliului, după
caz, astfel cum se prevede la articolul 1 alineatul (2).
Similar, un stat membru poate, prezentând motive justificate corespunzător, să notifice Consiliul și Comisia că se
confruntă cu o situație de urgență similară. Comisia evaluează motivele invocate și prezintă propuneri Consiliului, după
caz, astfel cum se prevede la articolul 1 alineatul (2).
(4) În cazul în care, în urma unei notificări efectuate în temeiul articolului 4 din Protocolul nr. 21 de către un stat
membru care intră sub incidența respectivului protocol, Comisia confirmă, în conformitate cu articolul 331 alineatul (1)
din TFUE, participarea respectivului stat membru la prezenta decizie, Consiliul stabilește, la propunerea Comisiei,
numărul de solicitanți care urmează să fie transferați către statul membru respectiv. De asemenea, în cadrul aceleiași
decizii de punere în aplicare, Consiliul adaptează în consecință alocările celorlalte state membre, reducându-le
proporțional.
(1) Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a
protecției internaționale (JO L 180, 29.6.2013, p. 60).
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(5) În circumstanțe excepționale, până la 26 decembrie 2015, un stat membru poate să notifice Consiliului și
Comisiei faptul că, temporar, nu este în măsură să participe la procesul de transfer a până la 30 % din numărul solici
tanților care i-a fost alocat în conformitate cu alineatul (1), prezentând motive justificate în mod corespunzător
compatibile cu valorile fundamentale ale Uniunii consacrate la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.
Comisia evaluează motivele invocate și prezintă propuneri Consiliului în ceea ce privește suspendarea temporară a
transferului a până la 30 % din numărul solicitanților care i-a fost alocat statului membru respectiv în conformitate cu
alineatul (1). Atunci când se justifică, Comisia poate propune prelungirea termenului pentru transferul numărului de
solicitanți alocat rămas cu până la 12 luni peste data menționată la articolul 13 alineatul (2).
(6)

Consiliul decide, în termen de o lună, cu privire la propunerile menționate la alineatul (5).

(7) În scopul aplicării alineatelor (2), (4) și (6) de la prezentul articol, precum și a articolului 11 alineatul (2), Consiliul
adoptă, la propunerea Comisiei, o decizie de punere în aplicare.

Articolul 5
Procedura de transfer
(1) În scopul cooperării administrative necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii, fiecare stat membru
desemnează un punct de contact național, a cărui adresă o comunică celorlalte state membre și EASO. Statele membre,
în colaborare cu EASO și alte agenții relevante, adoptă toate măsurile corespunzătoare pentru a institui o cooperare
directă și un schimb de informații între autoritățile competente, inclusiv referitor la motivele menționate la alineatul (7).
(2) Statele membre indică, la intervale regulate și cel puțin o dată la trei luni, numărul solicitanților care pot fi
transferați rapid pe teritoriul lor și alte informații relevante.
(3) Pe baza acestor informații și cu sprijinul EASO și, dacă este cazul, al ofițerilor de legătură din statele membre
menționați la alineatul (8), Italia și Grecia identifică solicitanții care ar putea fi transferați în alte state membre, cât mai
curând posibil, și transmit toate informațiile relevante punctelor de contact din statele membre respective. În acest sens,
se acordă prioritate solicitanților vulnerabili în sensul articolelor 21 și 22 din Directiva 2013/33/UE.
(4) În urma aprobării statului membru de transfer, Italia și Grecia iau o decizie, cât mai curând posibil, privind
transferul fiecăruia dintre solicitanții identificați către un anumit stat membru de transfer, în consultare cu EASO, și
transmit solicitantului o notificare în conformitate cu articolul 6 alineatul (4). Statul membru de transfer poate decide să
nu aprobe transferul unui solicitant numai în cazul în care există motive întemeiate, astfel cum se prevede la alineatul (7)
al prezentului articolul.
(5) Se poate propune transferul solicitanților cărora trebuie să li se preleveze amprentele digitale în temeiul
obligațiilor prevăzute la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 603/2013 numai dacă li s-au prelevat amprentele și dacă
acestea au fost transmise sistemului central Eurodac, în temeiul regulamentului respectiv.
(6) Transferul solicitantului pe teritoriul statului membru de transfer are loc cât mai curând posibil de la data
notificării persoanei în cauză a deciziei privind transferul menționate la articolul 6 alineatul (4) din prezenta decizie.
Italia și Grecia transmit statului membru de transfer data și ora transferului, precum și alte informații relevante.
(7) Statele membre își rezervă dreptul de a refuza transferul unui solicitant numai dacă există motive întemeiate de a-l
considera drept un pericol pentru securitatea lor națională sau ordinea lor publică sau atunci când există motive serioase
pentru a aplica dispozițiile privind excluderea prevăzute la articolele 12 și 17 din Directiva 2011/95/UE.
(8) Pentru punerea în aplicarea tuturor aspectelor procedurii de transfer descrise la prezentul articol, statele membre
pot decide, în urma schimbului de informații relevante, să numească ofițeri de legătură în Italia și Grecia.
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(9) În conformitate cu acquis-ul Uniunii, statele membre pun în aplicare integral obligațiile care le revin. În
consecință, identificarea, înregistrarea și prelevarea de amprente digitale pentru procedura de transfer sunt garantate de
către Italia și Grecia. Pentru a se asigura că procesul rămâne eficient și gestionabil, centrele și măsurile de primire vor fi
organizate în mod corespunzător, în vederea găzduirii temporare a persoanelor în conformitate cu acquis-ul Uniunii,
până la adoptarea rapidă a unei decizii cu privire la situația acestora. Solicitanții care se sustrag procedurii de transfer nu
vor mai beneficia de transfer.
(10)
Procedura de transfer prevăzută la prezentul articol se finalizează cât mai repede posibil și în termen de cel mult
două luni de la indicațiile date de către statul membru de transfer, astfel cum se prevede la alineatul (2), cu excepția
cazului în care aprobarea din partea statului membru de transfer menționată la alineatul (4) are loc cu mai puțin de
două săptămâni înainte de expirarea respectivei perioade de două luni. În acest caz, termenul de finalizare a procedurii
de transfer poate fi prelungit pentru o nouă perioadă care nu depășește două săptămâni. În plus, termenul poate fi, de
asemenea, prelungit cu o perioadă suplimentară de patru săptămâni, după caz, în cazul în care Italia și Grecia
demonstrează obiectiv obstacole de ordin practic care împiedică efectuarea transferului.
În cazul în care procedura de transfer nu este finalizată în aceste termene și cu excepția situației în care Italia și Grecia
convin cu statul membru de transfer asupra unei prelungiri rezonabile a termenului, Italia și Grecia rămân responsabile
de examinarea cererii de protecție internațională în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 604/2013.
(11)
În urma transferului solicitantului, statul membru de transfer prelevă amprentele digitale ale solicitantului și le
transmite sistemului central Eurodac în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 603/2013 și actualizează
seturile de date în conformitate cu articolul 10 și, după caz, cu articolul 18 din regulamentul respectiv.

Articolul 6
Drepturile și obligațiile solicitanților de protecție internațională care fac obiectul prezentei decizii
(1) Atunci când pun în aplicare prezenta decizie, statele membre acordă o importanță primordială intereselor
copilului.
(2) Statele membre se asigură că membrii de familie care intră sub incidența prezentei decizii sunt transferați pe
teritoriul aceluiași stat membru.
(3) Înainte de a lua decizia privind transferul unui solicitant, Italia și Grecia informează solicitantul, într-o limbă pe
care acesta o cunoaște sau pe care se presupune în mod rezonabil că o cunoaște, în legătură cu procedura de transfer
prevăzută în prezenta decizie.
(4) După luarea deciziei de a transfera un solicitant și înainte de transferul efectiv, Italia și Grecia notifică în scris
persoanei în cauză decizia privind transferul. Decizia respectivă indică statul membru de transfer.
(5) Dacă un solicitant sau un beneficiar de protecție internațională intră pe teritoriul unui alt stat membru decât statul
membru de transfer fără să îndeplinească condițiile de ședere în acel alt stat membru, acestuia i se cere să se întoarcă
imediat. Statul membru de transfer reprimește persoana respectivă fără întârziere.

Articolul 7
Sprijin operațional pentru Italia și Grecia
(1) Pentru a sprijini Italia și Grecia pentru a face față mai bine presiunii excepționale asupra sistemelor lor de azil și
de migrație cauzate de creșterea actuală a presiunii migrației asupra frontierelor lor externe, statele membre, în cooperare
cu Italia și Grecia, își intensifică sprijinul operațional în domeniul protecției internaționale prin intermediul unor
activități pertinente coordonate de EASO, Frontex și de alte agenții relevante, în special prin furnizarea, după caz, de
experți naționali pentru următoarele activități de sprijin:
(a) verificarea resortisanților țărilor terțe care sosesc în Italia și în Grecia, inclusiv identificarea lor clară, prelevarea
amprentelor și înregistrarea, precum și, după caz, înregistrarea și prelucrarea inițială a cererilor lor de protecție
internațională, la cererea Italiei sau a Greciei;
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(b) furnizarea informațiilor și a asistenței specifice de care pot avea nevoie solicitanții sau solicitanții potențiali care ar
putea face obiectul transferului în temeiul prezentei decizii;
(c) pregătirea și organizarea operațiunilor de returnare a resortisanților țărilor terțe care fie nu au solicitat protecție
internațională sau al căror drept de a rămâne pe teritoriu a încetat.
(2) Pe lângă sprijinul acordat în temeiul alineatului (1) și în scopul facilitării punerii în aplicare a tuturor etapelor
procedurii de transfer, se furnizează un sprijin specific, după caz, Italiei și Greciei prin intermediul unor activități
pertinente coordonate de EASO, Frontex și de alte agenții relevante.

Articolul 8
Măsuri complementare care urmează a fi luate de Italia și de Grecia
(1) Ținând cont de obligațiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) din Decizia (UE) 2015/1523, Italia și Grecia
notifică Consiliului și Comisiei, până la 26 octombrie 2015, o foaie de parcurs actualizată, ținând seama de necesitatea
de a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a prezentei decizii.
(2) În cazul în care prezenta decizie ar fi modificată în beneficiul unui alt stat membru în conformitate cu articolul 1
alineatul (2) și cu articolul 4 alineatul (3), statul membru respectiv prezintă Consiliului și Comisiei, la data intrării în
vigoare a deciziei relevante a Consiliului de modificare, o foaie de parcurs care include măsuri adecvate în materie de
azil, primire inițială și returnare, prin care să se consolideze capacitatea, calitatea și eficiența sistemului său în aceste
domenii, precum și măsuri prin care să se asigure punerea în aplicare corespunzătoare a prezentei decizii. Statul
membru respectiv pune în aplicare pe deplin respectiva foaie de parcurs.
(3) În cazul în care Italia sau Grecia nu respectă obligațiile prevăzute la alineatul (1), Comisia, după ce i-a acordat
statului membru în cauză posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere, poate decide să suspende aplicarea prezentei
decizii în ceea ce privește statul membru respectiv pentru o perioadă de până la trei luni. Comisia poate decide să
prelungească această suspendare o dată, pentru o perioadă suplimentară de până la trei luni. Suspendarea respectivă nu
aduce atingere transferului solicitanților care se află în așteptare în urma aprobării statului membru de transfer în
conformitate cu articolul 5 alineatul (4).

Articolul 9
Situații de urgență suplimentare
În cazul în care un stat membru se confruntă cu o situație de urgență caracterizată de un aflux brusc de resortisanți ai
țărilor terțe, Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, poate adopta măsuri
provizorii în beneficiul statului membru în cauză, în temeiul articolului 78 alineatul (3) din TFUE. Aceste măsuri pot
include, după caz, suspendarea participării statului membru respectiv la transfer, astfel cum este prevăzut în prezenta
decizie, precum și posibile măsuri compensatorii pentru Italia și Grecia.

Articolul 10
Sprijin financiar
(1)

Pentru fiecare persoană transferată în temeiul prezentei decizii:

(a) statul membru de transfer primește o sumă forfetară de 6 000 EUR;
(b) Italia sau Grecia primesc o sumă forfetară de cel puțin 500 EUR.
(2) Acest sprijin financiar este implementat prin aplicarea procedurilor prevăzute la articolul 18 din Regulamentul (UE)
nr. 516/2014. Prin derogare de la măsurile de prefinanțare prevăzute în Regulamentul respectiv, statelor membre li se
plătește în 2016 o sumă de prefinanțare echivalentă cu 50 % din suma totală alocată în temeiul prezentei decizii.
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Articolul 11
Cooperarea cu statele asociate
(1) Cu sprijinul Comisiei, se pot încheia acorduri bilaterale între Italia și, respectiv, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și
Elveția, precum și între Grecia și, respectiv, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, privind transferul solicitanților de
pe teritoriul Italiei și al Greciei pe teritoriul unuia dintre aceste state. Elementele principale ale prezentei decizii, în
special cele referitoare la procedura de transfer și la drepturile și obligațiile solicitanților, sunt luate în considerare în
mod corespunzător în cadrul acordurilor respective.
(2) În cazul în care se încheie astfel de acorduri bilaterale, Italia sau Grecia notifică Consiliului și Comisiei numărul de
solicitanți care urmează să fie transferați către statele asociate. La propunerea Comisiei, Consiliul adaptează în consecință
alocările statelor membre, reducându-le proporțional.
Articolul 12
Raportare
Pe baza informațiilor furnizate de către statele membre și agențiile relevante, Comisia raportează Consiliului, o dată la
șase luni, cu privire la punerea în aplicare a prezentei decizii.
Pe baza informațiilor furnizate de către Italia și Grecia, Comisia raportează, de asemenea, Consiliului, o dată la șase luni,
cu privire la punerea în aplicare a foilor de parcurs menționate la articolul 8.
Articolul 13
Intrarea în vigoare
(1)

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)

Prezenta decizie se aplică până la 26 septembrie 2017.

(3) Prezenta decizie se aplică persoanelor care ajung pe teritoriul Italiei și al Greciei începând cu 25 septembrie 2015
și până la 26 septembrie 2017, precum și solicitanților care au ajuns pe teritoriul statelor membre respective începând
cu 24 martie 2015.

Adoptată la Bruxelles, 22 septembrie 2015.
Pentru Consiliu
Președintele
J. ASSELBORN
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ANEXA I
Alocări din Italia

Alocări pe fiecare stat membru (15 600 de solicitanți transferați)

Austria

462

Belgia

579

Bulgaria

201

Croația

134

Cipru

35

Republica Cehă

376

Estonia

47

Finlanda

304

Franța

3 064

Germania

4 027

Ungaria

306

Letonia

66

Lituania

98

Luxemburg

56

Malta

17

Țările de Jos

922

Polonia

1 201

Portugalia

388

România

585

Slovacia

190

Slovenia

80

Spania

1 896

Suedia

567
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ANEXA II
Alocări din Grecia

Alocări pe fiecare stat membru (50 400 de solicitanți transferați)

Austria

1 491

Belgia

1 869

Bulgaria

651

Croația

434

Cipru

112

Republica Cehă

1 215

Estonia

152

Finlanda

982

Franța

9 898

Germania

13 009

Ungaria

988

Letonia

215

Lituania

318

Luxemburg

181

Malta

54

Țările de Jos

2 978

Polonia

3 881

Portugalia

1 254

România

1 890

Slovacia

612

Slovenia

257

Spania

6 127

Suedia

1 830
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DECIZIA DELEGATĂ (UE) 2015/1602 A COMISIEI
din 5 iunie 2015
privind echivalența regimului prudențial și de solvabilitate pentru întreprinderile de asigurare și de
reasigurare aflat în vigoare în Elveția în temeiul articolului 172 alineatul (2), al articolului 227
alineatul (4) și al articolului 260 alineatul (3) din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European
și a Consiliului
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind
accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (1), în special articolul 172
alineatul (2), articolul 227 alineatul (4) și articolul 260 alineatul (3),
întrucât:
(1)

Directiva 2009/138/CE stabilește un regim prudențial bazat pe riscuri pentru întreprinderile de asigurare și de
reasigurare din Uniune. Aplicarea integrală a Directivei 2009/138/CE pentru asigurătorii și reasigurătorii din
Uniune va începe la 1 ianuarie 2016.

(2)

Cu toate că Directiva Solvabilitate II va fi aplicată pe deplin începând cu 1 ianuarie 2016, Comisia poate să
adopte deja prezenta decizie delegată, astfel cum se prevede la articolul 311 din Directiva Solvabilitate II.

(3)

Articolul 172 din Directiva 2009/138/CE se referă la echivalența regimului de solvabilitate al unei țări terțe
aplicat activităților de reasigurare ale întreprinderilor care își au sediul central în respectiva țară terță. O
determinare pozitivă a echivalenței permite tratarea contractelor de reasigurare încheiate cu întreprinderi care își
au sediul central în țara terță respectivă în același mod ca și în cazul contractelor de reasigurare încheiate cu
întreprinderi autorizate în conformitate cu directiva în cauză.

(4)

Articolul 227 din Directiva 2009/138/CE se referă la echivalența pentru asigurătorii din țări terțe care fac parte
din grupuri cu sediul central în Uniune. O determinare pozitivă a echivalenței permite acestor grupuri, atunci
când, ca metodă de consolidare pentru raportarea la nivel de grup, se folosesc deducerea și agregarea, să ia în
considerare calculul cerințelor de capital și al capitalului disponibil (fonduri proprii) în temeiul normelor de
competență non-UE, mai degrabă decât calcularea acestora în temeiul Directivei 2009/138/CE, în scopul calculării
cerințelor de solvabilitate la nivel de grup și a fondurilor proprii eligibile.

(5)

Articolul 260 din Directiva 2009/138/CE se referă la echivalența întreprinderilor de asigurare și de reasigurare a
căror societate-mamă își are sediul central în afara Uniunii. În conformitate cu articolul 261 alineatul (1) din
Directiva 2009/138/CE, în cazul în care există o determinare pozitivă a echivalenței, statele membre se bazează
pe supravegherea echivalentă la nivel de grup realizată de autoritățile de supraveghere a grupurilor din țara terță.

(6)

Regimul juridic al unei țări terțe trebuie să fie considerat ca fiind complet echivalent cu cel stabilit de Directiva
2009/138/CE în cazul în care acesta îndeplinește cerințele care oferă un nivel comparabil de protecție a dețină
torilor de polițe de asigurare și a beneficiarilor. Determinările echivalenței depline realizate în temeiul
articolului 172 alineatul (2), al articolului 227 alineatul (4) și al articolului 260 alineatul (3) sunt de durată
nedeterminată, cu excepția cazului în care se abrogă.

(7)

La 9 martie 2015, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) a oferit Comisiei, în
conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al
Consiliului (2), un aviz privind sistemul de reglementare și de supraveghere a întreprinderilor și a grupurilor de
(re)asigurare care se află în vigoare în Elveția. Avizul emis de EIOPA are la bază cadrul legislativ relevant din
Elveția, inclusiv Legea elvețiană privind supravegherea pieței financiare din 22 iunie 2007 („FINMASA”), care a
intrat în vigoare la 1 ianuarie 2009, Legea privind supravegherea asigurărilor („ISA”) din 17 decembrie 2004 și
Ordonanța privind supravegherea asigurărilor („ISO”) (3). Comisia și-a întemeiat evaluarea pe informațiile
furnizate de EIOPA.

(1) JO L 335, 17.12.2009, p. 1.
(2) Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene
de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a
Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).
(3) ISO a fost adoptată de Consiliul Federal Elvețian la 25 martie 2015 și intră în vigoare la 1 iulie 2015.
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(8)

Ținând seama de dispozițiile Regulamentului delegat (UE) 2015/35 (1) al Comisiei, în special articolele 378, 379
și 380, precum și de avizul EIOPA, o serie de criterii urmează a fi aplicate pentru a se evalua echivalența în
temeiul articolului 172 alineatul (2), al articolului 227 alineatul (4) și, respectiv, al articolului 260 alineatul (3)
din Directiva 2009/138/CE.

(9)

Criteriile respective cuprind anumite cerințe care sunt comune pentru două sau mai multe dintre articolele 378,
379 și 380 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, care sunt valabile la nivelul întreprinderilor de (re)asigurare
individuale (2) și la nivelul grupurilor de (re)asigurare și care vizează domeniul competențelor, al solvabilității, al
guvernanței, al transparenței, al cooperării dintre autorități și al gestionării informațiilor confidențiale, precum și
impactului deciziilor asupra stabilității financiare.

(10)

În primul rând, în ceea ce privește mijloacele, competențele și responsabilitățile, autoritatea elvețiană de
supraveghere a pieței financiare (FINMA) are competența de a supraveghea în mod eficient activitățile de (re)
asigurare și de a aplica sancțiuni sau de a lua măsuri de asigurare a respectării normelor, dacă este cazul, cum ar
fi revocarea licenței de funcționare a unei întreprinderi sau înlocuirea întregii conduceri a acesteia sau a unei părți
a conducerii întreprinderii. FINMA dispune de mijloacele financiare și umane necesare, de cunoștințele, de
capacitățile și de mandatul de a-i proteja în mod eficient pe toți deținătorii de polițe de asigurare și pe toți
beneficiarii.

(11)

În al doilea rând, în ceea ce privește solvabilitatea, evaluarea din cadrul testului elvețian de solvabilitate (Swiss
Solvency Test – SST) cu privire la poziția financiară a întreprinderilor sau a grupurilor de (re)asigurare se bazează
pe principii economice solide, iar cerințele în materie de solvabilitate se bazează pe o evaluare economică a
tuturor activelor și pasivelor. SST impune întreprinderilor de (re)asigurare să dețină resurse financiare adecvate și
prevede criterii privind provizioanele tehnice, investițiile, cerințele de capital (inclusiv nivelul minim de capital) și
fondurile proprii, necesitând o intervenție în timp util din partea FINMA în cazul în care cerințele de capital nu
sunt respectate sau în cazul în care sunt amenințate interesele deținătorilor de polițe de asigurare. Cerințele de
capital sunt calculate în funcție de riscuri, fiind menite să surprindă riscurile cuantificabile. În cazul în care riscul
nu este cuantificat, este abordat prin alte măsuri: de exemplu, riscurile operaționale sunt abordate din punct de
vedere calitativ prin evaluarea calității elvețiene (Swiss Quality Assessment – SQS). Cerința principală de capital,
cunoscută drept capital-țintă în cadrul SST, se calculează pentru a acoperi pierderile neprevăzute care rezultă din
activitățile existente. În plus, valoarea absolută a cerinței minime de capital (capital minim) pentru asigurători
variază în cadrul SST în funcție de linia de activitate de asigurare. Ambele cerințe sunt cel puțin la fel de stricte
precum cerințele corespunzătoare prevăzute de Directiva 2009/138/CE pentru toate combinațiile de linii de
activitate ale asigurătorilor elvețieni actuali. În ceea ce privește modelele, întreprinderile de asigurare pot utiliza
un model standard sau, la cererea FINMA ori din proprie inițiativă, un model intern.

(12)

În al treilea rând, în ceea ce privește guvernanța, regimul elvețian de solvabilitate impune întreprinderilor de (re)
asigurare să aibă instituit un sistem eficient de guvernanță, impunându-le în special o structură organizațională
clară, cerințe de competență și onorabilitate pentru persoanele care administrează efectiv întreprinderile, un
proces eficient de transmitere a informațiilor în cadrul întreprinderilor și către FINMA. În plus, FINMA suprave
ghează cu eficacitate funcțiile și activitățile externalizate.

(13)

De asemenea, SST impune întreprinderilor și grupurilor de (re)asigurare să mențină funcțiile de management al
riscurilor, de asigurare a conformității, de audit intern și funcția actuarială. SST impune un sistem de management
al riscurilor care să permită identificarea, măsurarea, monitorizarea, managementul și raportarea riscurilor,
precum și un sistem eficace de control intern. Cerințele prevăzute de Directiva 2009/138/CE privind auditul
intern și asigurarea conformității pentru întreprinderile „solo” sunt abordate în mod satisfăcător de către ISO,
deoarece aceasta consolidează cerințele în materie de management al riscurilor și în special obligația de a avea o
funcție de asigurare a conformității.

(14)

Regimul aflat în vigoare în Elveția impune ca modificările aduse politicii comerciale sau conducerii întreprin
derilor sau grupurilor de (re)asigurare ori participațiilor calificate în astfel de întreprinderi sau grupuri să fie
consecvente în ceea ce privește o administrare corectă și prudentă. În special, achizițiile, modificările aduse
planului de afaceri sau participațiilor calificate ale întreprinderilor de (re)asigurare sau ale grupurilor de asigurare
trebuie notificate FINMA, care poate aplica sancțiuni corespunzătoare în cazul în care acest lucru este justificat,
cum ar fi interzicerea unei achiziții.

(15)

În al patrulea rând, în ceea ce privește transparența, întreprinderile și grupurile de (re)asigurare trebuie să
furnizeze FINMA orice informație necesară pentru supraveghere și publicarea, cel puțin anual, a unui raport
privind solvabilitatea și situația lor financiară. Cerințele prevăzute de Directiva 2009/138/CE în ceea ce privește
publicarea informațiilor sunt abordate în mod satisfăcător în ISO, deoarece tipurile de informații calitative și

(1) Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului
European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), (JO L 12,
17.1.2015, p. 1).
(2) În prezentul act precizăm dacă avem în vedere întreprinderile de asigurare la nivel individual („solo”) sau la nivel de grup. Întreprinderile
„solo” pot face parte din grupuri sau nu.
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cantitative care trebuie publicate sunt în conformitate cu Directiva 2009/138/CE. În temeiul ISO, întreprinderile
și grupurile de (re)asigurare trebuie să își facă publice activitățile economice, performanța, managementul
riscurilor, profilul de risc, metodele utilizate pentru evaluarea în special a provizioanelor, gestionarea de capital și
solvabilitatea.
(16)

În al cincilea rând, în ceea ce privește secretul profesional, cooperarea și schimbul de informații, în regimul în
vigoare în Elveția sunt instituite obligații privind secretul profesional pentru toate persoanele care lucrează sau au
lucrat pentru FINMA, inclusiv pentru auditorii și experții care acționează în numele FINMA. Obligațiile respective
prevăd, de asemenea, faptul că informațiile confidențiale nu pot fi divulgate decât în formă agregată sau sintetică,
fără a se aduce atingere cazurilor reglementate de dreptul penal. În plus, FINMA va utiliza informațiile
confidențiale primite de la alte autorități de supraveghere numai pentru a-și îndeplini atribuțiile și în scopurile
prevăzute de lege. Regimul aflat în vigoare în Elveția prevede, de asemenea, că, în cazul în care o întreprindere de
(re)asigurare este declarată falimentară sau în cazul în care a fost dispusă de către un tribunal lichidarea sa silită,
informațiile confidențiale pot fi divulgate în cazul în care nu se referă la terțe părți implicate în salvarea
întreprinderii respective. FINMA poate transmite informațiile confidențiale primite de la o altă autoritate de
supraveghere autorităților, organismelor sau persoanelor care intră sub incidența obligațiilor secretului profesional
în Elveția numai după ce a primit acordul expres din partea respectivei autorități de supraveghere. FINMA a
semnat memorandumuri de înțelegere cu toate statele membre ale Uniunii pentru a coordona cooperarea interna
țională, în special în ceea ce privește schimbul de informații confidențiale.

(17)

În al șaselea rând, în ceea ce privește impactul deciziilor sale, FINMA și celelalte autorități elvețiene care au
mandatul de a asigura buna funcționare a piețelor financiare, cum ar fi Banca Națională a Elveției și Ministerul de
Finanțe, dispun de mijloacele necesare pentru a aprecia modul în care deciziile vor afecta stabilitatea sistemelor
financiare în ansamblu, în special în situațiile de urgență, și pentru a se ține seama de potențialele efecte
prociclice în cazul în care au loc perturbări excepționale ale piețelor financiare. În temeiul regimului în vigoare în
Elveția, între autoritățile menționate anterior au loc reuniuni regulate pentru a face schimb de informații cu
privire la riscurile legate de stabilitatea financiară și pentru coordonarea acțiunilor pe care le întreprind. Astfel de
reuniuni au loc și la nivel internațional, în cadrul cărora autoritățile elvețiene, de exemplu, fac schimb de
informații cu colegiile de supraveghere din statele membre ale Uniunii și cu EIOPA cu privire la aspecte legate de
stabilitatea financiară.

(18)

Articolele 378 și 380 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 stabilesc, de asemenea, criterii specifice privind
echivalența pentru activitățile de reasigurare și pentru supravegherea la nivel de grup.

(19)

În ceea ce privește criteriile specifice pentru activitățile de reasigurare în temeiul articolului 378 din Regulamentul
delegat (UE) 2015/35, accesul la activitatea de reasigurare este condiționat de obținerea prealabilă a unei
autorizații din partea FINMA sub rezerva îndeplinirii unor standarde detaliate prevăzute de lege. Întreprinderile de
reasigurare captive intră sub incidența regimului de solvabilitate în vigoare în Elveția în temeiul ISO.

(20)

În ceea ce privește criteriile specifice pentru supravegherea la nivel de grup în temeiul articolului 380 din
Regulamentul delegat (UE) 2015/35, FINMA are competența de a stabili întreprinderile care intră sub incidența
supravegherii la nivel de grup și de a supraveghea întreprinderile de asigurare și reasigurare care fac parte dintrun grup. FINMA supraveghează toate întreprinderile de (re)asigurare asupra cărora o întreprindere participativă,
astfel cum este definită la articolul 212 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/138/CE, exercită o influență
dominantă sau semnificativă.

(21)

FINMA are capacitatea de a evalua profilul de risc, poziția financiară și solvabilitatea întreprinderilor de (re)
asigurare care fac parte dintr-un grup, precum și strategia de afaceri a grupului respectiv.

(22)

În temeiul regimului în vigoare în Elveția, normele de raportare și normele contabile permit monitorizarea
tranzacțiilor intragrup și a concentrărilor de riscuri, pe care grupurile de (re)asigurare trebuie să le raporteze cel
puțin o dată pe an.

(23)

În temeiul regimului în vigoare în Elveția, FINMA restricționează utilizarea fondurilor proprii ale unei
întreprinderi de (re)asigurare dacă acestea nu pot fi puse în mod eficient la dispoziție pentru a acoperi cerința de
capital a întreprinderii participative pentru care se calculează solvabilitatea la nivel de grup. Calculul solvabilității
la nivel de grup conduce la rezultate cel puțin echivalente cu rezultatele obținute prin metodele prevăzute la
articolele 230 și 233 din Directiva 2009/138/CE, fără o dublă contabilizare a fondurilor proprii și după
eliminarea creării de capital intragrup prin finanțare reciprocă. Mai în detaliu, chiar și în cazul în care nu există o
rată de solvabilitate la nivel de grup în conformitate cu articolele 230 și 233 din Directiva 2009/138/CE, ci o
serie de rate de solvabilitate pentru fiecare entitate din cadrul unui grup, această serie cuprinde toate interacțiunile
dintre entitățile grupului și, prin urmare, ia în considerare structura grupului.

(24)

În consecință, având în vedere că îndeplinește toate criteriile stabilite la articolele 378, 379 și 380 din
Regulamentul delegat (UE) 2015/35, se consideră că regimul de reglementare și de supraveghere în vigoare în
Elveția pentru întreprinderile și grupurile de (re)asigurare îndeplinește criteriile de echivalență totală prevăzute la
articolul 172 alineatul (2), la articolul 227 alineatul (4) și la articolul 260 alineatul (3) din Directiva
2009/138/CE.
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(25)

Comisia poate efectua o revizuire specifică referitoare la o anumită țară terță sau la un anumit teritoriu terț în
orice moment în afara revizuirii generale, în cazul în care evoluțiile relevante impun reevaluarea de către Comisie
a recunoașterii acordate prin prezenta decizie. Comisia ar trebui să continue să monitorizeze, cu sprijinul tehnic
al EIOPA, evoluția regimului în vigoare în Elveția și îndeplinirea condițiilor pe baza cărora a fost luată prezenta
decizie.

(26)

Directiva 2009/138/CE se aplică de la 1 ianuarie 2016. Prezenta decizie ar trebui, prin urmare, să acorde
echivalența, începând cu data respectivă, a regimurilor de solvabilitate și prudențiale în vigoare în Elveția,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
De la 1 ianuarie 2016, regimul de solvabilitate în vigoare în Elveția care se aplică activităților de reasigurare ale întreprin
derilor cu sediul central în Elveția este considerat a fi echivalent cu cerințele prevăzute în titlul I din Directiva
2009/138/CE.
Articolul 2
De la 1 ianuarie 2016, regimul de solvabilitate în vigoare în Elveția care se aplică întreprinderilor de asigurare și de
reasigurare cu sediul central în Elveția este considerat a fi echivalent cu cerințele prevăzute în titlul I capitolul VI din
Directiva 2009/138/CE.
Articolul 3
De la 1 ianuarie 2016, regimul prudențial în vigoare în Elveția care se aplică supravegherii întreprinderilor de asigurare
și de reasigurare dintr-un grup este considerat a fi echivalent cu cerințele prevăzute în titlul III din Directiva
2009/138/CE.
Articolul 4
Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 iunie 2015.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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DECIZIA (UE) 2015/1603 A COMISIEI
din 13 august 2015
privind o măsură luată de Spania, în conformitate cu articolul 7 din Directiva 89/686/CEE a
Consiliului, destinată retragerii de pe piață a unui tip de dispozitive ajutătoare la plutire pentru
învățarea înotului
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 89/686/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind apropierea legislațiilor statelor
membre referitoare la echipamentul individual de protecție (1), în special articolul 7,
întrucât:
(1)

Autoritățile spaniole au notificat Comisiei și celorlalte state membre o măsură destinată retragerii de pe piață a
dispozitivelor ajutătoare la plutire pentru învățarea înotului de tipul Delphin Schwimmscheiben- Typ Super, fabricate
de societatea Delphin Vertriebs- und Service GmbH, D-61192 Niddatal, Germania. Produsul purta marcajul CE,
în conformitate cu Directiva 89/686/CEE, întrucât fusese supus unor încercări și unei examinări de tip, în
conformitate cu dispozițiile standardului armonizat EN 13138-1:2008 (Dispozitive ajutătoare la plutire pentru
învățarea înotului – Partea 1: Cerințe de securitate și metode de încercare pentru dispozitivele ajutătoare la plutire purtate de
o persoană), de către organismul notificat german TÜV Rheinland LGA Products GmbH (NB 0197). Produsul este
considerat a fi un echipament individual de protecție clasificat în categoria II.

(2)

Notificarea a avut loc în urma unui raport de accident: după o sesiune de înot, în timp ce părinții săi își
strângeau obiectele personale înainte de a se întoarce acasă, un copil a mușcat unul dintre discuri, detașând o
mică bucată a acestuia și înghițind-o, motiv pentru care a avut nevoie de asistență medicală și de spitalizare.

(3)

Autoritățile spaniole au dispus retragerea produsului de pe piață. Măsura a fost motivată de aplicarea nesatisfă
cătoare a standardelor menționate la articolul 5 din Directiva 89/686/CEE, în special a standardului armonizat
EN 13138-1:2008 (Dispozitive ajutătoare la plutire pentru învățarea înotului – Partea 1: Cerințe de securitate și metode de
încercare pentru dispozitivele ajutătoare la plutire purtate de o persoană), clauza 5.4.2 (Piese de mici dimensiuni),
referitoare la cerința esențială de sănătate și de siguranță prevăzută la punctul 1.2.1 din anexa II la Directiva
89/686/CEE (Absența riscurilor și a altor factori de nocivitate „inerentă”). Clauza 5.4.2 din standardul EN 13138-1
prevede că piesele atașate de mici dimensiuni trebuie să reziste la o forță de tracțiune de (90 ± 2) N în direcția cea
mai susceptibilă de a provoca o disfuncționalitate, fără a se detașa de dispozitiv. Piesele care se pot detașa nu ar
trebui să încapă în întregime în cilindrul pentru piese de dimensiuni reduse, a cărui încercare trebuie să fie
efectuată în conformitate cu standardul EN 71-1.

(4)

Autoritățile spaniole au indicat că, după efectuarea încercărilor de tracțiune în conformitate cu standardul
armonizat EN 13138-1:2008, s-a constatat că piesele de mici dimensiuni se pot detașa de produs și pot fi
înghițite de copiii mici cărora le este destinat produsul. Valoarea forței de tracțiune la care se detașau piesele de
mici dimensiuni era întotdeauna mai mică de 90 N, iar piesele încăpeau în întregime în cilindrul pentru piese de
dimensiuni reduse. Autoritățile spaniole au considerat că încercările menționate în clauza 5.4.2 din standardul
respectiv nu se limitează la piesele atașate de mici dimensiuni, ci vizează piesele de mici dimensiuni în general.
Ele au utilizat un aparat de „încercare la mușcare”, în conformitate cu încercările definite în standardele
EN 12227:2010 (Țarcuri pentru uz casnic – Cerințe de securitate și metode de încercare) și EN 716-2:2008 (Mobilă –
Pătuțuri pentru copii și pătuțuri pliante pentru uz casnic – Partea 2: Metode de încercare).

(5)

Autoritățile germane nu au fost de acord cu evaluarea riscului efectuată de autoritățile spaniole, considerând că
metoda de încercare utilizată nu este compatibilă cu utilizarea practică a echipamentului. În opinia lor,
clauza 5.4.2 din standardul EN 13138-1 vizează doar piesele atașate de mici dimensiuni. Autoritățile germane au
susținut că produsul nu prezintă niciun risc grav, întrucât el nu este o jucărie, și că scenariul de risc descris de
autoritățile spaniole este nerealist.

(6)

De asemenea, fabricantul a pus sub semnul întrebării metoda de încercare utilizată de autoritățile spaniole. În
cadrul examinării CE de tip a produsului, organismul notificat nu a efectuat o încercare în conformitate cu
clauza 5.4.2 din standardul EN 13138-1, menționând că produsul nu conține piese atașate de mici dimensiuni.

(7)

În urma notificării, fabricantul a solicitat organismului notificat să efectueze o nouă încercare de tracțiune în
conformitate cu clauza 8.5.2.2 din standardul EN 1888:2012 (Articole pentru îngrijirea copiilor – Cărucioare pentru
copii – Cerințe de securitate și metode de încercare), utilizând aparatul de „încercare la mușcare” descris în clauza 5.7
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din standardul respectiv, identic cu aparatul de „încercare la mușcare” descris în standardele EN 716-2
și EN 12227. Nicio piesă de mici dimensiuni nu s-a detașat de corpul produsului. În plus, organismul notificat a
efectuat ulterior o încercare asemănătoare metodei de încercare pentru piesele de mici dimensiuni prevăzută în
standardul EN 71-1 (Siguranța jucăriilor – Partea 1: Proprietăți mecanice și fizice), care a arătat că nicio parte nu s-a
detașat de dispozitiv atunci când acesta a fost supus unei forțe de tracțiune de 90 N.
(8)

Comisia a solicitat asistență tehnică de specialitate pentru a evalua principalele chestiuni implicate în acest caz.
Un studiu extern realizat de experți tehnici a concluzionat că realizarea unor încercări doar asupra pieselor
atașate de mici dimensiuni este suficientă pentru a demonstra conformitatea cu cerința esențială de sănătate și de
siguranță prevăzută la punctul 1.2.1 din anexa II la Directiva 89/686/CEE.

(9)

Standardul EN 13138-1 nu prevede o metodă de încercare clară pentru realizarea unor încercări asupra pieselor
atașate de mici dimensiuni. Având în vedere această ambiguitate, era necesar să se aleagă una dintre metodele de
încercare adecvate disponibile, ținând cont de natura produsului. Autoritățile spaniole au aplicat metoda de
încercare pe care au considerat-o cea mai adecvată pentru a evalua riscurile produsului. Experții tehnici au ajuns,
totuși, la concluzia că metoda de încercare aplicată de autoritățile spaniole nu este adecvată.

(10)

Încercarea de tracțiune efectuată de organismul notificat german poate fi considerată ca fiind singura metodă de
încercare relevantă în acest caz. Prin urmare, metoda de încercare utilizată în scopul examinării CE de tip este
valabilă și evaluarea efectuată de organismul notificat în cadrul acestei examinări a fost realizată în mod corect.

(11)

Potrivit statisticilor disponibile privind dispozitivele ajutătoare pentru înot fabricate din materiale cu flotabilitate
inerentă și accidentele legate de acestea, se poate concluziona că dispozitivele ajutătoare pentru înot fabricate din
aceste materiale nu prezintă riscuri deosebite de sufocare atunci când ele sunt utilizate în conformitate cu scopul
căruia îi sunt destinate și în condițiile de utilizare prevăzute. Aceste produse sunt destinate a fi utilizate doar în
apă,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Măsura luată de autoritățile spaniole de a retrage de pe piață dispozitivele ajutătoare la plutire pentru învățarea înotului
de tipul Delphin Schwimmscheiben- Typ Super, fabricate de societatea Delphin Vertriebs- und Service GmbH, D-61192
Niddatal, Germania, nu este justificată.
Articolul 2
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 august 2015.
Pentru Comisie
Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membru al Comisiei
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