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(Acte fără caracter legislativ)

ACORDURI INTERNAŢIONALE
DECIZIA (UE) 2017/192 A CONSILIULUI
din 8 noiembrie 2016
privind încheierea unui protocol la Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale
acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație
a persoanelor, în ceea ce privește participarea Croației ca parte contractantă ca urmare a aderării
sale la Uniunea Europeană
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

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

În conformitate cu Decizia 2014/122/UE a Consiliului (2), Protocolul la Acordul dintre Comunitatea Europeană și
statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație
a persoanelor, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană a fost semnat la
4 martie 2016, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

(2)

Protocolul ar trebui să fie încheiat în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii Europene și a statelor membre ale acesteia, Protocolul la Acordul
dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte,
privind libera circulație a persoanelor în ceea ce privește participarea Croației ca parte contractantă ca urmare a aderării
sale la Uniunea Europeană (3).
(1) Aprobarea din 14 septembrie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
(2) Decizia 2014/122/UE a Consiliului din 11 februarie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene și a statelor membre ale
acesteia, a unui protocol la Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană,
pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor, în ceea ce privește participarea Croației ca parte contractantă ca urmare a aderării
sale la Uniunea Europeană (JO L 69, 8.3.2014, p. 2).
(3) Textul Protocolului a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO L 31, 4.2.2017, p. 3).
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Articolul 2
Președintele Consiliului desemnează persoana împuternicită să efectueze, în numele Uniunii Europene și al statelor
membre ale acesteia, notificarea prevăzută la articolul 6 din protocol, pentru a exprima consimțământul Uniunii
Europene și al statelor membre ale acesteia de a-și asuma obligații în temeiul protocolului (1).
Articolul 3
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 8 noiembrie 2016.
Pentru Consiliu
Președintele
P. KAŽIMÍR

(1) Data intrării în vigoare a Protocolului se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.
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PROTOCOL LA ACORDUL

dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația
Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor în ceea ce privește participarea
Republicii Croația în calitate de parte contractantă, ca urmare a aderării sale la Uniunea Europeană
UNIUNEA EUROPEANĂ

și
REGATUL BELGIEI,
REPUBLICA BULGARIA,
REPUBLICA CEHĂ,
REGATUL DANEMARCEI,
REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,
REPUBLICA ESTONIA,
IRLANDA,
REPUBLICA ELENĂ,
REGATUL SPANIEI,
REPUBLICA FRANCEZĂ,
REPUBLICA CROAȚIA,
REPUBLICA ITALIANĂ,
REPUBLICA CIPRU,
REPUBLICA LETONIA,
REPUBLICA LITUANIA,
MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,
UNGARIA,
REPUBLICA MALTA,
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,
REPUBLICA AUSTRIA,
REPUBLICA POLONĂ,
REPUBLICA PORTUGHEZĂ,
ROMÂNIA,
REPUBLICA SLOVENIA,
REPUBLICA SLOVACĂ,
REPUBLICA FINLANDA,
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REGATUL SUEDIEI și
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

denumite în continuare „statele membre”,
pe de o parte,
și
CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ,

denumită în continuare „Elveția”,
pe de altă parte,
denumite în continuare „părțile contractante”,
AVÂND ÎN VEDERE Acordul din 21 iunie 1999 dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de

o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor (denumit în continuare
„acordul”), care a intrat în vigoare la 1 iunie 2002,
AVÂND ÎN VEDERE Protocolul din 26 octombrie 2004 la Acordul din 21 iunie 1999 dintre Comunitatea Europeană și

statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație
a persoanelor, în ceea ce privește participarea, în calitate de părți contractante, a Republicii Cehe, a Republicii Estonia,
a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Maltei, a Republicii Polone,
a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană (denumit în continuare
„protocolul din 2004”), care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2006,
AVÂND ÎN VEDERE Protocolul din 27 mai 2008 la Acordul din 21 iunie 1999 dintre Comunitatea Europeană și statele

membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor, în
ceea ce privește participarea, în calitate de părți contractante, a Republicii Bulgaria și a României ca urmare a aderării
acestora la Uniunea Europeană (denumit în continuare „protocolul din 2008”), care a intrat în vigoare la 1 iunie 2009,
AVÂND ÎN VEDERE aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană la 1 iulie 2013,
ÎNTRUCÂT Republica Croația urmează să devină parte contractantă la acord,

CONVIN CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE DISPOZIȚII:

Articolul 1
(1)

Republica Croația devine, prin prezentul protocol, parte contractantă la acord.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentului protocol, dispozițiile acordului sunt obligatorii pentru Croația în
aceeași măsură ca cele pentru actualele părți contractante la acord și în condițiile stabilite de prezentul protocol.

Articolul 2
Corpul principal al acordului și anexa I la acord se modifică după cum urmează:
(a) se adaugă Croația la lista părților contractante, alături de Uniunea Europeană și statele sale membre.
(b) la articolul 10 din acord se adaugă următoarele alineate (1c), (2c), (3c), (4d), (4e) și (5c) după fiecare dintre alineatele
corespunzătoare (1b), (2b), (3b), (4c) și (5b):
„(1c)
Până la sfârșitul celui de al doilea an de la data intrării în vigoare a protocolului la prezentul acord privind
participarea, în calitate de parte contractantă, a Republicii Croația, Elveția poate menține limite cantitative privind
accesul lucrătorilor încadrați în muncă în Elveția și al persoanelor care desfășoară activități independente, care sunt
resortisanți ai Republicii Croația, pentru următoarele două categorii de ședere: ședere pe o perioadă mai mare de
patru luni, dar mai mică de un an și ședere pe o perioadă mai mare sau egală cu un an. Nu există restricții
cantitative pentru șederea pe o perioadă mai mică de patru luni.
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Înainte de sfârșitul perioadei de tranziție menționate, Comitetul mixt examinează modul de funcționare a perioadei
de tranziție care se aplică resortisanților Croației pe baza unui raport întocmit de Elveția. La finalizarea acestei
examinări și cel târziu la sfârșitul perioadei menționate, Elveția notifică Comitetului mixt decizia de a continua sau
nu să aplice limite cantitative lucrătorilor încadrați în muncă în Elveția. Elveția poate continua să aplice măsurile de
această natură timp de cinci ani de la data intrării în vigoare a protocolului menționat. În absența unei notificări în
acest sens, perioada de tranziție expiră la sfârșitul perioadei de doi ani menționate la primul paragraf.
La sfârșitul perioadei de tranziție definite la prezentul alineat, se elimină toate limitele cantitative aplicabile resorti
sanților Croației. Croația este autorizată să introducă, pentru aceleași perioade, aceleași limite cantitative în ceea ce
privește resortisanții elvețieni.”;
„(2c)
Elveția și Croația pot menține, până la sfârșitul celui de al doilea an de la data intrării în vigoare
a protocolului la prezentul acord privind participarea, în calitate de parte contractantă, a Republicii Croația, în cazul
lucrătorilor uneia dintre aceste părți contractante care sunt încadrați în muncă pe teritoriul lor, controalele privind
prioritatea acordată lucrătorilor integrați pe piața obișnuită a forței de muncă, precum și condițiile de muncă și
salariale aplicabile resortisanților celeilalte părți contractante. Aceste controale pot fi menținute în cazul persoanelor
care prestează servicii, menționate la articolul 5 alineatul (1) din prezentul acord, în următoarele patru sectoare:
horticultură, construcții, inclusiv domeniile conexe, activități în domeniul securității și servicii industriale de
curățenie (respectiv codurile NACE (1): 01.41; 45.1-4; 74.60 și 74.70). În perioadele de tranziție menționate la
alineatele (1c), (2c), (3c) și (4d), Elveția acordă prioritate, în ceea ce privește accesul pe piața forței de muncă,
lucrătorilor care sunt resortisanți ai Croației față de lucrătorii care sunt resortisanți ai unor țări din afara UE și din
afara AELS. Controalele privind prioritatea lucrătorilor integrați pe piața obișnuită a forței de muncă nu se aplică
prestatorilor de servicii liberalizate printr-un acord specific privind prestarea de servicii încheiat între părțile
contractante (inclusiv Acordul privind achizițiile publice, în măsura în care reglementează prestarea de servicii). În
această perioadă, pot fi menținute condițiile de calificare pentru permisele de ședere cu o durată mai mică de patru
luni (2) și pentru persoanele care prestează servicii, în conformitate cu dispozițiile articolului 5 alineatul (1) din
prezentul acord, în cele patru sectoare menționate anterior.
În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a protocolului la prezentul acord cu privire la participarea, în calitate
de parte contractantă, a Republicii Croația, Comitetul mixt examinează modul de funcționare a măsurilor tranzitorii
prevăzute la prezentul alineat pe baza unui raport elaborat de fiecare parte contractantă care pune în aplicare
măsurile. La finalizarea acestei examinări și în cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a protocolului menționat,
partea contractantă care a pus în aplicare măsurile tranzitorii prevăzute la prezentul alineat și care a notificat
Comitetului mixt intenția sa de a continua să le aplice poate continua să aplice măsurile în cauză până la sfârșitul
celui de al cincilea an de la intrarea în vigoare a protocolului menționat. În absența unui notificări în acest sens,
perioada de tranziție expiră la sfârșitul perioadei de doi ani menționate la primul paragraf.
La sfârșitul perioadei de tranziție definite la prezentul alineat, se elimină toate restricțiile menționate la prezentul
alineat.”;
„(3c)
La intrarea în vigoare a protocolului la prezentul acord privind participarea, în calitate de parte contractantă,
a Republicii Croația și până la încheierea perioadei prevăzute la alineatul (1c), Elveția rezervă anual (pro rata temporis),
în cadrul contingentelor sale globale pentru țări terțe, pentru lucrătorii încadrați în muncă în Elveția și pentru
persoanele care desfășoară activități independente, care sunt resortisanți ai Croației, un număr minim de noi permise
de ședere (3), în conformitate cu următorul calendar:
Până la sfârșitul

Numărul de permise pentru o perioadă de cel
puțin un an

Numărul de permise pentru o perioadă mai
mare de patru luni, dar mai mică de un an

Primului an

54

543

Celui de al doilea an

78

748

Celui de al treilea an

103

953

(1) NACE: Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităților economice în
Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. 1).
(2) Lucrătorii pot solicita permise de ședere de scurtă durată în cadrul contingentelor menționate la alineatul (3c) pentru perioade chiar mai
scurte de patru luni.
(3) Aceste permise se vor elibera în mod suplimentar față de contingentele menționate la articolul 10 din prezentul acord, care sunt
rezervate lucrătorilor încadrați în muncă și persoanelor care desfășoară activități independente și care sunt resortisanți ai statelor
membre la data semnării prezentului acord (21 iunie 1999) sau resortisanți ai statelor membre care au devenit părți contractante la
prezentul acord în temeiul protocoalelor din 2004 și 2008. Aceste permise se eliberează în mod suplimentar față de permisele eliberate
în temeiul acordurilor bilaterale existente cu privire la schimburile de stagiari între Elveția și noile state membre.

L 31/6

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

4.2.2017

Numărul de permise pentru o perioadă de cel
puțin un an

Numărul de permise pentru o perioadă mai
mare de patru luni, dar mai mică de un an

Celui de al patrulea an

133

1 158

Celui de al cincilea an

250

2 000;

Până la sfârșitul

(3d) În cazul în care Elveția și/sau Croația aplică lucrătorilor încadrați în muncă pe teritoriul lor măsurile descrise
la alineatele (1c), (2c) și (3c) și în cazul unor perturbări grave sau a unor pericole de perturbări grave pe propriile
piețe ale forței de muncă, acestea notifică situația Comitetului mixt înainte de sfârșitul perioadei prevăzute la
alineatul (1c).
Pe baza acestei notificări, Comitetul mixt va decide dacă țara care efectuează notificarea poate continua să aplice
dispoziții tranzitorii. În cazul în care Comitetul mixt emite un aviz favorabil, țara care efectuează notificarea poate
continua să aplice lucrătorilor încadrați în muncă pe teritoriul său măsurile descrise la alineatele (1c), (2c) și (3c)
până la sfârșitul celui de al șaptelea an de la intrarea în vigoare a protocolului menționat anterior. În această situație,
numărul anual de permise de ședere menționat la alineatul (1c) este următorul:
Până la sfârșitul

Numărul de permise pentru o perioadă de cel
puțin un an

Numărul de permise pentru o perioadă mai
mare de patru luni, dar mai mică de un an

Celui de al șaselea an

260

2 100

Celui de al șaptelea an

300

2 300.”;

„(4d) La sfârșitul perioadei descrise la alineatele (1c) și (3d) și până la sfârșitul celui de al zecelea an de la intrarea
în vigoare a protocolului la prezentul acord privind participarea Republicii Croația în calitate de parte contractantă,
se aplică următoarele dispoziții: în cazul în care, pentru un an de referință, numărul de permise de ședere noi
aparținând uneia dintre categoriile menționate la alineatul (1c) eliberate lucrătorilor din Croația încadrați în muncă și
lucrătorilor din Croația care desfășoară activități independente depășește media pe cei trei ani care preced anul de
referință cu mai mult de 10 %, Elveția poate limita unilateral, pentru anul respectiv, numărul de noi permise de
ședere eliberate pentru o perioadă de cel puțin un an pentru salariații și persoanele din Croația care desfășoară
activități independente la media celor trei ani care precedă anul de aplicare, plus 5 %, iar numărul de noi permise de
ședere eliberate pentru o perioadă mai mare de patru luni, dar mai mică de un an la media celor trei ani care
precedă anul de aplicare, plus 10 %. Numărul permiselor poate fi limitat la același nivel pentru anul care urmează
după anul de aplicare.
Prin derogare de la paragraful precedent, la sfârșitul celui de al șaselea și al șaptelea an de referință se aplică
dispozițiile următoare: În cazul în care, într-un anumit an, numărul de permise de ședere noi aparținând uneia dintre
categoriile menționate la alineatul (1c) eliberate lucrătorilor din Croația încadrați în muncă și lucrătorilor din Croația
care desfășoară activități independente depășește media pe anul care precede anul de referință cu mai mult de 10 %,
Elveția poate limita unilateral, pentru anul respectiv, numărul de noi permise de ședere eliberate pentru o perioadă
de cel puțin un an pentru salariați și persoanele din Croația care desfășoară activități independente la media celor trei
ani care precedă anul respectiv, plus 5 %, iar numărul de noi permise de ședere eliberate pentru o perioadă mai mare
de patru luni, dar mai mică de un an la media celor trei ani care precedă anul respectiv, plus 10 %. Numărul
permiselor poate fi limitat la același nivel pentru anul care urmează după anul de aplicare.”;
„(4e)

În sensul aplicării alineatului (4d):

1) termenul «an de referință» desemnează un anumit an care se calculează din prima zi a lunii în care intră în
vigoare protocolul;
2) termenul «an de aplicare» desemnează anul care urmează după anul de referință.”;
„(5c)
Dispozițiile tranzitorii de la alineatele (1c), (2c), (3c) și (4d), în special cele de la alineatul (2c) privind
prioritatea acordată lucrătorilor integrați pe piața obișnuită a forței de muncă și controalele privind condițiile de
salarizare și de muncă, nu se aplică lucrătorilor încadrați în muncă din Croația și persoanelor din Croația care
desfășoară activități independente care, la data intrării în vigoare a protocolului la prezentul acord privind
participarea, în calitate de parte contractantă, a Republicii Croația, sunt autorizați să desfășoare o activitate
economică pe teritoriul părților contractante. Mai precis, aceste persoane beneficiază de mobilitate profesională și
geografică.
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Titularii permiselor de ședere cu o perioadă de valabilitate mai mică de un an au dreptul la reînnoirea permiselor;
epuizarea limitelor cantitative nu este opozabilă acestora. Titularii permiselor de ședere cu o perioadă de valabilitate
de cel puțin un an au dreptul, în mod automat, la prelungirea permiselor. Persoanele încadrate în muncă sau care
desfășoară activități independente și care întrunesc condițiile descrise anterior beneficiază de dreptul la liberă
circulație acordat persoanelor stabilite, conform dispozițiilor de fond ale prezentului acord, în special ale
articolului 7, de la data intrării în vigoare a protocolului menționat anterior.”;
(c) la articolul 27 alineatul (2) din anexa I la acord, trimiterea la „articolul 10 alineatele (2), (2a), (2b), (4a), (4b) și (4c)”
se înlocuiește cu o trimitere la „articolul 10 alineatele (2b), (2c), (4c) și (4d).”.

Articolul 3
Prin derogare de la articolul 25 din anexa I la acord, se aplică perioadele de tranziție din anexa I la prezentul protocol.

Articolul 4
Anexa II și, respectiv, anexa III la acord se modifică în conformitate cu anexa 2, respectiv anexa 3 la prezentul protocol.

Articolul 5
(1)

Anexele 1, 2 și 3 la prezentul protocol constituie parte integrantă din protocol.

(2)

Prezentul protocol, precum și protocoalele din 2004 și 2008 fac parte integrantă din acord.

Articolul 6
(1) Prezentul protocol se ratifică sau se aprobă de către Consiliul Uniunii Europene în numele statelor membre și al
Uniunii Europene, respectiv de către Elveția în conformitate cu procedurile fiecăreia.
(2)

Părțile contractante își notifică reciproc încheierea acestor proceduri.

Articolul 7
Prezentul protocol intră în vigoare în prima zi a primei luni următoare datei depunerii ultimului instrument de ratificare
sau de aprobare.

Articolul 8
Prezentul protocol rămâne în vigoare pentru aceeași durată și în conformitate cu aceleași modalități ca și acordul.

Articolul 9
(1) Prezentul protocol, precum și declarațiile anexate la acesta sunt redactate în dublu exemplar în limbile bulgară,
cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară,
malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, textele în fiecare limbă fiind egal
autentice.
(2) Versiunea în limba croată a acordului, inclusiv toate anexele și protocoalele la acesta, precum și actul final este, de
asemenea, egal autentică. Comitetul mixt instituit prin articolul 14 din acord aprobă textul autentic al acordului în limba
croată.
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Съставено в Брюксел на четвърти март през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Bruselas, el cuatro de marzo de dos mil dieciséis.
V Bruselu dne čtvrtého března dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den fjerde marts to tusind og seksten.
Geschehen zu Brüssel am vierten März zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta märtsikuu neljandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τέσσερις Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Brussels on the fourth day of March in the year two thousand and sixteen.
Fait à Bruxelles, le quatre mars deux mille seize.
Sastavljeno u Bruxellesu četvrtog ožujka godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì quattro marzo duemilasedici.
Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada ceturtajā martā.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų kovo ketvirtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év március havának negyedik napján.
Magħmul fi Brussell, fir-raba’ jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Brussel, vier maart tweeduizend zestien.
Sporządzono w Brukseli dnia czwartego marca roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Bruxelas, em quatro de março de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Bruxelles la patru martie două mii șaisprezece.
V Bruseli štvrtého marca dvetisícšestnásť.
V Bruslju, dne četrtega marca leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Brysselissä neljäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Bryssel den fjärde mars år tjugohundrasexton.

За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Za države članice
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā –
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
För medlemsstaterna
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За Конфедерация Швейцария
Por la Confederación Suiza
Za Švýcarskou konfederaci
For Det Schweiziske Forbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Šveitsi Konföderatsiooni nimel
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Za Švicarsku Konfederaciju
Per la Confederazione Svizzera
Šveices Konfederācijas vārdā –
Šveicarijos Konfederacijos vardu
A Svájci Államszövetség részéről
Għall-Konfederazzjoni Svizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej
Pela Confederação Suíça
Pentru Confederația Elvețiană
Za Švajčiarsku konfederáciu
Za Švicarsko konfederacijo
Sveitsin valaliiton puolesta
För Schweiziska edsförbundet
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ANEXA 1
MĂSURI TRANZITORII CU PRIVIRE LA ACHIZIȚIONAREA DE TERENURI AGRICOLE

Croația poate menține în vigoare, timp de șapte ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol, restricțiile
prevăzute în legislația sa, aplicabile la data semnării prezentului protocol, cu privire la achiziționarea de terenuri agricole
de către resortisanții elvețieni nerezidenți și de persoanele juridice constituite în conformitate cu legislația elvețiană. În
ceea ce privește achiziționarea de terenuri agricole, un resortisant elvețian nu poate fi tratat în niciun caz într-un mod
mai puțin favorabil decât cel aplicabil la data semnării prezentului protocol sau într-un mod mai restrictiv decât cel
aplicabil unui resortisant al unei alte țări decât părțile contractante la acord sau părțile contractante la Acordul privind
Spațiul Economic European.
Agricultorii independenți care sunt resortisanți elvețieni și care doresc să se stabilească sau să devină rezidenți în Croația
nu sunt supuși dispozițiilor de la alineatul precedent și nici altor proceduri decât cele aplicabile resortisanților Croației.
Prezentele măsuri tranzitorii fac obiectul unei reexaminări generale în decursul celui de al treilea an de la data intrării în
vigoare a prezentului protocol. Comitetul mixt poate decide să reducă sau să pună capăt perioadei de tranziție
menționate la primul paragraf.
În cazul în care există suficiente dovezi că, la expirarea perioadei de tranziție, vor exista perturbări grave sau pericole de
perturbări grave pe piața terenurilor agricole din Croația, Croația notifică această situație Comitetului mixt înainte de
expirarea perioadei de tranziție de șapte ani specificată la primul paragraf. În acest caz, Croația poate să aplice măsurile
descrise la primul paragraf timp de zece ani de la intrarea în vigoare a prezentului protocol. Această prelungire se poate
limita la anumite zone geografice afectate în mod deosebit.

ANEXA 2

Anexa II la Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația
Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor se modifică după cum urmează:
1. În secțiunea A punctul 1: Acte la care se face referire, se introduce următorul act:
Regulamentul (UE) nr. 517/2013 al Consiliului din 13 mai 2013 (JO L 158, 10.6.2013, p. 1) de adaptare a anumitor
regulamente și decizii în ceea ce privește libera circulație a mărfurilor, libera circulație a persoanelor, dreptul
societăților comerciale, politica în domeniul concurenței, agricultura, siguranța alimentară, politica în domeniul
veterinar și fitosanitar, politica în domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica, rețelele transeuropene,
sistemul judiciar și drepturile fundamentale, justiția, libertatea și securitatea, mediul, uniunea vamală, relațiile externe,
politica externă, de securitate și apărare și instituțiile, având în vedere aderarea Republicii Croația.
2. Dispozițiile prevăzute la alineatul (1) din secțiunea „Asigurări de șomaj” din protocolul la anexa respectivă se aplică
lucrătorilor care sunt resortisanți ai Republicii Croația până la sfârșitul celui de al șaptelea an de la intrarea în vigoare
a prezentului protocol.
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ANEXA 3

Anexa III la Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația
Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor se modifică după cum urmează:
La punctul 1a se adaugă următoarele două liniuțe:
„— Actul de aderare a Republicii Croația (JO L 112, 24 aprilie 2012, p. 10), anexa III (Lista menționată la articolul 15
din Actul de aderare a Republicii Croația: adaptări ale actelor adoptate de instituții — JO L 112, 24 aprilie 2012,
p. 41).
Articolul 23 alineatul (5) din Directiva 2005/36/CE se înlocuiește cu următorul text:
«5. Fără a aduce atingere articolului 43b, fiecare stat membru recunoaște titlurile de calificare ca medic care
permit accesul la activitățile profesionale de medic cu formare de bază și medic specialist, precum și titlurile de
formare ca asistent medical generalist, medic dentist, medic dentist specialist, medic veterinar, moașă, farmacist și
arhitect ale resortisanților statelor membre și care au fost eliberate de fosta Iugoslavie sau a căror formare a început,
(a) pentru Slovenia, înainte de 25 iunie 1991; și
(b) pentru Croația, înainte de 8 octombrie 1991,
atunci când autoritățile statelor membre menționate anterior atestă că respectivele calificări au, pe teritoriul lor,
același efect pe plan juridic ca cele pe care ele însele le eliberează și, pentru arhitecți, același efect ca și titlurile de
calificare menționate pentru aceste state membre în anexa VI punctul 6, în ceea ce privește accesul la activitățile
profesionale de medic cu formare de bază, de medic specialist, de asistent medical generalist, de medic dentist, de
medic dentist specialist, de medic veterinar, de moașă, de farmacist, în ceea ce privește activitățile menționate la
articolul 45 alineatul (2), și de arhitect, în ceea ce privește activitățile menționate la articolul 48, precum și
exercitarea acestora.
Această atestare trebuie să fie însoțită de un certificat eliberat de aceleași autorități, care să demonstreze că
respectivele persoane au exercitat în mod efectiv și legal activitățile în cauză pe teritoriul lor pe o perioadă de cel
puțin trei ani consecutivi în decursul ultimilor cinci ani anteriori datei eliberării certificatului.».
În textul Directivei 2005/36/CE se introduce următorul articol 43b:
«Drepturile dobândite în ceea ce privește moașele nu se aplică următoarelor calificări care au fost obținute în Croația
înainte de 1 iulie 2013: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (asistentă medicală obstetricăginecologie), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infirmieră obstetrică-ginecologie), viša medicinska
sestra primaljskog smjera (asistentă medicală cu diplomă de moașă), medicinska sestra primaljskog smjera
(infirmieră cu diplomă de moașă), ginekološko-opstetrička primalja (moașă obstetrică-ginecologie) și primalja
(moașă).».
— Directiva 2013/25/UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive în domeniul dreptului la
liberă stabilire și în cel al libertății de a presta servicii, având în vedere aderarea Republicii Croația (JO L 158,
10 iunie 2013, p. 368), anexă, partea A.”
La punctul 2a se adaugă următoarea liniuță:
„— Directiva 2013/25/UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive în domeniul dreptului la
liberă stabilire și în cel al libertății de a presta servicii, având în vedere aderarea Republicii Croația (JO L 158,
10 iunie 2013, p. 368), anexă, partea B (1).”.
La punctul 3a se adaugă următoarea liniuță:
„— Directiva 2013/25/UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive în domeniul dreptului la
liberă stabilire și în cel al libertății de a presta servicii, având în vedere aderarea Republicii Croația (JO L 158,
10 iunie 2013, p. 368), anexă, partea B (2).”.
La punctul 5a se adaugă următoarea liniuță:
„— Directiva 2013/25/UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive în domeniul dreptului la
liberă stabilire și în cel al libertății de a presta servicii, având în vedere aderarea Republicii Croația (JO L 158,
10 iunie 2013, p. 368), anexă, partea C.”.
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DECLARAȚIA ELVEȚIEI PRIVIND MĂSURILE AUTONOME LA DATA SEMNĂRII

Elveția asigură, cu titlu provizoriu, accesul pe piața forței de muncă al cetățenilor Republicii Croația, în conformitate cu
legislația sa națională, anterior intrării în vigoare a dispozițiilor tranzitorii prevăzute de prezentul protocol. În acest sens,
Elveția va deschide contingente specifice pentru permisele de muncă pe termen scurt, precum și pe termen lung, în
sensul articolului 10 alineatul (1) din acord, pentru cetățenii Republicii Croația, cu începere de la data semnării
prezentului protocol. Contingentele în cauză sunt de 50 de permise pe termen lung și de 450 de permise pe termen
scurt, pe an. În plus, anual sunt admiși 1 000 de lucrători pe termen scurt, pentru o ședere mai scurtă de patru luni.
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REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/193 AL COMISIEI
din 3 februarie 2017
de modificare a anexei II la Decizia 2007/777/CE și a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în
ceea ce privește rubricile referitoare la Ucraina din listele cu țările terțe din care introducerea
anumitor produse în Uniune este autorizată în contextul riscului de gripă aviară înalt patogenă
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală
care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate
consumului uman (1), în special articolul 8 teza introductivă, articolul 8 alineatul (1) primul paragraf și articolul 8
alineatul (4),
având în vedere Directiva 2009/158/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condițiile de sănătate animală care
reglementează comerțul intracomunitar și importurile din țări terțe de păsări de curte și de ouă pentru incubație (2), în
special articolul 23 alineatul (1), articolul 24 alineatul (2), articolul 25 alineatul (2) și articolul 28 alineatul (1),
întrucât:
(1)

Decizia 2007/777/CE a Comisiei (3) stabilește norme de sănătate publică și animală pentru importul în Uniune și
tranzitul și depozitarea în Uniune a transporturilor de anumite produse din carne și a transporturilor de
stomacuri, vezici și intestine care au fost supuse unuia dintre tratamentele specificate în partea 4 a anexei II la
decizia respectivă.

(2)

Partea 2 a anexei II la Decizia 2007/777/CE stabilește o listă a țărilor terțe sau a părților acestora din care se
autorizează introducerea în Uniune a transporturilor de produse din carne și de stomacuri, vezici și intestine
tratate, cu condiția ca aceste produse să fie în conformitate cu tratamentul menționat în lista respectivă. În cazul
în care țările terțe sunt regionalizate în scopul includerii în lista respectivă, teritoriile regionalizate ale acestora
sunt specificate în partea 1 a anexei respective.

(3)

Partea 4 a anexei II la Decizia 2007/777/CE stabilește tratamentele menționate în partea 2 din anexa respectivă,
atribuind un cod pentru fiecare din tratamentele respective. Partea respectivă stabilește un tratament nespecific
„A” și tratamente specifice „B”-„F”, enumerate în ordine descrescătoare din punctul de vedere al stricteții.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei (4) stabilește cerințele de certificare sanitar-veterinară pentru
importurile în Uniune și pentru tranzitul, inclusiv depozitarea în timpul tranzitului prin Uniune, al păsărilor de
curte și al produselor obținute din păsări de curte. Acesta prevede că aceste produse sunt importate în Uniune și
tranzitează Uniunea numai dacă provin din țările terțe, teritoriile, zonele sau compartimentele menționate în
coloanele 1 și 3 din tabelul cuprins în partea 1 a anexei I la regulamentul respectiv.

(5)

Cerințele de certificare sanitar-veterinară stabilite în Regulamentul (CE) nr. 798/2008 țin cont de eventuala
necesitate de a impune condiții specifice ca urmare a statutului acestor țări terțe, teritorii, zone sau compar
timente în privința bolilor, inclusiv condiții referitoare la prelevarea de eșantioane și la realizarea de analize
pentru depistarea diferitelor boli ale păsărilor de curte, după caz. Condițiile specifice menționate, precum și
modelele de certificate sanitar-veterinare care trebuie să însoțească mărfurile la importul și la tranzitul lor pe

(1) JO L 18, 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 343, 22.12.2009, p. 74.
(3) Decizia 2007/777/CE a Comisiei din 29 noiembrie 2007 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și publică precum și a modelelor
de certificate pentru importul anumitor produse din carne și stomacuri, vezici și intestine tratate destinate consumului uman, provenind
din țări terțe și de abrogare a Deciziei 2005/432/CE (JO L 312, 30.11.2007, p. 49).
4
( ) Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei din 8 august 2008 de stabilire a unei liste a țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau comparti
mentelor din care pot fi importate în Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsările de curte și produsele de pasăre, precum și
a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (JO L 226, 23.8.2008, p. 1).
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teritoriul Uniunii sunt stabilite în partea 2 a anexei I la regulamentul menționat. De asemenea, în Regulamentul
(CE) nr. 798/2008 sunt precizate condițiile pe care o țară terță, un teritoriu, o zonă sau un compartiment trebuie
să le îndeplinească pentru a fi considerate indemne de gripă aviară înalt patogenă (HPAI).
(6)

Ucraina este inclusă în partea 2 din anexa II la Decizia 2007/777/CE ca țară terță din care este autorizată
introducerea în Uniune din întregul său teritoriu de produse din carne și de stomacuri, vezici și intestine tratate
provenind de la păsări domestice, vânat de crescătorie cu pene, ratite de crescătorie și vânat sălbatic cu pene care
au fost supuse unui tratament nespecific „A”.

(7)

În plus, Ucraina este inclusă în partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 ca țară terță pentru care
sunt autorizate importul în Uniune și tranzitul prin Uniune al păsărilor de curte și al produselor obținute din
păsări de curte provenite de pe întregul său teritoriu.

(8)

La data de 30 noiembrie 2016, Ucraina a confirmat prezența pe teritoriul ei a HPAI de subtipul H5N8 și, prin
urmare, nu mai poate fi considerată ca fiind indemnă de această boală. Din această cauză, autoritățile veterinare
ale Ucrainei nu mai pot elibera certificate sanitar-veterinare pentru transporturile de păsări de curte și de produse
obținute de la păsări de curte destinate exportului în Uniune.

(9)

Ulterior, la 4 ianuarie 2017, Ucraina a confirmat prezența HPAI de subtipul H5N8 în exploatații din două alte
regiuni de pe teritoriul său. Autoritățile veterinare ale Ucrainei au confirmat că au pus în aplicare o politică de
depopulare totală cu scopul de a ține sub control HPAI și de a-i limita răspândirea.

(10)

Ucraina a transmis informații cu privire la situația epidemiologică de pe teritoriul său și la măsurile pe care le-a
luat pentru a preveni extinderea răspândirii HPAI, informații care sunt în prezent evaluate de Comisie. Pe baza
acestei evaluări, precum și a garanțiilor furnizate de Ucraina, este oportun să se concluzioneze că limitarea restric
țiilor privind introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte și de produse obținute din păsări de
curte la zona afectată de HPAI, pe care autoritățile veterinare din Ucraina au supus-o unor restricții din cauza
focarelor epidemice actuale, ar trebui să fie suficientă pentru a compensa riscurile asociate introducerii în Uniune
a păsărilor de curte și a produselor obținute din păsări de curte.

(11)

În plus, pentru a preveni introducerea virusului HPAI în Uniune, produsele din carne și stomacurile, vezicile și
intestinele tratate provenind de la păsări domestice, vânat de crescătorie cu pene, ratite de crescătorie și vânat
sălbatic cu pene din zonele din Ucraina afectate de HPAI, pe care autoritățile din Ucraina le-au pus sub observație
din cauza focarelor epidemice actuale, ar trebui să fie supuse cel puțin „tratamentului D”, astfel cum se
menționează în partea 4 a anexei II la Decizia 2007/777/CE.

(12)

Regulamentul (CE) nr. 798/2008 și Decizia 2007/777/CE trebuie, prin urmare, modificate în consecință.

(13)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Partea 1și partea 2 ale anexei II la Decizia 2007/777/CE se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2
Partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 3 februarie 2017.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXA I

1. În partea 1 a anexei II la Decizia 2007/777/CE, următoarea rubrică, nouă, referitoare la Ucraina se inserează între rubrica referitoare la Rusia și rubrica referitoare la Statele Unite ale
Americii:
RO

Teritoriu
Țară

Descrierea teritoriului

„Ucraina

Cod ISO

Versiune

UA

01/2016

Întreaga țară

UA-1

01/2016

Întregul teritoriu al Ucrainei, cu excepția zonei UA-2

UA-2

01/2016

Teritoriile Ucrainei descrise la UA-2 în coloana 3 din tabelul care figurează în partea 1 din anexa I la Regulamentul (CE)
nr. 798/2008 al Comisiei, ținând cont de datele menționate în coloanele 6A și 6B din tabelul respectiv.”

Porcine
sălba
tice

Soli
pede
sălba
tice

Leporide
sălbatice
(iepuri și
iepuri de
câmp)

Vânat
cu pene
sălbatic

Mamifere
terestre sălba
tice (cu
excepția
ungulatelor,
solipedelor și
leporidelor)

Cod ISO

Țară de origine
sau regiune a aces
teia

1. Bovine do
mestice
2. Vânat
biongulat de
crescătorie (cu
excepția por
cinelor)

„UA

Ucraina UA

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

Ucraina UA-1

XXX

XXX

XXX

XXX

A

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Ucraina UA-2

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX”

Ovine/
caprine
domes
tice

1. Porcine do
mestice
2. Vânat
biongulat de
crescătorie
(porcine)

Soli
pede
domes
tice

1. Carne de
pasăre
2. Vânat cu
pene de cres
cătorie (cu ex
cepția ratite
lor)

Ratite
de cres
cătorie

Iepuri
domestici și
leporide de
crescătorie

Vânat bion
gulat sălbatic
(cu excepția
porcinelor)
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2. În partea 2 a anexei II la Decizia 2007/777/CE, rubrica referitoare la Ucraina se înlocuiește cu următorul text:
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ANEXA II

Certificat sanitar-veterinar
Descrierea țării terțe, a teritoriului,
zonei sau compartimentului

1

2

3

„UA – Ucraina

Dată de deschi
dere (2)

6

6A

6B

WGM

P2

30.11.2016

POU, RAT

P2

30.11.2016

WGM

P2

4.1.2017

POU, RAT

P2

4.1.2017

WGM

P2

4.1.2017

POU, RAT

P2

4.1.2017”

Garanții supli
mentare

4

5

Întreaga țară

EP, E

UA-1

Întregul teritoriu al Ucrainei cu
excepția zonei UA-2

WGM

UA-2.1

UA-2.2

UA-2.3

POU, RAT

Zona din Ucraina corespunză
toare pentru:
Kherson
Cherson)

Oblast

Odessa
Odessa)

Oblast

Chernivtsi
Cernăuți)

Oblast

(regiunea

(regiunea

(regiunea

Situația supra
vegherii gripei
aviare

Situația vacci
nării împo
triva gripei
aviare

Situația
combaterii
salmonelei (6)

7

8

9
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Dată de închi
dere (1)

Model(e)

UA-0

UA-2

Condiții specifice
RO

Cod ISO și numele
țării terțe sau al
teritoriului

Codul țării
terțe, al terito
riului, zonei
sau comparti
mentului

Condiții specifice

În partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008, rubrica referitoare la Ucraina se înlocuiește cu următorul text:

L 31/17

L 31/18
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/194 AL COMISIEI
din 3 februarie 2017
privind autorizarea preparatului de Lactobacillus diolivorans DSM 32074 ca aditiv în hrana tuturor
speciilor de animale
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003
privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați utilizării în hrana animalelor și
stabilește motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost transmisă o cerere de autorizare
a preparatului de Lactobacillus diolivorans DSM 32074. Cererea a fost însoțită de informațiile și de documentele
necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea respectivă se referă la autorizarea preparatului de Lactobacillus diolivorans DSM 32074 ca aditiv în hrana
tuturor speciilor de animale, urmând a fi clasificat în categoria „aditivi tehnologici”.

(4)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară („autoritatea”) a concluzionat, în avizul ei din 12 iulie
2016 (2), că, în condițiile de utilizare propuse, preparatul de Lactobacillus diolivorans DSM 32074 nu are efecte
adverse asupra sănătății animalelor, a sănătății umane sau asupra mediului. Totuși, aditivul ar trebui să fie
considerat ca fiind un posibil sensibilizant al căilor respiratorii. De asemenea, autoritatea a concluzionat că
preparatul în cauză are potențialul de a îmbunătăți producția de furaje însilozate produse din materiale care sunt
ușor, moderat dificil și dificil de însilozat. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice pentru
monitorizarea ulterioară introducerii pe piață. În plus, autoritatea a verificat raportul privind metodele de analiză
a aditivului destinat hranei animalelor din hrana pentru animale, transmis de laboratorul de referință înființat în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea preparatului de Lactobacillus diolivorans DSM 32074 indică faptul că sunt îndeplinite condițiile de
autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea preparatului
respectiv ar trebui autorizată, astfel cum se specifică în anexa la prezentul regulament.

(6)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Autorizare
Preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi tehnologici” și grupei funcționale „aditivi pentru însilozare”,
este autorizat ca aditiv în hrana animalelor în condițiile menționate în anexa respectivă.
(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2016; 14(9):4556.
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Articolul 2
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, 3 februarie 2017.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXĂ

Număr de
identificare
al aditivului

Aditiv

Formulă chimică, descriere, metodă de
analiză

Specia sau
categoria de
animale

Vârstă
maximă

Conținut
minim

Conținut
maxim
Alte dispoziții

RO

CFU de aditiv/kg de mate
rial proaspăt

Sfârșitul
perioadei de
autorizare

Aditivi tehnologici: aditivi pentru însilozare
1k20752

Lactobacillus
diolivorans
DSM 32074

Compoziția aditivului
Preparat de Lactobacillus diolivorans
DSM 32074 cu un conținut minim
de 3 × 1011 CFU/g de aditiv
Caracterizarea substanței active

Metoda de analiză (1)
Numărare în aditivul pentru hrana
animalelor: metoda prin etalare pe
placă Petri utilizând agar MRS (EN
15787).
Identificarea aditivului pentru hrana
animalelor: Electroforeză în gel în
câmp pulsatil (PFGE).

—

—

—

1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului
și a preamestecului se precizează condi
țiile de depozitare.
2. Conținutul minim de aditiv atunci când
este utilizat fără a fi combinat cu alte
microorganisme ca aditivi pentru însi
lozare: 1 × 108 CFU/kg material proas
păt.
3. Pentru utilizatorii aditivului și ai prea
mestecurilor, operatorii din sectorul
hranei pentru animale stabilesc proce
duri operaționale și măsuri organizato
rice pentru a contracara riscurile poten
țiale care rezultă din utilizarea lor. În
cazul în care respectivele riscuri nu pot
fi eliminate sau reduse la minimum
prin astfel de proceduri și măsuri, aditi
vul și preamestecurile se utilizează cu
echipamente de protecție individuală,
inclusiv cu echipamente de protecție
respiratorie.

24 februarie
2027
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Celule viabile de Lactobacillus diolivo
rans DSM 32074.

Toate spe
ciile de ani
male

(1) Detalii ale metodelor de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/195 AL COMISIEI
din 3 februarie 2017
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de
aprobare a mai multor substanțe active enumerate în partea B a anexei la Regulamentul de punere
în aplicare (UE) nr. 686/2012 (AIR IV program de reînnoire)
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009
privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale
Consiliului (1), în special articolul 17 primul paragraf,
întrucât:
(1)

Partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (2) stabilește substanțele
active considerate a fi fost aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009. Partea B din anexa la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 stabilește substanțele active aprobate în temeiul Regula
mentului (CE) nr. 1107/2009.

(2)

Cererile de reînnoire a aprobării acestor substanțe active incluse în prezentul regulament au fost prezentate în
conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei (3). Cu toate acestea,
aprobarea substanțelor respective poate expira, din motive independente de solicitant, înainte de a se lua o decizie
privind reînnoirea aprobării lor. Prin urmare, este necesar să se prelungească perioadele lor de aprobare în
conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(3)

Având în vedere timpul și resursele necesare pentru finalizarea evaluării cererilor de reînnoire a aprobărilor
pentru un număr mare de substanțe active ale căror aprobări vor expira între 2019 și 2021, Decizia de punere în
aplicare C(2016)6104 a Comisiei (4) a stabilit un program de lucru implicând gruparea substanțelor active
similare și stabilirea de priorități în funcție de preocupările legate de siguranța pentru sănătatea oamenilor și
a animalelor sau pentru mediu, astfel cum se prevede la articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(4)

Substanțele despre care se presupune ca prezintă un risc mic ar trebui să constituie o prioritate în conformitate
cu Decizia de punere în aplicare C(2016) 6104. Aprobarea substanțelor respective ar trebui, prin urmare, să fie
prelungită cu o perioadă cât mai scurtă posibil. Ținând cont de distribuția responsabilităților și a sarcinilor între
statele membre care acționează ca raportori și coraportori și de resursele disponibile necesare pentru evaluarea și
luarea deciziilor, perioada respectivă ar trebui să fie de un an pentru substanțele active sulfat de amoniu și
aluminiu, silicat de aluminiu, făină de sânge, carbonat de calciu, dioxid carbon, extract de arbore de ceai,
reziduuri de la distilarea grăsimilor, acizii grași C7 – C20, extract de usturoi, acid giberelic, giberelin, proteine
hidrolizate, sulfat de fier, kieselgur (diatomit), pulbere reziduală de piper supus extracției (PRPE), uleiuri vegetale/
ulei de rapiță, hidrogenocarbonat de potasiu, nisip de cuarț, ulei de pește, insectifug după miros de origine
animală sau vegetală/grăsime de oaie, insectifug după miros de origine animală sau vegetală/ulei brut de tal,
insectifug după miros de origine animală sau vegetală/smoală ulei de tal, silicat de aluminiu și sodiu, feromoni de
lepidoptere cu catenă liniară și uree.

(5)

Pentru substanțele active care nu intră în categoriile prioritare în Decizia de punere în aplicare C(2016)6104,
perioada de aprobare ar trebui să fie prelungită cu doi sau trei ani, ținând seama de data de expirare actuală, de
faptul că, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012,
dosarul suplimentar pentru o substanță activă se depune cel târziu cu 30 de luni înainte de expirarea aprobării,

(1) JO L 309, 24.11.2009, p. 1.
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active aprobate (JO L 153, 11.6.2011,
p. 1).
(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei din 18 septembrie 2012 de stabilire a dispozițiilor necesare pentru
punerea în aplicare a procedurii de reînnoire pentru substanțele active, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului
European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 252, 19.9.2012, p. 26).
4
( ) Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 28 septembrie 2016 privind stabilirea unui program de lucru pentru evaluarea cererilor de
reînnoire a aprobărilor substanțelor active care expiră în 2019, 2020 și 2021, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului (JO C 357, 29.9.2016, p. 9).
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de necesitatea de a asigura o distribuție echilibrată a responsabilităților și a sarcinilor între statele membre care
acționează ca raportori și coraportori și de resursele disponibile necesare pentru evaluarea și luarea deciziilor.
Prin urmare, este oportun să se prelungească perioadele de aprobare pentru bifentrin, cimoxanil și metazaclor cu
doi ani, iar cele pentru substanțele active ester metilic al acidului 2,5-diclorbenzoic, acid acetic, aclonifen, fosfură
de aluminiu, fosfură de calciu, carbură de calciu, benzoat de denatoniu, dodemorf, etilenă, imidacloprid, fosfură
de magneziu, metamitron, uleiuri vegetale/uleiul de lămâiță, uleiuri vegetale/ulei de cuișoare, uleiuri vegetale/ulei
de mentă verde, piretrine și sulcotrion cu trei ani.
(6)

Având în vedere scopul articolului 17 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, în ceea ce privește
cazurile în care nu se depune un dosar suplimentar în conformitate cu dispozițiile Regulamentului de punere în
aplicare (UE) nr. 844/2012 cel târziu cu 30 de luni înainte de data de expirare respectivă stabilită în anexa la
prezentul regulament, Comisia va stabili data de expirare ca fiind data prevăzută înainte de intrarea în vigoare
a prezentul regulament sau cea mai apropiată dată ulterioară acesteia.

(7)

Având în vedere scopul articolului 17 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, în cazul în care
Comisia va adopta un regulament care prevede că aprobarea unei substanțe active menționate în anexa la
prezentul regulament nu este reînnoită deoarece nu sunt îndeplinite criteriile de aprobare, Comisia va stabili ca
dată de expirare fie data prevăzută înainte de prezentul regulament, fie data intrării în vigoare a regulamentului
care prevede că aprobarea substanței active nu este reînnoită, fiind aplicată data care survine mai târziu. În ceea
ce privește cazurile în care Comisia va adopta un regulament privind reînnoirea aprobării unei substanțe active
menționate în anexa la prezentul regulament, Comisia va depune eforturi pentru a stabili, în funcție de
circumstanțe, cea mai timpurie dată posibilă de punere în aplicare.

(8)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 ar trebui modificat în consecință.

(9)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul
regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 3 februarie 2017.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXĂ

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică după cum urmează:
A. Partea A se modifică după cum urmează:
1. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 215, „Aclonifen”, data se înlocuiește cu „31 iulie 2022”;
2. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 216, „Imidacloprid”, data se înlocuiește cu „31 iulie 2022”;
3. în a șasea coloană,„Expirarea aprobării”, la rândul 217, „Metazaclor”, data se înlocuiește cu „31 iulie 2021”;
4. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 218, „Acid acetic”, data se înlocuiește cu „31 august 2022”;
5. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 219, „Sulfat de amoniu și aluminiu”, data se înlocuiește cu
„31 august 2020”;
6. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 220, „Silicat de aluminiu”, data se înlocuiește cu „31 august
2020”;
7. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 222, „Făină de sânge”, data se înlocuiește cu „31 august
2020”;
8. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 223, „Carbură de calciu”, data se înlocuiește cu „31 august
2022”;
9. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 224, „Carbonat de calciu”, data se înlocuiește cu „31 august
2020”;
10. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 225, „Dioxid carbon”, data se înlocuiește cu „31 august
2020”;
11. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 226, „Benzoat de denatoniu”, data se înlocuiește cu
„31 august 2022”;
12. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 227, „Etilenă”, data se înlocuiește cu „31 august 2022”;
13. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 228, „Extract de arbore de ceai”, data se înlocuiește cu
„31 august 2020”;
14. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 229, „Reziduuri de la distilarea grăsimilor”, data se înlocuiește
cu „31 august 2020”;
15. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 230, „Acizi grași C7 – C20”, data se înlocuiește cu „31 august
2020”;
16. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 231, „Extract de usturoi”, data se înlocuiește cu „31 august
2020”;
17. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 232, „Acid giberelic”, data se înlocuiește cu „31 august 2020”;
18. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 233, „Gibereline”, data se înlocuiește cu „31 august 2020”;
19. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 234, „Proteine hidrolizate”, data se înlocuiește cu „31 august
2020”;
20. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 235, „Sulfat de fier”, data se înlocuiește cu „31 august 2020”;
21. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 236, „Kieselgur (diatomit)”, data se înlocuiește cu „31 august
2020”;
22. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 239, „Pulbere reziduală de piper supus extracției”, data se
înlocuiește cu „31 august 2020”;
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23. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 240, „Uleiuri vegetale/Ulei de lămâiță”, data se înlocuiește cu
„31 august 2022”;
24. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 241, „Uleiuri vegetale/Ulei de cuișoare”, data se înlocuiește cu
„31 august 2022”;
25. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 242, „Uleiuri vegetale/Ulei de rapiță”, data se înlocuiește cu
„31 august 2020”;
26. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 243, „Uleiuri vegetale/Ulei de mentă verde”, data se
înlocuiește cu „31 august 2022”;
27. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 244, „Hidrogenocarbonat de potasiu”, data se înlocuiește cu
„31 august 2020”;
28. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 246, „Piretrine”, data se înlocuiește cu „31 august 2022”;
29. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 247, „Nisip de cuarț”, data se înlocuiește cu „31 august
2020”;
30. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 248, „Ulei de pește”, data se înlocuiește cu „31 august 2020”;
31. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 249, „Insectifug după miros de origine animală sau vegetală/
grăsime de oaie”, data se înlocuiește cu „31 august 2020”;
32. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 250, „Insectifug după miros de origine animală sau vegetală/
ulei brut de tal”, data se înlocuiește cu „31 august 2020”;
33. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 251, „Insectifug după miros de origine animală sau vegetală/
smoală ulei de tal”, data se înlocuiește cu „31 august 2020”;
34. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 253, „Silicat de aluminiu și sodiu”, data se înlocuiește cu
„31 august 2020”;
35. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 255, „Feromoni de lepidoptere cu catenă liniară”, data se
înlocuiește cu „31 august 2020”;
36. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 257, „Uree”, data se înlocuiește cu „31 august 2020”;
37. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 260, „Fosfură de aluminiu”, data se înlocuiește cu „31 august
2022”;
38. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 261, „Fosfură de calciu”, data se înlocuiește cu „31 august
2022”;
39. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 262, „Fosfură de magneziu”, data se înlocuiește cu „31 august
2022”;
40. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 263, „Cimoxanil”, data se înlocuiește cu „31 august 2021”;
41. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 264, „Dodemorf”, data se înlocuiește cu „31 august 2022”;
42. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 265, „Ester metilic al acidului 2,5-diclorbenzoic”, data se
înlocuiește cu „31 august 2022”;
43. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 266, „Metamitron”, data se înlocuiește cu „31 august 2022”;
44. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 267, „Sulcotrion”, data se înlocuiește cu „31 august 2022”.
B. În partea B, în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 23, „Bifentrin”, data se înlocuiește cu „31 iulie 2021”.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/196 AL COMISIEI
din 3 februarie 2017
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, 3 februarie 2017.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Jerzy PLEWA

Director general
Direcția Generală 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

116,2

TN

311,6

0707 00 05

0709 91 00
0709 93 10

0805 10 22, 0805 10 24,
0805 10 28

0805 21 10, 0805 21 90,
0805 29 00

0805 22 00

0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

1

TR

163,3

ZZ

197,0

MA

80,2

TR

187,3

ZZ

133,8

EG

79,4

ZZ

79,4

MA

130,8

TR

256,7

ZZ

193,8

EG

40,0

IL

72,3

MA

46,6

TN

53,7

TR

73,5

ZZ

57,2

EG

90,8

IL

130,5

JM

112,4

MA

88,3

TR

83,9

ZZ

101,2

IL

139,7

MA

91,9

ZZ

115,8

EG

85,5

TR

93,8

ZZ

89,7

CN

139,4

US

205,0

ZZ

172,2

CL

81,7

CN

112,5

TR

154,0

ZA

99,6

ZZ

112,0

(1) Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Re
gulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior
cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desem
nează „alte origini”.
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DECIZII
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/197 A COMISIEI
din 2 februarie 2017
de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1138 în ceea ce privește anumite termene
pentru utilizarea standardelor ONU/CEFACT pentru schimbul de informații privind pescuitul
[notificată cu numărul C(2017) 457]
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, de modificare
a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE)
nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE)
nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (1), în
special articolele 111 și 116,
având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 de stabilire
a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar
de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (2), în special articolul 146j,
întrucât:
(1)

Sistemele statelor membre de pavilion ar trebui să fie capabile să transmită mesajele sistemului de monitorizare
a navelor și să răspundă la cererile de date ale sistemului de monitorizare a navelor utilizând standardul Centrului
Organizației Națiunilor Unite pentru facilitarea comerțului și tranzacții electronice (ONU/CEFACT) în
conformitate cu articolul 146f din Regulamentul (UE) nr. 404/2011.

(2)

Articolul 146d din Regulamentul (UE) nr. 404/2011 prevede faptul că toate mesajele, inclusiv datele sistemului
de monitorizare a navelor, trebuie transmise prin utilizarea rețelei electronice pentru schimburile de date privind
pescuitul intitulat „Stratul de transport” (Transportation layer) și pusă la dispoziția statelor membre de către
Comisie.

(3)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1138 a Comisiei (3) stabilește termenele pentru utilizarea standardelor
ONU/CEFACT pentru schimbul de informații privind pescuitul.

(4)

Livrarea rețelei „Stratul de transport” a fost amânată cu patru luni, iar statele membre au nevoie de timp suficient
pentru instalare și testare.

(5)

Prin urmare, se cuvine să se amâne anumite termene stabilite prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1138
pentru utilizarea standardelor ONU/CEFACT.

(6)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1138 ar trebui modificată în consecință,

(1) JO L 343, 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 112, 30.4.2011, p. 1.
(3) Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1138 a Comisiei din 11 iulie 2016 de modificare a formatelor bazate pe standardul ONU/
CEFACT pentru schimbul de informații privind pescuitul (JO L 188, 13.7.2016, p. 26).
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Schimbul de date ale sistemului de monitorizare a navelor
Articolul 1 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1138 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 1
(1) Începând cu 1 februarie 2017, formatul care trebuie utilizat pentru raportarea datelor sistemului de
monitorizare a navelor, astfel cum se prevede la articolul 146f din Regulamentul (UE) nr. 404/2011, precum și
documentele de punere în aplicare respective se modifică astfel cum se indică în formatul ONU/CEFACT P 1000-7:
specificații din domeniul «Poziția navei», publicate pe pagina registrului datelor de referință de pe site-ul Comisiei
Europene dedicat pescuitului.
(2) Începând cu 1 iulie 2018, sistemele statelor membre de pavilion trebuie să fie în măsură să răspundă la
cererile de date ale sistemului de monitorizare a navelor, astfel cum se prevede la articolul 146f alineatul (3) din
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011, utilizând formatul modificat în conformitate cu alineatul (1)
din prezentul articol.”
Articolul 2
Destinatari
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 2 februarie 2017.
Pentru Comisie
Karmenu VELLA

Membru al Comisiei
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/198 A COMISIEI
din 2 februarie 2017
privind măsurile de prevenire a introducerii și răspândirii în Uniune a Pseudomonas syringae pv.
actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
[notificată cu numărul C(2017) 460]
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii
în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în
Comunitate (1), în special articolul 16 alineatul (3) a treia teză,
întrucât:
(1)

Decizia de punere în aplicare 2012/756/UE a Comisiei (2) a prevăzut măsuri de prevenire a introducerii și
răspândirii în Uniune a Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto,
denumit în continuare „organismul specificat”, agentul care cauzează bacterioza la kiwi. Decizia de punere în
aplicare menționată a expirat la 31 martie 2016.

(2)

Mai multe state membre au solicitat ca măsurile prevăzute în Decizia de punere în aplicare 2012/756/UE să
continue să se aplice, dat fiind riscul fitosanitar pe care îl prezintă în continuare organismul specificat. Din acest
motiv, ar trebui adoptate aceleași măsuri precum cele prevăzute în decizia de punere în aplicare menționată în
ceea ce privește introducerea în Uniune a plantelor destinate plantării din genul Actinidia Lindl. (denumite în
continuare „plantele specificate”) provenite din țări terțe, precum și măsuri privind circulația acestora în interiorul
Uniunii.

(3)

În plus, experiența dobândită în cursul aplicării Deciziei de punere în aplicare 2012/756/UE arată că, întrucât
măsurile echivalente inspecțiilor vizuale, distrugerii tuturor plantelor specificate sau testării individuale constituie
și ele măsuri adecvate pentru prevenirea răspândirii organismului specificat în anumite zone și întrucât măsurile
respective asigură un răspuns la fel de eficace în cazul apariției unui focar epidemic cauzat de organismul
specificat, acele măsuri ar trebui să fie permise, de asemenea, în cazul plantelor specificate provenite din Uniune
sau din țări terțe. În plus, experiența a arătat, de asemenea, că o zonă cu o lățime de 100 m, în loc de 500 m, în
jurul unui loc de producție indemn sau al unui amplasament de producție indemn, cu un grad de izolare și de
protecție față de mediul exterior care exclude în mod efectiv organismul specificat, este suficient pentru atingerea
obiectivelor prezentei decizii.

(4)

Dacă este necesar, statele membre ar trebui să-și adapteze legislația pentru a se conforma prezentei decizii.

(5)

Prezenta decizie ar trebui să se aplice până la 31 martie 2020 pentru a permite monitorizarea evoluției situației.

(6)

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

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Interzicerea organismului dăunător Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa,
Ichikawa, Tsuyumu & Goto
Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, denumit în continuare „organismul
specificat”, nu trebuie introdus și răspândit în Uniune.
(1) JO L 169, 10.7.2000, p. 1.
(2) Decizia de punere în aplicare 2012/756/UE a Comisiei din 5 decembrie 2012 în ceea ce privește măsurile de prevenire a introducerii și
răspândirii în Uniune a Pseudomonas syringa pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (JO L 335, 7.12.2012, p. 49).
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Articolul 2
Introducerea Actinidia Lindl. în Uniune
Polenul viu și plantele destinate plantării, altele decât semințele, din genul Actinidia Lindl., denumite în continuare
„plantele specificate”, care provin din țări terțe, pot fi introduse în Uniune numai dacă respectă cerințele specifice privind
introducerea prevăzute în anexa I.
Articolul 3
Circulația în Uniune a plantelor specificate
Plantele specificate pot fi transportate pe teritoriul Uniunii numai dacă îndeplinesc cerințele prevăzute în anexa II.
Articolul 4
Anchete și notificări privind organismul specificat
1.
Statele membre efectuează anchete anuale oficiale pentru a verifica prezența organismului specificat la plantele
specificate.
Statele membre notifică rezultatele acestor anchete Comisiei și celorlalte state membre până la data de 31 ianuarie
a anului următor anului în care s-a desfășurat ancheta.
2.
În cazul în care un operator profesionist suspectează sau ia cunoștință de faptul că organismul specificat este
prezent în plante, în produse din plante sau în alte obiecte aflate sub controlul operatorului și într-o zonă în care
prezența organismului respectiv era până atunci necunoscută, operatorul notifică acest lucru imediat organismului oficial
competent, pentru ca acesta să ia măsurile corespunzătoare. Dacă este cazul, operatorul profesionist ia, de asemenea,
imediat măsuri de precauție pentru a preveni stabilirea și răspândirea organismului specificat.
Articolul 5
Conformitate
Statele membre informează imediat Comisia cu privire la măsurile pe care le-au luat pentru a se conforma prezentei
decizii.
Articolul 6
Aplicare
Prezenta decizie se aplică până la 31 martie 2020.
Articolul 7
Destinatari
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 2 februarie 2017.
Pentru Comisie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei
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ANEXA I

Cerințe specifice pentru introducerea în Uniune, astfel cum se prevede la articolul 2
SECȚIUNEA I

Certificatul fitosanitar
1. Plantele specificate originare din țări terțe sunt însoțite de un certificat fitosanitar, astfel cum se menționează la
articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) primul paragraf din Directiva 2000/29/CE (denumit în continuare „certificatul”),
care include la rubrica „Declarație suplimentară” informațiile prevăzute la punctele 2 și 3.
2. Certificatul include informații care să specifice că este îndeplinit unul dintre următoarele puncte:
(a) plantele specificate au fost cultivate pe întreaga durată a vieții lor într-o țară în care prezența organismului
specificat nu este cunoscută;
(b) plantele specificate au fost cultivate pe întreaga durată a vieții lor într-o zonă indemnă, stabilită în ceea ce privește
organismul specificat de către organizația națională de protecție a plantelor (denumită în continuare „ONPP”) din
țara de origine, în conformitate cu standardul internațional FAO pentru măsuri fitosanitare (denumit în
continuare „ISPM”) nr. 4 (1);
(c) plantele specificate au fost produse într-un loc de producție indemn sau într-un amplasament de producție
indemn, stabilit de ONPP în ceea ce privește organismul specificat în conformitate cu ISPM FAO nr. 10 (2).
Plantele specificate au fost crescute într-o structură cu un grad de izolare și protecție față de mediul exterior care
exclude în mod efectiv organismul specificat. În locul sau amplasamentul respectiv, plantele specificate au fost
inspectate oficial de două ori la cele mai adecvate momente pentru depistarea simptomelor de infecție în timpul
ultimului ciclu complet de vegetație înainte de export și au fost considerate indemne de prezența organismului
specificat.
Locul sau amplasamentul de producție respectiv este înconjurat de o zonă cu o rază de cel puțin 100 m, pentru
care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
(i)

au fost efectuate inspecții oficiale de două ori, la cele mai adecvate momente pentru depistarea simptomelor
de infecție în timpul ultimului ciclu complet de vegetație înainte de export și orice plante specificate care au
prezentat simptome de infecție, constatate în timpul respectivelor inspecții, au fost imediat distruse;

(ii) toate plantele specificate au fost imediat distruse;
(iii) fiecare plantă specificată a fost analizată cu regularitate la cele mai adecvate momente și s-a constatat că este
indemnă de organismul specificat;
(d) plantele specificate au fost produse într-un loc de producție indemn stabilit de ONPP în ceea ce privește
organismul specificat în conformitate cu ISPM FAO nr. 10. În locul respectiv, plantele specificate au fost
inspectate, s-au prelevat probe și au fost analizate oficial de două ori la cele mai adecvate momente pentru
depistarea simptomelor de infecție în timpul ultimului ciclu complet de vegetație înainte de export și au fost
considerate indemne de prezența organismului specificat.
Locul de producție respectiv este înconjurat de o zonă cu o rază de 4 500 m pentru care este îndeplinită una
dintre următoarele condiții:
(i)

în zona respectivă au fost efectuate inspecții, prelevări de probe și analize oficiale de două ori, la cele mai
adecvate momente în timpul ultimului ciclu complet de vegetație înainte de export. Prezența organismului
specificat nu a fost constatată în cursul inspecțiilor, al prelevării de probe și al analizelor oficiale;

(ii) toate plantele specificate de pe o rază de 500 m de la locul de producție respectiv au fost imediat distruse;
(iii) fiecare plantă specificată de pe o rază de 500 m de la locul de producție respectiv a fost analizată cu
regularitate la cele mai adecvate momente și s-a constatat că este indemnă de organismul specificat.
(1) Cerințe pentru instituirea zonelor indemne. ISPM nr. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2016.
(2) Cerințe pentru stabilirea locurilor de producție indemne și a amplasamentelor de producție indemne. ISPM nr. 10 (1999), Roma, IPPC,
FAO 2016.
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În cazurile de la punctele (ii) și (iii), toate plantele specificate din zona respectivă, la o distanță de 500 până la
4 500 m de locul de producție, au fost distruse sau analizate în conformitate cu un program de prelevare de
probe capabil să confirme cu o fiabilitate de 99 % faptul că nivelul prezenței organismului specificat în plantele
specificate este mai mic de 0,1 %.
3. În cazul în care sunt prezentate informațiile prevăzute la punctul 2 litera (c) sau la punctul 2 litera (d), certificatul
include, în plus, informații care specifică faptul că este îndeplinit unul dintre punctele următoare:
(a) plantele specificate au fost derivate direct din plante-mamă cultivate în condiții conforme cu punctul 2 litera (a)
sau punctul 2 litera (b) sau punctul 2 litera (c);
(b) plantele specificate au fost derivate direct din plante-mamă care au făcut, în prealabil, obiectul unor analize
individuale, confirmându-se astfel absența organismului specificat;
(c) plantele specificate au făcut obiectul unor analize în conformitate cu un program de prelevare de probe capabil să
confirme cu o fiabilitate de 99 % faptul că nivelul prezenței organismului specificat în plantele specificate este
mai mic de 0,1 %.
4. În cazul în care sunt prezentate informațiile prevăzute la punctul 2 litera (b), numele zonei indemne trebuie să fie
inclus la rubrica „Locul de origine” din certificat.
SECȚIUNEA II

Inspecția
Plantele specificate introduse în Uniune și care sunt însoțite de un certificat fitosanitar în conformitate cu secțiunea I
sunt inspectate în mod riguros și, dacă este necesar, fac obiectul unei analize care vizează detectarea prezenței
organismului specificat la punctul de intrare sau la locul de destinație stabilit în conformitate cu Directiva 2004/103/CE
a Comisiei (1).
În cazul în care plantele specificate sunt introduse în Uniune printr-un stat membru, altul decât statul membru de
destinație a acestor plante, organismul oficial responsabil din statul membru de intrare informează organismul oficial
responsabil din statul membru de destinație.

(1) Directiva 2004/103/CE a Comisiei din 7 octombrie 2004 privind controalele de identitate și controalele de sănătate ale plantelor,
produselor vegetale și altor obiecte incluse în partea B din anexa V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului, care pot fi efectuate în alt loc
decât punctul de intrare în Comunitate sau într-un loc situat în apropiere, și de stabilire a condițiilor care reglementează aceste controale
(JO L 313, 12.10.2004, p. 16).
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ANEXA II

Cerințe pentru circulația în interiorul Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 3
1. Plantele specificate originare din Uniune pot circula în cadrul Uniunii numai dacă sunt însoțite de un pașaport
fitosanitar întocmit și eliberat în conformitate cu dispozițiile Directivei 92/105/CEE a Comisiei (1) și doar dacă
îndeplinesc cerințele stabilite la punctul 2.
2. Plantele specificate îndeplinesc unul dintre următoarele puncte:
(a) plantele specificate au fost cultivate pe întreaga durată a vieții lor într-un stat membru în care prezența
organismului specificat nu este cunoscută;
(b) plantele specificate au fost cultivate pe întreaga durată a vieții lor într-o zonă recunoscută ca protejată de
organismul specificat în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (h) din Directiva 2000/29/CE;
(c) plantele specificate au fost cultivate pe întreaga durată a vieții lor într-o zonă indemnă, stabilită în ceea ce privește
organismul specificat de către organismul oficial competent dintr-un stat membru în conformitate cu ISPM FAO
nr. 4 (2);
(d) plantele specificate au fost produse într-un loc de producție indemn sau într-un amplasament de producție
indemn stabilit în ceea ce privește organismul specificat de către organismul oficial responsabil din statul
membru de origine în conformitate cu ISPM FAO nr. 10 (3). Plantele specificate au fost crescute într-o structură
cu un grad de izolare și protecție față de mediul exterior care exclude în mod efectiv organismul specificat. În
locul sau amplasamentul respectiv, plantele specificate au fost inspectate oficial de două ori la cele mai adecvate
momente pentru depistarea simptomelor de infecție în timpul ultimului ciclu complet de vegetație înainte de
punerea în circulație și au fost considerate indemne de prezența organismului specificat.
Locul sau amplasamentul de producție respectiv este înconjurat de o zonă cu o rază de cel puțin 100 m pentru
care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
(i)

au fost efectuate inspecții oficiale de două ori, la cele mai adecvate momente pentru depistarea simptomelor
de infecție în timpul ultimului ciclu complet de vegetație înainte de punerea în circulație și orice plante
specificate care au prezentat simptome de infecție, constatate în timpul respectivelor inspecții, au fost imediat
distruse;

(ii) toate plantele specificate au fost imediat distruse;
(iii) fiecare plantă specificată a fost analizată cu regularitate la cele mai adecvate momente și s-a constatat că este
indemnă de organismul specificat;
(e) plantele specificate au fost produse într-un loc de producție indemn stabilit în ceea ce privește organismul
specificat de către organismul oficial responsabil din statul membru de origine în conformitate cu ISPM FAO
nr. 10. În locul respectiv, plantele specificate au fost inspectate, s-au prelevat probe și au fost analizate oficial de
două ori la cele mai adecvate momente pentru depistarea simptomelor de infecție în timpul ultimului ciclu
complet de vegetație înainte de punerea în circulație și au fost considerate indemne de prezența organismului
specificat.
Locul de producție respectiv este înconjurat de o zonă cu o rază de 500 m, denumită în continuare „zona
înconjurătoare”, în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
(i)

în întreaga zonă înconjurătoare au fost efectuate inspecții, prelevări de probe și analize oficiale de două ori,
la cele mai adecvate momente în timpul ultimului ciclu complet de vegetație înainte de punerea în circulație.
Prezența organismului specificat nu a fost constatată în cursul inspecțiilor oficiale, al prelevării de probe și al
analizelor;

(ii) toate plantele specificate din zona înconjurătoare au fost imediat distruse;
(iii) fiecare plantă specificată din zona înconjurătoare a fost analizată cu regularitate la cele mai adecvate
momente și s-a constatat că este indemnă de organismul specificat.
(1) Directiva 92/105/CEE a Comisiei din 3 decembrie 1992 de stabilire a unui grad de standardizare pentru pașapoartele fitosanitare
utilizate pentru circulația anumitor plante, produse sau alte obiecte vegetale în cadrul Comunității și de stabilire a procedurilor detaliate
de eliberare a acestor pașapoarte și a condițiilor și procedurilor detaliate de înlocuire (JO L 4, 8.1.1993, p. 22).
(2) Cerințe pentru instituirea zonelor indemne. ISPM nr. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2016.
(3) Cerințe pentru stabilirea locurilor de producție indemne și a amplasamentelor de producție indemne. ISPM nr. 10 (1999), Roma, IPPC,
FAO 2016.
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Zona înconjurătoare este înconjurată de o zonă cu o lățime de 4 km în care este îndeplinită una dintre
următoarele condiții:
(i)

în urma inspecțiilor, a prelevărilor de probe și a analizelor oficiale efectuate în întreaga zonă respectivă, de
două ori, la cele mai adecvate momente pentru depistarea simptomelor de infecție în timpul ultimului ciclu
complet de vegetație înainte de punerea în circulație, au fost luate măsuri de eradicare în toate cazurile în
care organismul specificat a fost identificat la plantele specificate. Aceste măsuri au constat în distrugerea
imediată a plantelor specificate infectate;

(ii) toate plantele specificate din zona respectivă au fost distruse;
(iii) toate plantele specificate din zona respectivă au făcut obiectul unor analize în conformitate cu un program
de prelevare de probe capabil să confirme cu o fiabilitate de 99 % faptul că nivelul prezenței organismului
specificat în plantele specificate este mai mic de 0,1 %.
3. În cazul în care cerințele enunțate la punctul 2 litera (d) sau la punctul 2 litera (e) sunt îndeplinite, plantele specificate
îndeplinesc, în plus, una dintre următoarele cerințe:
(a) plantele specificate au fost derivate direct din plante-mamă cultivate în condiții conforme cu punctul 2 litera (a)
sau punctul 2 litera (b) sau punctul 2 litera (c) sau punctul 2 litera (d);
(b) plantele specificate au fost derivate direct din plante-mamă care au făcut, în prealabil, obiectul unor analize
individuale, confirmându-se astfel absența organismului specificat;
(c) plantele specificate au făcut obiectul unor analize în conformitate cu un program de prelevare de probe capabil să
confirme cu o fiabilitate de 99 % faptul că nivelul prezenței organismului specificat în plantele specificate este
mai mic de 0,1 %.
4. Plantele specificate introduse în Uniune din țări terțe în conformitate cu anexa I pot circula în interiorul Uniunii doar
dacă sunt însoțite de pașaportul fitosanitar menționat la punctul 1.
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