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ACORDURI INTERNAŢIONALE
DECIZIA (PESC) 2017/2322 A CONSILIULUI
din 29 mai 2017
privind semnarea și încheierea Acordului dintre Canada și Uniunea Europeană privind procedurile
de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

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

În cadrul reuniunii sale din 27 și 28 noiembrie 2003, Consiliul a decis să autorizeze președinția, asistată de
secretarul general/Înaltul Reprezentant, să inițieze negocieri în vederea încheierii unui acord privind securitatea
informațiilor între Uniunea Europeană și Canada.

(2)

Ca urmare a respectivei autorizări, președinția a negociat un acord cu Canada privind procedurile de securitate
pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate.

(3)

Acordul respectiv ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii, Acordul dintre Canada și Uniunea Europeană privind procedurile de
securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate („acordul”).
Textul acordului este atașat la prezenta decizie.
Articolul 2
Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită sau persoanele împuternicite să semneze
acordul prin care Uniunea își asumă obligații.
Articolul 3
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 29 mai 2017.
Pentru Consiliu
Președintele
C. CARDONA
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TRADUCERE

ACORD
între Canada și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția
informațiilor clasificate
CANADA

și
UNIUNEA EUROPEANĂ („UE”),
denumite în continuare „părțile”,
AVÂND ÎN VEDERE că părțile au în comun obiectivul de a consolida toate aspectele securității lor,
AVÂND ÎN VEDERE că părțile sunt de acord că ar trebui să fie încurajate în vederea consultării și cooperării pe chestiuni

de interes comun,
AVÂND ÎN VEDERE că, pentru aceste scopuri, părțile au nevoie să facă schimb de informații pe care le-au desemnat printr-

o clasificare de securitate,
RECUNOSCÂND că părțile trebuie să ia măsuri corespunzătoare în vederea protejării informațiilor care fac obiectul

schimbului între ele,
CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1
Definiții
În sensul prezentului acord:
(a) „informații clasificate” înseamnă orice informații pe care oricare dintre părți le-a desemnat printr-o clasificare de
securitate și le-a marcat în acest sens și care, dacă sunt divulgate unor părți terțe neautorizate, ar putea cauza diferite
grade de prejudiciu intereselor respectivei părți. Aceste informații pot fi sub formă orală, vizuală, electronică sau
magnetică ori sub formă de documente sau sub formă de materiale, echipamente sau tehnologie și includ
reproduceri, traduceri și materiale în proces de dezvoltare;
(b) „informații protejate” înseamnă orice informații pe care Canada le-a desemnat în acest sens prin intermediul unui
marcaj adecvat și care, dacă sunt divulgate unor părți terțe neautorizate, ar putea cauza un prejudiciu unei persoane,
unei entități sau interesului public canadian. Aceste informații pot fi sub formă orală, vizuală, electronică sau
magnetică ori sub formă de documente sau sub formă de materiale, echipamente sau tehnologie și includ
reproduceri, traduceri și materiale în proces de dezvoltare;
(c) „contractant” înseamnă o persoană fizică sau juridică având capacitatea juridică de a încheia contracte; acest termen
se poate referi, de asemenea, la un subcontractant, dar nu include o persoană fizică angajată de Canada sau de UE
printr-un contract de muncă;
(d) „necesitatea de a cunoaște” înseamnă că accesul la informații clasificate este limitat la persoanele fizice autorizate
care au nevoie să aibă acces la informațiile clasificate respective pentru îndeplinirea atribuțiilor lor oficiale;
(e) „Guvernul Federal” înseamnă departamentele guvernului federal al Canadei și toate sectoarele administrației publice
federale din Canada;
(f) „parte terță” înseamnă orice persoană sau entitate, alta decât părțile.
Articolul 2
Domeniul de aplicare
(1)

Prezentul acord se aplică informațiilor clasificate furnizate sau schimbate între părți.

(2) Prezentul acord conține de asemenea dispoziții privind protecția informațiilor protejate canadiene furnizate UE.
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate trimiterile din prezentul acord la informații clasificate se consideră
a se referi și la informații protejate canadiene.
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(3) Partea destinatară protejează de pierdere, compromitere sau divulgare neautorizată informațiile clasificate care îi
sunt furnizate de către cealaltă parte, în conformitate cu prezentul acord. Fiecare parte ia măsuri, în conformitate cu
actele sale cu putere de lege și normele sale administrative, pentru a pune în aplicare obligațiile care îi revin în temeiul
prezentului acord.
(4) Partea destinatară utilizează aceste informații clasificate doar în scopurile stabilite de partea emitentă sau în
scopurile pentru care informațiile clasificate au fost furnizate sau schimbate.
(5)

Prezentul acord nu constituie o bază care să impună comunicarea de informații clasificate de către părți.
Articolul 3
Aplicare

(1) Prezentul acord se aplică următoarelor instituții și entități ale UE: Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene
(„Consiliul”), Secretariatul General al Consiliului, Comisia Europeană, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externe și politica de securitate și Serviciul European de Acțiune Externă („SEAE”).
(2)

Pentru Canada, prezentul acord se aplică Guvernului Federal.
Articolul 4
Informații clasificate și informații protejate

(1) Informațiile clasificate furnizate de o parte celeilalte părți poartă un marcaj de clasificare adecvat, în conformitate
cu alineatul (2). Informațiile protejate canadiene furnizate către UE poartă un marcaj adecvat, în conformitate cu
alineatul (4).
(2) Fiecare parte se asigură că informațiilor clasificate primite de la cealaltă parte li se acordă nivelul de protecție
garantat de marcajul corespunzător de clasificare de securitate, astfel cum figurează în tabelul următor:
UE

CANADA

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

TOP SECRET sau TRÈS SECRET

SECRET UE/EU SECRET

SECRET

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL sau CONFIDENTIEL

RESTREINT UE/EU RESTRICTED:

Nu există echivalent canadian

(3) Canada acordă informațiilor clasificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED un nivel de protecție cel puțin echivalent
celui acordat acestora de către UE.
(4) UE gestionează și stochează informațiile canadiene PROTECTED A sau PROTÉGÉ A în același mod ca informațiile
clasificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED ale UE. UE gestionează și stochează informațiile canadiene PROTECTED B sau
PROTÉGÉ B și PROTECTED C sau PROTÉGÉ C în conformitate cu acordurile administrative de punere în aplicare
menționate la articolul 11.
(5) Partea emitentă poate de asemenea marca informațiile clasificate pentru a specifica eventuale limitări privind
utilizarea, divulgarea, transmiterea lor sau accesul la acestea, precum și orice cerință suplimentară în materie de
securitate care vizează protecția acestora de către partea destinatară, inclusiv de către instituții sau entități ale părții
destinatare. Canada poate de asemenea marca informațiile protejate pentru a specifica eventuale limitări privind
utilizarea, divulgarea, transmiterea lor sau accesul la acestea, precum și orice cerință suplimentară în materie de
securitate care vizează protecția acestora de către UE, inclusiv de către o instituție sau entitate care nu este menționată la
articolul 3 alineatul (1).
Articolul 5
Protecția informațiilor clasificate
(1)

Partea destinatară se asigură că informațiile clasificate primite de la partea emitentă:

(a) păstrează marcajul aplicat acestora de către partea emitentă în conformitate cu articolul 4;
(b) nu sunt clasificate la un nivel de securitate inferior sau declasificate fără consimțământul prealabil în scris al părții
emitente;
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(c) fără a aduce atingere alineatului (2), nu sunt divulgate sau comunicate părților terțe sau oricărei instituții sau entități
a părților care nu este menționată la articolul 3 fără consimțământul prealabil în scris al părții emitente;
(d) sunt gestionate în conformitate cu eventualele limitări cu care partea emitentă a marcat informațiile clasificate în
conformitate cu articolul 4 alineatul (5);
(e) sunt salvgardate în conformitate cu prezentul acord și cu acordurile administrative de punere în aplicare menționate
la articolul 11.
(2) Partea destinatară informează partea emitentă cu privire la orice solicitare formulată de o autoritate judiciară sau
de o autoritate legislativă care acționează în baza unei competențe de investigație în vederea obținerii de informații
clasificate primite de partea emitentă în temeiul prezentului acord. Atunci când se evaluează o astfel de cerere, partea
destinatară ia în considerare în cea mai mare măsură posibilă opiniile părții emitente. Dacă, în virtutea actelor cu putere
de lege și a normelor administrative ale părții destinatare, solicitarea respectivă implică transmiterea informațiilor
clasificate în cauză către autoritatea judiciară sau legislativă solicitantă, partea destinatară se asigură în cea mai mare
măsură posibilă că informațiile sunt protejate în mod corespunzător, inclusiv față de orice divulgare ulterioară.

Articolul 6
Securitatea personalului
(1) Părțile se asigură că informațiile clasificate furnizate sau schimbate în temeiul prezentului acord sunt accesibile
doar pe baza necesității de a cunoaște.
(2) Părțile se asigură că oricărei persoane fizice căreia i se acordă accesul la informații clasificate furnizate sau
schimbate în temeiul prezentului acord i se comunică normele și procedurile de securitate relevante pentru protecția
informațiilor clasificate respective și că aceasta recunoaște că are răspunderea de a proteja informațiile clasificate
respective.
(3) Părțile se asigură că accesul la informațiile clasificate furnizate sau schimbate în temeiul prezentului acord este
limitat la persoanele fizice:
(a) care sunt autorizate să acceseze respectivele informații clasificate în baza funcțiilor lor; și
(b) care dețin autorizarea de securitate a personalului necesară sau care sunt în mod specific împuternicite sau autorizate
în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative ale părților.

Articolul 7
Securitatea locației
Partea destinatară se asigură că informațiile clasificate care îi sunt furnizate de către cealaltă parte sunt păstrate într-o
locație care este sigură, controlată și protejată.

Articolul 8
Comunicarea sau divulgarea de informații clasificate contractanților
(1) Fiecare parte poate furniza informații clasificate unui contractant sau unui potențial contractant, cu consimță
mântul prealabil în scris al părții emitente. Înaintea divulgării oricăror informații clasificate unui contractant sau unui
potențial contractant, partea destinatară se asigură că contractantul sau potențialul contractant și-a securizat spațiile și
este capabil să protejeze informațiile clasificate în conformitate cu articolul 7 și că contractantul sau potențialul
contractant deține autorizarea de securitate industrială necesară pentru sine însuși, precum și autorizările de securitate
necesare pentru personalul său care trebuie să aibă acces la informații clasificate.
(2) Furnizarea de informații RESTREINT UE/EU RESTRICTED și de informații canadiene PROTECTED A sau PROTÉGÉ
A unui contractant sau unui potențial contractant nu impune eliberarea unei autorizări de securitate industriale.
(3) UE nu acordă nivelul canadian PROTECTED B sau PROTÉGÉ B și PROTECTED C sau PROTÉGÉ C unui contractant sau
unui potențial contractant, cu excepția cazurilor specifice în care Canada și-a dat în prealabil acordul în scris, inclusiv în
ceea ce privește măsurile care reglementează protecția unor astfel de informații.
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Articolul 9
Transmiterea informațiilor clasificate
(1)

În sensul prezentului acord:

(a) Canada trimite informații clasificate sub formă electronică sau magnetică sau sub formă de documente pe suport de
hârtie prin intermediul registrului central al Consiliului, care le va transmite către statele membre ale UE și institu
țiilor și entităților UE menționate la articolul 3 alineatul (1);
(b) UE transmite informații clasificate sub formă electronică sau magnetică sau sub formă de documente pe suport de
hârtie către biroul de registratură al agenției relevante sau departamentului relevant din cadrul guvernului canadian
prin intermediul Misiunii Guvernului Canadei pe lângă Uniunea Europeană de la Bruxelles.
(2) O parte poate trimite informații clasificate și poate solicita ca accesul la acestea să fie acordat doar funcționarilor
competenți specifici, sau organelor sau serviciilor competente specifice din cadrul instituțiilor sau entităților menționate
la articolul 3. Atunci când trimite respectivele informații clasificate, partea desemnează funcționarii competenți specifici,
sau organele sau serviciile competente specifice din cadrul instituțiilor sau entităților menționate la articolul 3 ca unici
destinatari. În acest caz, transmiterea informațiilor clasificate se desfășoară după cum urmează:
(a) Canada trimite informații clasificate prin intermediul registrului central al Consiliului, al registrului central al
Comisiei Europene sau al registrului central al SEAE, după caz;
(b) UE transmite informații clasificate către biroul de registratură al entității relevante, agenției relevante sau departa
mentului relevant din cadrul guvernului canadian, prin intermediul Misiunii Guvernului Canadei pe lângă Uniunea
Europeană de la Bruxelles.

Articolul 10
Supraveghere
Părțile convin ca punerea în aplicare a prezentului acord să fie supravegheată de entitățile următoare:
(a) pentru Canada, entitatea care este desemnată de Guvernul Canadei și a cărei denumire este transmisă pe canale
diplomatice către UE;
(b) pentru UE, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, membrul Comisiei
Europene responsabil de chestiuni de securitate și secretarul general al Consiliului.

Articolul 11
Acordurile administrative de punere în aplicare
(1) În vederea punerii în aplicare a prezentului acord, părțile se asigură că autoritățile lor competente încheie acorduri
administrative de punere în aplicare, care prevăd cerințele pentru chestiuni precum:
(a) autorizările de securitate;
(b) procedurile pentru furnizarea și schimbul de informații clasificate;
(c) informațiile privind securitatea stocării;
(d) procedurile pentru cazurile în care informațiile clasificate sunt pierdute, compromise sau divulgate fără autorizare; și
(e) procedurile pentru protecția informațiilor clasificate în format electronic.
(2) Părțile efectuează consultări și vizite de evaluare reciproce în materie de securitate pentru a examina eficacitatea
măsurilor de securitate aplicate de fiecare parte informațiilor clasificate furnizate de cealaltă parte în temeiul prezentului
acord și al acordurilor administrative de punere în aplicare menționate la alineatul (1). Părțile decid împreună cu privire
la frecvența și calendarul respectivelor consultări și vizite de evaluare.
(3) Înainte ca o parte să furnizeze informații clasificate celeilalte părți, partea emitentă confirmă în scris că partea
destinatară este capabilă să protejeze informațiile clasificate într-un mod care este coerent cu prezentul acord și cu
acordurile administrative de punere în aplicare menționate la alineatul (1).
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Articolul 12
Informațiile clasificate care sunt pierdute, compromise sau divulgate fără autorizare
(1) Partea destinatară informează imediat partea emitentă dacă descoperă că este posibil ca informațiile clasificate
primite în temeiul prezentului acord să fi fost pierdute, compromise sau divulgate fără autorizare și inițiază o investigație
pentru a stabili modul în care respectivele informații au fost pierdute, compromise sau divulgate. În plus, partea
destinatară transmite părții emitente rezultatele investigației și informațiile referitoare la măsurile luate pentru a preveni
repetarea.
(2) Protejarea de către UE, în temeiul prezentului acord, a informațiilor protejate canadiene nu obligă niciun stat
membru al UE să trateze o eventuală compromitere a unor astfel de informații ca pe o infracțiune în conformitate cu
dreptul său penal.

Articolul 13
Costuri
Fiecare parte suportă costurile proprii pentru punerea în aplicare a prezentului acord.

Articolul 14
Alte acorduri
Prezentul acord nu modifică acordurile sau înțelegerile existente între părți sau acordurile sau înțelegerile dintre Canada
și statele membre ale UE. Acesta nu aduce în niciun fel atingere conținutului viitoarelor acorduri sau înțelegeri dintre
Canada și statele membre ale UE. Prezentul acord nu împiedică părțile să încheie alte acorduri sau înțelegeri cu privire la
furnizarea sau schimbul de informații clasificate.

Articolul 15
Soluționarea diferendelor
Părțile recurg la consultări în cazul oricărui diferend care rezultă din interpretarea sau din aplicarea prezentului acord.

Articolul 16
Intrare în vigoare, modificare și denunțare
(1) Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a primei luni după ce părțile și-au notificat reciproc finalizarea
procedurilor lor interne necesare în acest scop.
(2) Fiecare parte notifică celeilalte părți orice modificări privind actele sale cu putere de lege sau normele sale adminis
trative care ar putea aduce atingere protecției informațiilor clasificate furnizate sau schimbate în temeiul prezentului
acord.
(3) În orice moment, fiecare parte poate solicita o reexaminare a prezentului acord în vederea unor posibile
modificări.
(4) Prezentul acord poate fi modificat de comun acord. Partea care urmărește modificarea unei dispoziții din
prezentul acord notifică aceasta celeilalte părți, în scris. O modificare intră în vigoare în conformitate cu procedura
descrisă la alineatul (1).
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(5) Fiecare parte poate să denunțe prezentul acord printr-o notificare în scris adresată celeilalte părți. Prezentul acord
încetează la trei luni de la primirea notificării de către cealaltă parte. Ambele părți continuă să asigure protecția descrisă
în prezentul acord pentru orice informații clasificate furnizate înainte de încetarea prezentului acord.
Drept care subsemnații, pe deplin autorizați în acest scop, au semnat prezentul acord.

ÎNTOCMIT în dublu exemplar la Bruxelles, în ziua de patru decembrie anul două mii șaptesprezece, în limbile engleză și

franceză, versiunile în aceste limbi fiind egal autentice.
Pentru Uniunea Europeană

Pentru Canada
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REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2323 AL COMISIEI
din 17 noiembrie 2017
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
[„Ternasco de Aragón” (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 Spaniei de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al indicației geografice protejate
„Ternasco de Aragón”, înregistrată în temeiul (CE) nr. 1107/96 al Comisiei (2), astfel cum a fost modificat prin
Regulamentului (UE) nr. 583/2013 al Comisiei (3).

(2)

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

(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 trebuie aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea
„Ternasco de Aragón” (IGP).

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(1) JO L 343, 14.12.2012, p. 1.
(2) Regulamentul (CE) nr. 1107/96 al Comisiei din 12 iunie 1996 privind înregistrarea indicațiilor geografice și a denumirilor de origine în
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului. (JO L 148, 21.6.1996, p. 1).
(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 583/2013 al Comisiei din 18 iunie 2013 de aprobare a unei modificări care nu este minoră
din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate
[Ternasco de Aragón (DOP)] (JO L 169, 21.6.2013, p. 37).
(4) JO C 250, 1.8.2017, p. 24.
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 17 noiembrie 2017.
Pentru Comisie,
Pentru Președinte,
Phil HOGAN

Membru al Comisiei
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2324 AL COMISIEI
din 12 decembrie 2017
de reînnoire a aprobării substanței active glifosat, în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață
a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 540/2011 al Comisiei
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009
privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale
Consiliului (1), în special articolul 20 alineatul (1),
întrucât:
(1)

Directiva 2001/99/CE a Comisiei (2) a inclus glifosatul ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE
a Consiliului (3).

(2)

Substanțele active incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE se consideră a fi fost aprobate în temeiul Regula
mentului (CE) nr. 1107/2009 și sunt menționate în partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) nr. 540/2011 al Comisiei (4).

(3)

Aprobarea substanței active glifosat, în condițiile stabilite în partea A din anexa la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) nr. 540/2011, expiră la 15 decembrie 2017.

(4)

O cerere de reînnoire a includerii substanței active glifosat în anexa I la Directiva 91/414/CEE a fost depusă în
conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1141/2010 al Comisiei (5), în termenul prevăzut la
articolul respectiv.

(5)

Solicitantul a transmis dosarele suplimentare necesare în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE)
nr. 1141/2010. Statul membru raportor a constatat că cererea este completă.

(6)

Statul membru raportor, în colaborare cu statul membru coraportor, a întocmit un raport de evaluare
a reînnoirii, pe care l-a transmis, la data de 20 decembrie 2013, Autorității Europene pentru Siguranța
Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) și Comisiei.

(7)

Autoritatea a comunicat solicitantului și statelor membre raportul de evaluare a reînnoirii aprobării, în vederea
formulării de observații, și a transmis Comisiei observațiile primite. Autoritatea a pus dosarul rezumativ
suplimentar și la dispoziția publicului.

(8)

Ca urmare a constatărilor Agenției Internaționale pentru Cercetare în Domeniul Cancerului publicate la 20 martie
2015 referitoare la potențialul cancerigen al glifosatului, la 29 aprilie 2015 Comisia a mandatat autoritatea să
revizuiască informațiile care stau la baza respectivelor constatări și să le includă în concluziile sale până la
13 august 2015.

(9)

Pentru a permite o evaluare corespunzătoare a informațiilor (6) transmise de Agenția Internațională pentru
Cercetare în Domeniul Cancerului și a numărului extraordinar de ridicat de observații primite din partea statelor
membre și a publicului larg, Comisia a prelungit termenul-limită pentru transmiterea concluziilor autorității până
la data de 30 octombrie 2015.

(10)

La 30 octombrie 2015 (7), autoritatea a comunicat Comisiei concluziile sale cu privire la probabilitatea ca
glifosatul să îndeplinească criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. La
28 ianuarie 2016, Comisia a prezentat proiectul de raport de examinare referitor la glifosat Comitetului
permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale.

(11)

Solicitantului i s-a oferit posibilitatea de a prezenta observații pe marginea proiectului raportului de examinare.
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(12)

Discuțiile purtate la 18 și 19 mai 2016 în cadrul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse
alimentare și hrană pentru animale au arătat că, în situația specifică a glifosatului, o serie de state membre, în
calitate de responsabili cu gestionarea riscurilor, au considerat că este necesar să se obțină avizul Comitetului
pentru evaluarea riscurilor din cadrul Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare
„agenția”) cu privire la clasificarea armonizată în ceea ce privește carcinogenicitatea glifosatului înainte de luarea
unei decizii cu privire la reînnoirea aprobării, întrucât un astfel de aviz ar putea fi relevant pentru aprobarea pe
baza criteriilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(13)

Eventuala reînnoire a aprobării glifosatului a fost discutată, de asemenea, pe larg în afara Comitetului permanent
pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale. La 13 aprilie 2016 (8) și la 24 octombrie
2017 (9), Parlamentul European a adoptat rezoluții cu privire la diferitele proiecte de regulamente de punere în
aplicare ale Comisiei de reînnoire a aprobării substanței active glifosat, iar la 6 octombrie 2017 Comisia
Europeană a primit în mod oficial o inițiativă cetățenească europeană (European Citizens' Initiative, ECI) (10), care
a satisfăcut cerințele stabilite și care făcea trimitere în mod special la glifosat într-unul dintre cele trei obiective ale
sale, inițiativa fiind susținută de semnăturile validate a cel puțin un milion de cetățeni europeni din peste șapte
state membre.

(14)

Întrucât a fost considerat necesar avizul Comitetului pentru evaluarea riscurilor al agenției referitor la clasificarea
armonizată a glifosatului în ceea ce privește carcinogenicitatea acestuia, la data de 17 martie 2016 statul membru
raportor a transmis un dosar în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al
Parlamentului European și al Consiliului (11), inclusiv în ceea ce privește clasa de pericol din punct de vedere al
carcinogenicității. Având în vedere timpul necesar pentru a evalua un astfel de dosar, perioada de aprobare
a substanței active a fost prelungită, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1056 al Comisiei (12),
până la 6 luni de la data primirii de către Comisie a avizului emis de Comitetul pentru evaluarea riscurilor din
cadrul agenției, dar în orice caz până la data de 31 decembrie 2017, cel târziu. Între timp, prin Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2016/1313 al Comisiei (13), au fost modificate condițiile de aprobare a substanței active în
lumina noilor cunoștințe științifice și tehnice.

(15)

Comitetul de evaluare a riscurilor din cadrul agenției a adoptat un aviz (14) la 15 martie 2017 și l-a transmis
Comisiei la 15 iunie 2017. Comisia a publicat un aviz (15) prin care a confirmat data primirii acestuia în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene la 28 iunie 2017. În avizul său, Comitetul pentru evaluarea riscurilor al agenției
a concluzionat prin consens că, judecând pe baza informațiilor disponibile în prezent, nu este justificată nicio
clasificare a gradului de pericol din punct de vedere al carcinogenicității în ceea ce privește glifosatul.

(16)

În concluziile sale din octombrie 2015, autoritatea a semnalat lipsa de date care să permită excluderea potențialei
activități endocrine observată în cadrul unui studiu. Datele pertinente au devenit disponibile prea târziu pentru
a putea fi incluse în evaluarea inter pares. La 27 septembrie 2016, Comisia a cerut autorității să evalueze
informațiile suplimentare respective. La 7 septembrie 2017 (16), autoritatea a comunicat Comisiei concluziile sale
cu privire la proprietățile potențial generatoare de tulburări endocrine ale glifosatului. În concluziile sale,
autoritatea a confirmat faptul că problema lipsei de date a fost soluționată în mod corespunzător, întrucât analiza
dovezilor existente indică faptul că glifosatul nu are proprietăți care afectează sistemul endocrin prin acțiunea
estrogenului, androgenului, tiroidei sau steroidogenezei, pe baza unei cantități considerabile de date existente în
domeniul toxicologiei. Studiile ecotoxicologice disponibile nu au contrazis această concluzie.

(17)

Cu privire la una sau la mai multe utilizări reprezentative ale cel puțin unui produs de protecție a plantelor care
conține substanța activă glifosat, s-a constatat îndeplinirea criteriilor de aprobare prevăzute la articolul 4 din
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. Prin urmare, se consideră că respectivele criterii de aprobare sunt îndeplinite.

(18)

În consecință, este adecvat să se reînnoiască aprobarea glifosatului.

(19)

Cu toate că există deja un număr mare de informații cu privire la substanța activă glifosat care au fost evaluate
conducând la concluzia că aprobarea substanței active glifosat ar trebui să fie reînnoită, noi informații privind
glifosatul sunt publicate într-un ritm excepțional de rapid, în comparație cu alte substanțe active. Prin urmare,
posibilitățile unor evoluții viitoare rapide pe plan științific și tehnologic ar trebui să fie luate în considerare la
momentul luării deciziei privind durata perioadei de aprobare a glifosatului, ținând seama, de asemenea, de faptul
că glifosatul este unul dintre cele mai frecvent folosite erbicide din Uniune.

(20)

În lumina acestor specificități și a altor factori legitimi menționați în considerentele de mai sus și ținând seama de
necesitatea de a asigura un nivel de siguranță și de protecție conform cu nivelul ridicat de protecție urmărit în
cadrul Uniunii, dintr-o perspectivă a gestionării riscurilor este adecvat să se prevadă o reînnoire a aprobării
glifosatului pentru o perioadă de cinci ani, garantându-se reevaluarea prioritară a glifosatului în raport cu alte
substanțe active.

(21)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (1) coroborat cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și
având în vedere cunoștințele științifice și tehnice actuale, este necesară includerea anumitor condiții și restricții.
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(22)

În conformitate cu articolul 20 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 coroborat cu articolul 13
alineatul (4) din același regulament, anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 ar trebui
modificată în consecință.

(23)

Ținând seama de faptul că aprobarea actuală a glifosatului expiră la 15 decembrie 2017, prezentul regulament ar
trebui să intre în vigoare cât mai curând posibil.

(24)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice începând cu ziua următoare datei de expirare a aprobării substanței
active glifosat, astfel cum se menționează în considerentul 3.

(25)

Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale nu a emis un aviz în
termenul stabilit de președintele său. S-a considerat necesar un act de punere în aplicare, iar președintele
a prezentat proiectul actului de punere în aplicare comitetului de apel în vederea unor deliberări suplimentare.
Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului de apel,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Reînnoirea aprobării substanței active
Aprobarea substanței active glifosat, astfel cum este specificată în anexa I, este reînnoită sub rezerva îndeplinirii
condițiilor prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 2
Modificări ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011
Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul
regulament.

Articolul 3
Intrarea în vigoare și data aplicării
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 16 decembrie 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Strasbourg, 12 decembrie 2017.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

(1) JO L 309, 24.11.2009, p. 1.
(2) Directiva 2001/99/CE a Comisiei din 20 noiembrie 2001 de modificare a anexei I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind
introducerea pe piață a produselor fitosanitare în scopul includerii glifosatului și metil tifensulfuronului ca substanțe active
(JO L 304, 21.11.2001, p. 14).
(3) Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (JO L 230,
19.8.1991, p. 1).
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(4) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

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).
Regulamentul (UE) nr. 1141/2010 al Comisiei din 7 decembrie 2010 de stabilire a procedurii de reînnoire a includerii unui al
doilea grup de substanțe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și de stabilire a listei substanțelor în cauză
(JO L 322, 8.12.2010, p. 10).
IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans (Monografiile IARC privind evaluarea riscurilor de carcinogeni
citate la om), volumul 112 (2015). Document disponibil online la adresa: www.iarc.fr.
EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară), 2015. Concluzia evaluării inter pares a riscului utilizării substanței
active glifosat ca pesticid. EFSA Journal 2015;13(11):4302, 107 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4302. Disponibil online la următoarea
adresă: www.efsa.europa.eu.
Rezoluția Parlamentului European din 13 aprilie 2016 referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de
reînnoire a aprobării substanței active glifosat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și
al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) nr. 540/2011 [D044281/01 – 2016/2624(RSP)]. Document disponibil online la adresa: http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0119+0+DOC+XML+V0//RO.
Rezoluția Parlamentului European din 24 octombrie 2017 privind proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de
reînnoire a aprobării substanței active glifosat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și
al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) nr. 540/2011 [D053565-01 – 2017/2904(RSP)]. Document disponibil online la adresa: http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0395+0+DOC+XML+V0//RO.
Numărul de înregistrare atribuit de Comisie: ECI(2017)000002, disponibil online: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initia
tives/successful/details/2017/000002/ro.
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea,
etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE,
precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1056 al Comisiei din 29 iunie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în
aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadei de aprobare a substanței active glifosat (JO L 173, 30.6.2016,
p. 52).
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1313 al Comisiei din 1 august 2016 de modificare a Regulamentului de punere în
aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active glifosat (JO L 208, 2.8.2016, p. 1).
Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (2017). Avizul Comitetului pentru evaluarea riscurilor privind propunerea
clasificării armonizate și a etichetării glifosatului (ISO); N-(fosfonometil)glicină (număr CE: 213-997-4; număr CAS: 1071-83-6).
Comunicarea Comisiei referitoare la data primirii avizului privind propunerea de clasificare și etichetare armonizată la nivelul UE
a glifosatului de către Comitetul pentru evaluarea riscurilor din cadrul Agenției Europene pentru Produse Chimice (JO C 204,
28.6.2017, p. 5).
EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară), 2017. Concluzia evaluării inter pares a riscului utilizării ca pesticid
a glifosatului din punct de vedere al proprietăților care pot afecta sistemul endocrin. EFSA Journal 2017; 15(9):4979, 20 pp.
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4979.
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ANEXA I

Denumire comună,
Numere de identificare

Nr. CAS 1071-83-6
Nr. CIPAC 284

N-(fosfonometil)glicină

Puritate (1)

≥ 950 g/kg
Impurități:

Data aprobării

Expirarea apro
bării

16 decembrie
2017

15 decembrie
2022

Formaldehidă, mai puțin
de 1 g/kg
N-Nitroso-glifosat, mai
puțin de 1 mg/kg

Dispoziții specifice

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.
În vederea punerii în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la artico
lul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama
de concluziile raportului de examinare privind substanța glifosat, în spe
cial de apendicele I și II ale acestuia.

RO

Glifosat

Denumire IUPAC

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre acordă o atenție deo
sebită:
— protejării apei freatice din zonele vulnerabile, în special în ceea ce
privește utilizările care nu vizează culturi;
— riscului pentru vertebratele terestre și pentru plantele terestre nevi
zate;
— riscului pentru diversitatea și abundența artropodelor și vertebratelor
terestre nevizate, prin intermediul interacțiunilor trofice;
— respectării bunelor practici agricole în cadrul utilizărilor anterioare
recoltării.
Condițiile de utilizare trebuie să cuprindă măsuri de atenuare a riscurilor,
după caz.
Statele membre se asigură de faptul că utilizarea produselor de protecție
a plantelor care conțin glifosat este redusă la minimum în zonele speci
fice enumerate la articolul 12 litera (a) din Directiva 2009/128/CE.
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— protejării operatorilor profesioniști și a utilizatorilor amatori;

Statele membre garantează echivalența dintre specificațiile materialului
tehnic fabricat în scop comercial și cele ale materialului de testare utili
zat în studiile toxicologice.
Statele membre se asigură că produsele de protecție a plantelor care con
țin glifosat nu conțin coformulantul polioxietilenamină (nr. CAS 6179126-2).
(1) Detalii suplimentare privind identitatea și specificațiile substanței active se află în raportul de reexaminare.

15.12.2017

15.12.2017

ANEXA II

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică după cum urmează:
1. În partea A, rubrica 25 referitoare la glifosat se elimină.

RO

2. În partea B, se adaugă următoarea rubrică:
Denumire comună,
Numere de identificare

„118

Glifosat
Nr. CAS 1071-83-6
Nr. CIPAC 284

Denumire IUPAC

N-(fosfonometil)glicină

Puritate (1)

≥ 950 g/kg

Data aprobării

Expirarea apro
bării

16 decembrie
2017

15 decembrie
2022

Dispoziții specifice

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

N-Nitroso-glifosat, mai
puțin de 1 mg/kg

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre acordă o atenție
deosebită:
— protejării apei freatice din zonele vulnerabile, în special în ceea
ce privește utilizările care nu vizează culturi;
— protejării operatorilor profesioniști și a utilizatorilor amatori;
— riscului pentru vertebratele terestre și pentru plantele terestre
nevizate;
— riscului pentru diversitatea și abundența artropodelor și verte
bratelor terestre nevizate, prin intermediul interacțiunilor tro
fice;

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Formaldehidă, mai pu
țin de 1 g/kg

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

Impurități:

— respectării bunelor practici agricole în cadrul utilizărilor ante
rioare recoltării.
Condițiile de utilizare trebuie să cuprindă măsuri de atenuare a ris
curilor, după caz.
Statele membre se asigură de faptul că utilizarea produselor de pro
tecție a plantelor care conțin glifosat este redusă la minimum în zo
nele specifice enumerate la articolul 12 litera (a) din Directiva
2009/128/CE.
L 333/15

Statele membre garantează echivalența dintre specificațiile materia
lului tehnic fabricat în scop comercial și cele ale materialului de tes
tare utilizat în studiile toxicologice.

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data aprobării

Expirarea apro
bării

Dispoziții specifice

Statele membre se asigură că produsele de protecție a plantelor care
conțin glifosat nu conțin coformulantul polioxietilenamină (nr. CAS
61791-26-2).

RO

(1) Detalii suplimentare privind identitatea și specificațiile substanței active se află în raportul de reexaminare.”

L 333/16

Denumire comună,
Numere de identificare
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15.12.2017

15.12.2017
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2325 AL COMISIEI
din 14 decembrie 2017
privind autorizarea unor preparate de lecitine lichide, lecitine hidrolizate și lecitine dezuleiate ca
aditivi pentru hrana tuturor speciilor de animale și de modificare a Regulamentului de punere în
aplicare (UE) 2017/1007
(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. Articolul 10 din regulamentul respectiv
prevede reevaluarea aditivilor autorizați în temeiul Directivei 70/524/CEE a Consiliului (2).

(2)

În conformitate cu Directiva 70/524/CEE, lecitinele au fost autorizate fără limită de timp ca aditiv pentru hrana
tuturor speciilor de animale. Aditivii respectivi au fost ulterior înscriși în registrul aditivilor pentru hrana
animalelor ca produse existente, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE)
nr. 1831/2003.

(3)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, s-a depus o cerere de
autorizare pentru reevaluarea unor preparate de lecitine ca aditivi pentru hrana tuturor speciilor de animale.
Solicitantul a cerut ca aditivii respectivi să fie clasificați în categoria „aditivi tehnologici” și în grupul funcțional
„emulgatori”. Cererea respectivă a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(4)

În avizul său din 13 iulie 2016 (3), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare
„autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, preparatele de lecitine, lecitine hidrolizate și
lecitine dezuleiate nu au efecte adverse asupra sănătății animalelor, asupra sănătății umane sau asupra mediului.
Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că preparatele sunt considerate eficace pentru utilizarea în hrana
animalelor ca emulgatori. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară
introducerii pe piață. Ea a verificat, de asemenea, raportul privind metodele de analiză a aditivilor în hrana pentru
animale transmis de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea lecitinelor lichide, lecitinelor hidrolizate și lecitinelor dezuleiate arată că sunt îndeplinite condițiile de
autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestor
preparate ar trebui să fie autorizată, conform specificațiilor din anexa I la prezentul regulament.

(6)

Se consideră că este oportun să se armonizeze caracteristicile lecitinelor, ale lecitinelor lichide, ale lecitinelor
hidrolizate și ale lecitinelor dezuleiate și condițiile de utilizare pentru a se evita denaturarea pieței. Regulamentul
de punere în aplicare (UE) 2017/1007 al Comisiei (4) ar trebui modificat în consecință.

(7)

Deoarece niciun motiv de siguranță nu impune aplicarea imediată a modificărilor condițiilor de autorizare, este
rezonabil să se prevadă o perioadă de tranziție pentru a permite părților interesate să se pregătească pentru
a îndeplini noile cerințe care decurg din autorizare.

(8)

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

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

JO L 268, 18.10.2003, p. 29.
Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 270, 14.12.1970, p. 1).
EFSA Journal 2016;14(8):4561.
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1007 al Comisiei din 15 iunie 2017 privind autorizarea unui preparat de lecitine ca aditiv
pentru hrana tuturor speciilor de animale (JO L 153, 16.6.2017, p. 13).
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Autorizare
Aditivii menționați în anexa I, aparținând categoriei „aditivi tehnologici” și grupului funcțional „emulgatori”, sunt
autorizați ca aditivi pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexa respectivă.
Articolul 2
Modificare adusă Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1007
Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1007 se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul
regulament.
Articolul 3
Măsuri tranzitorii
(1) Aditivii menționați în anexa I și preamestecurile care conțin aditivii respectivi și care sunt produși și etichetați
înainte de 4 iulie 2018 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 4 ianuarie 2018 pot fi, în continuare, introduși
pe piață și utilizați până la epuizarea stocurilor existente.
(2) Furajele combinate și materiile prime furajere care conțin aditivii menționați în anexa I și care sunt produse și
etichetate înainte de 4 ianuarie 2019 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 4 ianuarie 2018 pot fi, în
continuare, introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente, dacă sunt destinate animalelor de la care
se obțin produse alimentare.
(3) Furajele combinate și materiile prime furajere care conțin aditivii menționați în anexa I și care sunt produse și
etichetate înainte de 4 ianuarie 2020 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 4 ianuarie 2018 pot fi, în
continuare, introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente, dacă sunt destinate animalelor de la care
nu se obțin produse alimentare.
Articolul 4
Intrare 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, 14 decembrie 2017.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXA I

Numele titula
rului autoriza
ției

Aditiv

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda anali
tică

Specia sau cate
goria de
animale

Vârsta
maximă

Conținutul
maxim

mg de lecitine/kg de furaj
complet cu un conținut de
umiditate de 12 %

Alte dispoziții

Sfârșitul
perioadei de
autorizare

RO

Număr de
identificare
al aditivului

Conținutul
minim

Categoria aditivilor tehnologici. Grupa funcțională: emulgatori
1c322i

—

lecitine lichide

Compoziția aditivului
Preparat de lecitine:

Toate speciile
de animale

—

—

—

4 ianuarie
2028

fosfolipide ≥ 48 %,
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

umiditate ≤ 1 %,
stare lichidă
Caracterizarea substanței active
Lecitine lichide (nr. CAS 8002-43-5) extrase din
rapiță, floarea soarelui și/sau soia
Metoda analitică (1)
Pentru caracterizarea aditivului pentru hrana ani
malelor:
Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei (2) și
testele corespunzătoare din monografia FAO
JECFA „Lecitina” (3) (4)
1c322ii

lecitine
hidrolizate

Compoziția aditivului
Preparat de lecitine hidrolizate:

Toate speciile
de animale

4 ianuarie
2028

fosfolipide ≥ 44 %,
umiditate ≤ 1 %,
stare lichidă
Caracterizarea substanței active
L 333/19

Lecitine lichide hidrolizate (nr. CAS 8002-43-5)
extrase din floarea soarelui și/sau soia

Numele titula
rului autoriza
ției

Aditiv

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda anali
tică

Specia sau cate
goria de
animale

Conținutul
minim
Vârsta
maximă

Conținutul
maxim

mg de lecitine/kg de furaj
complet cu un conținut de
umiditate de 12 %

Alte dispoziții

Sfârșitul
perioadei de
autorizare

RO

Metoda analitică (1)

L 333/20

Număr de
identificare
al aditivului

Pentru caracterizarea aditivului pentru hrana ani
malelor:
Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei (2) și
testele corespunzătoare din monografia FAO
JECFA „Lecitina” (3) (4)
1c322iii

—

Lecitine
dezuleiate

Compoziția aditivului

—

—

—

4 ianuarie
2028

umiditate ≤ 2 %,
stare solidă
Caracterizarea substanței active
Lecinite solide dezuleiate (nr. CAS 8002-43-5)
extrase din floarea soarelui și/sau soia și degresate
prin extracție cu solvenți
Metoda de analiză (1)
Pentru caracterizarea aditivului pentru hrana ani
malelor:
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Preparat de lecitine dezuleiate cu un conținut mi
nim de: fosfolipide ≥ 75 %,

Toate speciile
de animale

Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei (2) și
testele corespunzătoare din monografia FAO
JECFA „Lecitina” (3) (4)
(1) Detaliile metodelor analitice pot fi consultate la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei din 9 martie 2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului Euro
pean și al Consiliului (JO L 83, 22.3.2012, p. 1).
(3) Compendiu combinat pentru specificațiile privind aditivii alimentari, FAO JECFA, „Lecitina”, Monografia nr. 4 (2007), http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/monograph4/additive-250-m4.pdf
(4) Compendiu combinat pentru specificațiile privind aditivii alimentari, FAO JECFA – Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications (Metodele anali
tice, procedurile de testare și soluțiile de laborator utilizate și menționate în specificațiile privind aditivii alimentari), Vol. 4, http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm

15.12.2017

15.12.2017

ANEXA II

„ ANEXĂ

Numele titula
rului autoriza
ției

Aditiv

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda de
analiză.

Specia sau cate
goria de
animale

Conținutul
minim
Vârsta
maximă

Conținutul
maxim

mg de lecitine/kg de furaj
complet cu un conținut de
umiditate de 12 %

Alte dispoziții

Sfârșitul
perioadei de
autorizare

=

6 iulie 2027

RO

Număr de
identificare
al aditivului

Categoria aditivilor tehnologici. Grupa funcțională: emulgatori
1c322

—

Lecitine

Compoziția aditivului
Preparat de lecitine cu un minimum de:

Toate speciile
de animale

—

—

—

— lizofosfolipide ≥ 11 %,
umiditate ≤ 1 %
Caracterizarea substanței active
Lecitine (nr. CAS 8002-43-5) extrase din boabe
de soia
Metoda de analiză (1)
Pentru caracterizarea aditivului pentru hrana ani
malelor:
Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei (2) și
testele corespunzătoare din monografia FAO
JECFA „Lecitina” (3) (4)
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— fosfolipide ≥ 18 %,

(1) Detaliile metodelor de analiză pot fi consultate la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei din 9 martie 2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului Euro
pean și al Consiliului (JO L 83, 22.3.2012, p. 1).
(3) Compendiu combinat pentru specificațiile privind aditivii alimentari, FAO JECFA, „Lecitina”, Monografia nr. 4 (2007), http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/monograph4/additive-250-m4.pdf
(4) Compendiu combinat pentru specificațiile privind aditivii alimentari, FAO JECFA – Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications (Metodele de ana
liză, procedurile de testare și soluțiile de laborator utilizate și menționate în specificațiile privind aditivii alimentari), Vol. 4, http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm”

L 333/21

L 333/22
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2326 AL COMISIEI
din 14 decembrie 2017
de aprobare a imiprotrinului ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide
din tipul de produs 18
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

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

Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei (2) stabilește o listă de substanțe active existente care
trebuie evaluate în vederea unei eventuale aprobări pentru utilizarea în produse biocide. Lista respectivă include
imiprotrinul.

(2)

Imiprotrinul a fost evaluat în vederea utilizării în produse din tipul de produs 18, „Insecticide, acaricide și
produse pentru combaterea altor artropode”, descris în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3)

Regatul Unit a fost desemnat autoritate competentă responsabilă de evaluare și, la 20 iulie 2016, a transmis
raportul de evaluare însoțit de recomandările sale.

(4)

În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014, avizul Agenției
Europene pentru Produse Chimice a fost formulat la 27 iunie 2017 de către Comitetul pentru produse biocide,
luând în considerare concluziile autorității competente responsabile cu evaluarea.

(5)

Conform acestui aviz, este de așteptat ca produsele biocide din tipul de produs 18 care conțin imiprotrin să
respecte criteriile prevăzute la articolul 19 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, dacă sunt
respectate anumite specificații și condiții referitoare la utilizarea lor.

(6)

Prin urmare, este oportun să se aprobe utilizarea imiprotrinului în produsele biocide din tipul de produs 18, sub
rezerva respectării anumitor specificații și condiții.

(7)

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

(8)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Se aprobă substanța imiprotrin ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 18, sub
rezerva respectării specificațiilor și a condițiilor prevăzute în anexă.

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(1) JO L 167, 27.6.2012, p. 1.
(2) Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică
a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului
European și al Consiliului (JO L 294, 10.10.2014, 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, 14 decembrie 2017.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXĂ

Denumire
comună

Denumire IUPAC:
Masă de reacție de: 2,5-dioxo-3prop-2-inilimidazolidin-1-ilmetil
(1R)-cis-2,2-dimetil-3-(2-metilprop1-enil) ciclopropancarboxilat; 2,5dioxo-3-prop-2-inilimidazolidin-1ilmetil (1R)-trans-2,2-dimetil-3-(2metilprop-1-enil) ciclopropancarbo
xilat
Nr. CAS: 72963-72-5

Data aprobării

Data de expirare
a aprobării

Tip de
produs

≥ 870 g/kg

1 iulie 2019

30 iunie 2029

18

Condiții specifice

Autorizarea produselor biocide este supusă următoarelor
condiții:
1. În cadrul evaluării produsului se acordă o atenție deose
bită expunerilor, riscurilor și eficacității legate de orice
utilizare ce face obiectul unei cereri de autorizare, dar
care nu sunt abordate în evaluarea efectuată la nivelul
Uniunii cu privire la nivelul riscurilor prezentate de
substanța activă.
2. Având în vedere riscurile identificate pentru utilizările
evaluate, în cadrul evaluării produsului se acordă o aten
ție deosebită apelor de suprafață, sedimentelor și solului,
în cazul produselor utilizate în interior ca spray pentru
tratarea suprafețelor.
3. Pentru produsele care pot lăsa reziduuri în alimente sau
în hrana pentru animale, se verifică necesitatea de a sta
bili noi limite maxime de reziduuri (LMR) sau de a le
modifica pe cele existente, în conformitate cu Regula
mentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European
și al Consiliului (2) sau cu Regulamentul (CE)
nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliu
lui (3), și se iau măsuri adecvate de atenuare a riscurilor
pentru a se garanta că LMR aplicabile nu sunt depășite.
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Nr. CE: 428-790-6

Gradul minim de puri
tate a substanței
active (1)

RO

Imiprotrin

Denumire IUPAC
Numere de identificare

(1) Puritatea indicată în această coloană a fost gradul minim de puritate a substanței active evaluate. Substanța activă din produsul introdus pe piață poate avea o puritate egală sau diferită dacă s-a demonstrat că
este echivalentă din punct de vedere tehnic cu substanța activă evaluată.
(2) Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic ac
tive din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului
(CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 152, 16.6.2009, p. 11).
(3) Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana
de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2327 AL COMISIEI
din 14 decembrie 2017
de aprobare a utilizării substanței 2-metil-1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă ca substanță activă destinată
utilizării în produse biocide din tipul de produs 6
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind
punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 90 alineatul (2),
întrucât:
(1)

La 26 noiembrie 2009, Polonia a primit o cerere, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Directiva
98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), de a include în anexa I la această directivă substanța activă
2-metil-1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă, în vederea utilizării în produse din tipul de produs 6 (Conservanți pentru
produse în timpul depozitării), astfel cum este descris în anexa V la directiva menționată, care corespunde tipului
de produs 6 descris în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(2)

La 24 martie 2016, Polonia a transmis un raport de evaluare însoțit de recomandările sale, în conformitate cu
articolul 90 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3)

La 27 iunie 2017, Comitetul pentru produse biocide a formulat avizul Agenției Europene pentru Produse
Chimice, ținând seama de concluziile autorității competente responsabile de evaluare.

(4)

Potrivit acestui aviz, este de așteptat ca produsele biocide din tipul de produs 6 care conțin 2-metil-1,2-benziso
tiazol-3(2H)-onă să îndeplinească criteriile prevăzute la articolul 19 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE)
nr. 528/2012, sub rezerva respectării anumitor specificații și condiții privind utilizarea lor.

(5)

Prin urmare, este oportun să se aprobe utilizarea 2-metil-1,2-benzisotiazol-3(2H)-onei în produsele biocide din
tipul de produs 6, sub rezerva respectării anumitor specificații și condiții.

(6)

Având în vedere că 2-metil-1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona îndeplinește criteriile de clasificare ca sensibilizant pentru
piele din subcategoria 1A (sensibilizant puternic), astfel cum se precizează la punctul 3.4.2.2.1.2. din anexa I la
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (3), articolele care au fost tratate cu
2-metil-1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă sau care conțin această substanță ar trebui să fie etichetate în mod
corespunzător atunci când sunt introduse pe piață.

(7)

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

(8)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Se aprobă 2-metil-1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de
produs 6, sub rezerva respectării specificațiilor și a condițiilor prevăzute în anexă.
(1) JO L 167, 27.6.2012, p. 1.
(2) Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive
(JO L 123, 24.4.1998, p. 1).
(3) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și
ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).
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Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 14 decembrie 2017.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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15.12.2017

ANEXĂ

Denumire comună

(MBIT)

Denumire IUPAC:
2-metil-1,2-benzisotiazol3(2H)-onă
Nr. CE: Nu este disponibil
Nr. CAS: 2527-66-4

Gradul minim de puri
tate a substanței
active (1)

Data aprobării

≥ 997 g/kg

1 iulie 2018

Data de expi
rare a aprobării

Tip de
produs

Condiții specifice

30 iunie
2028

6

Autorizarea produselor biocide este supusă următoarelor condiții:

RO

2-metil-1,2-benziso
tiazol-3(2H)-onă

Denumire IUPAC
Numere de identificare

1. În cadrul evaluării produsului se acordă o atenție deosebită ex
punerilor, riscurilor și eficacității legate de orice utilizare ce
face obiectul unei cereri de autorizare, dar care nu sunt abor
date în evaluarea efectuată la nivelul Uniunii cu privire la nive
lul riscurilor prezentate de substanța activă.
2. Având în vedere riscurile identificate pentru utilizările evaluate,
în cadrul evaluării produsului se acordă o atenție deosebită:
(a) utilizatorilor profesionali;

Introducerea pe piață a articolelor tratate este supusă următoarei
condiții:
Persoana responsabilă cu introducerea pe piață a unui articol tra
tat cu 2-metil-1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă sau care conține aceas
tă substanță se asigură că eticheta acestui articol tratat oferă infor
mațiile enumerate la articolul 58 alineatul (3) al doilea paragraf
din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(b) apelor de suprafață și apelor subterane pentru utilizarea în
exterior a vopselurilor și ipsosurilor conservate și pentru
utilizarea lichidelor conservate în producția de hârtie, de
textile sau de piele.

(1) Puritatea indicată în această coloană a fost gradul minim de puritate a substanței active evaluate. Substanța activă din produsul introdus pe piață poate avea o puritate egală sau diferită dacă s-a demonstrat că
este echivalentă din punct de vedere tehnic cu substanța activă evaluată.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2328 AL COMISIEI
din 14 decembrie 2017
de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea „Skalický rubín” (DOP)
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 99,
întrucât:
(1)

În conformitate cu articolul 97 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, cererea de înregistrare
a denumirii „Skalický rubín”, depusă de Slovacia, a fost examinată de Comisie și publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene (2).

(2)

Comisia nu a primit nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 98 din Regulamentul (UE)
nr. 1308/2013.

(3)

În conformitate cu articolul 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, denumirea „Skalický rubín” ar trebui
protejată și înscrisă în registrul menționat la articolul 104 din respectivul regulament.

(4)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Se protejează denumirea „Skalický rubín” (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, 14 decembrie 2017.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) JO C 224, 13.7.2017, p. 9.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2329 AL COMISIEI
din 14 decembrie 2017
de modificare și rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare
a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al
produselor ecologice din țări terțe
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și
etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (1), în special articolul 33
alineatele (2) și (3) și articolul 38 litera (d),
întrucât:
(1)

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei (2) conține lista țărilor terțe ale căror sisteme de
producție și măsuri de control pentru producția ecologică a produselor agricole sunt recunoscute drept
echivalente cu cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

(2)

Potrivit informațiilor furnizate de Costa Rica, denumirile organismelor de control „Kiwa BCS Öko-Garantie
GmbH”, „Control Union Certifications” și „Primus lab” s-au schimbat în „Kiwa BCS Costa Rica Limitada”, „Control
Union Perú” și, respectiv, „PrimusLabs.com CR S.A.”. De asemenea, Costa Rica a informat Comisia că „Servicio
Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería” nu mai este un organism de control și că celelalte
organisme de control sunt organismele care eliberează certificate, nu Ministerul Agriculturii.

(3)

Japonia a informat Comisia că autoritatea sa competentă a adăugat două organisme de control, și anume „Japan
Food Research Laboratories” și „Leafearth Company”, pe lista organismelor de control recunoscute de Japonia și
că denumirile „Bureau Veritas Japan, Inc.” și „Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)” și adresa de
internet a „Organic Certification Association” s-au schimbat.

(4)

Conform informațiilor furnizate de Noua Zeelandă, adresa de internet a autorității competente s-a schimbat.

(5)

Republica Coreea a informat Comisia că autoritatea sa competentă a adăugat organismul de control „IndustryAcademic Cooperation Foundation, SCNU” pe lista organismelor de control recunoscute de Republica Coreea.

(6)

Perioada de includere a Republicii Coreea în lista prevăzută în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 se
încheie la 31 ianuarie 2018. Deoarece Republica Coreea îndeplinește în continuare condițiile prevăzute la
articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, includerea Republicii Coreea ar trebui prelungită
pentru o perioadă nedeterminată.

(7)

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 conține lista autorităților de control și a organismelor de control
care au competența de a efectua controale și de a elibera certificate în țările terțe în scopul echivalenței.

(8)

Perioada de recunoaștere, în conformitate cu articolul 33 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007,
a organismelor de control enumerate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 se încheie la 30 iunie
2018. Pe baza rezultatelor supervizării continue desfășurate de Comisie, recunoașterea respectivelor organisme de
control ar trebui prelungită până la 30 iunie 2021.

(9)

„Albinspekt” a notificat Comisiei faptul că și-a schimbat adresa.

(1) JO L 189, 20.7.2007, p. 1.
(2) Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe (JO L 334, 12.12.2008, p. 25).
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(10)

Comisia a primit și a examinat o cerere de includere în lista din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008
din partea „BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.”. Pe baza informațiilor primite,
Comisia a concluzionat că se justifică recunoașterea „BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri
Tic. Ltd.” pentru categoriile de produse A și D în ceea ce privește Turcia.

(11)

Comisia a primit și a examinat o cerere de includere în lista din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008
din partea „BIOCert Indonesia”. Pe baza informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică recunoașterea
„BIOCert Indonesia” pentru categoriile de produse A și D în ceea ce privește Indonezia.

(12)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a caietului de sarcini din partea „bio.inspecta AG”. Pe baza
informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică extinderea domeniului geografic de aplicare al
recunoașterii acesteia pentru categoriile de produse A și D la Afghanistan, China și Nepal.

(13)

Includerea „Bolicert Ltd” în lista conținută în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 a fost suspendată prin
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1473 al Comisiei (1). În vederea anulării suspendării temporare,
Comisia a invitat „Bolicert Ltd” să furnizeze un certificat de acreditare valabil din partea IOAS (organizație de
acreditare a „Bolicert Ltd”) și să ia măsuri de remediere corespunzătoare și în timp util în conformitate cu
cerințele Regulamentului (CE) nr. 834/2007. IOAS a informat Comisia că a decis să anuleze suspendarea,
deoarece a primit informații satisfăcătoare privind măsurile de remediere luate de „Bolicert Ltd”. Pe baza acestei
informații, Comisia a concluzionat că este justificată includerea din nou a „Bolicert Ltd” în anexa IV în aceleași
condiții ca înaintea suspendării.

(14)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a caietului de sarcini din partea „CCPB Srl”. Pe baza
informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică extinderea domeniului geografic de aplicare al
recunoașterii acesteia pentru categoriile de produse A, B, D, E și F la Albania, Algeria, Emiratele Arabe Unite și
Africa de Sud, pentru categoria de produse A la Uganda, pentru categoriile de produse A și D la Afganistan,
Armenia, Etiopia, Ghana, Nigeria, Senegal și Uzbekistan, pentru categoriile de produse A, D și E la Belarus,
Kazahstan, Moldova, Rusia, Serbia, Thailanda, Tadjikistan și Turkmenistan, pentru categoriile de produse A, B, D
și E la Azerbaidjan, Kârgâzstan și Ucraina, pentru categoriile de produse A, B și D la Qatar și pentru categoria de
produse D la Tunisia.

(15)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a caietului de sarcini din partea „Control Union Certifi
cations”. Pe baza informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică extinderea domeniului geografic de
aplicare al recunoașterii acesteia pentru categoriile de produse A, B, C, D, E și F la Brunei, Insulele Cook,
Polinezia Franceză, Georgia, Grenada, Guyana, Iordania, Kuweit, Liban, Papua-Noua Guinee, São Tomé și Principe,
Seychelles, Tadjikistan, Turkmenistan și Venezuela, pentru categoriile de produse B, C, D (doar vin) și E la
Australia, pentru categoriile de produse C și E la Noua Zeelandă, pentru categoria de produse B la Tonga și
Tunisia și pentru categoria de produse F la Tuvalu.

(16)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a caietului de sarcini din partea „Ecocert SA”. Pe baza
informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică extinderea domeniului geografic de aplicare al
recunoașterii acesteia pentru categoriile de produse D (vin) și E la Argentina, extinderea recunoașterii pentru
Japonia, Kârgâzstan și Zimbabwe la categoria de produse B, a recunoașterii pentru Georgia și Mozambic la
categoria de produse E și a recunoașterii pentru Paraguay și Uruguay la categoria de produse F.

(17)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a caietului de sarcini din partea „Florida Certified Organic
Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)”. Pe baza informațiilor primite,
Comisia a concluzionat că se justifică extinderea domeniului geografic de aplicare al recunoașterii acesteia pentru
categoriile de produse A și D la Bolivia, Columbia și Laos, pentru categoriile de produse A, C, D și E la Chile,
pentru categoria de produse D la Costa Rica și pentru categoriile de produse C și D (produse de acvacultură
prelucrate) la Statele Unite.

(18)

„IMOswiss AG” a informat Comisia că, de la 1 ianuarie 2018, își va înceta activitățile de certificare în toate țările
terțe pentru care este recunoscută și, începând cu data respectivă, nu ar mai trebui să figureze în lista din
anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008.

(19)

„Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” a notificat Comisiei faptul că și-a schimbat adresa de internet.

(1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1473 al Comisiei din 14 august 2017 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de
import al produselor ecologice din țări terțe (JO L 210, 15.8.2017, p. 4).
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(20)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a caietului de sarcini din partea „Letis S.A.”. Pe baza
informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică extinderea domeniului geografic de aplicare al
recunoașterii acesteia pentru categoriile de produse A și D la Afganistan, Etiopia, Iran, Kazahstan, Moldova,
Pakistan, Rusia, Tadjikistan, Turcia și Ucraina.

(21)

„Organic agriculture certification Thailand” a notificat Comisiei faptul că și-a schimbat denumirea în „Organic
Agriculture Certification Thailand (ACT)” și că și-a schimbat adresa.

(22)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a caietului de sarcini din partea „Organic Control System”.
Pe baza informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică extinderea domeniului geografic de aplicare
al recunoașterii acesteia pentru categoriile de produse A și D la Bosnia și Herțegovina.

(23)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a caietului de sarcini din partea „Organic Standard”. Pe
baza informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică extinderea recunoașterii acesteia pentru
Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova și Rusia la categoria de produse B și extinderea recunoașterii acesteia la vin.

(24)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a caietului de sarcini din partea „Organska Kontrola”. Pe
baza informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică extinderea domeniului geografic de aplicare
a recunoașterii acesteia pentru categoriile de produse A, B și D la Kosovo (1).

(25)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a caietului de sarcini din partea „ORSER”. Pe baza informa
țiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică extinderea domeniului geografic de aplicare al recunoașterii
acesteia pentru categoriile de produse A și D la Azerbaidjan, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Iran, Kazahstan,
Kârgâzstan și Nepal.

(26)

Comisia a primit și a examinat o cerere de includere în lista din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008
din partea „Servicio de Certificación CAAE S.L.U.”. Pe baza informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se
justifică recunoașterea „Servicio de Certificación CAAE S.L.U.” pentru categoriile de produse A și D în ceea ce
privește Bolivia, Ecuador, Mexic, Maroc, Peru și Turcia.

(27)

Comisia a primit și a examinat o cerere de includere în lista din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008
din partea „Tse-Xin Organic Certification Corporation”. Pe baza informațiilor primite, Comisia a concluzionat că
se justifică recunoașterea „Tse-Xin Organic Certification Corporation” pentru categoriile de produse A și D în ceea
ce privește Taiwan.

(28)

DAkkS, o organizație de acreditare în sectorul agriculturii ecologice, a informat Comisia că a decis să suspende
acreditarea acordată „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)”. În temeiul articolului 12 alineatul (1)
litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008, Comisia poate suspenda, în orice moment, intrarea unui
organism de control din lista cuprinsă în anexa IV la regulamentul respectiv, fie în lumina informațiilor primite,
fie în cazul în care organismul de control nu a furnizat informațiile solicitate. „Egyptian Center of Organic
Agriculture (ECOA)” a fost invitată de Comisie să furnizeze un certificat de acreditare valabil și să ia măsuri de
remediere corespunzătoare și în timp util în conformitate cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 834/2007, dar nu
a răspuns în mod satisfăcător până la termenul-limită stabilit. Așadar, includerea „Egyptian Center of Organic
Agriculture (ECOA)” în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 ar trebui suspendată până la furnizarea
unor informații satisfăcătoare.

(29)

În anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2017/872 al Comisiei (*), „IMOcert Latinoamérica Ltda” figurează ca organism de control
recunoscut pentru categoriile de produse A și B în ceea ce privește Argentina și pentru categoria de produse A în
ceea ce privește Costa Rica. Deoarece Argentina și Costa Rica sunt enumerate în anexa III la Regulamentul (CE)
nr. 1235/2008 pentru categoriile de produse A și B și, respectiv, pentru categoria de produse A, „IMOcert
Latinoamérica Ltda” nu ar fi putut fi recunoscută pentru respectivele țări și pentru respectivele categorii de
produse în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (b)
din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008. Așadar, ar trebui eliminată recunoașterea pentru respectivele categorii de
produse în ceea ce privește țările menționate. „IMOcert Latinoamérica Ltda” fusese invitată de Comisie să nu
certifice produse încadrate în respectivele categorii de produse pe baza referirii eronate la respectivele categorii de
produse în ceea ce privește Argentina și Costa Rica.

(1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/872 al Comisiei din 22 mai 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor
ecologice din țări terțe (JO L 134, 23.5.2017, p. 6).
(*) Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999 și cu Avizul CIJ privind
declarația de independență a Kosovo.
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(30)

Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2016/1842 al Comisiei (1), conține noul model de certificat de inspecție pentru importul produselor
ecologice în cadrul sistemului de certificare electronică, la care se face trimitere la articolul 13 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1235/2008. În această anexă, nota privind căsuța 12 a certificatului face referire în mod
eronat la căsuța 24 în loc de căsuța 21. Această eroare ar trebui rectificată.

(31)

Prin urmare, anexele III, IV și V la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 ar trebui modificate și rectificate în
consecință.

(32)

Eliminarea „IMOcert Latinoamérica Ltda” ar trebui să se aplice retroactiv de la data intrării în vigoare a Regula
mentului de punere în aplicare (UE) 2017/872, iar eliminarea „IMOswiss AG” ar trebui să se aplice de la
1 ianuarie 2018.

(33)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru producția ecologică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 se modifică după cum urmează:
1. Anexa III se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.
2. Anexa IV se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.
3. Anexa V se rectifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Punctul 12 din anexa II se aplică începând cu 12 iunie 2017.
Punctul 13 din anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 14 decembrie 2017.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

(1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1842 al Comisiei din 14 octombrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 1235/2008 în ceea ce privește certificatul de inspecție electronic pentru produsele ecologice importate și anumite alte elemente,
precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 în ceea ce privește cerințele referitoare la produsele ecologice conservate
sau prelucrate și la transmiterea informațiilor (JO L 282, 19.10.2016, p. 19).
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ANEXA I

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 se modifică după cum urmează:
1. Intrarea referitoare la Costa Rica se modifică după cum urmează:
(a) la punctul 5, rândul referitor la numărul de cod CR-BIO-001 se elimină, iar rândurile referitoare la numerele de
cod CR-BIO-002, CR-BIO-004 și CR-BIO-006 se înlocuiesc cu următoarele:
„CR-BIO-002

Kiwa BCS Costa Rica Limitada

www.kiwa.lat

CR-BIO-004

Control Union Perú

www.cuperu.com

CR-BIO-006

PrimusLabs.com CR S.A.

www.primusauditingops.com”

(b) punctul 6 se înlocuiește cu următorul text:
„6. Organisme care eliberează certificate: aceleași organisme ca la punctul 5.”
2. În intrarea referitoare la Japonia, punctul 5 se modifică după cum urmează:
(a) rândurile referitoare la numerele de cod JP-BIO-001, JP-BIO-007 și JP-BIO-018 se înlocuiesc cu următorul text:
„JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic
Agriculture Society, HOAS

www.hyoyuken.org

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan Co., Ltd

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_
list.html

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org/index.html”

(b) se adaugă următoarele rânduri:
„JP-BIO-036

Japan Food Research Laboratories

http://www.jfrl.or.jp/jas.html

JP-BIO-037

Leafearth Company

http://www.leafearth.jp/”

3. În intrarea referitoare la Noua Zeelandă, punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:
„4. Autoritatea competentă: Ministry for Primary Industries (MPI)
http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/”
4. Intrarea referitoare la Republica Coreea se modifică după cum urmează:
(a) la punctul 5 se adaugă următorul rând:
„KR-ORG-024 Industry-Academic Cooperation
Foundation, SCNU
(b) punctul 7 se înlocuiește cu următorul text:
„7. Data limită de includere: nespecificată.”

http://siacf.scnu.ac.kr/web/siacf/home”
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ANEXA II

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 se modifică și se rectifică după cum urmează:
1. În întreaga anexă, la punctul 5 al tuturor intrărilor, data de „30 iunie 2018” se înlocuiește cu „30 iunie 2021”.
2. În intrarea referitoare la „Albinspekt”, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:
„1. Adresă: «Rr. Kavajes», Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43 (Perballe pallatit me shigjeta), Tirana, Albania”.
3. După intrarea referitoare la „Balkan Biocert Skopje”, se adaugă următoarea intrare nouă:
„«BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.»
1. Adresă: Atatürk Mahallesi 1014 Sokak No:9/5, 35920 Selçuk- ZMR, Turcia
2. Adresa de internet: http://basakekolojik.com.tr
3. Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:
Categoria de produse
Număr de cod

TU-BIO-175

Țara terță

Turcia

A

B

C

D

E

F

x

—

—

x

—

—

4. Excepții: produse în conversie și vin.
5. Data limită de includere: 30 iunie 2021.”
4. După intrarea referitoare la „Bioagricert S.r.l.”, se adaugă următoarea intrare nouă:
„«BIOCert Indonesia»
1. Adresă: Jl. Perdana Raya Budi Agung Ruko A1 Cimanggu Residence, 16165 Bogor, Indonezia
2. Adresa de internet: http://www.biocert.co.id
3. Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:
Categoria de produse
Număr de cod

ID-BIO-176

Țara terță

Indonezia

A

B

C

D

E

F

x

—

—

x

—

—

4. Excepții: produse în conversie și vin.
5. Data limită de includere: 30 iunie 2021.”
5. În intrarea referitoare la „Bio.inspecta AG”, la punctul 3, se introduc următoarele rânduri, în ordinea numerelor de
cod:

„AF-BIO-161

Afganistan

x

—

—

x

—

—

CN-BIO-161

China

x

—

—

x

—

—

NP-BIO-161

Nepal

x

—

—

x

—

—”
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6. După intrarea referitoare la „Bio Latina Certificadora”, se adaugă următoarea intrare nouă:
„«Bolicert Ltd»,
1. Adresă: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia
2. Adresa de internet: http://www.bolicert.org
3. Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:
Categoria de produse
Număr de cod

BO-BIO-126

Țara terță

Bolivia

A

B

C

D

E

F

x

—

—

x

—

—

4. Excepții: produse în conversie și vin.
5. Data limită de includere: 30 iunie 2021.”
7. În intrarea referitoare la „CCPB Srl”:
(a) la punctul 3, se introduc următoarele rânduri, în ordinea numerelor de cod:
„AE-BIO-102

Emiratele Arabe Unite

x

x

—

x

x

x

AF-BIO-102

Afganistan

x

—

—

x

—

—

AL-BIO-102

Albania

x

x

—

x

x

x

AM-BIO-102

Armenia

x

—

—

x

—

—

AZ-BIO-102

Azerbaidjan

x

x

—

x

x

—

BY-BIO-102

Belarus

x

—

—

x

x

—

DZ-BIO-102

Algeria

x

x

—

x

x

x

ET-BIO-102

Etiopia

x

—

—

x

—

—

GH-BIO-102

Ghana

x

—

—

x

—

—

KG-BIO-102

Kârgâzstan

x

x

—

x

x

—

KZ-BIO-102

Kazahstan

x

—

—

x

x

—

MD-BIO-102

Moldova

x

—

—

x

x

—

NG-BIO-102

Nigeria

x

—

—

x

—

—

QA-BIO-102

Qatar

x

x

—

x

—

—

RS-BIO-102

Serbia

x

—

—

x

x

—

RU-BIO-102

Rusia

x

—

—

x

x

—

SN-BIO-102

Senegal

x

—

—

x

—

—

TH-BIO-102

Thailanda

x

—

—

x

x

—

TJ-BIO-102

Tadjikistan

x

—

—

x

x

—

TM-BIO-102

Turkmenistan

x

—

—

x

x

—

L 333/36

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

15.12.2017

UA-BIO-102

Ucraina

x

x

—

x

x

—

UG-BIO-102

Uganda

x

—

—

—

—

—

UZ-BIO-102

Uzbekistan

x

—

—

x

—

—

ZA-BIO-102

Africa de Sud

x

x

—

x

x

x”

(b) în rândul referitor la Tunisia, se adaugă un „x” în coloana D;
(c) punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:
„4. Excepții: produse în conversie și produse vizate de anexa III.”
8. Intrarea referitoare la „Control Union Certifications” se modifică după cum urmează:
(a) la punctul 3, se introduc următoarele rânduri, în ordinea numerelor de cod:
„AU-BIO-149

Australia

—

x

x

x

x

—

BN-BIO-149

Brunei

x

x

x

x

x

x

CK-BIO-149

Insulele Cook

x

x

x

x

x

x

GD-BIO-149

Grenada

x

x

x

x

x

x

GE-BIO-149

Georgia

x

x

x

x

x

x

GY-BIO-149

Guyana

x

x

x

x

x

x

JO-BIO-149

Iordania

x

x

x

x

x

x

KW-BIO-149

Kuweit

x

x

x

x

x

x

LB-BIO-149

Liban

x

x

x

x

x

x

NZ-BIO-149

Noua Zeelandă

—

—

x

—

x

—

PF-BIO-149

Polinezia Franceză

x

x

x

x

x

x

PG-BIO-149

Papua-Noua Guinee

x

x

x

x

x

x

SC-BIO-149

Seychelles

x

x

x

x

x

x

ST-BIO-149

São Tomé și Principe

x

x

x

x

x

x

TJ-BIO-149

Tadjikistan

x

x

x

x

x

x

TM-BIO-149

Turkmenistan

x

x

x

x

x

x

TN-BIO-149

Tunisia

—

x

—

—

—

—

TO-BIO-149

Tonga

—

x

—

—

—

—

TV-BIO-149

Tuvalu

—

—

—

—

—

x

VE-BIO-149

Venezuela

x

x

x

x

x

x”

(b) punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:
„4. Excepții: produse în conversie și produse vizate de anexa III.”
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9. În intrarea referitoare la „Ecocert SA”, punctul 3 se modifică după cum urmează:
(a) se introduce următorul rând, în ordinea numerelor de cod:
„AR-BIO-154

Argentina

—

—

—

x

x

—”

(b) în rândurile referitoare la Georgia și Mozambic, se adaugă un „x” în coloana E;
(c) în rândurile referitoare la Japonia, Kârgâzstan și Zimbabwe, se adaugă un „x” în coloana B;
(d) în rândurile referitoare la Paraguay și Uruguay, se adaugă un „x” în coloana F.
10. Intrarea referitoare la „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certifi
cation Services (QCS)” se modifică după cum urmează:
(a) la punctul 3, se introduc următoarele rânduri, în ordinea numerelor de cod:
„BO-BIO-144

Bolivia

x

—

—

x

—

—

CL-BIO-144

Chile

x

—

x

x

x

—

CO-BIO-144

Columbia

x

—

—

x

—

—

CR-BIO-144

Costa Rica

—

—

—

—

x

—

LA-BIO-144

Laos

x

—

—

x

—

—

US-BIO-144

Statele Unite

—

—

x

x

—

—”

(b) punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:
„4. Excepții: produse în conversie, vin și produse vizate de anexa III.”
11. Intrarea referitoare la „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)” se elimină.
12. În intrarea referitoare la „IMOcert Latinoamérica Ltda.”, la punctul 3, rândurile referitoare la Argentina și Costa
Rica se înlocuiesc cu următorul text:
„AR-BIO-123

Argentina

—

—

—

x

—

—

CR-BIO-123

Costa Rica

—

x

—

x

—

—”

13. Intrarea referitoare la „IMOswiss AG” se elimină.
14. În intrarea referitoare la „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:
„2. Adresa de internet: www.kiwabcs-oeko.com”
15. În intrarea referitoare la „Letis S.A”, la punctul 3, se introduc următoarele rânduri, în ordinea numerelor de cod:
„AF-BIO-135

Afganistan

x

—

x

—

—

ET-BIO-135

Etiopia

x

—

x

—

—

IR-BIO-135

Iran

x

—

x

—

—

KZ-BIO-135

Kazahstan

x

—

x

—

—
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MD-BIO-135

Moldova

x

—

x

—

—

PK-BIO-135

Pakistan

x

—

x

—

—

RU-BIO-135

Rusia

x

—

x

—

—

TJ-BIO-135

Tadjikistan

x

—

x

—

—

TR-BIO-135

Turcia

x

—

x

—

—

UA-BIO-135

Ucraina

x

—

x

—

—”

16. Intrarea referitoare la „Organic agriculture certification Thailand” se modifică după cum urmează:
(a) denumirea se înlocuiește cu următoarea:
„«Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)»”;
(b) punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:
„1. Adresă: 102 Moo 2, Soi Ngamwongwan 23, Ngamwongwan Road, Muang District, Nonthaburi 11000,
Thailanda”.
17. În intrarea referitoare la „Organic Control System”, la punctul 3, se introduce următorul rând, în ordinea
numerelor de cod:
„BA-BIO-162

Bosnia și Herțegovina

x

—

—

x

—

—”

18. Intrarea referitoare la „Organic Standard” se modifică după cum urmează:
(a) la punctul 3, în rândurile referitoare la Kârgâzstan, Kazahstan, Moldova și Rusia, se adaugă un „x” în coloana B;
(b) punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:
„4. Excepții: produse în conversie.”
19. În intrarea referitoare la „Organska Kontrola”, la punctul 3, se introduce următorul rând, în ordinea numerelor de
cod:
„XK-BIO-101

Kosovo (*)

x

x

—

x

—

—

(*) Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999 și cu Avizul CIJ pri
vind declarația de independență a Kosovo.”

20. În intrarea referitoare la „ORSER”, la punctul 3, se introduc următoarele rânduri, în ordinea numerelor de cod:
„AZ-BIO-166

Azerbaidjan

x

—

—

x

—

—

BA-BIO-166

Bosnia și Herțegovina

x

—

—

x

—

—

GE-BIO-166

Georgia

x

—

—

x

—

—

IR-BIO-166

Iran

x

—

—

x

—

—

KG-BIO-166

Kârgâzstan

x

—

—

x

—

—

KZ-BIO-166

Kazahstan

x

—

—

x

—

—

NP-BIO-166

Nepal

x

—

—

x

—

—”
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21. După intrarea referitoare la „Quality Partner”, se adaugă următoarea intrare nouă:
„«Servicio de Certificación CAAE S.L.U.»
1. Adresă: Avenida Emilio Lemos, 2 mod. 603, 41020 Seville, Spania
2. Adresa de internet: http://www.caae.es
3. Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:
Categoria de produse
Număr de cod

Țara terță
A

B

C

D

E

F

BO-BIO-178

Bolivia

x

—

—

x

—

—

EC-BIO-178

Ecuador

x

—

—

x

—

—

MA-BIO-178

Maroc

x

—

—

x

—

—

MX-BIO-178

Mexic

x

—

—

x

—

—

PE-BIO-178

Peru

x

—

—

x

—

—

TR-BIO-178

Turcia

x

—

—

x

—

—

4. Excepții: produse în conversie.
5. Data limită de includere: 30 iunie 2021.”
22. După intrarea referitoare la „Suolo e Salute srl”, se adaugă următoarea intrare nouă:
„«Tse-Xin Organic Certification Corporation»
1. Adresă: 7F., No.75, Sec.4, Nanjing E. R., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.P.R.)
2. Adresa de internet: http://www.tw-toc.com/en
3. Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:
Categoria de produse
Număr de cod

TW-BIO-174

Țara terță

Taiwan

4. Excepții: produse în conversie și vin.
5. Data limită de includere: 30 iunie 2021.”

A

B

C

D

E

F

x

—

—

x

—

—
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ANEXA III

În anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008, în nota privind căsuța 12, referirea la „căsuța 24” se înlocuiește cu
„căsuța 21”.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2330 AL COMISIEI
din 14 decembrie 2017
privind autorizarea substanțelor carbonat de fier (II), clorură de fier (III) hexahidrat, sulfat de
fier (II) monohidrat, sulfat de fier (II) heptahidrat, fumarat de fier (II), chelat de fier (II) al
aminoacizilor hidrat, chelat de fier (II) al hidrolizatelor de proteine și chelat de fier (II) al glicinei
hidrat ca aditivi pentru hrana tuturor speciilor de animale, precum și a dextranului de fier ca aditiv
pentru hrana purceilor, și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1334/2003 și (CE) nr. 479/2006
(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, precum și
motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații. Articolul 10 din regulamentul respectiv prevede
reevaluarea aditivilor autorizați în temeiul Directivei 70/524/CEE a Consiliului (2).

(2)

Compușii de fier clorură ferică hexahidrat, oxid feric, carbonat feros, chelat feros al aminoacizilor hidrat, chelat
feros al glicinei hidrat, fumarat feros, sulfat feros heptahidrat și sulfat feros monohidrat au fost autorizați fără
limită de timp prin Regulamentul (CE) nr. 1334/2003 al Comisiei (3) și prin Regulamentul (CE) nr. 479/2006 al
Comisiei (4), în conformitate cu Directiva 70/524/CEE. Substanțele respective au fost înscrise ulterior în Registrul
aditivilor pentru hrana animalelor ca produse existente, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 coroborat cu articolul 7 din
același regulament, au fost transmise cereri de reevaluare a substanțelor clorură ferică hexahidrat, oxid feric,
carbonat feros, chelat feros al aminoacizilor hidrat, chelat feros al glicinei hidrat, fumarat feros, sulfat feros
heptahidrat și sulfat feros monohidrat ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale. În plus, în conformitate cu
articolul 7 din respectivul regulament, s-a transmis o cerere vizând dextranul de fier ca aditiv în hrana purceilor.
Solicitanții au cerut ca aditivii respectivi să fie clasificați în categoria „aditivi nutriționali”. Cererile au fost însoțite
de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE)
nr. 1831/2003.

(4)

Din considerații de ordin științific, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară („autoritatea”)
a recomandat, în avizele sale din 19 iunie 2013 (5), 30 ianuarie 2014 (6), 5 martie 2014 (7), 28 aprilie 2014 (8) și
27 ianuarie 2016 (9), să se modifice denumirea „feric” ca fier (III) și denumirea „feros” ca fier (II), pentru a se evita
potențialele neînțelegeri. Autoritatea a recomandat, de asemenea, divizarea chelatului de fier (II) al aminoacizilor
în următoarele două grupuri, având în vedere caracteristicile sale chimice: chelat de fier (II) al aminoacizilor hidrat
și chelat de fier (II) al hidrolizatelor de proteine.

(5)

Autoritatea a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, carbonatul de fier (II), clorura de fier (III)
hexahidrat, sulfatul de fier (II) monohidrat, sulfatul de fier (II) heptahidrat, fumaratul de fier (II), chelatul de
fier (II) al aminoacizilor hidrat, chelatul de fier (II) al hidrolizatelor de proteine și chelatul de fier (II) al glicinei
hidrat nu au efecte adverse asupra sănătății animale, asupra siguranței consumatorului și asupra mediului. Având

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 29.
(2) Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 270, 14.12.1970, p. 1).
(3) Regulamentul (CE) nr. 1334/2003 al Comisiei din 25 iulie 2003 de modificare a condițiilor de autorizare a unui număr de aditivi în
furaje, care fac parte din grupa de oligoelemente (JO L 187, 26.7.2003, p. 11).
(4) Regulamentul (CE) nr. 479/2006 al Comisiei din 23 martie 2006 privind autorizarea anumitor aditivi aparținând grupei compușilor de
oligoelemente (JO L 86, 24.3.2006, p. 4).
(5) EFSA Journal 2013;11(7):3287.
(6) EFSA Journal 2014;12(2):3566.
(7) EFSA Journal 2014;12(3):3607.
(8) EFSA Journal 2015;13(5):4109.
(9) EFSA Journal 2016;14(2):4396.
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în vedere capacitățile de a fi iritanți pentru piele, ochi și căile respiratorii din cauza prezenței nichelului în fiecare
compus de fier (II) și de fier (III), ar trebui luate măsuri de protecție adecvate în ceea ce privește manipularea
aditivilor în cauză și a preamestecurilor care îi conțin, pentru a se evita apariția unor probleme de siguranță
pentru utilizatori.
(6)

În avizele sale din 24 ianuarie 2017 (1), autoritatea a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, dextranul
de fier nu are efecte adverse asupra sănătății animale, asupra siguranței consumatorului și asupra mediului și că
nu vor apărea probleme de siguranță pentru utilizatori, cu condiția să se ia măsurile de protecție corespun
zătoare.

(7)

Autoritatea a concluzionat în plus că substanțele carbonat de fier (II), clorură de fier (III) hexahidrat, sulfat de
fier (II) monohidrat, sulfat de fier (II) heptahidrat, fumarat de fier (II), chelat de fier (II) al aminoacizilor hidrat,
chelat de fier (II) al hidrolizatelor de proteine, chelat de fier (II) al glicinei hidrat și dextran de fier sunt surse
efective de fier; cu toate acestea, biodisponibilitatea carbonatului de fier (II) variază în mod semnificativ și este
considerată mai mică decât a sulfatului de fier (II). Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice de
monitorizare ulterioară introducerii pe piață. Ea a verificat, de asemenea, rapoartele privind metoda de analiză
a aditivilor destinați hranei animalelor, transmise de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE)
nr. 1831/2003.

(8)

Evaluarea substanțelor carbonat de fier (II), clorură de fier (III) hexahidrat, sulfat de fier (II) monohidrat, sulfat de
fier (II) heptahidrat, fumarat de fier (II), chelat de fier (II) al aminoacizilor hidrat, chelat de fier (II) al hidrolizatelor
de proteine și chelat de fier (II) al glicinei hidrat ca aditivi pentru hrana tuturor speciilor de animale, precum și
a dextranului de fier ca aditiv pentru hrana purceilor, arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare, astfel cum
sunt menționate la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, cu excepția apei potabile. În consecință,
utilizarea acestor substanțe ar trebui să fie autorizată astfel cum se specifică în anexa la prezentul regulament, iar
utilizarea lor împreună cu apa potabilă ar trebui să fie interzisă.

(9)

Ca urmare a acordării unor noi autorizații pentru „clorura ferică, hexahidrat”, „carbonatul feros”, „chelatul feros al
aminoacizilor, hidrat”, „fumaratul feros”, „sulfatul feros, heptahidrat”, „sulfatul feros, monohidrat” și „chelatul feros
al glicinei, hidrat” prin prezentul regulament și a refuzării autorizației pentru „oxidul feric”, rubricile referitoare la
respectivele substanțe din Regulamentele (CE) nr. 479/2006 și (CE) nr. 1334/2003 ar trebui să fie eliminate.

(10)

Deoarece autoritatea nu s-a putut pronunța în avizele sale din 24 mai 2016 (2) cu privire la siguranța oxidului
feric pentru speciile vizate, aditivul și hrana pentru animale care îl conține ar trebui să fie retrase de pe piață cât
mai curând posibil. Cu toate acestea, din motive practice, ar trebui permisă o perioadă limitată de tranziție pentru
retragerea de pe piață a produselor în cauză, pentru ca operatorii să poată respecta în mod adecvat obligația de
retragere.

(11)

Deoarece niciun motiv din domeniul siguranței nu impune aplicarea imediată a modificărilor condițiilor de
autorizare a substanțelor clorură ferică hexahidrat, carbonat feros, chelat feros al aminoacizilor hidrat, chelat feros
al glicinei hidrat, fumarat feros, sulfat feros heptahidrat și sulfat feros monohidrat, astfel cum sunt autorizate prin
Regulamentul (CE) nr. 1334/2003 și prin Regulamentul (CE) nr. 479/2006, este adecvat să se prevadă o perioadă
de tranziție pentru a permite părților interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care decurg din
autorizare.

(12)

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
Substanțele specificate în anexă, aparținând categoriei „aditivi nutriționali” și grupei funcționale „compuși de oligoe
lemente”, sunt autorizate ca aditivi în hrana animalelor, în condițiile prevăzute în anexa respectivă.
(1) EFSA Journal 2017;15(2):4701.
(2) EFSA Journal 2016;14(6):4508.
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Articolul 2
Condiții speciale de utilizare
Substanțele autorizate specificate în anexă ca aditivi care aparțin categoriei „aditivi nutriționali” și grupei funcționale
„compuși de oligoelemente” nu se utilizează în apa de băut.

Articolul 3
Refuzare
Autorizația pentru oxidul feric se refuză, iar substanța nu mai poate fi utilizată ca aditiv nutrițional în hrana animalelor.

Articolul 4
Modificare a Regulamentului (CE) nr. 1334/2003
În anexa la Regulamentul (CE) nr. 1334/2003, din rubrica E1 referitoare la elementul Fier-Fe, următorii aditivi, formulele
lor chimice și descrierea lor se elimină: „clorură ferică, hexahidrat”, „carbonat feros”, „chelat feros al aminoacizilor,
hidrat”, „fumarat feros”, „sulfat feros, heptahidrat”, „sulfat feros, monohidrat” și „oxid feric”.

Articolul 5
Modificare a Regulamentului (CE) nr. 479/2006
În anexa la Regulamentul (CE) nr. 479/2006, rubrica E1 referitoare la aditivul „chelat de fier format cu glicină, hidratat”
se elimină.

Articolul 6
Măsuri tranzitorii
(1) Substanțele „clorură ferică, hexahidrat”, „carbonat feros”, „chelat feros al aminoacizilor, hidrat”, „chelat de fier
format cu glicină, hidratat”, „fumarat feros”, „sulfat feros, heptahidrat”, „oxid feric” și „sulfat feros, monohidrat”, astfel
cum au fost autorizate prin Regulamentul (CE) nr. 1334/2003 și prin Regulamentul (CE) nr. 479/2006, precum și
preamestecurile care conțin substanțele respective, care sunt produse și etichetate înainte de 4 iulie 2018 în conformitate
cu normele aplicabile înainte de 4 ianuarie 2018, pot fi în continuare introduse pe piață și utilizate până la epuizarea
stocurilor existente.
(2) Materiile prime destinate hranei animalelor și hrana combinată destinată animalelor care conțin substanțele
menționate la alineatul (1), care sunt produse și etichetate înainte de 4 ianuarie 2019 în conformitate cu normele
aplicabile înainte de 4 ianuarie 2018, pot fi în continuare introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor
existente dacă sunt destinate animalelor de la care se obțin alimente.
(3) Materiile prime destinate hranei animalelor și hrana combinată destinată animalelor care conțin substanțele
menționate la alineatul (1), care sunt produse și etichetate înainte de 4 ianuarie 2020 în conformitate cu normele
aplicabile înainte de 4 ianuarie 2018, pot fi în continuare introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor
existente dacă sunt destinate animalelor de la care nu se obțin alimente.

Articolul 7
Intrare în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

L 333/44

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 14 decembrie 2017.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2331 AL COMISIEI
din 14 decembrie 2017
de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea „La Clape” (DOP)
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 99,
întrucât:
(1)

În conformitate cu articolul 97 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, Comisia a examinat
cererea de înregistrare a denumirii „La Clape”, depusă de Franța, și a publicat-o în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene (2).

(2)

Comisia nu a primit nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 98 din Regulamentul (UE)
nr. 1308/2013.

(3)

În conformitate cu articolul 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, denumirea „La Clape” ar trebui protejată și
înscrisă în registrul menționat la articolul 104 din respectivul regulament.

(4)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Denumirea „La Clape” (DOP) este protejată.
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, 14 decembrie 2017.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) JO C 259, 9.8.2017, p. 3.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2332 AL COMISIEI
din 14 decembrie 2017
privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a cincisprezecea invitație
parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2016/2080
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) 2016/1240 al Comisiei din 18 mai 2016 de stabilire
a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce
privește intervenția publică și ajutorul pentru depozitarea privată (2), în special articolul 32,
întrucât:
(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080 al Comisiei (3) a deschis vânzările de lapte praf degresat prin
procedură de licitație.

(2)

Având în vedere ofertele primite pentru a cincisprezecea invitație parțială de participare la licitație, este necesar să
nu se stabilească un preț minim de vânzare.

(3)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
În ceea ce privește a cincisprezecea invitație parțială de participare la licitație pentru vânzările de lapte praf degresat în
cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080, pentru care perioada în
care trebuiau depuse oferte s-a încheiat la 12 decembrie 2017, nu s-a stabilit un preț minim de vânzare.
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, 14 decembrie 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 206, 30.7.2016, p. 71.
(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080 al Comisiei din 25 noiembrie 2016 de deschidere a vânzărilor de lapte praf degresat
prin procedură de licitație (JO L 321, 29.11.2016, p. 45).
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DECIZII
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2333 A COMISIEI
din 13 decembrie 2017
de determinare a limitelor cantitative și de alocare a cotelor, aferente perioadei 1 ianuarie31 decembrie 2018, pentru substanțele reglementate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009
al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon
[notificată cu numărul C(2017) 8317]
(Numai textele în limbile cehă, croată, engleză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, malteză, neerlandeză,
polonă, portugheză și spaniolă sunt autentice)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009
privind substanțele care diminuează stratul de ozon (1), în special articolul 10 alineatul (2) și articolul 16 alineatul (1),
întrucât:
(1)

Punerea în liberă circulație în Uniune a substanțelor reglementate importate este supusă unor limite cantitative.

(2)

Comisia trebuie să determine aceste limite și să aloce cote întreprinderilor.

(3)

În plus, Comisia trebuie să determine cantitățile de substanțe reglementate, altele decât hidroclorofluorocarburile,
la care se poate recurge pentru utilizările esențiale de laborator și analitice, precum și întreprinderile care pot
folosi aceste cantități.

(4)

Determinarea cotelor alocate pentru utilizări esențiale de laborator și analitice trebuie să garanteze respectarea
limitelor cantitative prevăzute la articolul 10 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009, prin aplicarea
Regulamentului (UE) nr. 537/2011 al Comisiei (2). Deoarece limitele cantitative respective includ cantitățile de
hidroclorofluorocarburi pentru care s-au acordat licențe pentru utilizări de laborator și analitice, această alocare
ar trebui să acopere, de asemenea, producția și importul de hidroclorofluorocarburi pentru utilizările menționate.

(5)

Comisia a publicat un aviz adresat întreprinderilor care intenționează să importe în Uniunea Europeană sau să
exporte din Uniunea Europeană, în 2018, substanțe reglementate care diminuează stratul de ozon și, respectiv,
întreprinderilor care intenționează să producă sau să importe în 2018 aceste substanțe pentru utilizări de
laborator și analitice (3), primind în urma acestuia declarații privind importurile planificate pentru anul 2018.

(6)

Ar trebui să se determine limitele cantitative și cotele pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, conform
ciclului de raportare anuală prevăzut de Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de
ozon.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 25
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009,

(1) JO L 286, 31.10.2009, p. 1.
(2) Regulamentul (UE) nr. 537/2011 al Comisiei din 1 iunie 2011 privind mecanismul de alocare a cantităților de substanțe reglementate
autorizate pentru utilizări de laborator și analitice în Uniune în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și
al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon (JO L 147, 2.6.2011, p. 4).
(3) JO C 43, 10.2.2017, p. 5.
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Limite cantitative pentru punerea în liberă circulație
Cantitățile de substanțe reglementate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 care pot fi puse în liberă circulație
în Uniune în 2018 din surse aflate în afara Uniunii sunt următoarele:
Cantitate [în kg ponderate în funcție de poten
țialul de diminuare a stratului de ozon (ODP)]

Substanțe reglementate

Grupa I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 și 115) și grupa II (alte clo
rofluorocarburi complet halogenate)

2 616 350,00

Grupa III (haloni)

18 566 550,00

Grupa IV (tetraclorură de carbon)

22 330 561,00

Grupa V (1,1,1-tricloretan)

1 700 000,00

Grupa VI (bromură de metil)

480 720,00

Grupa VII (hidrobromofluorocarburi)

4 630,35

Grupa VIII (hidroclorofluorocarburi)

5 635 808,00

Grupa IX (bromclormetan)

324 024,00

Articolul 2
Alocarea cotelor pentru punerea în liberă circulație
(1) Cotele pentru clorofluorocarburile 11, 12, 113, 114 și 115 și pentru alte clorofluorocarburi complet halogenate
se alocă, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, întreprinderilor indicate în anexa I, pentru scopurile
menționate în aceeași anexă.
(2) Cotele pentru haloni se alocă, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, întreprinderilor indicate în anexa II,
pentru scopurile menționate în aceeași anexă.
(3) Cotele pentru tetraclorura de carbon se alocă, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, întreprinderilor
indicate în anexa III, pentru scopurile menționate în aceeași anexă.
(4) Cotele pentru 1,1,1-tricloretan se alocă, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, întreprinderilor indicate
în anexa IV, pentru scopurile menționate în aceeași anexă.
(5) Cotele pentru bromura de metil se alocă, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, întreprinderilor indicate
în anexa V, pentru scopurile menționate în aceeași anexă.
(6) Cotele pentru hidrobromofluorocarburi se alocă, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, întreprinderilor
indicate în anexa VI, pentru scopurile menționate în aceeași anexă.
(7) Cotele pentru hidroclorofluorocarburi se alocă, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, întreprinderilor
indicate în anexa VII, pentru scopurile menționate în aceeași anexă.
(8) Cotele pentru bromclormetan se alocă, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, întreprinderilor indicate
în anexa VIII, pentru scopurile menționate în aceeași anexă.
(9)

Cotele individuale ale întreprinderilor sunt stabilite în anexa IX.
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Articolul 3
Cote pentru utilizări de laborator și analitice
Cotele pentru importul și producția de substanțe reglementate pentru utilizări de laborator și analitice în anul 2018 se
alocă întreprinderilor indicate în anexa X.
Cantitățile maxime care pot fi produse sau importate în anul 2018 pentru utilizări de laborator și analitice, alocate
întreprinderilor respective, sunt stabilite în anexa XI.

Articolul 4
Perioada de valabilitate
Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2018 și expiră la 31 decembrie 2018.

Articolul 5
Destinatari
Prezenta decizie se adresează următoarelor întreprinderi:
1

2D Technologies Ltd
Fletton Avenue
Peterbrough
Regatul Unit

2

Abcr GmbH
Im Schlehert 10
76187 Karlsruhe
Germania

3

AGC Chemicals Europe, Ltd.
York House, Hillhouse International
FY5 4QD Thornton Cleveleys
Regatul Unit

4

Albemarle Europe SPRL
Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 9
B-1348 Louvain-la-Neuve
Belgia

5

ARKEMA FRANCE
Rue Estienne d'Orves 420
92705 Colombes Cedex
Franța

6

ATELIERS BIGATA SASU
Rue Jean-Baptiste Perrin 10
33320 Eysines
Franța

7

BASF Agri-Production S.A.S.
Rue de Verdun 32
76410 Saint-Aubin Les Elbeuf
Franța

8

Baxter S.A.
Boulevard René Branquart 80
7860 Lessines
Belgia

9

Bayer CropScience AG
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim
Germania

10

Biovit d.o.o.
Matka Laginje 13
HR-42000 Varazdin
Croația

11

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG
Buetzflether Sand 2
21683 Stade
Germania

12

Butterworth Laboratories Ltd
Waldegrave Road 54-56
TW118NY London
Regatul Unit

13

Ceram Optec SIA
Skanstes street 7 K-1
LV-1013 Riga
Letonia

14

Chemours Netherlands B.V.
Baanhoekweg 22
3313LA Dordrecht
Țările de Jos
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15

Daikin Refrigerants Europe GmbH
Industriepark Höchst
65926 Frankfurt am Main
Germania

16

DIVERCHIM SA
Rue du Noyer, Zac du Moulin 6
95700 Roissy en France
Franța

17

Dyneon GmbH
Industrieparkstr. 1
84508 Burgkirchen
Germania

18

EAF protect s.r.o.
Karlovarská 131/50
35002 Cheb 2
Republica Cehă

19

ESTO Cheb s.r.o.
Palackého 2087/8A
35002 Cheb
Republica Cehă

20

F-Select GmbH
Grosshesseloherstr. 18
81479 Munich
Germania

21

Fire Fighting Enterprises Ltd
Hunting Gate 9
SG4 0TJ Hitchin
Regatul Unit

22

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH
Ruhrstr. 113
22761 Hamburg
Germania

23

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI
Via Ferri Rocco 32
70022 Altamura
Italia

24

GlaxoSmithKline
Cobden Street
DD10 8EA Montrose
Regatul Unit

25

Halon & Refrigerant Services Ltd
J Reid Trading Estate, Factory Road
CH5 2QJ Sandycroft
Regatul Unit

26

Honeywell Fluorine Products Europe BV
Laarderhoogtweg 18
1101 EA Amsterdam
Țările de Jos

27

Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH
Wunstorfer Str. 40
30926 Seelze
Germania

28

Hovione FarmaCiencia SA
Quinta de S. Pedro - Sete Casas
2674-506 Loures
Portugalia

29

Hudson Technologies Europe S.r.l.
Via delle Macere 20
00060 Formello
Italia

30

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A.
Koningin Wilhelminaplein 30
1062 KR Amsterdam
Țările de Jos

31

INTERGEO LTD
INDUSTRIAL PARK OF THERMI
57001 Thessaloniki
Grecia

32

Labmix24 GmbH
Jonas-Elkan-Weg 4
46499 Hamminkeln
Germania

33

LABORATORIOS MIRET S.A.
Geminis 4
08228 Terrassa
Spania

34

LGC Standards GmbH
Mercatorstr. 51
46485 Wesel
Germania

35

Ludwig-Maximilians-University
Butenadtstr. 5-13 (HAUS D)
DE-81377 Munich
Germania

36

Lyontech Engineering Ltd
Manor Industrial Estate 39
CH6 5UY Flint
Regatul Unit
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37

Mebrom NV
Antwerpsesteenweg 45
2830 Willebroek
Belgia

38

Merck KGaA
Frankfurter Strasse 250
64293 Darmstadt
Germania

39

Meridian Technical Services Limited
Hailey Road 14
DA18 4AP Erith
Regatul Unit

40

Mexichem UK Limited
The Heath Business and Technical Park
WA7 4QX Runcorn, Cheshire
Regatul Unit

41

Ministry of Defense – Chemical Laboratory - Den
Helder
Bevesierweg 4
1780CA Den Helder
Țările de Jos

42

P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o.
Szczecinska 45
80-392 Gdansk
Polonia

43

PANREAC QUIMICA S.L.U.
C/Garraf 2
E08210 Barcelona
Spania

44

R.P. CHEM s.r.l.
Via San Michele 47
31032 Casale sul Sile (TV)
Italia

45

Rutherford Appleton Laboratory
Chilton, Didcot, Oxon
OX11 0QX Didcot
Regatul Unit

46

Savi Technologie sp. z o.o.
Psary Wolnosci 20
51-180 Wroclaw
Polonia

47

SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl
Rue de Luzais 80
38070 Saint Quentin Fallavier
Franța

48

Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Riedstraße 2
89555 Steinheim
Germania

49

SIGMA-ALDRICH COMPANY LTD
The Old Brickyard, New Road
SP8 4XT Gillingham, Dorset
Regatul Unit

50

Solvay Fluor GmbH
Hans-Boeckler-Allee 20
30173 Hannover
Germania

51

Solvay Specialty Polymers France SAS
Avenue de la Republique
39501 Tavaux Cedex
Franța

52

Solvay Specialty Polymers Italy SpA
Viale Lombardia 20
20021 Bollate
Italia

53

SPEX CertiPrep LTD
Dalston Gardens 2
HA7 1BQ Stanmore
Regatul Unit

54

Sterling Chemical Malta Limited
V. Dimech Street 4
1504 Floriana
Malta

55

Sterling SpA
Via della Carboneria 30
06073 Solomeo – Corciano (PG)
Italia

56

Syngenta Limited
Priestley Road Surrey Research Park 30
GU2 7YH Guildford
Regatul Unit

57

Tazzetti SAU
Calle Roma 2
28813 Torres de la Alameda
Spania

58

Tazzetti SpA
Corso Europa 600/A
10088 Volpiano
Italia
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59

TEGA – Technische Gase und Gasetechnik GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 18
D-97076 Würzburg
Germania

61

VALLISCOR EUROPA LIMITED
3rd Floor Kilmore House Park Lane Spencer Dock
D01 YE64 Dublin 1
Irlanda

60

15.12.2017

Thomas Swan & Co. Ltd.
Rotary Way
DH8 7ND Consett County Durham
Regatul Unit

Adoptată la Bruxelles, 13 decembrie 2017.
Pentru Comisie
Miguel ARIAS CAÑETE

Membru al Comisiei
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ANEXA I

GRUPELE I și II
Cotele de import pentru clorofluorocarburile 11, 12, 113, 114 și 115 și pentru alte clorofluorocarburi complet
halogenate alocate importatorilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 pentru utilizări ca intermediar
de sinteză și agent de proces în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018.
Societatea
Abcr GmbH (DE)
Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (IT)
Syngenta Limited (UK)
Tazzetti SAU (ES)
Tazzetti SpA (IT)
TEGA – Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE)
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ANEXA II

GRUPA III
Cotele de import pentru haloni alocate importatorilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 pentru
utilizări ca intermediar de sinteză și utilizări critice în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018.
Societatea
Abcr GmbH (DE)
ARKEMA FRANCE (FR)
ATELIERS BIGATA SASU (FR)
BASF Agri-Production S.A.S. (FR)
EAF protect s.r.o. (CZ)
ESTO Cheb s.r.o. (CZ)
Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)
GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI (IT)
Halon & Refrigerant Services Ltd (UK)
INTERGEO LTD (EL)
Lyontech Engineering Ltd (UK)
Meridian Technical Services Limited (UK)
P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o. (PL)
Savi Technologie sp. z o.o. (PL)
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ANEXA III

GRUPA IV
Cotele de import pentru tetraclorura de carbon alocate importatorilor în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 1005/2009 pentru utilizări ca intermediar de sinteză și agent de proces în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018.
Societatea
Abcr GmbH (DE)
ARKEMA FRANCE (FR)
Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (DE)
Ceram Optec SIA (LV)
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ANEXA IV

GRUPA V
Cotele de import pentru 1,1,1-tricloretan alocate importatorilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1005/2009
pentru utilizări ca intermediar de sinteză în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018.
Societatea
ARKEMA FRANCE (FR)
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ANEXA V

GRUPA VI
Cotele de import pentru bromura de metil alocate importatorilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1005/2009
pentru utilizări ca intermediar de sinteză în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018.
Societatea
Abcr GmbH (DE)
GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE)
ICL EUROPE COOPERATIEF U.A. (NL)
Mebrom NV (BE)
Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)
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ANEXA VI

GRUPA VII
Cotele de import pentru hidrobromofluorocarburi alocate importatorilor în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 1005/2009 pentru utilizări ca intermediar de sinteză în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018.
Societatea
Abcr GmbH (DE)
GlaxoSmithKline (UK)
Hovione FarmaCiencia SA (PT)
R.P. CHEM s.r.l. (IT)
Sterling Chemical Malta Limited (MT)
Sterling SpA (IT)
VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE)
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ANEXA VII

GRUPA VIII
Cotele de import pentru hidroclorofluorocarburi alocate importatorilor în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 1005/2009 pentru utilizări ca intermediar de sinteză în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018.
Societatea
Abcr GmbH (DE)
AGC Chemicals Europe, Ltd. (UK)
ARKEMA FRANCE (FR)
Bayer CropScience AG (DE)
Chemours Netherlands B.V. (NL)
Dyneon GmbH (DE)
Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)
Solvay Fluor GmbH (DE)
Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)
Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)
Tazzetti SAU (ES)
Tazzetti SpA (IT)
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ANEXA VIII

GRUPA IX
Cotele de import pentru bromclormetan alocate importatorilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1005/2009
pentru utilizări ca intermediar de sinteză în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018.
Societatea
Albemarle Europe SPRL (BE)
ICL EUROPE COOPERATIEF U.A. (NL)
LABORATORIOS MIRET S.A. (ES)
Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)
Thomas Swan & Co. Ltd. (UK)
VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE)
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(Informații sensibile din punct de vedere comercial – confidențiale – nu se publică)
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Întreprinderi autorizate să producă sau să importe în 2018 pentru utilizări de laborator și analitice
Cotele de substanțe reglementate la care se poate recurge pentru utilizări de laborator și analitice sunt alocate către:
Societatea
2D Technologies Ltd (UK)
Abcr GmbH (DE)
ARKEMA FRANCE (FR)
Baxter S.A. (BE)
Biovit d.o.o. (HR)
Butterworth Laboratories Ltd (UK)
Daikin Refrigerants Europe GmbH (DE)
DIVERCHIM SA (FR)
F-Select GmbH (DE)
Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)
Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH (DE)
Hudson Technologies Europe S.r.l. (IT)
Labmix24 GmbH (DE)
LGC Standards GmbH (DE)
Ludwig-Maximilians-University (DE)
Merck KGaA (DE)
Mexichem UK Limited (UK)
Ministry of Defense – Chemical Laboratory – Den Helder (NL)
PANREAC QUIMICA S.L.U. (ES)
Rutherford Appleton Laboratory (UK)
SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl (FR)
Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)
SIGMA-ALDRICH COMPANY LTD (UK)
Solvay Fluor GmbH (DE)
Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)
SPEX CertiPrep LTD (UK)
VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE)
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2334 A COMISIEI
din 14 decembrie 2017
de amânare a datei de expirare a aprobării substanței creozot destinate utilizării în produsele
biocide din tipul de produs 8
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind
punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 14 alineatul (5),
în urma consultării Comitetului permanent pentru produse biocide,
întrucât:
(1)

Substanța activă creozot a fost inclusă în anexa I la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și
a Consiliului (2) în vederea utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8 și, în conformitate cu articolul 86
din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, este astfel considerată a fi aprobată în temeiul regulamentului respectiv sub
rezerva respectării specificațiilor și a condițiilor stabilite în anexa I la directiva menționată.

(2)

Aprobarea substanței creozot va expira la 30 aprilie 2018. La 27 octombrie 2016, a fost depusă o cerere pentru
reînnoirea aprobării acestei substanțe active în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE)
nr. 528/2012.

(3)

În calitate de autoritate competentă responsabilă de evaluare, Regatul Unit a informat serviciile Comisiei la
14 iulie 2017 cu privire la necesitatea realizării unei evaluări complete. Se acordă o perioadă de 365 de zile
pentru a efectua o evaluare completă în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
nr. 528/2012. Pe parcursul acestei evaluări, dacă este cazul, autoritatea competentă responsabilă de evaluare
poate invita solicitantul să furnizeze date suficiente pentru realizarea evaluării, în conformitate cu articolul 8
alineatul (2) din regulamentul respectiv. În acest caz, perioada de 365 de zile se suspendă pentru o perioadă care
nu poate depăși 180 de zile în total, cu excepția cazului în care acest lucru este justificat prin natura datelor
solicitate sau de circumstanțe excepționale.

(4)

În termen de 270 de zile de la primirea unei recomandări din partea autorității competente responsabile de
evaluare, Agenția Europeană pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”) trebuie să pregătească și
să transmită Comisiei un aviz privind reînnoirea aprobării substanței active în conformitate cu articolul 14
alineatul (3) din regulamentul respectiv.

(5)

Mai mult, având în vedere faptul că substanța creozot este clasificată drept substanță cancerigenă de categoria 1B
și îndeplinește criteriile pentru a fi considerată o substanță persistentă, bioacumulativă și toxică („substanță PBT”)
sau o substanță foarte persistentă și foarte bioacumulativă („substanțe vPvB”) (PBT sau vPvB) în conformitate cu
anexa XIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (3), această substanță
îndeplinește criteriile de excludere prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (e) din Regulamentul (UE)
nr. 528/2012. Prin urmare, va fi necesară examinarea sa suplimentară pentru a se stabili dacă este îndeplinită cel
puțin una dintre condițiile de la articolul 5 alineatul (2) primul paragraf din respectivul regulament și dacă,
așadar, poate fi reînnoită aprobarea substanței creozot.

(6)

În consecință, este posibil ca aprobarea substanței creozot să expire, din motive independente de solicitant,
înainte de a se lua o decizie privind reînnoirea sa. Prin urmare, este oportun să se amâne data de expirare
a aprobării substanței creozot cu o perioadă de timp suficientă pentru a permite examinarea cererii. Având în
vedere perioadele de timp acordate pentru evaluarea de către autoritatea competentă responsabilă de evaluare și
pentru întocmirea și prezentarea avizului de către agenție, precum și perioada de timp necesară pentru a se
decide dacă este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (2) primul paragraf
din regulamentul menționat și dacă, așadar, poate fi reînnoită aprobarea substanței creozot, este adecvat să se
amâne data de expirare a aprobării substanței creozot până la 31 octombrie 2020.

(1) JO L 167, 27.6.2012, p. 1.
(2) Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive
(JO L 123, 24.4.1998, p. 1).
(3) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea,
autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare
a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al
Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale
Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).
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Cu excepția datei de expirare a aprobării, substanța creozot ar trebui să rămână aprobată sub rezerva respectării
specificațiilor și a condițiilor stabilite în anexa I la Directiva 98/8/CE.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Data de expirare a aprobării substanței creozot destinate utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8 se amână
pentru data de 31 octombrie 2020.
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 14 decembrie 2017.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ORIENTĂRI
ORIENTAREA (UE) 2017/2335 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 23 noiembrie 2017
privind procedurile pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul
de credit (BCE/2017/38)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatele (2) și (5),
având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1,
12.1 și 14.3,
întrucât:
(1)

Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) instituie o bază comună de date analitice cu caracter granular cu
privire la credite (denumită în continuare „AnaCredit”), care cuprinde date cu privire la credite de la toate statele
membre a căror monedă este euro. AnaCredit va sprijini Eurosistemul, SEBC și Comitetul european pentru risc
sistemic (CERS) în îndeplinirea atribuțiilor lor, inclusiv analiza politicii monetare și operațiunile de politică
monetară, gestionarea riscurilor, supravegherea stabilității financiare, precum și politica și cercetarea macropru
dențială și supravegherea bancară.

(2)

Regulamentul (UE) 2016/867 al Băncii Centrale Europene (BCE/2016/13) (1) prevede că agenții raportori
rezidenți într-un stat membru raportor trebuie să raporteze băncii centrale naționale (BCN) a statului membru
respectiv date cu privire la credite și date de referință cu privire la contrapărți. BCN ale statelor membre
raportoare trebuie să transmită aceste date Băncii Centrale Europene (BCE). În consecință, este necesar să se
definească procedurile pentru aceste transmiteri de date în conformitate cu cerințele prevăzute de Regulamentul
(UE) 2016/867 (BCE/2016/13). În special, este necesar ca BCN să furnizeze date de referință cu privire la
contrapărți și, dacă este cazul, să înregistreze în timp util contrapărțile în Registrul bazei de date a instituțiilor și
companiilor afiliate (RIAD), registrul central care păstrează atributele privind unitățile organizaționale individuale,
precum și diferitele tipuri de relații dintre acestea, care, printre altele, permit derivarea structurilor de grup prin
trimitere la diferite definiții din RIAD.

(3)

În plus, pentru facilitarea reducerii dublei raportări și, astfel, pentru asigurarea unei implementări eficace și
eficiente a procedurilor statistice de-a lungul întregului lanț de producție statistică, este necesar să se aloce în mod
clar responsabilitățile BCN legate de raportarea către BCE a datelor cu privire la credite și a datelor de referință cu
privire la contrapărți provenite de la agenții monitorizați care sunt sucursale străine din statul membru raportor.

(4)

AnaCredit poate conține de asemenea date cu privire la credite de la statele membre a căror monedă nu este
euro, dar care decid să devină stat membru raportor prin includerea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/867
(BCE/2016/13) în legislația lor națională sau printr-o altă modalitate de impunere a cerințelor de raportare
relevante, în conformitate cu legislația lor națională. Pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor aplicabile cu privire
la transmiterea datelor către BCE într-un mod armonizat, aceste state membre pot să includă de asemenea
dispozițiile prezentei orientări în legislația lor națională sau pot să recurgă la o altă modalitate de implementare
a măsurilor în conformitate cu legislația lor națională.

(5)

Potrivit articolului 24 din Orientarea BCE/2014/15 (2), BCN comunică și actualizează toate datele de referință
care descriu unități instituționale sau juridice, acolo unde este aplicabil, și care sunt necesare în scop statistic prin
intermediul RIAD. Datele din RIAD sunt de asemenea utilizate pentru elaborarea listelor oficiale ale instituțiilor
financiare monetare (IFM), ale fondurilor de investiții, ale societăților vehicul investițional, ale instituțiilor
relevante pentru statisticile plăților și ale societăților de asigurare.

(6)

RIAD ar trebui să fie registrul datelor de referință cu privire la toate contrapărțile definite în Regulamentul (UE)
2016/867 (BCE/2016/13). Identificarea unică a tuturor contrapărților este o cerință preliminară pentru
funcționarea corectă a AnaCredit.

(1) Regulamentul (UE) 2016/867 al Băncii Centrale Europene din 18 mai 2016 privind colectarea datelor cu caracter granular cu privire la
credite și la riscul de credit (BCE/2016/13) (JO L 144, 1.6.2016, p. 44).
(2) Orientarea BCE/2014/15 din 4 aprilie 2014 privind statisticile monetare și financiare (JO L 340, 26.11.2014, p. 1).
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(7)

Este necesar să se definească conținutul datelor care urmează să fie furnizate în conformitate cu articolul 11 din
Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), care prevede că BCN pot genera circuite de răspuns sau pot
îmbunătăți circuitele de răspuns existente cu agenții raportori utilizând un subset de date cu privire la credite
colectate în temeiul acelui Regulament. Aceste circuite de răspuns contribuie la furnizarea către agenții raportori
a unei baze mai largi pentru evaluările bonității pe care le efectuează, în special în ceea ce privește debitorii
transfrontalieri, și determină o îmbunătățire a gestionării riscurilor de către instituțiile de credit și alte entități de
creditare. Un circuit de răspuns poate îmbunătăți contribuția SEBC la supravegherea prudențială a instituțiilor de
credit și la stabilitatea sistemului financiar.

(8)

Într-o etapă ulterioară, BCE ar trebui să instituie, în colaborare cu BCN ale statelor membre raportoare, un cadru
juridic care stabilește detaliile cu privire la sfera de aplicare și implementarea circuitelor de răspuns. Acest cadru
juridic nu ar trebui să împiedice BCN să facă schimb de date de referință cu privire la contrapărți cu agenții
raportori corespunzători acestora, dacă acest lucru este considerat necesar pentru îmbunătățirea eficienței și
consecvenței procedurii de raportare și pentru a contribui la o mai bună calitate a datelor de referință cu privire
la contrapărți stocate în RIAD.

(9)

Este necesar să se instituie o procedură pentru efectuarea eficientă a modificărilor tehnice ale anexelor la prezenta
orientare, cu condiția ca modificările respective să nu schimbe cadrul conceptual de bază și să nu afecteze sarcina
de raportare. În cadrul acestei proceduri, ar trebui să se ia în considerare opiniile Comitetului de Statistică al
SEBC (denumit în continuare „STC”). BCN și alte Comitete ale SEBC pot propune astfel de modificări tehnice ale
anexelor prin intermediul STC,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:
CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1
Domeniu de aplicare
Prezenta orientare furnizează informații referitoare la obligațiile BCN de a transmite BCE date cu privire la credite și date
de referință cu privire la contrapărți colectate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), inclusiv
responsabilitățile BCN legate de înregistrarea contrapărților în RIAD, precum și informații referitoare la procedurile de
transmitere a acestor date.

Articolul 2
Definiții
Termenii utilizați în prezenta orientare au sensul stabilit în Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).
În sensul prezentei orientări, se aplică și următoarele definiții:
1. „date cu privire la credite” înseamnă date cu caracter granular cu privire la credite și date cu privire la riscul de
credit;
2. „sucursală străină dintr-un stat membru raportor” sau „sucursală străină din SMR” înseamnă o sucursală străină
rezidentă într-un stat membru raportor care este o componentă dependentă din punct de vedere juridic a unei
instituții de credit rezidente în alt stat membru raportor;
3. „întreprindere sediu principal” înseamnă persoana juridică a cărei sucursală străină este o componentă dependentă
din punct de vedere juridic;
4. „BCN de origine” înseamnă BCN a statului membru raportor în care este rezidentă instituția de credit a cărei
sucursală străină este o componentă dependentă din punct de vedere juridic;
5. „BCN gazdă” înseamnă BCN a statului membru raportor în care o sucursală străină este rezidentă;
6. „codul RIAD” înseamnă identificatorul unic al contrapărții pentru toate contrapărțile atunci când sunt raportate de
BCN către BCE;
7. „BCN competentă” înseamnă, în scopul definirii rolurilor și responsabilităților în domeniul datelor de referință cu
privire la contrapărți, BCN a statului membru raportor în care este rezidentă contrapartea. BCE este considerată
BCN competentă pentru contrapărțile care nu sunt rezidente într-un stat membru raportor;
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8. „BCN originară” înseamnă, în scopul definirii rolurilor și responsabilităților în domeniul datelor de referință cu
privire la contrapărți, BCN a statului membru raportor care raportează BCE date de referință cu privire la contra
părțile rezidente într-un stat membru diferit;
9. „date de ieșire” înseamnă datele create de BCE care intră în domeniul de aplicare al datelor cu privire la credite și al
datelor de referință cu privire la contrapărți;
10. „managementul calității datelor” (Data Quality Management) sau „DQM” înseamnă asigurarea, verificarea și
menținerea calității datelor de ieșire prin utilizarea și aplicarea obiectivelor DQM, a indicatorilor DQM și
a pragurilor DQM;
11. „obiectiv DQM” înseamnă o referință pentru evaluarea calității datelor de ieșire;
12. „indicator DQM” înseamnă un indicator statistic care măsoară nivelul la care a fost îndeplinit un anumit obiectiv
DQM;
13. „prag DQM” înseamnă nivelul minim al activităților de verificare care trebuie efectuate pentru a îndeplini cerințele
cadrului DQM pentru un obiectiv DQM.
CAPITOLUL II
OBLIGAȚIILE DE RAPORTARE ALE BCN PRIVIND DATELE CU PRIVIRE LA CREDITE ȘI DATELE DE
REFERINȚĂ CU PRIVIRE LA CONTRAPĂRȚI

Articolul 3
Obligațiile de raportare generale ale BCN privind datele cu privire la credite și datele de referință
cu privire la contrapărți
BCN elaborează și raportează BCE date cu privire la credite și date de referință cu privire la contrapărți în conformitate
cu sistemele stabilite în anexele I-IV la Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), sub rezerva drepturilor BCN de
a acorda derogări sau de a permite o frecvență de raportare redusă în conformitate cu articolul 16 din acel Regulament.

Articolul 4
Obligațiile de raportare specifice ale BCN, frecvență și respectarea termenelor
(1) BCN transmit BCE date cu privire la credite și date de referință cu privire la contrapărți colectate în conformitate
cu Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), astfel cum se precizează la articolul 13 alineatele (4)-(8) din acest
regulament.
(2)

BCN identifică fiecare atribut al datelor cu privire la credite care:

(a) nu este aplicabil: acesta înseamnă un atribut al datelor care nu se aplică instrumentului, protecției sau contrapărții la
care se referă; sau
(b) nu este necesar: acesta înseamnă un atribut al datelor care fie este specificat în mod explicit ca informație care nu
trebuie raportată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), fie cu privire la care BCN a decis
să nu îl colecteze în conformitate cu acest regulament.
(3) BCN se asigură că, pentru fiecare dată de raportare de referință, toate contrapărțile relevante sunt înregistrate în
RIAD și au date de referință cu privire la contrapărți care sunt valide la data de raportare de referință respectivă. Deși
conform articolului 13 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), aceeași dată de transmitere se
aplică atât în cazul datelor cu privire la credite, cât și în cazul datelor de referință cu privire la contrapărți, BCN depun
eforturi rezonabile pentru a furniza datele de referință cu privire la contrapărți și, dacă este cazul, pentru a înregistra
contrapartea în RIAD, cu cel puțin o zi înainte de transmiterea datelor relevante cu privire la credite.

Articolul 5
Unități de observare statistică efective cu obligații de raportare
(1)

BCN identifică și revizuiesc unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare pe baza:

(a) definiției „unităților de observare statistică efective cu obligații de raportare” care figurează la articolul 3 din
Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);
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(b) derogărilor acordate de BCN conform articolului 16 din Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), luând în
considerare soldul total de credite acordate tuturor sectoarelor raportate către BCN pentru sfârșitul lunii decembrie
a anului calendaristic anterior în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene
(BCE/2013/33) (1);
(c) informațiilor pe care agenții raportori le furnizează BCN cu privire la orice fuziune, divizare sau reorganizare care
are putea afecta îndeplinirea obligațiilor statistice ale acestora;
(d) oricăror acorduri încheiate între BCN relevante cu scopul de a evita dubla raportare pentru sucursalele străine, în
conformitate cu articolul 6 alineatul (3) și cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/867
(BCE/2016/13);
(e) oricăror acorduri încheiate între BCN relevante pentru alocarea responsabilităților cu privire la sucursalele străine din
SMR, în conformitate cu articolul 6 din prezenta orientare.
(2) Fără a aduce atingere includerii în unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare a agenților
raportori noi înființați în statele membre raportoare după prima raportare în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/867 (BCE/2016/13), BCN verifică îndeplinirea condițiilor stabilite la articolul 16 din acest regulament pentru
acordarea sau retragerea oricărei derogări. BCN efectuează acest exercițiu în primul trimestru din fiecare an, pe baza
statutului unităților de observare statistică efective cu obligații de raportare în luna decembrie a anului anterior. BCN pot
decide să amâne acest exercițiu până în primul trimestru al anului 2021.
(3)

BCN se asigură că, pentru fiecare dată de raportare de referință, următoarele contrapărți sunt înregistrate în RIAD:

(a) agenții raportori în conformitate cu articolul 1 punctul 8 din Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), rezidenți
în același stat membru raportor ca și BCN;
(b) agenții monitorizați care sunt sucursale străine ale agenților raportori menționați la litera (a) în conformitate cu
articolul 1 punctul 9 din Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);
(c) întreprinderile sediu principal ale agenților monitorizați menționați la litera (b).
BCN înregistrează aceste contrapărți imediat după ce îndeplinesc criteriile pentru a deveni: (i) agent raportor, (ii) agent
monitorizat, sau (iii) întreprindere sediu principal a unui agent monitorizat, și întotdeauna înainte de prima dată de
raportare de referință după care îndeplinesc criteriile pentru a deveni astfel de contrapărți.
(4) BCN se asigură că, pentru fiecare dată de raportare de referință, următoarele informații sunt înregistrate în RIAD
pentru fiecare agent monitorizat:
(a) relația dintre agentul monitorizat și entitatea juridică din care face parte agentul monitorizat;
(b) data de referință la care agenții monitorizați raportează informații către AnaCredit;
(c) orice derogări aplicabile, indicând dacă:
(i)

a fost acordată o derogare în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/867
(BCE/2016/13);

(ii) derogarea acoperă toate cerințele de raportare sau o parte a acestora, conform definiției de la articolul 16
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); sau
(iii) a fost acordată o derogare sucursalelor străine în temeiul unui acord încheiat între BCN relevante pentru a se
evita dubla raportare, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) și cu articolul 16 alineatul (3) din
Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);
(d) confirmarea aspectului dacă BCN a decis să nu colecteze informații în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din
Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);
(e) confirmarea aspectului dacă este aplicabilă obligația de a raporta date cu privire la credite doar pe bază trimestrială
în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); și
(f) confirmarea aspectului dacă agentul monitorizat are obligația de a raporta date cu privire la riscul de contraparte
doar pe bază trimestrială în conformitate cu modelul 2 din anexa I la Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).
(5) BCN de origine înregistrează în RIAD decizia de a nu colecta niciunul dintre atributele datelor enumerate în
modelul 1 din anexa I la Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) ale unei sucursale străine sau de a colecta doar
o parte dintre acestea de la persoana juridică a cărei parte componentă este această sucursală străină, atunci când astfel
de instrumente sunt deținute sau administrate de o sucursală străină rezidentă în alt stat membru raportor în
conformitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (a) din acel Regulament.
(1) Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare
monetare (BCE/2013/33) (JO L 297, 7.11.2013, p. 1).
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(6) BCN gazdă înregistrează în RIAD decizia de a nu colecta niciunul dintre atributele datelor enumerate în modelul 2
din anexa I la Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) sau de a colecta doar o parte dintre acestea de la o sucursală
străină care face parte dintr-o persoană juridică rezidentă în alt stat membru raportor în conformitate cu articolul 6
alineatul (3) litera (b) din acest regulament.
(7) BCN relevantă informează BCE cu privire la procedurile care sunt planificate în conformitate cu articolul 15 din
Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) pentru îndeplinirea cerințelor de raportare statistică prevăzute în
regulamentul menționat în cazul unei fuziuni, al unei divizări sau al unei reorganizări care implică unul sau mai mulți
agenți raportori și care ar putea afecta îndeplinirea cerințelor de raportare statistică de către acești agenți raportori.
Articolul 6
Alocarea responsabilităților pentru sucursalele străine din SMR
(1) În cazul în care atât persoana juridică, cât și oricare dintre sucursalele străine ale acesteia sunt rezidente în state
membre raportoare diferite, BCN depun eforturi rezonabile pentru a evita dubla raportare a acelorași date, în
conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), prin coordonarea colectării de
către acestea de la agentul raportor respectiv și de la sucursalele străine ale acestuia a atributelor datelor enumerate în
modelul 1 și în modelul 2 din anexa I la acest regulament.
(2) Anexa II la prezenta orientare definește alocarea responsabilităților pentru BCN care raportează BCE datele cu
privire la credite și datele de referință cu privire la contrapărți ale sucursalelor străine din SMR, luând în considerare
derogările acordate agenților raportori.
(3) BCN de origine și BCN gazdă implicate în colectarea datelor de la o sucursală străină din SMR pot să convină
asupra unei alocări diferite a responsabilităților pentru raportarea datelor cu privire la credite și a datelor de referință cu
privire la contrapărți către BCE, care are întâietate față de alocarea responsabilităților prevăzute în anexa II la prezenta
orientare, în conformitate cu alineatul (4). În conformitate cu orice astfel de acord, BCN de origine sau BCN gazdă
informează BCE și înregistrează în RIAD următoarele informații:
(a) BCN responsabilă pentru transmiterea către BCE a informațiilor stabilite în modelul 1 din anexa I la Regulamentul
(UE) 2016/867 (BCE/2016/13); și
(b) BCN responsabilă pentru transmiterea către BCE a informațiilor stabilite în modelul 2 din anexa I la Regulamentul
(UE) 2016/867 (BCE/2016/13).
Ambele BCN înregistrează în RIAD datele de referință cu privire la contrapărți corespunzătoare.
(4) Acordul privind modificarea alocării responsabilităților de a transmite modelele 1 și 2 din anexa I la Regulamentul
(UE) 2016/867 (BCE/2016/13) poate să nu conducă la transmiterea către BCE a mai puține date cu privire la credite în
comparație cu acordul menționat în anexa II, fără a aduce atingere deciziei unei BCN de a nu colecta atribute de date
specifice în conformitate cu articolul 7 din acel Regulament.
(5) În cazul în care între două BCN relevante există un acord în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din
Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), care determină ca numai una dintre acestea să colecteze și să transmită
BCE toate datele (modelele 1 și 2) de la o sucursală străină din SMR, atunci:
(a) BCN care nu transmite date către BCE poate decide să nu colecteze deloc date de la această sucursală străină din
SMR în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) și cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/867
(BCE/2016/13), pentru a evita dubla raportare; și
(b) BCE trimite datele transmise în legătură cu sucursala străină din SMR către BCN care nu transmite date către BCE,
pentru a fi utilizate în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).
Articolul 7
Dispoziții tranzitorii cu privire la transmiterea datelor cu privire la credite și a datelor de referință
cu privire la contrapărți
(1) În cazul în care BCN își exercită drepturile în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) 2016/867
(BCE/2016/13) de a amâna prima raportare către BCE a datelor cu privire la credite referitoare la toate datele de
raportare de referință anterioare datei de 1 februarie 2019, prima raportare are loc cel târziu la 31 martie 2019.
(2) Fără a aduce atingere articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), în cazul în care
o BCN utilizează dispoziția tranzitorie pentru datele cu privire la credite menționate la alineatul (1), aceasta poate amâna
prima raportare către BCE a datelor de referință cu privire la contrapărți, cu condiția să transmită BCE aceste date cu
șase luni înainte de prima raportare a datelor cu privire la credite și în niciun caz mai târziu de 30 septembrie 2018.
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(3) Fără a aduce atingere articolului 19 din Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), BCN înregistrează în RIAD
decizia lor de a amâna prima raportare a datelor cu privire la credite către BCE până la 30 iunie 2018. Aceste informații
pot fi actualizate înainte de prima raportare a datelor cu privire la credite și a datelor de referință cu privire la
contrapărți în cazul în care BCN au nevoie să amâne prima raportare.
(4) În legătură cu prima raportare a datelor lunare și trimestriale cu privire la credite, BCN informează BCE până la
31 martie 2018 cu privire la unitățile lor corespunzătoare de observare statistică efective cu obligații de raportare
selectate, prin înregistrarea acestor informații în RIAD.
CAPITOLUL III
OBLIGAȚII DE RAPORTARE SPECIFICE LEGATE DE DATELE DE REFERINȚĂ CU PRIVIRE LA
CONTRAPĂRȚI ÎNREGISTRATE ÎN RIAD

Articolul 8
Identificarea contrapărților în RIAD
(1) BCN identifică fiecare contraparte ale cărei date le raportează, indiferent dacă este rezidentă sau nerezidentă, prin
codul său RIAD unic, ținând seama de condițiile stabilite în prezenta orientare.
(2) BCN iau toate măsurile posibile pentru a identifica în mod corect contrapărțile relevante în RIAD și se referă la
aceste contrapărți, indiferent de țara lor de reședință, prin intermediul respectivului cod RIAD. Acest lucru este valabil și
în cazul în care o BCN utilizează doar modelul 2 din anexa I la Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) pentru
a colecta și transmite BCE date cu privire la credite și date de referință cu privire la contrapărți în cazurile în care o altă
BCN utilizează modelul 1 din anexa I la regulamentul respectiv pentru a colecta și transmite date în legătură cu aceeași
contraparte și atunci când agenților raportori li se acordă derogări parțiale.
(3) BCN utilizează codurile RIAD corecte pentru a se referi în mod consecvent în timp la toate contrapărțile și le
actualizează în timp util dacă există modificări precum, de exemplu, atunci când BCN competentă intervine pentru
a înlocui un cod temporar cu un cod RIAD oficial.
(4) BCN pot impune agenților raportori să utilizeze un set specific de identificatori ai contrapărților. Anexa IV la
Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) prevede că BCN relevantă poate permite agenților raportori să utilizeze un
identificator al contrapărții specific agentului raportor pentru a se referi la contrapărți în vederea raportării primare. În
acest caz, BCN care utilizează modelul 1 din anexa I la Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) pentru a colecta
date cu privire la credite și date de referință cu privire la contrapărți pune în corespondență diverșii identificatori ai
contrapărții utilizați de agenții raportori pentru a se referi la aceeași contraparte cu codul RIAD corespunzător, care
trebuie utilizat pentru raportarea secundară.
(5) BCN se asigură că toate contrapărțile legate de instrumentele raportate către AnaCredit, indiferent de rolul și de
țara de reședință ale contrapărții, sunt înregistrate în RIAD la data de raportare de referință relevantă. BCN depun
eforturi rezonabile pentru a înregistra o contraparte nouă în RIAD cu cel puțin o zi înainte de transmiterea către BCE
a datelor cu privire la credite referitoare la instrumentele de care este legată contrapartea respectivă.

Articolul 9
Transmiterea datelor de referință cu privire la contrapărți către RIAD
(1) BCN raportează BCE date de referință cu privire la contrapărți în conformitate cu setul de date de referință cu
privire la contrapărți din modelul 1 din anexa I și din tabelele 2 și 3 din anexa III la Regulamentul (UE) 2016/867
(BCE/2016/13).
(2) BCN pot obține date de referință cu privire la contrapărți, inclusiv identificatori, de la agenții raportori respectivi
sau prin intermediul memorandumurilor de înțelegere încheiate cu institutele naționale de statistică, cu autoritățile
naționale competente și cu alte instituții naționale, cu condiția ca aceste informații să poată să fie utilizate în scopurile
definite în Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului (1).
(3) BCN actualizează datele de referință cu privire la contrapărți pe care le transmit BCE imediat ce acestea iau
cunoștință de o modificare a unuia sau a mai multor atribute ale datelor. Acest lucru este aplicabil atât contrapărților
rezidente, cât și celor nerezidente.
(1) Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală
Europeană (JO L 318, 27.11.1998, p. 8).
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(4) Deși BCN pot decide să nu colecteze anumite atribute ale datelor de referință cu privire la contrapărți de la agenții
raportori individuali, de exemplu, atunci când atributul este marcat „N” în tabelele 2 și 3 din anexa III la Regulamentul
(UE) 2016/867(BCE/2016/13), în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/867
(BCE/2016/13), BCN raportează întotdeauna către RIAD, indiferent de rolul și țara de reședință ale contrapărții, un
identificator al persoanei juridice (LEI). În cazul în care contrapărții nu i-a fost atribut un LEI, BCN raportează un identi
ficator național din lista de identificatori naționali publicată pe website-ul BCE ca anexă la Manualul de raportare
AnaCredit.
(5) În plus față de identificatorii obligatorii ai entităților impuși prin Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13),
BCN raportează către RIAD orice alt identificator național disponibil pentru o anumită contraparte, cu condiția ca
această informație să poată fi utilizată în conformitate cu regimul de confidențialitate instituit prin Regulamentul (CE)
nr. 2533/98.
(6) BCN nu sunt obligate să raporteze RIAD nicio informație de referință cu privire la contraparte în cazul în care
contrapartea este inclusă în lista organizațiilor internaționale publicată pe website-ul BCE ca anexă la Manualul de
raportare AnaCredit și actualizată periodic de BCE în colaborare cu BCN. În aceste cazuri, BCN utilizează numai codul
RIAD corect pentru a identifica organizația internațională în transmiterea datelor cu privire la credite către BCE. Acest
lucru se aplică și contrapărților care figurează pe lista IFM, cu excepția situației în care contrapartea acționează ca
debitor, caz în care BCN respectă cerințele de raportare generale pentru datele de referință cu privire la contrapărți.

Articolul 10
Responsabilitatea BCN pentru identificarea contrapărților rezidente înregistrate în RIAD
(1) BCN sunt responsabile pentru identificarea unică a tuturor contrapărților rezidente în RIAD și iau toate măsurile
posibile pentru a evita ca două sau mai multe înregistrări distincte din RIAD să se refere la aceeași contraparte rezidentă.
(2) În anexa I sunt stabilite informații detaliate cu privire la etapele pe care trebuie să le parcurgă BCN pentru
a asigura identificarea unică a contrapărților în RIAD și gestionarea datelor de referință ale acestora.
(3) După înregistrarea în RIAD a unei contrapărți rezidente cu un cod temporar RIAD, BCN competentă evaluează,
cel mai târziu până în ultima zi lucrătoare a celei de a doua luni ulterioare datei la care a fost primită lista duplicărilor
potențiale de la serviciul central de identificare, dacă noua contraparte temporară este o duplicare a unei contrapărți
rezidente existente sau este o contraparte cu adevărat nouă. În primul caz, și anume atunci când există o corelare, BCN
competentă selectează corelarea preferată de pe lista propusă, invalidând („înghețând”) astfel noua contraparte temporară
în favoarea contrapărții rezidente existente corespunzătoare (contrapartea „care există”). În cel de al doilea caz, și anume
atunci când nu există o corelare, BCN competentă atribuie noii contrapărți temporare un cod RIAD oficial.
(4) Atunci când soluționează o duplicare, BCN abordează mai întâi cazurile care implică contrapărți rezidente
temporare noi cu cele mai mari expuneri în conformitate cu datele cu privire la credite raportate către BCE.
(5) BCN utilizează toate informațiile disponibile la nivel național pentru a asigura, în măsura posibilă, că informațiile
de referință privind contrapărțile rezidente înregistrate în RIAD sunt complete, exacte și actualizate. În acest scop, în
vederea introducerii în RIAD a celor mai bune posibil informații de referință cu privire la toate contrapărțile relevante,
BCN evaluează toate sursele sigure de informații, cu condiția ca aceste informații să poată să fie utilizate în conformitate
cu regimul de confidențialitate instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2533/98.
(6) În cazul contrapărților rezidente într-o țară pentru care nu există o BCN competentă să furnizeze date de referință
cu privire la contrapărți, BCE prevede, pe baza depunerii unor eforturi rezonabile și pe baza informațiilor disponibile,
identificarea unică și datele de referință ale contrapărților respective prin parcurgerea etapelor pe care trebuie să le
parcurgă „BCN competentă/BCE” conform anexei I la prezenta orientare. Prin aceasta, BCE abordează mai întâi cazurile
care implică acele contrapărți cu cele mai mari expuneri în conformitate cu informațiile disponibile în AnaCredit.
(7) Pentru fiecare contraparte, RIAD calculează înregistrarea de referință pentru fiecare atribut al datelor în
conformitate cu reguli de compunere predefinite, stabilind o ierarhie pentru toate sursele candidate potențiale. În cazul
în care nu sunt considerate corespunzătoare regulile standard de compunere (care stabilesc o ierarhie a tuturor surselor
potențiale) definite de BCE, BCN definesc și comunică în scris BCE regulile de compunere care urmează a fi aplicate în
RIAD pentru calcularea înregistrării de referință a datelor de referință ale tuturor contrapărților rezidente. BCN
competentă poate să definească o metodă diferită pentru fiecare atribut al datelor de referință cu privire la contrapărți și
poate să modifice din când în când această metodă, după cum consideră necesar.
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(8) BCN se asigură că lista identificatorilor naționali și lista de forme juridice, publicată ca anexă la Manualul de
raportare AnaCredit pe website-ul BCE, sunt actualizate pentru statul membru respectiv. BCN informează BCE, în scris și
în timp util, cu privire la orice modificare considerată necesară.
CAPITOLUL IV
PROCEDURI ȘI STANDARDE PENTRU TRANSMITEREA CĂTRE RIAD

Articolul 11
Atribuirea codului RIAD
(1) În momentul primei înregistrări în RIAD, BCN atribuie un cod RIAD oficial fiecărei contrapărți rezidente și un
cod RIAD temporar contrapărților nerezidente, în formatul stabilit.
(2) BCN se asigură că codurile RIAD pe care le alocă contrapărților, atât rezidente, cât și nerezidente, sunt exclusive,
respectiv nu sunt asociate cu mai mult de o contraparte, și nu se modifică în timp.
(3) BCN sunt responsabile pentru atribuirea unui cod RIAD oficial tuturor contrapărților rezidente care au fost
înregistrate inițial în RIAD cu un cod RIAD temporar de către o BCN originară sau de către BCE.
(4) BCE informează BCN ale statelor membre raportoare în cazul în care codul RIAD al unei contrapărți se modifică,
indiferent de țara de rezidență a acestora. BCN utilizează codul RIAD actual pentru toate contrapărțile de la data la care
sunt transmise datele cu privire la credite și datele de referință cu privire la contrapărți următoare aplicabile.
Articolul 12
Standarde de transmitere în ceea ce privește RIAD
(1) BCN transmit BCE date de referință cu privire la contrapărți prin intermediul RIAD. Orice încărcare periodică de
informații se organizează prin transfer de fișiere, prin intermediul facilității SEBC standard. În mod alternativ, pentru
volume mici, BCN pot procesa mesaje de confirmare de primire sau pot actualiza atribute online.
(2) Pentru a minimiza erorile operaționale și pentru a asigura exactitatea și consecvența actualizărilor raportate către
RIAD, înainte de transmiterea datelor către BCE, BCN efectuează verificările de validare prevăzute în specificațiile
relevante privind schimbul de date.
Articolul 13
Confirmări de primire și de eroare
(1) La primirea actualizărilor, BCE efectuează cu promptitudine verificări pentru a valida calitatea informațiilor
furnizate.
(2)

În conformitate cu articolul 24 alineatul (5) din Orientarea BCE/2014/15, BCE furnizează BCN următoarele:

(a) o confirmare de primire, care conține informații concise privind actualizările care au fost procesate și implementate
cu succes în setul de date relevant, și/sau
(b) o confirmare de eroare, care conține informații detaliate privind actualizările și verificările de validare care au eșuat.
(3)

BCN acționează pentru a transmite cu promptitudine informațiile corectate.
Articolul 14
Prima raportare a datelor de referință cu privire la contrapărți către RIAD

(1) BCN transmit BCE un prim set de date de referință cu privire la contrapărți cu nu mai mult de șase luni înainte de
prima raportare a datelor cu privire la credite, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
2016/867 (BCE/2016/13), și depun eforturi rezonabile pentru a efectua această transmitere înainte de termenul relevant
stabilit la articolul 7 alineatul (2) din prezenta orientare.
(2) În ceea ce privește conținutul primei raportări a datelor de referință cu privire la contrapărți menționate la
alineatul (1), BCN transmit cel puțin date de referință cu privire la contrapărți care, pe baza informațiilor disponibile, pot
fi evaluate în mod rezonabil ca fiind relevante.
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(3) Aceleași standarde minime comune de raportare, de acuratețe, de conformitate cu conceptele și de revizuire
menționate în anexa V la Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) se aplică și în cazul primei raportări a datelor de
referință cu privire la contrapărți către BCE prevăzute la alineatul (1).
(4) Dacă este cazul, primul set de date de referință cu privire la contrapărți care urmează a fi raportate de către BCN
cuprind următoarele atribute ale datelor:
(a) identificatorul contrapărții (codul RIAD);
(b) LEI;
(c) în cazul în care LEI nu este disponibil: un identificator național din lista de identificatori naționali publicată pe
website-ul BCE, alcătuit din două variabile distincte, și anume: tipul identificatorului (sau descrierea acestuia, după
caz) și codul respectiv (cu excepția cazului în care tipul identificatorului este „neaplicabil”);
(d) denumirea;
(e) adresa: țara;
(f) adresa: municipiu/oraș/sat;
(g) adresa: strada;
(h) forma juridică;
(i) sectorul instituțional.
(5) Lista efectivă de atribute ale datelor de referință pe care BCN o furnizează pentru fiecare contraparte cu ocazia
primei raportări a datelor de referință cu privire la contrapărți către RIAD poate varia, în funcție de aplicabilitatea
diverselor atribute pentru rolul și categoria specifice ale contrapărții, astfel cum este descris în tabelele 2 și 3 din
anexa III la Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).
CAPITOLUL V
COLECTAREA DATELOR CU PRIVIRE LA CREDITE ȘI A DATELOR DE REFERINȚĂ CU PRIVIRE LA
CONTRAPĂRȚI DE CĂTRE BCN

Articolul 15
Derogări și frecvența de raportare redusă
(1) În sensul articolului 16 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), atunci când
calculează soldul total de credite acordate tuturor sectoarelor raportate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1071/2013
(BCE/2013/33) de toți agenții raportori rezidenți în statul membru raportor, BCN iau în considerare numai soldul total
de credite al tuturor agenților raportori incluși în unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare
prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), inclusiv soldul total de credite al
tuturor agenților raportori cărora li s-a acordat o derogare. Pentru a evita orice incertitudine, o BCN nu ia în considerare
soldul total de credite al sucursalelor străine care nu sunt rezidente în statul membru raportor al respectivei BCN.
(2) În sensul articolului 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), atunci când permit
agenților raportori mici să raporteze date cu privire la credite referitoare la datele de raportare de referință anterioare
datei de 1 ianuarie 2021 pe bază trimestrială, și nu lunară, BCN iau în considerare contribuția combinată:
(a) a agenților raportori mici cărora le-a fost acordată o derogare în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din
Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) și
(b) a agenților raportori eligibili pentru raportare pe bază trimestrială în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13)
la soldul total de credite raportate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) de toți agenții
raportori rezidenți în statul membru raportor, asigurându-se că această contribuție combinată nu depășește 4 %.
(3) Potrivit articolului 6 alineatul (3) și articolului 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13),
o BCN relevantă poate acorda derogări agenților raportori care sunt sucursale străine din SMR, în măsura în care BCN
extrag date din alte surse în termenele și la nivelul de calitate prevăzute la articolul 14 alineatul (3) din acel
Regulamentul. Dreptul BCN de a acorda astfel de derogări este condiționat de coordonarea BCN relevante, pe baza
acordurilor încheiate în vederea evitării dublei raportări, în conformitate cu articolul 6 din prezenta orientare. Pentru
a evita orice incertitudine, orice agent raportor căruia i se acordă o derogare în temeiul articolului 16 alineatul (3) nu
este considerat un agent raportor mic căruia i se acordă o derogare în temeiul articolului 16 alineatul (1) sau un agent
raportor mic care poate raporta pe bază trimestrială sau lunară conform articolului 16 alineatul (2).
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(4) În exercitarea atribuțiilor lor conferite prin articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/867
(BCE/2016/13), BCN relevante pot să acorde agenților raportori mici derogări care acoperă toate cerințele de raportare
sau o parte a acestora, inclusiv acele cerințe care se referă în mod exclusiv la agenții monitorizați specifici care fac parte
dintr-un agent raportor care este persoană juridică.
Articolul 16
Cooperarea cu autoritățile competente
(1) Atunci când toate sau o parte din datele descrise în Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) pot fi obținute
de la alte autorități competente decât BCN, iar aceste date pot fi utilizate în măsura și în scopurile definite în
Regulamentul (CE) nr. 2533/98, BCN pot institui mecanisme de cooperare corespunzătoare cu aceste autorități pentru
a asigura o structură permanentă pentru primirea acestor date.
(2) BCN se asigură că datele menționate la alineatul (1) îndeplinesc cerințele stabilite în Regulamentul (UE) 2016/867
(BCE/2016/13) înainte de a le transmite către BCE.
CAPITOLUL VI
MANAGEMENTUL CALITĂȚII DATELOR

Articolul 17
Standarde de transmitere atunci când se utilizează ESCB-Net
(1) BCN utilizează ESCB-Net furnizat de către SEBC pentru transmiterea electronică a datelor cu privire la credite și
a datelor de referință cu privire la contrapărți solicitate de BCE. BCN pun aceste date la dispoziția BCE în conformitate
cu standardele de raportare SDMX (1) prevăzute separat.
(2) Sub rezerva consimțământului anterior al BCE, BCN pot utiliza alte mijloace de transmitere a datelor cu privire la
credite și a datelor de referință cu privire la contrapărți.
Articolul 18
Managementul calității datelor
(1) Fără a aduce atingere drepturilor de verificare ale BCE prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 2533/98 și (UE)
2016/867 (BCE/2016/13), BCN monitorizează și asigură calitatea și fiabilitatea datelor cu privire la credite și a datelor de
referință cu privire la contrapărți pe care le pun la dispoziția BCE și cooperează îndeaproape cu BCE ca parte a manage
mentului general al calității datelor.
(2)

BCN definesc condițiile care declanșează respingerea datelor primite de la agenții raportori.

(3) BCN monitorizează agenții monitorizați pentru care au fost respinse informații și progresul înregistrat de la
o perioadă de raportare la alta. BCN informează BCE cu privire la rezultatele acestei monitorizări.
(4) BCN asigură, verifică și mențin calitatea datelor cu privire la credite și a datelor de referință cu privire la
contrapărți pentru a asigura: (i) calitatea datelor de ieșire agregate; (ii) consecvența datelor cu privire la credite cu datele
de referință cu privire la contrapărți; și (iii) consecvența cu alte statistici. Înainte de transmiterea către BCE a datelor cu
privire la credite și a datelor de referință cu privire la contrapărți, BCN verifică în special că:
(a) fișierele transmise BCE respectă specificațiile tehnice pentru transmiterea către BCE;
(b) fiecare înregistrare este identificată în mod unic;
(c) identificatorul contractului este unic pentru fiecare contract care generează risc de credit pentru același agent
monitorizat și că un astfel de identificator nu este reutilizat în orice alt moment pentru a identifica un contract
diferit cu același agent monitorizat;
(d) fiecare identificator de instrument este unic pentru fiecare contract al unui agent monitorizat și că acest identificator
nu este reutilizat în orice alt moment pentru a identifica un instrument diferit pentru același contract și agent
monitorizat;
(e) identificatorul protecției este unic pentru fiecare protecție primită de același agent monitorizat și că acest identificator
nu este reutilizat în orice alt moment pentru a identifica o protecție diferită cu același agent monitorizat;
(1) Statistical Data and Metadata eXchange.
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(f) datele cu privire la credite și datele de referință cu privire la contrapărți care urmează să fie transmise sunt complete
și consecvente;
(g) toate contrapărțile sunt legate de instrumente care sunt înregistrate în sistemul RIAD și sunt identificate prin identifi
catorul corespunzător al contrapărții (cod RIAD) pe baza informațiilor furnizate de agenții raportori.
(5) Înainte de transmiterea datelor cu privire la credite către BCE, BCN care transmit modelul 1 sau modelul 2 din
anexa I la Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) verifică și se asigură că pentru fiecare instrument care urmează
a fi raportat pentru fiecare contraparte legată de instrument, datele de referință cu privire la contrapărți necesare pentru
toate contrapărțile sunt înregistrate în RIAD.
(6) Datele cu privire la credite și datele de referință cu privire la contrapărți transmise de BCN sunt consecvente cu
datele stocate în bazele de date naționale ca rezultat al oricăror activități legate de managementul calității datelor
exercitate la nivel național.
(7) În cazul în care datele cu privire la credite sunt transmise de două BCN către BCE pentru agenți monitorizați care
sunt sucursale străine din SMR în conformitate cu articolul 6, fiecare BCN este responsabilă pentru calitatea datelor pe
care le raportează. În special, în cazul în care două BCN ajung la un acord de împărțire a responsabilităților pentru
raportarea secundară, BCN relevante se asigură că datele cu privire la credite și datele de referință cu privire la
contrapărți raportate de o BCN corespund datelor cu privire la credite și datelor de referință cu privire la contrapărți
raportate de cealaltă BCN relevantă. În acest scop și după încărcarea informațiilor în AnaCredit, BCE trimite BCN
relevante informațiile transmise pentru a se asigura că datele cu privire la credite și datele de referință cu privire la
contrapărți raportate fiecăreia dintre acestea sunt consecvente.
(8) BCN verifică exactitatea și consecvența datelor cu privire la credite și ale datelor de referință cu privire la
contrapărți în comparație cu alte seturi de date colectate la nivel național în conformitate cu dreptul național sau cu
dreptul Uniunii și în momentul în care acestea sunt disponibile. BCN iau în considerare diferențele existente la nivel
metodologic și la nivel de termene ale seturilor de date utilizate pentru evaluarea calității datelor din AnaCredit.
(9) Pentru fiecare transmitere de date cu privire la credite pentru un agent monitorizat, data de raportare de referință
și tipul de raportare, și anume atributele datelor lunare din modelele 1 și 2 din anexa I la Regulamentul (UE) 2016/867
(BCE/2016/13) și atributele datelor trimestriale din modelul 2 din anexa I la acest regulament, AnaCredit transmite
automat un mesaj de confirmare către BCN care transmite informațiile, indicând dacă fișierul a fost încărcat sau respins
de sistem. În acest din urmă caz, mesajul indică motivul respingerii.
(10)
BCE evaluează datele cu privire la credite și datele de referință cu privire la contrapărți aplicând un set de
verificări de validare, în strânsă cooperare cu BCN. Evaluarea se efectuează în timp util. BCE și BCN se pot coordona în
comun în eforturile legate de managementul calității datelor, ținând seama de importanța discrepanței dintre indicatorii
DQM și obiectivele DQM existente atât la nivel național, cât și la nivelul zonei euro.
(11)
Pentru fiecare transmitere de date cu privire la credite pentru un agent monitorizat și pentru fiecare dată de
raportare de referință și tip de raportare care este încărcat în AnaCredit, se transmite automat prin intermediul
AnaCredit un mesaj de confirmare cu rezultatele verificărilor de validare. Acest mesaj detaliază datele care nu au
respectat verificările de validare AnaCredit și verificarea de validare care a declanșat eroarea.
(12)
În cazul în care agentul monitorizat este o sucursală străină din SMR, iar două BCN raportează informații pentru
acest agent monitorizat:
(a) mesajele indicate la alineatul (11) sunt transmise celor două BCN relevante; și
(b) fiecare BCN este responsabilă pentru calitatea datelor în ceea ce privește informațiile incluse în model. În special,
fiecare BCN este responsabilă pentru verificările de validare privind consecvența și integritatea informațiilor raportate
în modelele 1 și 2 din anexa I la Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). În acest scop, fiecare BCN asigură
corectitudinea informațiilor raportate în modelul pentru care este responsabilă fiecare BCN.
(13)
BCN instituie și monitorizează mecanismele necesare pentru ca agenții raportori să revizuiască și să corecteze
orice date cu privire la credite și orice date de referință cu privire la contrapărți raportate care nu respectă verificările de
validare AnaCredit, pentru ca BCN să poată să transmită cât mai rapid posibil revizuirile disponibile.
(14)
Pentru a monitoriza punerea în aplicare a procedurilor corespunzătoare pentru colectarea, verificarea, procesarea
și difuzarea informațiilor care asigură calitatea datelor colectate, BCE și BCN transmit Consiliului guvernatorilor un
raport privind calitatea la fiecare doi ani. Rapoartele privind calitatea acoperă atât datele cu privire la credite, cât și
datele de referință cu privire la contrapărți, și furnizează și informații privind metodele și procedurile stabilite de BCN
pentru identificarea unică a contrapărților rezidente. Primul raport privind calitatea este elaborat în decembrie 2020,
având ca dată de raportare de referință luna septembrie a anului 2020.
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Articolul 19
Politica de revizuire
(1)

BCN transmit BCE toate revizuirile primite de la agenții raportori imediat ce au fost procesate.

(2) BCN încheie acorduri cu agenții raportori astfel încât revizuirile datelor identificate în mesajele de confirmare
menționate la articolul 18 alineatul (11) ca nefiind conforme cu verificările de validare AnaCredit să poată fi transmise
imediat și nu mai târziu de următorul termen la care este scadentă informația pentru acest agent monitorizat.
(3)

BCN transmit revizuiri în orice moment ulterior datei de reportare de referință.

(4)

BCN transmit revizuiri, în cazul în care există, pentru toate perioadele de referință.

(5) BCE procesează automat revizuirile și le stochează în baza de date partajată fără întârzieri nejustificate după ce au
fost primite de la BCN. BCE informează BCN în cauză cu privire la rezultatul evaluării suplimentare a calității după
procesarea ulterioară a revizuirilor.
CAPITOLUL VII
DISPOZIȚII FINALE

Articolul 20
Procedura simplificată de modificare
Comitetul executiv al BCE poate aduce orice modificări tehnice anexelor la prezenta orientare, luând în considerare
opiniile STC, cu condiția ca modificările respective să nu modifice cadrul conceptual de bază și să nu afecteze sarcinile
de raportare ale agenților raportori sau ale BCN. Comitetul executiv informează fără întârzieri nejustificate Consiliul
guvernatorilor cu privire la orice astfel de modificare.
Articolul 21
Producerea de efecte
Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror
monedă este euro.
Articolul 22
Destinatari
Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 23 noiembrie 2017.
Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Președintele BCE
Mario DRAGHI
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Identificarea și gestionarea datelor de referință ale contrapărților înregistrate în Registrul bazei de
date a instituțiilor și companiilor afiliate (RIAD)
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Ipoteze generale care stau la baza diagramei procesului

1.1. Se presupune că toate BCN mențin un set de date de referință național, în care contrapărțile (atât cele naționale, cât
și cele nerezidente) sunt identificate în mod unic și nu există duplicări la nivel național (respectiv, acestea au un
identificator intern BCN unic și exclusiv). Acest lucru înseamnă că, chiar și în situația în care agenți de raportare
diferiți din același stat membru ar utiliza identificatori ai contrapărții diferiți pentru a se referi la contrapartea
respectivă în comunicările lor cu BCN relevantă, BCN asigură în cele din urmă ca toți acești identificatori să fie
asociați cu contrapartea unică reală.
1.2. Dacă este necesar, pentru a evita duplicările (de exemplu, aceeași contraparte înregistrată de două ori în setul de
date de referință național), identificatorii contrapărții utilizați de agenții raportori atunci când raportează BCN sunt
puși în corespondență de către BCN cu identificatori interni BCN unici. Dacă este necesar, atunci când transmit
informații către RIAD și AnaCredit, BCN pun în cele din urmă în corespondență acești identificatori interni BCN cu
un cod RIAD unic.
2.

Note la diagramă:

2.1. O contraparte „cunoscută” este o contraparte înregistrată deja în RIAD și pentru care BCN originară cunoaște codul
RIAD.
2.2. O contraparte nouă poate fi înregistrată în RIAD numai dacă este furnizat setul minim necesar de atribute ale
datelor de referință („înregistrare validă”), astfel cum se prevede în cerințele RIAD.
2.3. RIAD nu permite ca o contraparte nouă să fie înregistrată cu aceiași identificatori (LEI și/sau identificatorul
național) cu cei ai unei contrapărți existente.
2.4. Fiecare BCN poate decide să stabilească dacă o contraparte națională înregistrată de o altă BCN este sau nu este
o duplicare a unei contrapărți existente și în afara serviciului central de identificare (central identification service –
CIS), de exemplu prin utilizarea în acest scop a propriului său proces intern (algoritm de corelare).
2.5. CIS este o funcție a RIAD care, de fiecare dată când o contraparte nouă este înregistrată în sistem cu un cod RIAD
temporar, caută potențiale duplicări ale contrapărților existente rezidente în aceeași țară prin intermediul unui
„instrument de corelare” dedicat. Contrapărțile care urmează să fie procesate de instrumentul de corelare sunt
grupate într-o „coadă de intrare”, iar rezultatul procesului de corelare este grupat în „coada de ieșire” și prezentat
BCN competente pentru evaluarea sa finală prin intermediul unui proces de retur automat dedicat.
2.6. BCN competentă revizuiește lista potențialelor duplicări primită de la RIAD și, pentru fiecare contraparte cu un cod
RIAD temporar, selectează candidatul preferat de pe listă (corelare) sau stabilește ca în cele din urmă să nu fie
selectată nicio opțiune de pe această listă (lipsa unei corelări).
2.7. „Eliminarea duplicărilor” contrapărților este un proces prin care BCN competentă decide, în urma corelării reușite
între două contrapărți înregistrate în RIAD, care este contrapartea care urmează să fie invalidată („contrapartea
înghețată”) și care este cea care trebuie păstrată în sistem („contrapartea care există”).
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ANEXA II
Alocarea responsabilităților pentru sucursalele străine din SMR

Tabelul stabilește alocarea responsabilităților aferente raportării de BCN către BCE a datelor cu privire la credite și
a datelor de referință cu privire la contrapărți ale agenților monitorizați care sunt sucursale străine din SMR pe baza
informațiilor privind derogările acordate agenților raportori.
Alocarea responsabilităților pentru sucursalele străine din SMR
Agenți raportori care raportează BCN de origine

Agenți
raportori care
raportează
BCN gazdă

Nicio derogare

Colectează doar
M2

Raportare trimes
trială

Derogare parțială

Derogare totală

Nicio derogare

BCN de origine:
M1&M2

BCN gazdă:
M1&M2

BCN gazdă:
M1&M2

BCN gazdă:
M1&M2

BCN gazdă:
M1&M2

Colectează
doar M1

BCN de origine:
M1&M2

BCN gazdă: M1

M2 solicitat (1)

M2 solicitat (1)

M2 solicitat (1)

BCN de origine:
M2

BCN gazdă:
M1&M2

BCN gazdă:
M1&M2

BCN gazdă:
M1&M2

Raportare
trimestrială

BCN de origine:
M1&M2

M1 solicitat (2)

BCN de origine:
M1&M2 (T)

BCN gazdă:
M1&M2 (T)

BCN gazdă:
M1&M2 (T)

Derogare
parțială

BCN de origine:
M1&M2

BCN de origine:
M1&M2 (T)

—

—

Derogare totală

BCN de origine:
M1&M2

BCN de origine:
M1&M2 (T)

—

—

BCN de origine:
M1&M2
M1 solicitat (2)
BCN de origine:
M1&M2
M1 solicitat (2)
BCN de origine:
M1&M2

(1) În cazul în care BCN de origine
(a) acordă o derogare în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) sau
(b) permite raportarea datelor pe bază trimestrială în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) și
BCN gazdă
(c) nu acordă o derogare în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) și
(d) nu permite raportarea datelor pe bază trimestrială în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/867
(BCE/2016/13),
atunci BCN gazdă nu poate decide să nu colecteze niciunul dintre atributele datelor enumerate în modelul 2 sau să colecteze doar o parte dintre
acestea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) și va transmite BCE modelele 1 și 2.
(2) În cazul în care BCN gazdă
(a) acordă o derogare în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) sau
(b) permite raportarea datelor pe bază trimestrială în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) și
BCN de origine
(c) nu acordă o derogare în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) și
(d) nu permite raportarea datelor pe bază trimestrială în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/867
(BCE/2016/13),
atunci BCN de origine nu poate decide să nu colecteze niciunul dintre atributele datelor enumerate în modelul 1 sau să colecteze doar o parte din
tre acestea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) și va transmite BCE modelele 1
și 2.

Notă:
(i) M1 înseamnă modelul 1, astfel cum este definit în anexa I la Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).
(ii) M2 înseamnă modelul 2, astfel cum este definit în anexa I la Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).
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