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(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/337 AL COMISIEI
din 5 martie 2018
de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2403 de elaborare a unor
orientări comune privind standardele și tehnicile de dezactivare, pentru a garanta că armele de foc
dezactivate sunt în mod ireversibil nefuncționale
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 91/477/CEE a Consiliului din 18 iunie 1991 privind controlul achiziționării și deținerii de
arme (1), în special articolul 10b alineatul (2),
întrucât:
(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2403 al Comisiei (2) stabilește norme și specificații tehnice privind
dezactivarea armelor de foc în Uniune, pentru a garanta faptul că armele de foc dezactivate sunt în mod
ireversibil nefuncționale. Regulamentul menționat descrie, de asemenea, cum se efectuează verificarea și
certificarea dezactivării armelor de foc de către autoritățile publice din statele membre și stabilește norme privind
marcarea armelor de foc dezactivate.

(2)

Pentru a garanta cel mai înalt nivel de securitate posibil pentru dezactivarea armelor de foc, Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2015/2403 prevede revizuirea și actualizarea periodice ale specificațiilor tehnice cuprinse
în acesta ținând seama de experiența dobândită de statele membre la aplicarea normelor și de orice măsuri
suplimentare de dezactivare.

(3)

În acest scop, Comisia a înființat, în septembrie 2016, un grup de lucru cu experți naționali pentru dezactivarea
armelor de foc în cadrul comitetului instituit prin Directiva 91/477/CEE. Grupul de lucru s-a axat pe revizuirea
specificațiilor tehnice pentru dezactivarea armelor de foc menționate în anexa I la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2015/2403, în scopul îmbunătățirii clarității acestora și al evitării oricărei ambiguități pentru
profesioniști, precum și pentru a asigura aplicabilitatea specificațiilor tehnice în cazul tuturor tipurilor de arme de
foc.

(4)

Directiva 91/477/CEE a fost modificată prin Directiva (UE) 2017/853 a Parlamentului European și
a Consiliului (3). Domeniul de aplicare al directivei modificate include și armele de foc dezactivate, prevede
clasificarea acestora și oferă o definiție a armelor de foc dezactivate care reflectă principiile generale de
dezactivare a armelor de foc prevăzute de Protocolul împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese

(1) JO L 256, 13.9.1991, p. 51.
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2403 al Comisiei din 15 decembrie 2015 de elaborare a unor orientări comune privind
standardele și tehnicile de dezactivare, pentru a garanta că armele de foc dezactivate sunt în mod ireversibil nefuncționale (JO L 333,
19.12.2015, p. 62).
(3) Directiva (UE) 2017/853 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului
privind controlul achiziționării și deținerii de arme (JO L 137, 24.5.2017, p. 22).
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și componente ale acestora, precum și de muniție, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva
criminalității transnaționale organizate și anexat la Decizia 2014/164/UE a Consiliului (1), care transpune
protocolul menționat în ordinea juridică a Uniunii.
(5)

Normele privind dezactivarea armelor de foc prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2403
ar trebui să reflecte și să fie în conformitate cu noile norme privind dezactivarea introduse prin Directiva (UE)
2017/853.

(6)

Domeniul de aplicare al Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2403 ar trebui să cuprindă armele de
foc din toate categoriile enumerate în partea II a anexei I la Directiva 91/477/CEE.

(7)

Specificațiile tehnice pentru dezactivarea armelor de foc ar trebui să împiedice reactivarea armelor de foc cu
ajutorul uneltelor obișnuite.

(8)

Specificațiile tehnice pentru dezactivarea armelor de foc se axează pe dezactivarea componentelor esențiale ale
armelor de foc, astfel cum sunt definite în Directiva 91/477/CEE. În acest sens, Directiva 91/477/CEE cuprinde și
o definiție a armelor de foc dezactivate, care prevede necesitatea de a asigura faptul că toate componentele
esențiale ale armei de foc în cauză au devenit definitiv nefuncționale și imposibil de demontat, înlocuit sau
modificat într-un mod care să permită în vreun fel reactivarea armei de foc. Specificațiile tehnice pentru
dezactivarea armelor de foc ar trebui să se aplice și dezactivării țevilor de schimb, care, ca obiecte separate, sunt
fixate tehnic și destinate să fie montate pe arma de foc care urmează să fie dezactivată.

(9)

La solicitarea grupului de lucru al experților naționali pentru dezactivare, specificațiile tehnice revizuite au făcut
obiectul unui test de simulare efectuat de profesioniști de la nivel național în domeniul dezactivării pe o perioadă
de 5 săptămâni, între 9 februarie și 20 martie 2017. Rezultatul testului de simulare a dus în special la decizia de
a revizui prezentarea specificațiilor privind dezactivarea. În interesul clarității, operațiunile de dezactivare specifice
ar trebui prezentate într-un mod care să facă distincție între diferitele tipuri de arme de foc.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin Directiva
91/477/CEE.

(11)

Pentru ca statele membre să poată face schimbările administrative necesare și să își poată alinia practicile la cele
prevăzute în prezentul regulament de punere în aplicare modificat, prezentul regulament ar trebui să se aplice la
trei luni de la data intrării în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2403 se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1) Prezentul regulament se aplică armelor de foc din toate categoriile enumerate în partea II a anexei I la
Directiva 91/477/CEE.”
2. Articolul 3 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1) Statele membre desemnează o autoritate competentă pentru a verifica dacă dezactivarea armei de foc s-a
desfășurat în conformitate cu specificațiile tehnice stabilite în anexa I (denumită în continuare «entitatea de control»).”
(1) Decizia 2014/164/UE a Consiliului din 11 februarie 2014 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului împotriva
fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Organizației
Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (JO L 89, 25.3.2014, p. 7).
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3. Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 5
Marcarea armelor de foc dezactivate
Armele de foc dezactivate sunt marcate cu un marcaj unic comun, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa II,
pentru a indica faptul că au fost dezactivate în conformitate cu specificațiile tehnice stabilite în anexa I. Marcajul este
aplicat de către entitatea de control pe toate componentele esențiale modificate pentru dezactivarea armei de foc și
îndeplinește următoarele criterii:
(a) este vizibil în mod clar și nu poate fi înlăturat;
(b) conține informații cu privire la statul membru în care a fost efectuată dezactivarea și la entitatea de control care
a certificat dezactivarea;
(c) numărul (numerele) de serie original(e) al(e) armei de foc este (sunt) menținut(e).”
4. Anexa I se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament.
5. Anexa II se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.
6. Anexa III se înlocuiește cu textul din 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.
Se aplică de la 28 iunie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 5 martie 2018.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXA I

Specificații tehnice pentru dezactivarea armelor de foc
— Operațiunile de dezactivare care trebuie să fie efectuate pentru ca armele de foc să devină în mod ireversibil nefunc
ționale sunt definite pe baza a trei tabele:
— tabelul I enumeră diferitele tipuri de arme de foc;
— tabelul II stabilește principiile generale care trebuie respectate pentru ca armele de foc să devină în mod
ireversibil nefuncționale;
— tabelul III descrie operațiunile specifice pentru fiecare tip de armă de foc care trebuie efectuate pentru ca armele
de foc să devină în mod ireversibil nefuncționale.
— Specificațiile tehnice pentru dezactivarea armelor de foc ar trebui să împiedice reactivarea armelor de foc cu ajutorul
uneltelor obișnuite.
— Specificațiile tehnice pentru dezactivarea armelor de foc se focalizează pe dezactivarea componentelor esențiale ale
armelor de foc, astfel cum sunt definite în Directiva 91/477/CEE. Specificațiile tehnice pentru dezactivarea armelor
de foc prevăzute în anexa I se aplică și dezactivării țevilor de schimb, care, ca obiecte separate, sunt fixate tehnic și
destinate să fie montate pe arma de foc care urmează să fie dezactivată.
— Pentru a asigura o aplicare corectă și uniformă a operațiunilor de dezactivare a armelor de foc, Comisia elaborează
definiții în colaborare cu statele membre.
Tabelul I
Lista tipurilor de arme de foc
Tipuri de arme de foc

1

Pistoale (pentru tragere foc cu foc, semiautomate)

2

Revolvere (inclusiv revolvere cu încărcare prin cilindru)

3

Arme de foc cu țeavă lungă pentru tragere foc cu foc (fără țeavă basculantă)

4

Arme de foc cu țeavă basculantă (de exemplu, cu țeavă lisă, cu țeavă ghintuită, mixte, cu mecanism cu bloc
care cade/pivotează, arme de foc scurte și arme de foc lungi)

5

Arme de foc lungi cu repetiție (cu țeavă lisă, cu țeavă ghintuită)

6

Arme de foc lungi semiautomate (cu țeavă lisă, cu țeavă ghintuită)

7

Arme de foc automate: de exemplu, puști de asalt, mitraliere, pistoale-mitralieră, pistoale automate

8

Arme de foc care se încarcă prin gura țevii, inclusiv cu țeavă basculantă (cu excepția revolverelor cu încărcare
prin cilindru)

Tabelul II
Principii generale
Se previne demontarea componentelor esențiale ale armei de foc prin sudură, alipire sau prin utilizarea unor măsuri
adecvate cu grad echivalent de permanență.
În funcție de legile naționale, acest proces poate fi aplicat după verificarea de către autoritatea națională.
Duritatea elementelor inserate: entitatea autorizată să dezactiveze arme de foc trebuie să se asigure că bolțurile/dopuri
le/tijele utilizate au o duritate de minimum 40 HRC (40 Rockwell C Hardness) și că materialul utilizat pentru sudură
asigură o alipire definitivă și efectivă.
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Tabelul III
Operațiuni specifice pentru fiecare tip de armă de foc
1. PISTOALE (PENTRU TRAGERE FOC CU FOC, SEMIAUTOMATE)

1.1

Țeavă: se taie o fantă longitudinală prin țeavă, inclusiv prin camera cartușului din țeavă, dacă există (lățimea:
> ½ din calibru; lungimea: în cazul țevilor ghintuite, de trei ori mai mare decât lungimea camerei, iar în cazul
țevilor lise, de două ori mai mare decât lungimea camerei).

1.2

Țeavă: în cazul tuturor pistoalelor altele decât cele cu țevi basculante, se perforează transversal un orificiu prin
camera cartușului prin ambii pereți, prin orificiu fiind introdus și sudat solid un bolț din oțel călit (cu diametrul
> 50 % decât cel al camerei, minimum 4,5 mm). Același bolț poate fi folosit la fixarea țevii de carcasa armei. În
mod alternativ, trebuie inserat în cameră și sudat solid un dop de dimensiunea tubului cartușului.

1.3

Țeavă: se îndepărtează rampa de alimentare atunci când există.

1.4

Țeavă: țeava trebuie fixată în mod permanent de arma de foc prin sudură, alipire sau prin utilizarea unor mă
suri adecvate cu grad echivalent de permanență. Poate fi utilizat în acest scop bolțul folosit la procedeul 1.2.

1.5

Țeavă: în cazul țevilor de schimb ce nu sunt montate în pistol, se aplică procedeele 1.1-1.4 și 1.19, după caz.
În plus, trebuie să se prevină în mod permanent ca țevile să mai poată fi montate pe o armă de foc prin tăiere,
sudură, alipire sau prin utilizarea unor măsuri adecvate cu grad echivalent de permanență.

1.6

Blocul-închizător/capul închizătorului: se înlătură sau se scurtează percutorul.

1.7

Blocul-închizător/capul închizătorului: se prelucrează sau se elimină peretele frontal al închizătorului la un un
ghi între 45 și 75 de grade măsurat din unghiul peretelui frontal inițial. Materialul trebuie îndepărtat pe toată
suprafața peretelui frontal al închizătorului. Toate pârghiile de blocare ale închizătorului trebuie îndepărtate sau
substanțial slăbite prin prelucrare.

1.8

Blocul-închizător/capul închizătorului: se sudează orificiul percutorului.

1.9

Manșon: se prelucrează sau se elimină peretele frontal al închizătorului la un unghi între 45 și 75 de grade mă
surat din unghiul peretelui frontal inițial. Materialul trebuie îndepărtat pe toată suprafața.

1.10

Manșon: se îndepărtează percutorul.

1.11

Manșon: se îndepărtează pârghiile de blocare din interiorul manșonului.

1.12

Manșon: unde este cazul, se prelucrează interiorul marginii de blocare a ferestrei de ejectare din manșon la un
unghi între 45 și 75 de grade.

1.13

Manșon: dacă blocul închizător poate fi scos din corpul manșonului, blocul închizător dezactivat trebuie fixat
definitiv de corpul manșonului.

1.14

Carcasă: se îndepărtează rampa de alimentare atunci când există.

1.15

Carcasă: se îndepărtează prin prelucrare cel puțin ⅔ din șinele de glisare de pe ambele părți ale carcasei.

1.16

Mecanismul trăgaciului: se asigură distrugerea legăturii fizice de operare dintre trăgaci și cocoș, percutor sau
pârghia de declanșare. Se contopește mecanismul trăgaciului prin sudură în cadrul carcasei, unde este cazul. În
cazul în care nu este posibilă o astfel de îmbinare prin sudură, se îndepărtează mecanismul trăgaciului și se um
ple locul acestuia cu sudură sau cu rășină epoxidică.
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1. PISTOALE (PENTRU TRAGERE FOC CU FOC, SEMIAUTOMATE)

1.17

Mecanismul trăgaciului: mecanismul trăgaciului și/sau cadrul ansamblului mecanismului trăgaciului trebuie su
dat de carcasă (în cazul carcasei metalice) sau trebuie lipit de carcasă cu adeziv rezistent la temperaturi ridicate
(în cazul carcasei din metal ușor sau din polimer).

1.18

Sistemul automat: se distrug prin tăiere sau sudură pistonul de gaze, tubul de gaze și canalul de preluare a gaze
lor.

1.19

Sistemul automat: în cazul în care nu există piston de gaze, se îndepărtează tubul de gaze. În cazul în care țeava
are rol de piston de gaze, se sudează țeava dezactivată de carcasă. În toate cazurile în care există un orificiu/ca
nal de preluare a gazelor, acesta se închide prin sudură.

1.20

Încărcătoarele: se fixează încărcătorul prin puncte de sudură sau prin măsuri adecvate cu grad echivalent de
permanență, în funcție de tipul de armă, pentru a împiedica înlăturarea încărcătorului.

1.21

Încărcătoarele: în cazul în care încărcătorul lipsește, se aplică puncte de sudură sau măsuri adecvate în locașul
încărcătorului sau se fixează un blocaj pentru a împiedica definitiv inserarea încărcătorului.

1.22

Amortizorul de zgomot: se împiedică definitiv îndepărtarea amortizorului de zgomot de pe țeavă prin utiliza
rea unui bolț din oțel călit sau prin sudură, alipire ori prin utilizarea unor măsuri adecvate cu grad echivalent
de permanență, dacă amortizorul de zgomot face parte din armă.

1.23

Amortizorul de zgomot: se îndepărtează, dacă este posibil, toate părțile interne și punctele lor de fixare din
amortizor, astfel încât să rămână doar un tub. Se perforează orificii cu diametrul mai mare decât calibrul armei
la un interval longitudinal de 3 cm (în cazul armelor de foc scurte) sau de 5 cm (în cazul armelor de foc lungi)
prin tub și penetrând camera de expansiune. Ca soluție alternativă, se taie o fantă longitudinală de minimum
6 mm, de la capătul dinapoi până la capătul dinainte al amortizorului, prin tub și penetrând camera de expan
siune.

2. REVOLVERE (INCLUSIV REVOLVERE CU ÎNCĂRCARE PRIN CILINDRU)

2.1

Țeavă: se taie o fantă longitudinală prin țeavă (lățimea: > ½ din calibru; lungimea: minimum ½ din lungimea țe
vii, măsurată de la conul de forțare).

2.2

Țeavă: se perforează transversal un orificiu prin ambii pereți ai țevii (în apropierea conului de forțare), prin ori
ficiu fiind introdus și sudat solid un bolț din oțel călit (cu diametrul > 50 % decât cel al camerei, minimum
4,5 mm). Același bolț poate fi folosit la fixarea țevii de carcasa armei. În mod alternativ, se sudează solid un
dop etanș din oțel călit (lungime: minimum jumătate din camera cilindrului) în interiorul țevii, începând dins
pre cilindru.

2.3

Țeavă: țeava trebuie fixată în mod permanent de carcasa armei prin sudură, alipire sau prin utilizarea unor mă
suri adecvate cu grad echivalent de permanență. Poate fi utilizat în acest scop bolțul folosit la procedeul 2.2.

2.4

Țeavă: în cazul țevilor de schimb ce nu sunt montate pe arma de foc, se aplică procedeele 2.1-2.3, după caz. În
plus, trebuie să se prevină în mod permanent ca țevile să mai poată fi montate pe o armă de foc prin tăiere, su
dură, alipire sau prin utilizarea unor măsuri adecvate cu grad echivalent de permanență.

2.5

Cilindru: se elimină prin prelucrare toți pereții interiori din cilindru pe o distanță egală cu minimum ⅔ din lun
gimea sa. Se elimină cât mai mult posibil din pereții interiori din cilindru, în mod ideal la diametrul camerei,
fără a afecta peretele extern al cilindrului.

2.6

Cilindru: în cazul în care este posibil, se aplică o sudură pentru a preveni înlăturarea cilindrului din carcasă sau
se folosesc măsuri adecvate, precum fixarea cu bolț, care fac imposibilă înlăturarea.
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2. REVOLVERE (INCLUSIV REVOLVERE CU ÎNCĂRCARE PRIN CILINDRU)

2.7

Cilindru: în cazul cilindrilor de schimb ce nu sunt montați la arma de foc, se aplică procedeul de la punctul 2.5.
În plus, trebuie să se prevină în mod permanent posibilitatea ca cilindrul să mai poată fi montat pe o armă de
foc prin tăiere, sudură, alipire sau prin utilizarea unor măsuri adecvate cu grad echivalent de permanență.

2.8

Carcasă: se extinde orificiul cuiului percutor până la un diametru de trei ori mai mare față de dimensiunea ini
țială.

2.9

Carcasă: se înlătură sau se scurtează percutorul.

2.10

Mecanismul trăgaciului: se asigură distrugerea legăturii fizice de operare dintre trăgaci și cocoș, percutor sau
pârghia de declanșare. Se contopește mecanismul trăgaciului prin sudură în cadrul carcasei, după caz. În cazul
în care nu este posibilă o astfel de îmbinare prin sudură, se îndepărtează mecanismul trăgaciului și se umple lo
cul acestuia cu sudură sau cu rășină epoxidică.

2.11

Mecanismul trăgaciului: mecanismul trăgaciului și/sau cadrul ansamblului mecanismului trăgaciului trebuie su
dat de carcasă (în cazul carcasei metalice) sau trebuie lipit de carcasă cu adeziv rezistent la temperaturi ridicate
(în cazul carcasei din metal ușor sau din polimer).

2.12

Amortizorul de zgomot: se împiedică definitiv îndepărtarea amortizorului de zgomot de pe țeavă prin utiliza
rea unui bolț din oțel călit sau prin sudură, alipire ori prin utilizarea unor măsuri adecvate cu grad echivalent
de permanență, dacă amortizorul de zgomot face parte din armă.

2.13

Amortizorul de zgomot: se îndepărtează, dacă este posibil, toate părțile interne și punctele lor de fixare din
amortizor, astfel încât să rămână doar un tub. Se perforează orificii cu diametrul mai mare decât calibrul armei,
la un interval longitudinal de 3 cm (în cazul armelor de foc scurte) sau de 5 cm (în cazul armelor de foc lungi)
prin tub și penetrând camera de expansiune. Ca soluție alternativă, se taie o fantă longitudinală de minimum
6 mm, de la capătul dinapoi până la capătul dinainte al amortizorului, prin tub și penetrând camera de expan
siune.

3. ARME DE FOC CU ȚEAVĂ LUNGĂ PENTRU TRAGERE FOC CU FOC (FĂRĂ ȚEAVĂ BASCULANTĂ)

3.1

Țeavă: se taie o fantă longitudinală prin țeavă, inclusiv prin camera cartușului din țeavă, dacă există (lățimea:
> ½ din calibru; lungimea: în cazul țevilor ghintuite, de trei ori mai mare decât lungimea camerei, iar în cazul
țevilor lise, de două ori mai mare decât lungimea camerei).

3.2

Țeavă: se perforează transversal un orificiu prin camera cartușului prin ambii pereți, prin orificiu fiind introdus
și sudat solid un bolț din oțel călit (cu diametrul > 50 % decât cel al camerei, minimum 4,5 mm). Același bolț
poate fi folosit la fixarea țevii de carcasa armei. În mod alternativ, trebuie inserat în cameră și sudat solid un
dop de dimensiunea tubului cartușului.

3.3

Țeavă: se îndepărtează rampa de alimentare atunci când există.

3.4

Țeavă: țeava trebuie fixată în mod permanent de arma de foc prin sudură, alipire sau prin utilizarea unor mă
suri adecvate cu grad echivalent de permanență. Poate fi utilizat în acest scop bolțul folosit la procedeul 3.2.

3.5

Țeavă: în cazul țevilor de schimb ce nu sunt montate la arma de foc, se aplică procedeele de la punctele
3.1-3.4, după caz. În plus, trebuie să se prevină în mod permanent posibilitatea ca țevile să mai poată fi mon
tate pe o armă de foc prin tăiere, sudură, alipire sau prin utilizarea unor măsuri adecvate cu grad echivalent de
permanență.

3.6

Blocul-închizător/capul închizătorului: se înlătură sau se scurtează percutorul.

3.7

Blocul-închizător/capul închizătorului: se prelucrează sau se elimină peretele frontal al închizătorului la un un
ghi cuprins între 45 și 75 de grade, măsurat în raport cu unghiul peretelui frontal inițial. Materialul trebuie în
depărtat pe toată suprafața peretelui frontal al închizătorului. Toate pârghiile de blocare ale închizătorului tre
buie îndepărtate sau substanțial slăbite prin prelucrare.
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3.8

Blocul-închizător/capul închizătorului: se sudează orificiul percutorului.

3.9

Mecanismul trăgaciului: se asigură distrugerea legăturii fizice de operare dintre trăgaci și cocoș, percutor sau
pârghia de declanșare. Se contopește mecanismul trăgaciului prin sudură în cadrul carcasei, după caz. În cazul
în care nu este posibilă o astfel de îmbinare prin sudură, se îndepărtează mecanismul trăgaciului, iar locul aces
tuia se umple cu sudură sau cu rășină epoxidică.

3.10

Mecanismul trăgaciului: mecanismul trăgaciului și/sau cadrul ansamblului mecanismului trăgaciului trebuie su
dat de carcasă (în cazul carcasei metalice) sau trebuie lipit de carcasă cu adeziv rezistent la temperaturi ridicate
(în cazul carcasei din metal ușor sau din polimer).

3.11

Amortizorul de zgomot: se împiedică definitiv îndepărtarea amortizorului de zgomot de pe țeavă prin utiliza
rea unui bolț din oțel călit sau prin sudură, alipire ori prin utilizarea unor măsuri adecvate cu grad echivalent
de permanență, dacă amortizorul de zgomot face parte din armă.

3.12

Amortizorul de zgomot: se îndepărtează unde este posibil toate părțile interne și punctele lor de fixare din
amortizor, astfel încât să rămână doar un tub. Se perforează orificii cu diametrul mai mare decât calibrul armei,
la un interval longitudinal de 3 cm (în cazul armelor de foc scurte) sau de 5 cm (în cazul armelor de foc lungi)
prin tub și penetrând camera de expansiune. Ca soluție alternativă, se taie o fantă longitudinală de minimum
6 mm, de la capătul dinapoi până la capătul dinainte al amortizorului, prin tub și penetrând camera de expan
siune.

4. ARME DE FOC CU ȚEAVĂ BASCULANTĂ (DE EXEMPLU, CU ȚEAVĂ LISĂ, CU ȚEAVĂ GHINTUITĂ, MIXTE, CU MECANISM
CU BLOC CARE CADE/PIVOTEAZĂ, ARME DE FOC SCURTE ȘI ARME DE FOC LUNGI)

4.1

Țeavă: se taie o fantă longitudinală prin țeavă, inclusiv prin camera cartușului din țeavă, dacă există (lățimea:
> ½ din calibru; lungimea: în cazul țevilor ghintuite, de trei ori mai mare decât lungimea camerei, iar în cazul
țevilor lise, de două ori mai mare decât lungimea camerei). În cazul armelor de foc fără cameră a cartușului in
clusă în țeavă, se taie o fantă longitudinală (lățimea: > ½ din calibru; lungimea: minimum ½ din lungimea țevii
măsurată de la conul de forțare).

4.2

Țeavă: un dop etanș cu lungimea de minimum ⅔ din lungimea camerei cartușului se sudează solid în interiorul
camerei și trebuie poziționat cât mai aproape posibil de retezătura dinapoi a țevii.

4.3

Țeavă: se îndepărtează rampa de alimentare atunci când există.

4.4

Țeavă: țeava trebuie fixată în mod permanent de arma de foc prin sudură, alipire sau prin utilizarea unor mă
suri adecvate cu grad echivalent de permanență.

4.5

Țeavă: în cazul țevilor de schimb ce nu sunt montate la arma de foc, se aplică procedeele de la punctele
4.1-4.4, după caz. În plus, trebuie să se prevină în mod permanent posibilitatea ca țevile să mai poată fi mon
tate pe o armă de foc prin tăiere, sudură, alipire sau prin utilizarea unor măsuri adecvate cu grad echivalent de
permanență.

4.6

Mecanismul trăgaciului: se asigură distrugerea legăturii fizice de operare dintre trăgaci și cocoș, percutor sau
pârghia de declanșare. Se contopește mecanismul trăgaciului prin sudură în cadrul carcasei, după caz. În cazul
în care nu este posibilă o astfel de îmbinare prin sudură, se îndepărtează mecanismul trăgaciului și se umple lo
cul acestuia cu sudură sau cu rășină epoxidică.

4.7

Mecanismul trăgaciului: mecanismul trăgaciului și/sau cadrul ansamblului mecanismului trăgaciului trebuie su
dat de carcasă (în cazul carcasei metalice) sau trebuie lipit de carcasă cu adeziv rezistent la temperaturi ridicate
(în cazul carcasei din metal ușor sau din polimer).

4.8

Mecanismul: se prelucrează un con de 60 de grade minimum (unghiul la vârf) pentru a obține un diametru de
bază egal cu cel puțin 10 mm sau cu diametrul peretelui frontal al închizătorului.
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4. ARME DE FOC CU ȚEAVĂ BASCULANTĂ (DE EXEMPLU, CU ȚEAVĂ LISĂ, CU ȚEAVĂ GHINTUITĂ, MIXTE, CU MECANISM
CU BLOC CARE CADE/PIVOTEAZĂ, ARME DE FOC SCURTE ȘI ARME DE FOC LUNGI)

4.9

Mecanismul: se îndepărtează percutorul, se mărește orificiul percutorului până la un diametru minim de 5 mm
și se sudează orificiul percutorului.

4.10

Amortizorul de zgomot: se împiedică definitiv îndepărtarea amortizorului de zgomot de pe țeavă prin utiliza
rea unui bolț din oțel călit sau prin sudură, alipire ori prin utilizarea unor măsuri adecvate cu grad echivalent
de permanență, dacă amortizorul de zgomot face parte din armă.

4.11

Amortizorul de zgomot: se îndepărtează, dacă este posibil, toate părțile interne și punctele lor de fixare din
amortizor, astfel încât să rămână doar un tub. Se perforează orificii cu diametrul mai mare decât calibrul armei,
la un interval longitudinal de 3 cm (în cazul armelor de foc scurte) sau de 5 cm (în cazul armelor de foc lungi)
prin tub și penetrând camera de expansiune. Ca soluție alternativă, se taie o fantă longitudinală de minimum
6 mm, de la capătul dinapoi până la capătul dinainte al amortizorului, prin tub și penetrând camera de expan
siune.

5. ARME DE FOC LUNGI CU REPETIȚIE (CU ȚEAVĂ LISĂ, CU ȚEAVĂ GHINTUITĂ)

5.1

Țeavă: se taie o fantă longitudinală prin țeavă, inclusiv prin camera cartușului din țeavă, dacă există (lățimea:
> ½ din calibru; lungimea: în cazul țevilor ghintuite, de trei ori mai mare decât lungimea camerei, iar în cazul
țevilor lise, de două ori mai mare decât lungimea camerei). În cazul armelor de foc fără cameră a cartușului in
clusă în țeavă, se taie o fantă longitudinală (lățimea: > ½ din calibru; lungimea: minimum ½ din lungimea țevii,
măsurată de la conul de forțare).

5.2

Țeavă: se perforează transversal un orificiu prin camera cartușului prin ambii pereți, prin orificiu fiind introdus
și sudat solid un bolț din oțel călit (cu diametrul > 50 % decât cel al camerei, minimum 4,5 mm). Același bolț
poate fi folosit la fixarea țevii de carcasa armei. În mod alternativ, trebuie inserat în cameră și sudat solid un
dop de dimensiunea tubului cartușului.

5.3

Țeavă: se îndepărtează rampa de alimentare atunci când există.

5.4

Țeavă: țeava trebuie fixată în mod permanent de arma de foc prin sudură, alipire sau prin utilizarea unor mă
suri adecvate cu grad echivalent de permanență. Poate fi utilizat în acest scop bolțul folosit la procedeul 5.2.

5.5

Țeavă: în cazul țevilor de schimb ce nu sunt montate la arma de foc, se aplică procedeele 5.1-5.4, după caz. În
plus, trebuie să se prevină în mod permanent posibilitatea ca țevile să mai poată fi montate pe o armă de foc
prin tăiere, sudură, alipire sau prin utilizarea unor măsuri adecvate cu grad echivalent de permanență.

5.6

Blocul-închizător/capul închizătorului: se înlătură sau se scurtează percutorul.

5.7

Blocul-închizător/capul închizătorului: se prelucrează sau se elimină peretele frontal al închizătorului la un un
ghi cuprins între 45 și 75 de grade, măsurat în raport cu unghiul peretelui frontal inițial. Materialul trebuie în
depărtat pe toată suprafața peretelui frontal al închizătorului. Toate pârghiile de blocare ale închizătorului tre
buie îndepărtate sau substanțial slăbite prin prelucrare.

5.8

Blocul-închizător/capul închizătorului: se sudează orificiul percutorului.

5.9

Mecanismul trăgaciului: se asigură distrugerea legăturii fizice de operare dintre trăgaci și cocoș, percutor sau
pârghia de declanșare. Se contopește mecanismul trăgaciului prin sudură în cadrul carcasei, după caz. În cazul
în care nu este posibilă o astfel de îmbinare prin sudură, se îndepărtează mecanismul trăgaciului și se umple lo
cul acestuia cu sudură sau cu rășină epoxidică.

5.10

Mecanismul trăgaciului: mecanismul trăgaciului și/sau cadrul ansamblului mecanismului trăgaciului trebuie su
dat de carcasă (în cazul carcasei metalice) sau trebuie lipit de carcasă cu adeziv rezistent la temperaturi ridicate
(în cazul carcasei din metal ușor sau din polimer).

5.11

Încărcătoarele: se fixează încărcătorul prin puncte de sudură sau prin măsuri adecvate cu grad echivalent de
permanență, în funcție de tipul de armă, pentru a împiedica înlăturarea încărcătorului.
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5.12

Încărcătoarele: în cazul în care încărcătorul lipsește, se aplică puncte de sudură sau se utilizează măsuri adec
vate la locașul încărcătorului sau se fixează un mecanism de blocare pentru a împiedica definitiv inserarea în
cărcătorului.

5.13

Încărcătoarele: în cazul încărcătoarelor tubulare, se introduc unul sau mai multe bolțuri din oțel călit prin în
cărcător, camera cartușului și carcasă, fixându-le definitiv împreună. Se asigură fixarea prin sudură.

5.14

Amortizorul de zgomot: se împiedică definitiv îndepărtarea amortizorului de zgomot de pe țeavă prin utiliza
rea unui bolț din oțel călit sau prin sudură, alipire ori prin utilizarea unor măsuri adecvate cu grad echivalent
de permanență, dacă amortizorul de zgomot face parte din armă.

5.15

Amortizorul de zgomot: se îndepărtează, dacă este posibil, toate părțile interne și punctele lor de fixare din
amortizor, astfel încât să rămână doar un tub. Se perforează orificii cu diametrul mai mare decât calibrul armei,
la un interval longitudinal de 3 cm (în cazul armelor de foc scurte) sau de 5 cm (în cazul armelor de foc lungi)
prin tub și penetrând camera de expansiune. Ca soluție alternativă, se taie o fantă longitudinală de minimum
6 mm, de la capătul dinapoi până la capătul dinainte al amortizorului, prin tub și penetrând camera de expan
siune.

6. ARME DE FOC LUNGI SEMIAUTOMATE (CU ȚEAVĂ LISĂ, CU ȚEAVĂ GHINTUITĂ)

6.1

Țeavă: se taie o fantă longitudinală prin țeavă, inclusiv prin camera cartușului din țeavă, dacă există (lățimea:
> ½ din calibru; lungimea: în cazul țevilor ghintuite, de trei ori mai mare decât lungimea camerei, iar în cazul
țevilor lise, de două ori mai mare decât lungimea camerei). În cazul armelor de foc fără cameră a cartușului in
clusă în țeavă, se taie o fantă longitudinală (lățimea: > ½ din calibru; lungimea: minimum ½ din lungimea țevii,
măsurată de la conul de forțare).

6.2

Țeavă: se perforează transversal un orificiu prin camera cartușului prin ambii pereți, prin orificiu fiind introdus
și sudat solid un bolț din oțel călit (cu diametrul > 50 % decât cel al camerei, minimum 4,5 mm). Același bolț
poate fi folosit la fixarea țevii de carcasa armei. În mod alternativ, trebuie inserat în cameră și sudat solid un
dop de dimensiunea tubului cartușului.

6.3

Țeavă: se îndepărtează rampa de alimentare atunci când există.

6.4

Țeavă: țeava trebuie fixată în mod permanent de arma de foc prin sudură, alipire sau prin utilizarea unor mă
suri adecvate cu grad echivalent de permanență. Poate fi utilizat în acest scop bolțul folosit la procedeul 6.2.

6.5

Țeavă: în cazul țevilor de schimb ce nu sunt montate la arma de foc, se aplică procedeele 6.1-6.4 și 6.12, după
caz. În plus, trebuie să se prevină în mod permanent posibilitatea ca țevile să mai poată fi montate pe o armă
de foc prin tăiere, sudură, alipire sau prin utilizarea unor măsuri adecvate cu grad echivalent de permanență.

6.6

Blocul-închizător/capul închizătorului: se înlătură sau se scurtează percutorul.

6.7

Blocul-închizător/capul închizătorului: se prelucrează sau se elimină peretele frontal al închizătorului la un un
ghi între 45 și 75 de grade măsurat din unghiul peretelui frontal inițial. Materialul trebuie îndepărtat pe toată
suprafața peretelui frontal al închizătorului. Toate pârghiile de blocare ale închizătorului trebuie îndepărtate sau
substanțial slăbite prin prelucrare.

6.8

Blocul-închizător/capul închizătorului: se sudează orificiul percutorului.

6.9

Mecanismul trăgaciului: se asigură distrugerea legăturii fizice de operare dintre trăgaci și cocoș, percutor sau
pârghia de declanșare. Se contopește mecanismul trăgaciului prin sudură în cadrul carcasei, după caz. În cazul
în care nu este posibilă o astfel de îmbinare prin sudură, se îndepărtează mecanismul trăgaciului și se umple lo
cul acestuia cu sudură sau cu rășină epoxidică.
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6.10

Mecanismul trăgaciului: mecanismul trăgaciului și/sau cadrul ansamblului mecanismului trăgaciului trebuie su
dat de carcasă (în cazul carcasei metalice) sau trebuie lipit de carcasă cu adeziv rezistent la temperaturi ridicate
(în cazul carcasei din metal ușor sau din polimer).

6.11

Sistemul automat: se distrug prin tăiere sau sudură pistonul de gaze, tubul de gaze și canalul de preluare a gaze
lor.

6.12

Sistemul automat: în cazul în care nu există piston de gaze, se îndepărtează tubul de gaze. În cazul în care țeava
are rol de piston de gaze, se sudează țeava dezactivată de carcasă. În toate cazurile în care există orificiu/canal
de preluare a gazelor, acesta se închide prin sudură.

6.13

Sistemul automat: se prelucrează sau se elimină peretele frontal al închizătorului la un unghi cuprins între 45
și 75 de grade, măsurat în raport unghiul peretelui frontal inițial. Materialul trebuie îndepărtat de pe întreaga
suprafață a peretelui frontal al închizătorului și din altă parte, astfel încât închizătorul/blocul-închizător să fie
redus cu minimum 50 % din masa originală. Blocul-închizător trebuie fixat în mod permanent de arma de foc
prin sudură, alipire sau prin utilizarea unor măsuri adecvate cu grad echivalent de permanență.

6.14

Sistemul automat: în cazul în care capul închizătorului este încorporat în port-închizător, port-închizătorul tre
buie redus cu minimum 50 %. Capul închizătorului trebuie fixat în mod permanent de port-închizător, iar
port-închizătorul trebuie fixat definitiv de arma de foc prin sudură, alipire sau prin utilizarea unor măsuri adec
vate cu grad echivalent de permanență.

6.15

Încărcătoarele: se fixează încărcătorul prin puncte de sudură sau prin măsuri adecvate cu grad echivalent de
permanență, în funcție de tipul de armă, pentru a împiedica înlăturarea încărcătorului.

6.16

Încărcătoarele: în cazul în care încărcătorul lipsește, se aplică puncte de sudură sau se utilizează măsuri adec
vate la locașul încărcătorului sau se fixează un mecanism de blocare pentru a împiedica definitiv inserarea în
cărcătorului.

6.17

Încărcătoarele: în cazul încărcătoarelor tubulare, se introduc unul sau mai multe bolțuri din oțel călit prin în
cărcător, camera cartușului și carcasă, fixându-le în mod permanent împreună. Se asigură fixarea prin sudură.

6.18

Amortizorul de zgomot: se împiedică definitiv îndepărtarea amortizorului de zgomot de pe țeavă prin utiliza
rea unui bolț din oțel călit sau prin sudură, alipire ori prin utilizarea unor măsuri adecvate cu grad echivalent
de permanență, dacă amortizorul de zgomot face parte din armă.

6.19

Amortizorul de zgomot: se îndepărtează, dacă este posibil, toate părțile interne și punctele lor de fixare din
amortizor, astfel încât să rămână doar un tub. Se perforează orificii cu diametrul mai mare decât calibrul armei,
la un interval longitudinal de 3 cm (în cazul armelor de foc scurte) sau de 5 cm (în cazul armelor de foc lungi)
prin tub și penetrând camera de expansiune. Ca soluție alternativă, se taie o fantă longitudinală de minimum
6 mm, de la capătul dinapoi până la capătul dinainte al amortizorului, prin tub și penetrând camera de expan
siune.

7. ARME DE FOC AUTOMATE: PUȘTI DE ASALT, MITRALIERE, PISTOALE-MITRALIERĂ, PISTOALE AUTOMATE

7.1

Țeavă: se taie o fantă longitudinală prin țeavă, inclusiv prin camera cartușului din țeavă, dacă există (lățimea:
> ½ din calibru; lungimea: în cazul țevilor ghintuite, de trei ori mai mare decât lungimea camerei, iar în cazul
țevilor lise, de două ori mai mare decât lungimea camerei).

7.2

Țeavă: se perforează transversal un orificiu prin camera cartușului, prin ambii pereți, iar prin orificiu este intro
dus și sudat solid un bolț din oțel călit (cu diametrul > 50 % decât cel al camerei, minimum 4,5 mm). Același
bolț poate fi folosit la fixarea țevii de carcasa armei. În mod alternativ, trebuie inserat în cameră și sudat solid
un dop de dimensiunea tubului cartușului.

7.3

Țeavă: se îndepărtează rampa de alimentare atunci când există.
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7.4

Țeavă: țeava trebuie fixată în mod permanent de arma de foc prin sudură, alipire sau prin utilizarea unor mă
suri adecvate cu grad echivalent de permanență. Poate fi utilizat în acest scop bolțul folosit la procedeul 7.2.

7.5

Țeavă: în cazul țevilor de schimb ce nu sunt montate la arma de foc, se aplică procedeele 7.1-7.3, după caz. În
plus, trebuie să se prevină în mod permanent posibilitatea ca țevile să mai poată fi montate pe o armă de foc
prin tăiere, sudură, alipire sau prin utilizarea unor măsuri adecvate cu grad echivalent de permanență.

7.6

Blocul-închizător/capul închizătorului: se înlătură sau se scurtează percutorul.

7.7

Blocul-închizător/capul închizătorului: se prelucrează sau se elimină peretele frontal al închizătorului la un
unghi cuprins între 45 și 75 de grade, măsurat în raport cu unghiul peretelui frontal inițial. Materialul trebuie
îndepărtat pe toată suprafața peretelui frontal al închizătorului. Toate pârghiile de blocare ale închizătorului tre
buie îndepărtate sau substanțial slăbite prin prelucrare.

7.8

Blocul-închizător/capul închizătorului: se sudează orificiul percutorului.

7.9

Manșonul (în cazul pistoalelor automate): se prelucrează sau se elimină peretele frontal al închizătorului la un
unghi cuprins între 45 și 75 de grade, măsurat în raport cu unghiul peretelui frontal inițial. Materialul trebuie
îndepărtat pe toată suprafața.

7.10

Manșonul (în cazul pistoalelor automate): se îndepărtează percutorul.

7.11

Manșonul (în cazul pistoalelor automate): se îndepărtează pârghiile de blocare din interiorul manșonului.

7.12

Manșonul (în cazul pistoalelor automate): unde este cazul, se prelucrează interiorul marginii de blocare a feres
trei de ejectare din manșon la un unghi cuprins între 45 și 75 de grade.

7.13

Manșonul (în cazul pistoalelor automate): dacă blocul închizător poate fi scos din corpul manșonului, blocul în
chizător dezactivat trebuie fixat definitiv de corpul manșonului.

7.14

Carcasa (în cazul pistoalelor automate): se îndepărtează rampa de alimentare atunci când există.

7.15

Carcasa (în cazul pistoalelor automate): se îndepărtează prin prelucrare cel puțin ⅔ din șinele de glisare de pe
ambele părți ale carcasei.

7.16

Mecanismul trăgaciului: se asigură distrugerea legăturii fizice de operare dintre trăgaci și cocoș, percutor sau
pârghia de declanșare. Se contopește mecanismul trăgaciului prin sudură în cadrul carcasei, după caz. În cazul
în care nu este posibilă o astfel de îmbinare prin sudură, se îndepărtează mecanismul trăgaciului și se umple lo
cul acestuia cu sudură sau cu rășină epoxidică.

7.17

Mecanismul trăgaciului: mecanismul trăgaciului și/sau cadrul ansamblului mecanismului trăgaciului trebuie su
dat de carcasă (în cazul carcasei metalice) sau trebuie lipit de carcasă cu adeziv rezistent la temperaturi ridicate
(în cazul carcasei din metal ușor sau din polimer).

7.18

Sistemul automat: se distrug prin tăiere sau sudură pistonul de gaze, tubul de gaze și canalul de preluare a gaze
lor.

7.19

Sistemul automat: în cazul în care nu există piston de gaze, se îndepărtează tubul de gaze. În cazul în care țeava
are rol de piston de gaze, se sudează țeava dezactivată de carcasă. În toate cazurile în care există orificiu/canal
de preluare a gazelor, acesta se închide prin sudură.

7.20

Sistemul automat: se prelucrează sau se elimină peretele frontal al închizătorului la un unghi cuprins între 45
și 75 de grade măsurat în raport cu unghiul peretelui frontal inițial. Materialul trebuie îndepărtat de pe întreaga
suprafață a peretelui frontal al închizătorului și din altă parte, astfel încât închizătorul/blocul-închizător să fie
redus cu minimum 50 % din masa originală. Blocul-închizător trebuie fixat în mod permanent de arma de foc
prin sudură, alipire sau prin utilizarea unor măsuri adecvate cu grad echivalent de permanență.
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7.21

Sistemul automat: în cazul în care capul închizătorului este încorporat în port-închizător, port-închizătorul tre
buie redus cu minimum 50 %. Capul închizătorului trebuie fixat în mod permanent de port-închizător, iar
port-închizătorul trebuie fixat definitiv de arma de foc prin sudură, alipire sau prin utilizarea unor măsuri adec
vate cu grad echivalent de permanență.

7.22

Încărcătoarele: se fixează încărcătorul prin puncte de sudură sau prin măsuri adecvate cu grad echivalent de
permanență, în funcție de tipul de armă, pentru a împiedica înlăturarea încărcătorului.

7.23

Încărcătoarele: în cazul în care încărcătorul lipsește, se aplică puncte de sudură sau se utilizează măsuri adec
vate la locașul încărcătorului sau se fixează un mecanism de blocare pentru a împiedica definitiv inserarea în
cărcătorului.

7.24

Încărcătoarele: în cazul încărcătoarelor tubulare, se introduc unul sau mai multe bolțuri din oțel călit prin în
cărcător, camera cartușului și carcasă, fixându-le definitiv împreună. Se asigură fixarea prin sudură.

7.25

Amortizorul de zgomot: se împiedică definitiv îndepărtarea amortizorului de zgomot de pe țeavă prin utiliza
rea unui bolț din oțel călit sau prin sudură, alipire ori prin utilizarea unor măsuri adecvate cu grad echivalent
de permanență, dacă amortizorul de zgomot face parte din armă.

7.26

Amortizorul de zgomot: se îndepărtează, dacă este posibil, toate părțile interne și punctele lor de fixare din
amortizor, astfel încât să rămână doar un tub. Se perforează orificii cu diametrul mai mare decât calibrul armei
la un interval longitudinal de 3 cm (în cazul armelor de foc scurte) sau de 5 cm (în cazul armelor de foc lungi)
prin tub și penetrând camera de expansiune. Ca soluție alternativă, se taie o fantă longitudinală de minimum
6 mm, de la capătul dinapoi până la capătul dinainte al amortizorului, prin tub și penetrând camera de expan
siune.

8. ARME DE FOC CARE SE ÎNCARCĂ PRIN GURA ȚEVII, INCLUSIV CU ȚEAVĂ BASCULANTĂ (CU EXCEPȚIA REVOLVERELOR
CU ÎNCĂRCARE PRIN CILINDRU)

8.1

Țeavă: se taie o fantă longitudinală prin țeavă, inclusiv prin camera de detentă din țeavă, dacă există (lățimea:
> ½ din calibru; lungimea: de trei ori mai mare decât diametrul glonțului). În cazul armelor de foc fără cameră
de detentă inclusă în țeavă, se taie o fantă longitudinală (lățimea: > ½ din calibru; lungimea: minimum ½ din
lungimea țevii de la conul de forțare).

8.2

Țeavă: în cazul armelor de foc cu cameră de detentă inclusă în țeavă, se perforează transversal un orificiu prin
camera de detentă prin ambii pereți, prin orificiu fiind introdus și sudat solid un bolț din oțel călit (cu diame
trul > 50 % decât cel al camerei, minimum 4,5 mm). Același bolț poate fi folosit la fixarea țevii de carcasa ar
mei.
În cazul armelor de foc fără cameră de detentă inclusă în țeavă, se sudează solid un dop etanș din oțel călit
(lungimea: minimum de două ori mai mare decât diametrul glonțului) în interiorul țevii dinspre conul de for
țare.

8.3

Țeavă: în cazul țevilor de schimb ce nu sunt montate la arma de foc, se aplică procedeele 8.1-8.2, după caz. În
plus, trebuie să se prevină în mod permanent posibilitatea ca țevile să mai poată fi montate pe o armă de foc
prin tăiere, sudură, alipire sau prin utilizarea unor măsuri adecvate cu grad echivalent de permanență.

8.4

În cazul mecanismului armelor cu țeavă basculantă: se prelucrează un con de 60 de grade minimum (unghiul
la vârf) pentru a obține un diametru de bază egal cu cel puțin 10 mm sau cu diametrul peretelui frontal al în
chizătorului.

8.5

În cazul mecanismului armelor cu țeavă basculantă: se îndepărtează percutorul, se mărește orificiul percutoru
lui până la un diametru minim de 5 mm și se sudează orificiul percutorului.

8.6

Mecanismul trăgaciului: se asigură distrugerea legăturii fizice de operare dintre trăgaci și cocoș, percutor sau
pârghia de declanșare. Se contopește mecanismul trăgaciului prin sudură în cadrul carcasei, după caz. În cazul
în care nu este posibilă o astfel de îmbinare prin sudură, se îndepărtează mecanismul trăgaciului și se umple lo
cul acestuia cu sudură sau cu rășină epoxidică.
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CU ÎNCĂRCARE PRIN CILINDRU)

8.7

Mecanismul trăgaciului: mecanismul trăgaciului și/sau cadrul ansamblului mecanismului trăgaciului trebuie su
dat de carcasă (în cazul carcasei metalice) sau trebuie lipit de carcasă cu adeziv rezistent la temperaturi ridicate
(în cazul carcasei din metal ușor sau din polimer).

8.8

Căminele/orificiile: se înlătură căminul (căminele), se sudează orificiul (orificiile).

8.9

Camere de detentă separate (multiple), cu excepția cilindrului: în cazul armelor cu camere de detentă separate
sau multiple, se elimină prin prelucrare peretele interior/pereții interiori din camera/camerele de detentă pe mi
nimum ⅔ din lungime. Se elimină o porțiune cât mai mare posibil din peretele interior/pereții interiori, în mod
ideal la diametrul calibrului.
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ANEXA II

Model pentru marcajul armelor de foc dezactivate

(1) Marcaj de dezactivare (rămâne „EU” în cazul tuturor marcajelor naționale)
(2) Țara de dezactivare – codul internațional oficial
(3) Simbolul entității care a certificat dezactivarea armei de foc
(4) Anul dezactivării
Marcajul complet va fi aplicat doar pe carcasa armei de foc, în timp ce marcajul de dezactivare (1) și țara de
dezactivare (2) vor fi aplicate pe toate celelalte componente esențiale.
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ANEXA III

Model de certificat pentru armele de foc dezactivate
(prezentul certificat ar trebui întocmit pe hârtie nefalsificabilă)

Sigla UE

Denumirea entității care a verificat și a certificat
conformitatea dezactivării
Sigla

CERTIFICAT DE DEZACTIVARE
Numărul certificatului:

Măsurile de dezactivare sunt conforme cu cerințele cuprinse în specificațiile tehnice privind dezactivarea armelor de
foc, astfel cum sunt stabilite în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/337 al Comisiei din 5 martie
2018.
Denumirea entității care a efectuat dezactivarea:
Țara:
Data/anul certificatului de dezactivare:
Producătorul/marca armei de foc dezactivate:
Tipul:
Marca/modelul:
Calibrul:
Numărul (numerele) de serie:

Observații:

Marcajul oficial de dezactivare al UE

Numele, titlul și semnătura persoanei responsabile

NOTĂ: Prezentul certificat este un document important. El ar trebui să fie păstrat în permanență de către proprietarul

armei de foc dezactivate. Componentele esențiale ale armei de foc dezactivate la care se referă prezentul certificat au
fost marcate cu un marcaj de control oficial; aceste marcaje nu trebuie să fie eliminate sau modificate.
AVERTISMENT: Falsificarea unui certificat de dezactivare ar putea constitui o infracțiune în temeiul legislației naționale.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/338 AL COMISIEI
din 7 martie 2018
privind autorizarea unui preparat de 6-fitază produsă de Aspergillus niger (DSM 25770) ca aditiv
destinat hranei puilor pentru îngrășare, a puicuțelor pentru ouat, a porcilor pentru îngrășare,
a scroafelor, a speciilor minore de porcine pentru îngrășare sau pentru reproducere, a curcanilor
pentru îngrășare, a curcanilor crescuți pentru reproducere, a tuturor celorlalte specii aviare (cu
excepția păsărilor ouătoare) și a purceilor înțărcați (titularul autorizației: BASF SE)
(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.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, s-a depus o cerere de autorizare pentru un
preparat de 6-fitază produsă de Aspergillus niger (DSM 25770). Cererea respectivă a fost însoțită de informațiile și
documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Respectiva cerere vizează autorizarea unui preparat de 6-fitază produsă de Aspergillus niger (DSM 25770) ca aditiv
destinat hranei puilor pentru îngrășare, a puicuțelor pentru ouat, a porcilor pentru îngrășare, a scroafelor,
a speciilor minore de porcine pentru îngrășare sau pentru reproducere, a curcanilor pentru îngrășare, a curcanilor
crescuți pentru reproducere, a tuturor speciilor aviare pentru îngrășare, creștere sau ouat, precum și a purceilor
înțărcați, în vederea clasificării acestuia în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat în
avizul său din 28 septembrie 2017 (2) că, în condițiile de utilizare propuse, preparatul de 6-fitază produsă de
Aspergillus niger (DSM 25770) nu are efecte adverse asupra sănătății animale, asupra sănătății animale sau asupra
mediului, precum și că acest aditiv îmbunătățește performanța zootehnică și/sau utilizarea fosforului la toate
speciile vizate. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii
pe piață. Ea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului în hrana pentru animale,
transmis de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea preparatului de 6-fitază produsă de Aspergillus niger (DSM 25770) arată că sunt îndeplinite condițiile de
autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea preparatului
respectiv ar trebui autorizată, astfel cum se specifică în anexa la prezentul regulament.

(6)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Preparatul indicat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „promotori de digestibilitate”,
se autorizează ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile prevăzute în anexa respectivă.
(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2017; 15(11)5024.
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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, 7 martie 2018.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXĂ

Conținutul
minim
Numele titu
larului auto
rizației

Aditiv

Compoziția, formula chimică,
descrierea, metoda analitică

Specia sau categoria
de animale

Vârsta
maximă

Unități de activitate/kg de
hrană completă pentru
animale cu un conținut de
umiditate de 12 %

Alte dispoziții

Sfârșitul
perioadei de
autorizare

RO

Numărul de
identificare
al aditivului

Conținutul
maxim

Categoria aditivilor zootehnici. Grupa funcțională: promotori de digestibilitate
4a27

BASF SE

6-fitază
EC 3.1.3.26

Compoziția aditivului

Porci pentru
îngrășare

—

100 FTU

6-fitază produsă de Aspergillus. ni Purcei înțărcați
ger (DSM 25770)
Metoda analitică (2)

Pui pentru
îngrășare

125 FTU
750 FTU

Pentru cuantificarea activității fita Puicuțe pentru
zei în aditivul destinat hranei pen ouat
tru animale:
— metoda colorimetrică bazată
Curcani pentru
pe reacția enzimatică a fitazei
îngrășare
pe fitat
Curcani crescuți
Pentru cuantificarea activității fita
pentru
zei în preamestecuri:
reproducere

3. Se utilizează la purceii în
țărcați de până la 35 kg

L 65/19

— metoda colorimetrică bazată
Specii aviare
pe reacția enzimatică a fitazei
minore (cu
pe fitat – VDLUFA 27.1.3
excepția păsărilor
ouătoare)

125 FTU

2. Pentru utilizatorii aditivului
și ai preamestecurilor, ope
ratorii din sectorul hranei
pentru animale stabilesc
proceduri operaționale și
măsuri organizatorice pen
tru a contracara riscurile
potențiale care rezultă din
utilizarea lor. În cazul în
care respectivele riscuri nu
pot fi eliminate sau reduse
la minimum prin astfel de
proceduri și măsuri, aditi
vul și preamestecurile se
utilizează cu echipamente
de protecție individuală, in
clusiv cu echipamente de
protecție respiratorie.
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Preparat de 6-fitază produsă de
Aspergillus niger (DSM 25770) cu Scroafe
un conținut minim de:
Speciilor minore
În stare solidă: 5 000 FTU (1)/g
de porcine
pentru îngrășare
sau pentru
În stare lichidă: 5 000 FTU/g
reproducere
Caracterizarea substanței active

1. A se menționa condițiile
de depozitare și stabilitatea
la tratament termic în in
strucțiunile de utilizare
a aditivului și a preameste
curilor.

Numărul de
identificare
al aditivului

Numele titu
larului auto
rizației

Aditiv

Compoziția, formula chimică,
descrierea, metoda analitică

Specia sau categoria
de animale

Vârsta
maximă

Conținutul
maxim

Unități de activitate/kg de
hrană completă pentru
animale cu un conținut de
umiditate de 12 %

Sfârșitul
perioadei de
autorizare

RO

Pentru cuantificarea activității fita
zei în furaje:

Alte dispoziții

L 65/20

Conținutul
minim

— metoda colorimetrică bazată
pe reacția enzimatică a fitazei
pe fitat – EN ISO 30024
(1) 1 FTU reprezintă cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de fosfat anorganic pe minut din fitat de sodiu, la pH 5,5 și 37 °C.
(2) Detaliile metodelor analitice pot fi consultate la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/339 AL COMISIEI
din 7 martie 2018
de modificare și de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 în ceea ce privește licențele de
import pentru produsele lactate originare din Islanda
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 187,
întrucât:
(1)

Anexa V la Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Islanda privind preferințele
comerciale suplimentare pentru produsele agricole, încheiat în temeiul articolului 19 din Acordul privind Spațiul
Economic European și aprobat prin Decizia (UE) 2017/1913 a Consiliului (2), prevede o creștere a contingentelor
tarifare anuale scutite de taxe vamale și introducerea unui nou contingent pentru brânzeturi.

(2)

Noile cantități din contingentele tarifare se vor aplica începând de la 1 mai 2018. În consecință, prin derogare de
la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 al Comisiei (3), ar trebui să se stabilească o nouă perioadă,
cuprinsă între 1 mai și 31 decembrie 2018, care să o înlocuiască pe cea cuprinsă între 1 iulie și 31 decembrie
2018, precum și cantitățile aferente acestei noi perioade de la punctul I.I din anexa I la regulamentul respectiv,
astfel cum este modificat prin prezentul regulament.

(3)

Perioada de depunere a cererilor este anterioară sfârșitului procedurii de aprobare prin care solicitanții sunt
autorizați să efectueze importuri în cadrul contingentelor începând de la 1 iulie 2018. Pentru a permite solici
tanților care nu figurează încă pe o listă de aprobare să participe la alocarea contingentelor pentru perioada
cuprinsă între 1 mai și 31 decembrie 2018, ar trebui prevăzută o derogare de la articolul 10 din Regulamentul
(CE) nr. 2535/2001.

(4)

Perioada de depunere a cererilor de licențe de import pentru prima jumătate a anului 2018, prevăzută la
articolul 14 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, a expirat. În consecință, prin derogare
de la articolul 14 alineatul (1) litera (b) din regulamentul respectiv, ar trebui prevăzută o nouă perioadă de
depunere a cererilor de licențe, cuprinsă între 1 și 10 aprilie 2018.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 ar trebui modificat în consecință.

(6)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 2535/2001
Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 se modifică după cum urmează:
(a) La articolul 5, litera (i) se înlocuiește cu următorul text:
„(i) contingentele prevăzute în anexa V la Acordul dintre Uniunea Europeană și Islanda privind preferințele
comerciale suplimentare pentru produsele agricole, aprobat prin Decizia (UE) 2017/1913 a Consiliului (*)
(denumit în continuare «Acordul cu Islanda»);
(*) Decizia (UE) 2017/1913 a Consiliului din 9 octombrie 2017 privind încheierea Acordului sub forma unui
schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Islanda privind preferințele comerciale suplimentare pentru
produsele agricole (JO L 274, 24.10.2017, p. 57).”
(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) Decizia (UE) 2017/1913 a Consiliului din 9 octombrie 2017 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între
Uniunea Europeană și Islanda privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole (JO L 274, 24.10.2017, p. 57).
(3) Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 al Comisiei din 14 decembrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte și produse lactate și deschiderea unor contingente tarifare (JO L 341,
22.12.2001, p. 29).
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(b) Punctul I.I din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul
regulament.
Articolul 2
Derogare de la Regulamentul (CE) nr. 2535/2001
(1) Prin derogare de la articolul 6 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, pentru cantitățile stabilite
la punctul I.I din anexa I la respectivul regulament, perioada de șase luni cuprinsă între 1 iulie și 31 decembrie 2018 se
înlocuiește cu perioada cuprinsă între 1 mai și 31 decembrie 2018.
(2) Prin derogare de la articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, în plus față
de importatorii care figurează pe o listă, solicitanții care au depus o cerere valabilă de aprobare înainte de 1 aprilie
2018, în conformitate cu articolul 8 din regulamentul respectiv, sunt de asemenea autorizați să solicite licențe pentru
perioada și pentru contingentele menționate la alineatul (1) al prezentului articol.
(3) Prin derogare de la articolul 14 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, cererile de licențe de
import pentru perioada cuprinsă între 1 mai și 31 decembrie 2018 se depun între 1 și 10 aprilie 2018 pentru
cantitățile stabilite la punctul I.I din anexa I la regulamentul respectiv, astfel cum este modificat prin prezentul
regulament.
(4) Cererile menționate la alineatul (3) vizează o cantitate de cel puțin 5 tone care nu depășește cantitatea disponibilă.
Nu se depun cereri pentru perioada cuprinsă între 1 iulie și 31 decembrie 2018.
(5) Licențele de import eliberate pentru cererile depuse în conformitate cu alineatul (3) sunt valabile până la
31 decembrie 2018.
Articolul 3
Intrare în vigoare și aplicare
Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Se aplică de la 1 aprilie 2018.
Adoptat la Bruxelles, 7 martie 2018.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXĂ
„I.I

Contingente tarifare în temeiul anexei V la Acordul cu Islanda aprobat prin Decizia (UE) 2017/1913
Contingent anual de la 1 ianuarie la 31 decembrie
(Cantitate în tone)
Taxă aplicabilă: scutire
Numărul contingentului

09.4225

09.4226

09.4227

Denumire (*)

Unt natural

«Skyr»

Brânzeturi

Codul NC

0405 10 11

ex 0406 10 50 (**)

ex 0406

0405 10 19

cu excepția
«Skyr» de la sub
poziția NC
0406 10 50 (**)

Cantitate pentru mai-decembrie 2018

201

793

9

Cantitate anuală în 2019

439

2 492

31

Cantitate pentru ianuarie-iunie

220

1 246

16

Cantitate pentru iulie-decembrie

219

1 246

15

Cantitate anuală în 2020

463

3 095

38

Cantitate pentru ianuarie-iunie

232

1 548

19

Cantitate pentru iulie-decembrie

231

1 547

19

Cantitate anuală începând din 2021

500

4 000

50

Cantitate pentru ianuarie-iunie

250

2 000

25

Cantitate pentru iulie-decembrie

250

2 000

25

(*) Fără a aduce atingere regulilor de interpretare a Nomenclaturii combinate, formularea denumirii produselor nu are decât valoare in
dicativă, regimurile preferențiale fiind stabilite, în contextul prezentei anexe, de domeniul de aplicare a codurilor NC. În cazurile în
care se menționează coduri ex NC, aplicabilitatea regimurilor preferențiale se stabilește pe baza codului NC și a denumirii corespun
zătoare, luate în considerare împreună.
(**) Cod NC supus modificării, în așteptarea confirmării privind clasificarea produsului.”
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DECIZII
DECIZIA (PESC) 2018/340 A CONSILIULUI
din 6 martie 2018
de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 46 alineatul (6),

având în vedere Decizia (PESC) 2017/2315 a Consiliului din 11 decembrie 2017 de stabilire a cooperării structurate
permanente (PESCO) și de adoptare a listei statelor membre participante (1),

având în vedere propunerea Republicii Federale Germania, a Regatului Spaniei, a Republicii Franceze și a Republicii
Italiene,

întrucât:

(1)

La 11 decembrie 2017, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2017/2315.

(2)

Articolul 4 alineatul (2) litera (e) din decizia menționată prevede adoptarea de către Consiliu a unei decizii sau
recomandări de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul cooperării structurate
permanente (PESCO), reflectând atât sprijinul acordat dezvoltării capabilităților, cât și furnizarea de sprijin
substanțial în limita mijloacelor și capabilităților pentru operațiile și misiunile politicii de securitate și apărare
comune.

(3)

La 11 decembrie 2017, statele membre care participă la PESCO au adoptat o declarație prin care identifică o listă
inițială de 17 proiecte care urmează să se desfășoare în cadrul PESCO, pe baza propunerilor de proiecte care au
fost prezentate. Declarația respectivă a fost adoptată în vederea unei decizii formale care urmează să fie luată de
Consiliu la începutul anului 2018, în conformitate cu articolul 46 alineatul (6) din Tratatul privind Uniunea
Europeană și cu articolul 5 din Decizia (PESC) 2017/2315.

(4)

Articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Decizia (PESC) 2017/2315 prevede că lista cu membrii fiecărui
proiect individual trebuie să fie atașată la decizia Consiliului menționată la articolul 4 alineatul (2) litera (e).

(5)

Pentru a asigura coerența, implementarea tuturor proiectelor PESCO va fi bazată pe un set comun de reguli de
guvernanță pentru proiecte, inclusiv, între altele, reguli privind rolul observatorilor, dacă este cazul, care să fie
adoptate în temeiul articolului 4 alineatul (2) litera (f) din Decizia (PESC) 2017/2315 și pe care statele membre
participante la un proiect individual să le poată adapta în funcție de necesități pentru proiectul respectiv.

(6)

Prin urmare, Consiliul ar trebui să adopte o decizie de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate
în cadrul PESCO,

(1) JO L 331, 14.12.2017, p. 57.
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
În cadrul PESCO se dezvoltă următoarele proiecte:
1. comandamentul medical european;
2. tehnologiile radio europene securizate definite prin software (ESSOR);
3. rețeaua de centre logistice în Europa și de sprijin pentru operații;
4. mobilitatea militară;
5. centrul de competențe pentru misiunile de formare ale Uniunii Europene (EU TMCC);
6. centrul european de certificare a instruirii pentru armatele europene;
7. funcția operațională în materie de energie (EOF);
8. dispozitivul militar de desfășurare a capabilităților de ajutor în caz de dezastre;
9. sistemele maritime (semi)autonome de măsuri antimine (MAS MCM);
10. supravegherea și protecția portuară și maritimă (HARMSPRO);
11. modernizarea supravegherii maritime;
12. platforma pentru schimbul de informații privind răspunsul la amenințările și incidentele cibernetice;
13. echipele de răspuns rapid în domeniul cibernetic și asistența reciprocă în ceea ce privește securitatea cibernetică;
14. sistemul de comandă și control strategice (C2) pentru misiunile și operațiile PSAC;
15. vehicul blindat de luptă pentru infanterie/vehicul amfibiu de atac/vehicul blindat ușor;
16. sprijin de foc indirect (EuroArtillery);
17. centrul de operații pentru răspuns în caz de criză EUFOR (EUFOR CROC)
Articolul 2
Lista membrilor fiecărui proiect individual este cea care figurează în anexă.
Articolul 3
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 6 martie 2018.
Pentru Consiliu
Președintele
F. MOGHERINI
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ANEXĂ

Lista cu membrii fiecărui proiect individual

Proiect

Membrii proiectului

1.

comandamentul medical european

Germania, Republica Cehă, Spania, Franța, Italia, Țările de
Jos, România, Slovacia, Suedia

2.

tehnologiile radio europene securizate definite prin Franța, Belgia, Germania, Italia, Țările de Jos, Polonia,
software (ESSOR)
Portugalia, Finlanda

3.

rețeaua de centre logistice în Europa și de sprijin pen Germania, Belgia, Bulgaria, Grecia, Spania, Franța, Croația,
tru operații
Italia, Cipru, Ungaria, Țările de Jos, Slovenia, Slovacia

4.

mobilitatea militară

5.

centrul de competențe pentru misiunile de formare ale Germania, Belgia, Republica Cehă, Irlanda, Spania, Franța,
Uniunii Europene (EU TMCC)
Italia, Cipru, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, România,
Suedia

6.

centrul european de certificare a instruirii pentru ar Italia, Grecia
matele europene

7.

funcția operațională în materie de energie (EOF)

8.

dispozitivul militar de desfășurare a capabilităților de Italia, Grecia, Spania, Croația, Austria
ajutor în caz de dezastre

9.

sistemele maritime (semi)autonome de măsuri anti Belgia, Grecia, Letonia, Țările de Jos, Portugalia, România
mine (MAS MCM)

Țările de Jos, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Germania,
Estonia, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru,
Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Austria, Polonia,
Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia

Franța, Belgia, Spania, Italia,

10. supravegherea și protecția portuară și maritimă Italia, Grecia, Spania, Portugalia
(HARMSPRO)

11. modernizarea supravegherii maritime

Grecia, Bulgaria, Irlanda, Spania, Croația, Italia, Cipru

12. platforma pentru schimbul de informații privind răs Grecia, Spania, Italia, Cipru, Ungaria, Austria, Portugalia,
punsul la amenințările și incidentele cibernetice

13. echipele de răspuns rapid în domeniul cibernetic și Lituania, Spania, Franța, Croația, Țările de Jos, România,
asistența reciprocă în ceea ce privește securitatea ci Finlanda
bernetică

14. sistemul de comandă și control strategice (C2) pentru Spania, Germania, Italia, Portugalia
misiunile și operațiile PSAC
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15. vehicul blindat de luptă pentru infanterie/vehicul amfi Italia, Grecia, Slovacia
biu de atac/vehicul blindat ușor
16. sprijin de foc indirect (EuroArtillery)

Slovacia, Italia

17. centrul de operații pentru răspuns în caz de criză Germania, Spania, Franța, Italia, Cipru
EUFOR (EUFOR CROC)
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DECIZIA (UE) 2018/341 A COMISIEI
din 27 septembrie 2017
privind schema de ajutor de stat SA.34433 (2012/C) (ex 2012/NN) pusă în aplicare de Franța [taxă
în beneficiul Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) –
articolul 25 din Legea nr. 2005-1720 din 30 decembrie 2005]
[notificată cu numărul C(2017) 4431]
(Numai textul în limba franceză este autentic)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (2) primul paragraf,
după invitarea părților interesate să își prezinte observațiile în conformitate cu articolul menționat anterior,
întrucât:

I. PROCEDURĂ

(1)

În urma unei plângeri, Comisia a solicitat autorităților franceze, prin faxul din 28 noiembrie 2011, să îi
comunice orice informație necesară pentru o analiză, în temeiul articolelor 107 și 108 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), a taxei instituite prin articolul 25 din Legea nr. 2005-1720 din
30 decembrie 2005 în beneficiul Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France
AgriMer) (denumită în continuare „taxa”). Autoritățile franceze au dispus de un termen de o lună pentru
a transmite informațiile în cauză.

(2)

Prin scrisoarea din 11 decembrie 2011, Franța a solicitat Comisiei o prelungire a termenului sus-menționat până
la 1 februarie 2012.

(3)

Prin faxul din 12 decembrie 2011, Comisia a acordat prelungirea solicitată a termenului.

(4)

Prin e-mailul din 14 februarie 2012, Franța a comunicat Comisiei informațiile solicitate la 28 noiembrie 2011.

(5)

Prin faxul din 5 martie 2012, Comisia a anunțat autoritățile franceze că a deschis un caz de ajutor nenotificat cu
numărul SA.34433 (2012-NN), dat fiind că utilizarea taxei a început fără ca un ajutor de stat să fi fost notificat
Comisiei în temeiul articolului 108 alineatul (3) din TFUE și aprobat de aceasta. Prin faxul din 14 iunie 2012,
Comisia a anunțat autoritățile franceze că a extins domeniul de aplicare a cazului, având în vedere că analiza
informațiilor disponibile a demonstrat o utilizare neadecvată a unui regulament de minimis transformând în ajutor
nenotificat o măsură care, în cazul utilizării regulamentului de minimis adecvat, nu ar fi constituit ajutor de stat în
sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE.

(6)

Prin scrisoarea din 4 octombrie 2012 (1), Comisia a informat Franța cu privire la decizia sa din 3 octombrie
2012 de a iniția procedura prevăzută la articolul 108 alineatul (2) din TFUE cu privire la utilizarea taxei. Comisia
a invitat autoritățile franceze să își prezinte observațiile privind inițierea procedurii în termen de o lună.

(7)

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

(8)

Comisia nu a primit nicio observație din partea părților interesate.

(9)

Prin e-mailul din 16 octombrie 2012, Franța a solicitat Comisiei o prelungire de o lună (până la 4 decembrie
2012) a termenului prevăzut pentru trimiterea răspunsului Franței cu privire la inițierea procedurii prevăzute la
articolul 108 alineatul (2) din TFUE.

(10)

Prin faxul din 18 octombrie 2012, Comisia a acordat prelungirea solicitată a termenului.

(1) Scrisoarea SG-Greffe(2012) D/15827.
(2) JO C 361, 22.11.2012, p. 10.
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(11)

Prin e-mailul din 5 decembrie 2012, Franța a comunicat Comisiei răspunsul său cu privire la inițierea procedurii
prevăzute la articolul 108 alineatul (2) din TFUE.

(12)

După examinarea răspunsului, serviciile Comisiei și autoritățile franceze s-au reunit la 12 decembrie 2012 pentru
a clarifica anumite aspecte ale cazului. În urma acestei reuniuni, Comisia a solicitat informații suplimentare prin
faxul din 15 ianuarie 2013.

(13)

Prin e-mailul din 18 februarie 2013, Franța a trimis Comisiei o scrisoare care conținea informațiile suplimentare
solicitate la 15 ianuarie 2013. Autoritățile franceze au comunicat noi informații la 23 iunie 2016, ca răspuns la
o solicitare a Comisiei din 8 octombrie 2015, precum și la 20 ianuarie 2017, ca răspuns la o solicitare
a Comisiei din 19 octombrie 2016.

II. DESCRIERE

(14)

Articolul 25 din Legea nr. 2005-1720 din 30 decembrie 2005 (legea privind rectificarea bugetară pentru anul
2005) instituie o taxă în beneficiul France AgriMer, în vederea finanțării acțiunilor puse în aplicare de aceasta în
favoarea pieței produselor lactate. Ultima versiune consolidată a acesteia a fost adoptată la 1 ianuarie 2012.

(15)

Taxa trebuie să fie plătită de către producătorii de lapte de vacă care dețin o cantitate individuală de referință
pentru vânzarea directă în sensul Regulamentului (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului (1), precum și de către
cumpărătorii de lapte. Aceasta se bazează pe:
— cantitatea de lapte de vacă livrată de producător sub formă de lapte în cursul perioadei de 12 luni care
precede data de 1 aprilie a fiecărui an (denumită în continuare „perioada de referință”) și care depășește
cantitatea de referință notificată de France AgriMer respectivului producător pentru livrările de lapte din
această perioadă (în acest caz, valoarea taxei datorate este notificată de France AgriMer fiecărui cumpărător
căruia producătorul i-a livrat laptele, iar cumpărătorul laptelui plătește către France AgriMer, în luna
următoare notificării, venitul provenit din taxa colectată de la producătorii care îi livrează laptele);
— cantitatea de lapte de vacă vândută sau cesionată sau utilizată pentru a fabrica produse lactate vândute sau
cesionate de producător în cursul perioadei de referință și care depășește cantitatea de referință notificată
respectivului producător pentru vânzările directe din această perioadă (în acest caz, valoarea taxei datorate
este notificată de către France AgriMer fiecărui producător care a efectuat vânzări directe, iar producătorul în
cauză plătește venitul provenit din taxa pe care o datorează către France AgriMer în luna următoare
notificării).

(16)

Taxa poate face obiectul unor compensații (2) cumulabile. Faptul care generează taxa este livrarea de lapte sau
vânzarea directă de lapte sau de produse lactate în cursul perioadei de referință. De exemplu, ordonanța din
17 august 2010 privind perceperea unei taxe de la cumpărătorii și producătorii de lapte care și-au depășit cota
individuală pentru livrarea pentru anul de comercializare 2009-2010 prevede la articolul 4 că, în limita disponibi
lităților constatate la nivel național la sfârșitul anului de comercializare 2009-2010, France AgriMer rambursează
cumpărătorilor o parte din taxa datorată de către producătorii care le livrează lapte, conform următoarelor
modalități:
— toți producătorii beneficiază de o compensație echivalentă cu 1 % din cota lor (3);
— producătorii a căror cotă individuală este inferioară sau egală cu 160 000 de litri beneficiază, în plus, de
o compensație de cel mult 2 866 EUR, echivalentul unei cantități de 10 000 de litri;
— producătorii a căror cotă este cuprinsă între 160 000 și 169 900 de litri beneficiază de o compensație
suplimentară stabilită astfel încât să le permită să ajungă la 171 600 de litri.

(17)

Atunci când producătorul este dator cu prelevarea prevăzută la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1788/2003, taxa nu este exigibilă pentru cantitățile în cauză. În temeiul acestei dispoziții, este instituită
o prelevare, începând cu 1 aprilie 2004 și timp de unsprezece perioade consecutive de douăsprezece luni, care
încep la 1 aprilie, pe cantitățile de lapte de vacă sau de alte produse lactate comercializate în perioada de
douăsprezece luni în cauză și care depășesc cantitatea de referință națională.

(1) Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui și al produselor
lactate (JO L 270, 21.10.2003, p. 123).
(2) Acest termen acoperă, de asemenea, „reducerile” menționate în decizia de inițiere.
(3) De fapt, conform informațiilor furnizate de autoritățile franceze, compensația se calculează în funcție nu de cotă, ci de cantitatea cu care
cota a fost depășită (a se vedea considerentul 29).
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(18)

Valoarea taxei este fixată, pentru 100 de kilograme de lapte, la 28,54 EUR pentru anul de comercializare
2006-2007 și la 27,83 EUR pentru anii de comercializare următori.

(19)

Veniturile provenite din taxă sunt utilizate pentru a finanța încetarea parțială sau totală a producției de lapte prin
intermediul ajutorului pentru încetarea producției de lapte (AIPL). Concret, beneficiarul primește o despăgubire pe
litru din partea France AgriMer, organism public. Celelalte surse de finanțare ale AIPL sunt constituite din
fondurile provenite din sistemul de transfer specific fără pământ (denumit în continuare „TSFP”) (1), bugetul de
stat și, eventual, fonduri ale colectivităților locale. O parte din veniturile provenite din taxă au fost utilizate, de
asemenea, pentru sprijinirea întreprinderilor de produse lactate obligate să distrugă laptele contaminat cu difenili
policlorurați (PCB) în cursul anului de comercializare 2007-2008. Potrivit autorităților franceze, acest sprijin
financiar a fost acordat în cadrul unui regim de minimis bazat pe Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 al
Comisiei (2).

(20)

Valoarea AIPL se calculează după cum urmează:
EUR/litru

(21)

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Până la 100 000 de litri

0,15

0,1125

0,075

0,0375

De la 100 001 la 150 000 de litri

0,08

0,06

0,04

0,02

De la 150 001 la 200 000 de litri

0,05

0,0375

0,025

0,0125

Mai mult de 200 000 de litri

0,01

0,0075

0,005

0,0025

Venitul provenit din taxă și utilizarea acestuia au evoluat după cum urmează până în anul de comercializare
2010-2011:
(EUR)
AIPL finanțat
de taxă

AIPL finanțat
de alte taxe

Anul de comer
cializare

Taxa percepută

2005/2006

17 080 881

2006/2007

11 858 443

12 851 977

21 509 339

21 454 252

34 361 316

2007/2008

2 959 456

13 228 140

33 848 558

32 798 510

47 076 698

2008/2009

17 183 670

2 571 271

23 411 722

21 311 722

25 982 992

2009/2010

10 093 611

17 909 294

12 349 799

12 349 799

30 259 093

2010/2011

12 629 142

9 904 398

18 021 681

18 021 681

27 926 079

71 805 202

56 465 080

Total

Din care TSFP

Total AIPL

Alte acțiuni
finanțate de
taxă

Fără program AIPL

1 260 753

109 141 098 105 935 964 165 606 178

III. MOTIVELE CARE AU CONDUS LA INIȚIEREA PROCEDURII OFICIALE DE INVESTIGARE

(22)

Comisia a inițiat procedura prevăzută la articolul 108 alineatul (2) din TFUE din următoarele motive:
— însăși colectarea taxei părea a cuprinde elemente de ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din
TFUE, întrucât aceasta a inclus compensații care nu păreau să fie justificate de logica sistemului fiscal în
vigoare; în plus, aceste elemente de ajutor nu păreau să poată fi justificate având în vedere normele privind
ajutoarele de stat aplicabile în sectorul agricol;

(1) Sistem de cumpărare a cotelor.
(2) Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor
de minimis (JO L 379, 28.12.2006, p. 5).
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— încetarea producției de lapte finanțată în special din taxă putea fi parțială sau totală; or, conform normelor
aplicabile ajutoarelor de stat în sectorul agricol, un ajutor pentru încetarea unei activități nu poate fi declarat
compatibil cu piața internă decât în cazul încetării totale a oricărei activități agricole având scop comercial;
— o parte din taxă a fost utilizată pentru a finanța distrugerea laptelui contaminat cu PCB în cadrul unui regim
de minimis bazat pe Regulamentul (CE) nr. 1998/2006; or, nu era sigur dacă regulamentul menționat putea
constitui o bază juridică adecvată pentru acordarea de ajutoare de minimis în acest caz specific; în plus,
alegerea unei baze juridice inadecvate putea antrena apariția unui element de ajutor de stat a cărui compatibi
litate cu piața internă nu fusese demonstrată;
— colectarea taxei și ajutorul pentru încetarea activității puteau fi incompatibile cu organizarea comună
a piețelor din sectorul laptelui sau puteau să-i perturbe funcționarea; or, în temeiul normelor privind
ajutoarele de stat în domeniul agricol, o măsură care are astfel de caracteristici nu poate fi declarată
compatibilă cu piața internă.

IV. OBSERVAȚIILE AUTORITĂȚILOR FRANCEZE CU PRIVIRE LA INIȚIEREA PROCEDURII
OFICIALE

(23)

În scrisoarea transmisă prin e-mailul din 5 decembrie 2012, autoritățile franceze subliniază, mai întâi, că există
o bază juridică pentru AIPL în reglementarea Uniunii referitoare la organizarea comună a pieței. Această bază
juridică, constituită de articolul 75 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (1),
permite statelor membre să acorde producătorilor care se angajează să abandoneze definitiv, total sau parțial,
producția lor de lactate o despăgubire, plătită în una sau mai multe tranșe, și să alimenteze rezerva națională cu
cantitățile individuale de referință astfel eliberate. Potrivit acestora, respectivul articol se aplică independent de
celelalte dispoziții referitoare la gestionarea cotelor de lapte și la aplicarea unei eventuale prelevări în cazul
depășirii cotei.

(24)

Autoritățile franceze, referindu-se la poziția Comisiei potrivit căreia finanțarea încetării producției de lapte
corespunde prima facie cu definiția unui ajutor de stat, subliniază în continuare că normele Uniunii anterioare
anului 2007, în special Regulamentul (CE) nr. 1788/2003, nu includeau nicio mențiune expresă cu privire la
obligația de a notifica ajutoarele referitoare la produsele care aparțin sectorului laptelui și produselor lactate.
Acestea precizează că situația a fost clarificată prin articolul 180 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, care
supune în mod explicit măsura de AIPL la procedura de notificare, și că acestea au considerat, cu bună credință,
că au respectat normele Uniunii transmițând Comisiei, în mod regulat, informații cu privire la sistemul de
despăgubire prin utilizarea chestionarelor. Potrivit acestora, Comisia avea cunoștință, în orice caz, de existența
AIPL deoarece interogase Franța cu privire la acestea în momentul examinării măsurii de ajutor pentru reducerea
voluntară a producției de lapte în Bretania (ajutorul N 290/2007 – ARVAL). Acestea își termină argumentația
angajându-se să notifice sistemul în viitor (ceea ce au făcut; a se vedea considerentul 53).

(25)

În ceea ce privește chestiunea compatibilității AIPL cu piața internă și în special observația Comisiei potrivit
căreia măsura nu pare să fie în conformitate cu punctul 88 din Orientările comunitare privind ajutoarele de stat
în sectorul agricol și forestier 2007-2013 (denumite în continuare „orientările 2007-2013”) (2), autoritățile
franceze subliniază că măsura de AIPL se încadrează la articolul 75 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și
Comisia ar trebui să țină cont în analiza sa de acesta din urmă. În plus, acestea arată că doar o parte din dosarele
unor producători depuse în vederea obținerii de AIPL se referă la încetarea activității ca urmare a pensionării
(aproximativ 10 % din totalul producătorilor beneficiari); pentru aceste dosare, condițiile de încetare totală
a oricărei activități agricole având scop comercial în mod permanent și definitiv au fost respectate. Pentru ceilalți
producători, acestea consideră că măsura de AIPL este compatibilă cu piața internă în temeiul punctelor 143
și 144 din orientările 2007-2013 privind ajutoarele pentru închiderea capacității de producție, de prelucrare și de
comercializare a produselor agricole.

(26)

În ceea ce privește punctele 143 și 144 din orientările 2007-2013, autoritățile franceze reamintesc că sectorul
laptelui se află într-o situație de supracapacitate, reiterată la considerentul 30 din Regulamentul (CE)
nr. 1234/2007, și subliniază că, în temeiul regulamentului menționat, încetarea producției de lapte poate fi
parțială sau totală. În plus, potrivit acestora, măsura de AIPL îndeplinește condiția potrivit căreia beneficiarul
ajutorului oferă o contrapartidă. Aceasta din urmă este materializată prin mecanismul de TSFP instituit din anul

(1) Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și
privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).
(2) JO C 319, 27.12.2006, p. 1.
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2006 în temeiul articolului 18 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1788/2003. Prin acest mecanism,
sunt efectuate transferuri în schimbul plății de către producătorii ofertanți a unor cantități de referință de lapte
eliberate, conform unui barem definit. O despăgubire, calculată prin aplicarea aceluiași barem precum cel al AIPL,
este plătită producătorilor care cesionează cantitatea de referință de lapte de care dispun. Baremul și armonizarea
acestuia cu AIPL fac obiectul unei ordonanțe anuale adoptate pentru fiecare an de comercializare a produselor
lactate. Potrivit autorităților franceze, TSFP determină sectorul beneficiar să aducă o contribuție colectivă la AIPL,
reprezentând cel puțin 50 % din cheltuielile publice efectuate pentru punerea în aplicare a regimului. În rest,
măsura de ajutor exclude întreprinderile aflate în dificultate, este accesibilă tuturor operatorilor economici în
aceleași condiții, nu creează niciun avantaj concurențial ținând cont de caracterul său de măsură compensatorie,
întrucât despăgubirea nu este acordată decât în caz de abandonare a cotei, și nu vizează în niciun caz
o compensare excesivă a pierderilor de capital și de venituri viitoare, întrucât despăgubirea este acordată pe bază
degresivă (în cursul perioadei considerate, despăgubirea medie pentru abandon s-a ridicat la 0,083 EUR pe litru,
în timp ce valoarea cotei în cursul aceleiași perioade era de 0,10 EUR pe litru).

(27)

În ceea ce privește despăgubirile plătite ca urmare a distrugerii laptelui contaminat cu PCB, autoritățile franceze
subliniază că decizia directorului Office de l'élevage prin care a fost instituită o măsură de ajutor pentru
a compensa pierderile operatorilor se bazează, în același timp, pe Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 și pe
Regulamentul (CE) nr. 1535/2007 al Comisiei (1). Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 a fost utilizat pentru
ajutoarele plătite întreprinderilor de produse lactate pentru distrugerea laptelui cumpărat care a suferit o primă
procesare după colectare, în timp ce Regulamentul (CE) nr. 1535/2007 a fost utilizat pentru finanțarea distrugerii
laptelui crud al producătorilor care efectuează vânzări directe. În niciunul dintre aceste cazuri nu a existat
o supracompensare a pierderii suferite.

(28)

În sfârșit, în ceea ce privește compensațiile, autoritățile franceze subliniază că deciziile ministeriale prevedeau
aplicarea dispozitivului de compensare doar în cazul în care prelevarea pe excedente este datorată de producător,
în temeiul dispozitivului privind taxa fiscală aferentă depășirilor de cotă (denumită în continuare „TFA”), sau al
prelevării în temeiul articolului 78 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Prin urmare, măsura era aplicabilă în
cadrul unui dispozitiv de penalizare care nu poate fi asimilat unui tratament preferențial al operatorilor. În
ipoteza în care se constata o depășire a cotei naționale, dispozitivul de compensare se aplica în temeiul
articolului 84 alineatul (1) din regulamentul menționat. Prin urmare, sistemul, deși se aplica diferit diverselor
categorii de operatori, nu denatura concurența între producători. Un producător care dispunea de infrastructuri și
de mijloace financiare pentru a produce peste cota sa, chiar dacă suporta o parte mai importantă a taxei, nu era
defavorizat față de un producător care, ca urmare a reducerii sarcinii fiscale, nu putea totuși să concureze cu
acesta. Potrivit autorităților franceze, nici schimburile comerciale nu puteau fi afectate, întrucât sistemul de
impozitare rămânea închis într-un volum național de producție și, dacă reducerea sarcinii fiscale a permis unora
să producă mai mult fără nicio consecință financiară, acest lucru se datorează faptului că anumiți producători au
produs mai puțin. Cantitatea de lapte introdusă în final pe piață a rămas aceeași, iar schimburile comerciale între
statele membre nu au fost afectate.

(29)

În ceea ce privește argumentul Comisiei potrivit căruia capacitatea pe care o au autoritățile publice de a modifica
modalitatea de compensare pare să dovedească existența unui tratament discriminatoriu al unor operatori
economici care depășește simpla gestionare a veniturilor fiscale în funcție de criterii obiective, ceea ce, conform
Curții de Justiție, poate conferi aplicării individuale a unei măsuri generale calitatea de măsură selectivă (2),
autoritățile franceze subliniază că o măsură generală care acoperă totalitatea producătorilor a fost instituită
începând cu anul de comercializare 2009-2010 în perspectiva încheierii sistemului cotelor de lapte și că pragul
de compensare de 1 % sau 2 % nu este discriminatoriu deoarece se aplică tuturor producătorilor de lapte pe baza
cantității care depășește cota individuală, ceea ce înseamnă de facto o diminuare a taxei aplicate. În același mod,
a fost acordată o compensație tuturor micilor producători în funcție de situația lor de fragilitate (costuri de
producție, sensibilitate la riscurile de conjunctură) pentru a-și adapta contribuția la nivelul capacităților lor și al
mărimii structurii lor de producție, în conformitate cu principiile progresivității care guvernează instituirea unor
bareme fiscale. Acești mici producători sunt cei a căror cotă individuală reprezintă cel mult 55 % din cota
individuală medie la nivel național. Per ansamblu, aceștia reprezintă 25 % din producători și mai puțin de 20 %
din cota națională.

(30)

Pentru toate aceste motive și ținând cont de caracterul transparent și public al dispozitivului de compensare, ale
cărui modalități de punere în aplicare au fost explicate în mod clar în ordonanțele de la finalul anului de
comercializare publicate în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze și preluate de site-urile internet ale serviciilor
descentralizate ale statului, autoritățile franceze consideră că dispozitivul de compensare nu îndeplinește criteriile
unei măsuri de ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE.

(1) Regulamentul (CE) nr. 1535/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor
de minimis în sectorul producției de produse agricole (JO L 337, 21.12.2007, p. 35).
(2) Hotărârea Curții de Justiție din 26 septembrie 1996, Franța/Comisia, C-241/94, ECLI: EU:C:1996:353.
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În cele din urmă, autoritățile franceze semnalează faptul că au fost acordate, de asemenea, compensații aferente
TFA, de la caz la caz, pentru anii de comercializare 2006/2007 și 2007/2008, unor crescători de animale care
s-au confruntat cu febra catarală ovină.

V. OBSERVAȚII SUPLIMENTARE ALE AUTORITĂȚILOR FRANCEZE

(32)

În comunicarea trimisă prin e-mailul din 18 februarie 2013 (1), autoritățile franceze, care au fost invitate să
demonstreze respectarea tuturor normelor privind ajutoarele de stat aplicabile ajutoarelor pentru pensionare și
încetarea activității, ținând cont de observațiile acestora ca urmare a inițierii procedurii prevăzute la articolul 108
alineatul (2) din TFUE (2) și în urma reuniunii din 12 decembrie 2012, au furnizat următoarele precizări.

În ceea ce privește AIPL atribuite pentru încetarea activității ca urmare a pensionării
(33)

Potrivit autorităților franceze, accesul la măsura de AIPL ca urmare a pensionării a fost deschis agricultorilor
începând cu anul de comercializare 2009-2010, după eliminarea dispozitivului național de ajutor pentru
pensionare anticipată. Modalitățile de punere în aplicare a acestuia din urmă erau în conformitate cu dispozițiile
articolului 23 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (3) și vizau, în special, acordarea unui ajutor
pentru încetarea oricărei activități în sectorul agricol. Aceste modalități au fost aplicate, de asemenea, în cadrul
măsurii de AIPL. În practică, controlul respectării încetării totale a producției de lapte este efectuat pe teren de
către inspectori responsabili de verificarea unui eșantion de exploatații selectate pe baza unei analize de risc
efectuate de France AgriMer. Rata de control este în conformitate cu cea fixată de reglementările Uniunii. Potrivit
autorităților franceze, nu au fost constatate nereguli.

În ceea ce privește AIPL atribuite drept ajutoare pentru închiderea capacității de producție,
de prelucrare și de comercializare
(34)

După ce au reamintit că măsura de AIPL poate fi declanșată atunci când producătorul își încetează parțial sau
total producția de lapte în conformitate cu articolul 75 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE)
nr. 1234/2007 și cu punctul 144 litera (f) din orientările 2007-2013, precum și că AIPL sunt, în majoritatea
cazurilor (de la 80 % la 90 %, în funcție de anii de comercializare), ajutoare pentru încetarea totală a producției
de lapte, autoritățile franceze analizează măsura având în vedere diversele condiții prevăzute la punctul 144 din
orientările 2007-2013 referitor la ajutoarele pentru închiderea capacității.

(35)

În legătură cu faptul dacă ajutorul pus în aplicare este în interesul general al unui sector aflat în supracapacitate
[punctul 144 literele (a)-(e) din orientările 2007-2013], autoritățile franceze, după ce au amintit argumentele
expuse la considerentul 26, menționează că circularele care reglementează măsura de AIPL subliniază că o parte
din cotele recuperate sunt vărsate la rezerva națională pentru a fi redistribuite în cadrul alocărilor obișnuite de
cote și că se dorește organizarea unei redistribuiri în beneficiul producătorilor care au capacitatea de a produce
mai mult decât cantitatea lor de referință inițială și, astfel, favorizarea competitivității din sectorul laptelui și al
produselor lactate, prin susținerea restructurării economice a acestuia. În plus, acestea insistă asupra cererii lor de
a beneficia de punctul 144 litera (e) din orientările 2007-2013, conform căruia schemele de ajutor aplicabile
unor sectoare care trebuie să respecte anumite limite de producție sau anumite cote vor fi examinate de la caz la
caz.

(36)

În legătură cu faptul dacă beneficiarul ajutorului oferă o contrapartidă [punctul 144 litera (f) din orientările
2007-2013], autoritățile franceze studiază cazul producătorilor care își comercializează laptele prin intermediul
livrărilor către un centru de colectare și cel al producătorilor care își comercializează laptele direct la consumator,
prin vânzare directă.

(37)

În cazul producătorilor care își comercializează laptele prin intermediul livrărilor către un centru de colectare,
partea interesată se angajează ca, în cazul unei încetări totale a activității, să abandoneze complet și definitiv
livrarea și comercializarea de lapte sau de produse lactate și trebuie să furnizeze un certificat de încetare totală și

(1) A se vedea considerentul 13.
(2) A se vedea considerentul 25.
(3) Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (JO L 277, 21.10.2005, p. 1).
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definitivă în termen de treizeci de zile de la data încetării activității și cel târziu la data de 31 martie a anului
N + 1 (N fiind anul depunerii cererii de ajutor pentru încetarea activității). Aceasta trebuie, de asemenea, să se
angajeze că nu va mai solicita cotă. În caz de încetare parțială a activității, partea interesată se angajează să
demonstreze închiderea unei unități de producție (în cazul în care deține mai multe) sau să demonstreze
o scădere a volumului maxim de producție în aceleași proporții ca reducerea volumului de referință prevăzută
pentru cei care nu dețin decât o singură exploatație. În acest scop, aceasta trebuie să fie capabilă să prezinte
notificarea cotei stabilite de cumpărătorul său pentru anul de comercializare în curs, precum și cea a noii cote
pentru anul următor de comercializare. Acest control rămâne valabil până la sfârșitul anului 2015, anul eliminării
cotelor. În plus, un producător care a solicitat o despăgubire pentru încetarea parțială nu mai poate obține,
ulterior, o altă despăgubire în acest sens. În cazul în care acesta solicită și obține o despăgubire pentru încetarea
totală, cotele pentru care s-a primit deja despăgubire pentru încetarea parțială a producției de lapte sunt luate în
considerare în calcule.

(38)

În cazul producătorilor care își comercializează laptele direct la consumatorul final, producătorul trebuie să
prezinte o declarație de încetare a producției pentru vânzarea directă în termen de treizeci de zile de la data
încetării producției.

(39)

Oricare ar fi scenariul avut în vedere, France AgriMer controlează respectarea declarațiilor nu numai la nivel
administrativ, ci și la fața locului. În cazul unor nereguli, despăgubirile acordate în mod necorespunzător sunt
recuperate cu o dobândă calculată la rata legală și pot fi prevăzute sancțiuni în conformitate cu codul penal.

(40)

În ceea ce privește principiul potrivit căruia numai producătorii care au exercitat efectiv o activitate de producție
și numai capacitățile de producție care au fost utilizate efectiv pot face obiectul unei despăgubiri [punctul 144
litera (g) din orientările 2007-2013], autoritățile franceze arată că acordarea de AIPL nu este posibilă decât pentru
producătorii care au o activitate de producție.

(41)

În ceea ce privește limitarea beneficiului ajutorului la întreprinderile care respectă normele minime obligatorii și
excluderea producătorilor pentru care capacitatea de producție a fost deja închisă sau închiderea acesteia pare să
fie inevitabilă [punctele 144 literele (i) și (j) din orientările 2007-2013], autoritățile franceze subliniază faptul că
laptele, fiind livrat și plătit după analiză, îndeplinește în mod obligatoriu cerințele minime pentru utilizarea sa de
către întreprinderea de produse lactate. Nicio întreprindere de produse lactate nu se află în situația de a-și înceta
producția ca urmare a nerespectării unor norme minime. În plus, autoritățile franceze au explicat faptul că
producătorii aflați în procedură de reorganizare sau de lichidare judiciară nu pot beneficia de ajutor, la fel ca
întreprinderile care, fără a face obiectul unei astfel de proceduri, îndeplinesc celelalte criterii de definire a unei
întreprinderi aflate în dificultate (lipsă de lichidități, cifră de afaceri în scădere puternică, creșterea pierderilor,
îndatorare din ce în ce mai mare, scăderea activelor).

(42)

În ceea ce privește accesibilitatea ajutorului pentru toți operatorii economici din sector [punctul 144 litera (k) din
orientările 2007-2013], autoritățile franceze evidențiază transparența și publicitatea măsurii, care o fac accesibilă
tuturor. Modalitățile de accesare a măsurii de AIPL și de punere în aplicare a acesteia sunt descrise în diferitele
ordonanțe publicate la finalul anului de comercializare în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze, precum și în
circulare.

(43)

În ceea ce privește lipsa unei compensări excesive a pierderilor de capital și de venituri viitoare [punctul 144
litera (l) din orientările 2007-2013], autoritățile franceze subliniază că baremul pentru despăgubire este degresiv
în funcție de volum și de perioadă. În plus, o cantitate individuală de referință este constituită, în medie, dintr-un
procent de 20 % din cantitățile atribuite în cursul celor cinci ani de comercializare anteriori cererii de AIPL, iar
această parte este exclusă din calculul despăgubirii. Prin acest sistem, valoarea despăgubirii nu depășește valoarea
cotei estimate de Comisie pentru Franța. Acest argument este susținut de cifre care arată că, în 2012, valoarea
cotei franceze era estimată de Comisie la 200 EUR/1 000 litri, în timp ce valoarea calculată pe baza baremelor
utilizate în Franța este de 90 EUR/1 000 litri, care servește drept bază de calcul pentru indemnizație.

(44)

În ceea ce privește contrapartida oferită de sector [punctul 144 litera (m) din orientările 2007-2013], autoritățile
franceze arată că măsura de AIPL este finanțată în principal din veniturile provenite din TSFP, instituit în temeiul
articolului 75 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și care permite producătorilor să
dobândească cote în schimbul plății anumitor sume. Restul finanțării este asigurat din fonduri publice sau private
(stat, colectivități teritoriale și interprofesionale).
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În ceea ce privește aplicarea punctului 144 litera (n) din orientările 2007-2013, care prevede că, dacă un stat
membru introduce un regim de închidere a capacităților de producție, acesta trebuie să se angajeze să nu acorde
niciun ajutor pentru crearea de noi capacități de producție în sectorul în cauză în cursul următorilor cinci ani
după încetarea programului de închidere a capacităților, autoritățile franceze subliniază că măsura de AIPL
vizează restructurarea sectorului în conformitate cu posibilitatea oferită de Regulamentul (CE) nr. 1234/2007,
cotele eliberate în cadrul AIPL sunt disponibile pentru alți producători și compatibilitatea acestei măsuri
prevăzute de respectivul regulament trebuie, prin urmare, să facă obiectul unei interpretări de către Comisie.

Alte considerații
(46)

În faxul său din 15 ianuarie 2013, Comisia a subliniat că taxa era plătită de către producători cumpărătorilor, dar
compensațiile prevăzute de ordonanțele care au instituit taxa erau alocate, de asemenea, cumpărătorilor. În
consecință, Comisia a solicitat autorităților franceze să demonstreze că aceștia din urmă transferau producătorilor
sumele compensate.

(47)

În comunicarea trimisă prin e-mailul din 18 februarie 2013, autoritățile franceze precizează că sumele referitoare
la eventualele compensații datorate producătorilor care au depășit cantitatea lor de referință sunt prelevate de la
sursă și, prin urmare, sunt deduse direct din valoarea taxei stabilite la finalul anului de comercializare, precum și
că acest mecanism de transfer care intervine în deducerea taxei datorate de către producătorul aflat în situație de
depășire a cantității de referință figurează printre obligațiile cumpărătorilor autorizați, în temeiul articolelor 65
și 85 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 modificat. În plus, cumpărătorii sunt obligați să raporteze compen
sațiile în temeiul Codului rural și al pescuitului maritim.

(48)

În ceea ce privește pragul de compensare (1), autoritățile franceze confirmă faptul că procentele prevăzute (1 %
și 2 %) se aplică tuturor producătorilor care și-au depășit cota individuală și în conformitate cu o rată identică pe
tot parcursul anului de comercializare avut în vedere.

(49)

În ceea ce privește determinarea cantităților care conferă dreptul la compensație (2), autoritățile franceze explică
faptul că mecanismul a fost conceput pentru a adapta filiera franceză la eliminarea cotelor, obiectivul fiind de
a păstra la un nivel regulat pachetul de taxe pe excedente, prin acordarea unei compensații micilor producători
aflați în dificultate (15 % din producători, reprezentând 10 % din cota națională). Potrivit acestora, mecanismul
este în conformitate cu principiile progresivității care reglementează instituirea unor bareme fiscale, la care se
referă punctul 24 din Comunicarea Comisiei privind aplicarea normelor privind ajutorul de stat în cazul
măsurilor referitoare la impozitarea directă a întreprinderilor (3), iar un mecanism suplimentar de compensare
a fost stabilit pentru producătorii care nu pot beneficia de compensația destinată „micilor producători”, dar se
află totuși într-o situație fragilă în ceea ce privește cantitatea de referință deținută, obiectivul fiind de a evita
efectele de prag.

(50)

În scrisoarea din 20 ianuarie 2017, autoritățile franceze au precizat că compensațiile menționate în conside
rentul 16 a doua și a treia liniuță au fost plasate sub un regim de minimis în conformitate cu dispozițiile Regula
mentului (UE) nr. 1408/2013 al Comisiei (4), fiind acordate la acel moment în condițiile prevăzute de
regulamentul menționat, aplicabil retroactiv.

(51)

În cele din urmă, în ceea ce privește compensația pentru pierderi datorate febrei catarale ovine, autoritățile
franceze explică faptul că maladia a antrenat o schimbare a comportamentului anumitor producători care, văzând
că marjele lor brute scad și fiind nevoiți să facă față unor dificultăți legate, între altele, de interdicția de retragere
din șeptel, au compensat marjele respective printr-o producție care depășește cota. În această situație, a fost
instituit un dispozitiv de compensare a prelevării aplicabil în cadrul dispozitivului național de TFA sau în temeiul
articolului 84 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, în caz de depășire a cotei naționale
menționate la articolul 78 din regulamentul menționat. Compensarea a atins următoarele proporții:
— în cursul anului de comercializare 2006-2007, 5 % din cotă în zona interzisă și 2,5 % în celelalte zone
reglementate în care pierderile erau mai puțin importante;
— în cursul anului de comercializare 2007-2008, o compensare a cel mult 10 000 de litri (echivalentul a 4 %
din cota medie), indiferent de zona avută în vedere.

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

A se vedea considerentul 29.
A se vedea considerentul 16 a doua și a treia liniuță.
JO C 384, 10.12.1998, p. 3.
Regulamentul (UE) nr. 1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol (JO L 352, 24.12.2013, p. 9).
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Potrivit autorităților franceze, în lipsa depășirii cotei naționale, sistemul de compensare este în conformitate cu
toate dispozițiile enunțate în subcapitolul V.B.4 din orientările 2007-2013, precum și cu condițiile enunțate la
articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei (1). Acestea subliniază, în special,
următoarele puncte:
— ajutoarele au fost acordate unor agricultori [punctul 131, punctul 132 litera (e) și punctul 137 din orientările
2007-2013];
— compensația destinată compensării pierderilor suferite de agricultorii beneficiari se înscrie în cadrul
articolului 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE [punctul 132 litera (a) din orientările 2007-2013 și
articolul 10 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006];
— măsura de compensare a fost introdusă în temeiul dispozițiilor comunitare (Directiva 2000/75/CE
a Consiliului (2)) și naționale (articolul L 221-1 din Codul rural și al pescuitului maritim) pentru a acționa
împotriva maladiei în cauză (program de acțiuni), atestând astfel preocuparea autorităților publice în ceea ce
privește acest aspect sanitar [punctul 132 litera (b) din orientările 2007-2013 și articolul 10 alineatul (4) din
Regulamentul (CE) nr. 1857/2006];
— măsura de compensare are drept scop acordarea de despăgubiri, ca urmare a diferitelor măsuri recomandate
sau ordonate de autoritățile competente [punctul 132 litera (c) din orientările 2007-2013], în special măsuri
restrictive sau chiar de interzicere a circulației animalelor;
— comportamentul agricultorului nu a contribuit la creșterea riscului de îmbolnăvire [punctul 132 litera (d) din
orientările 2007-2013];
— nu există niciun risc de supracompensare (punctul 136 din orientările 2007-2013), întrucât acesta este
singurul dispozitiv referitor la epizootie, ceea ce exclude în fapt riscul de cumul.

VI. EVALUARE

Domeniul de aplicare
(53)

Dat fiind că s-a demonstrat, la momentul inițierii procedurii prevăzute la articolul 108 alineatul (2) din TFUE
(a se vedea considerentele 24 și 25 din decizia de inițiere), că taxa prelevată nu era o taxă impusă în sensul
jurisprudenței, prezenta analiză se va referi la două aspecte independente unul de celălalt: compensațiile aferente
taxei menționate în considerentul 16, pe de o parte, și AIPL finanțate până în anul de comercializare 2011/2012,
pe de altă parte, dat fiind că la 15 mai 2013 Comisia a aprobat o schemă de ajutor pentru încetarea producției
de lapte care acoperă anii de comercializare 2012/2013 și 2013/2014 (3).

(54)

Prezenta analiză nu va viza ajutoarele pentru distrugerea laptelui contaminat cu PCB, întrucât autoritățile franceze
au furnizat, de asemenea, în acest sens, precizări cu privire la aplicarea exactă a regulamentelor de minimis
relevante (4) și, având în vedere că ajutoarele care respectă condițiile acestor regulamente nu sunt considerate, în
temeiul acestora, ajutoare de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE, Comisia nu mai trebuie să se
pronunțe în privința acestora. Analiza nu va viza nici ajutoarele compensatorii legate de febra catarală ovină.

Existența unui ajutor
(55)

În conformitate cu articolul 107 alineatul (1) din TFUE, „cu excepția derogărilor prevăzute de tratate, sunt
incompatibile cu piața internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice
formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau
a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre”.

(56)

Prin urmare, calificarea unei măsuri drept ajutor de stat în sensul acestei dispoziții necesită îndeplinirea
următoarelor condiții cumulative: (i) măsura trebuie să fie imputabilă statului și să fie finanțată din resurse de

(1) Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat
pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regula
mentului (CE) nr. 70/2001 (JO L 358, 16.12.2006, p. 3).
2
( ) Directiva 2000/75/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2000 de stabilire a dispozițiilor specifice privind măsurile de combatere și de
eradicare a febrei catarale ovine (JO L 327, 22.12.2000, p. 74).
(3) Ajutorul de stat SA.36009 – Franța, ajutor pentru încetarea producției de lapte (documentul C(2013) 2762 final din 15 mai 2013).
(4) A se vedea considerentul 27.
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stat; (ii) măsura trebuie să confere un avantaj beneficiarului său; (iii) acest avantaj trebuie să fie selectiv; și
(iv) măsura trebuie să denatureze sau să amenințe să denatureze concurența și să afecteze schimburile comerciale
dintre statele membre. În cazul de față, ținând cont de domeniul de aplicare definit în considerentele 53 și 54,
această calificare trebuie să fie evaluată la nivelul compensațiilor menționate în considerentul 16 și la
nivelul AIPL.

(57)

În ceea ce privește compensațiile menționate în considerentul 16 a doua și a treia liniuță, Comisia subliniază că
autoritățile franceze au plasat aceste compensații sub un regim de minimis în conformitate cu dispozițiile Regula
mentului (UE) nr. 1408/2013, aplicabil retroactiv. Prin urmare, acestea nu constituie ajutor de stat în sensul
articolului 107 alineatul (1) din TFUE.

(58)

În ceea ce privește compensația menționată în considerentul 16 prima liniuță, Comisia, pe baza informațiilor de
care dispunea, a estimat în cadrul deciziei de inițiere a procedurii oficiale de investigare că respectiva compensație
(care făcea parte din reducerile vizate în decizia menționată) includea un element de ajutor deoarece era finanțată
de stat, care, acordând-o, se priva de anumite resurse. În plus, această compensație favoriza anumite întreprinderi
(întreprinderile de produse lactate care beneficiau de aceasta și care erau astfel scutite de o sarcină financiară pe
care celelalte întreprinderi de produse lactate trebuiau să o suporte) și era susceptibilă să denatureze concurența și
să afecteze schimburile comerciale ca urmare a locului ocupat de Franța pe piață. De asemenea, Comisia
a precizat că, la acel moment, nu era posibil să se determine dacă existența și modificarea modalității de
compensare se justificau prin logica sistemului fiscal în vigoare și a subliniat că capacitatea autorităților publice
de a ajusta modalitatea de compensare părea să demonstreze existența unui tratament discriminatoriu al unor
operatori care depășește simpla gestionare a veniturilor fiscale. În cele din urmă, nimic nu indica faptul că
echivalentul-subvenție al reducerilor putea să intre în cadrul unui regim de minimis care să permită să se considere
că ajutoarele cu o valoare scăzută nu constituie ajutoare de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE.

(59)

Pentru a evalua relevanța argumentului autorităților franceze potrivit căruia compensația nu constituia un
tratament preferențial pentru o categorie de operatori, trebuie să se stabilească un sistem de referință care să
permită să se verifice dacă măsura capătă un caracter de selectivitate, altfel spus a favorizat anumiți producători
față de alții care se află într-o situație de fapt și de drept identică. În cazul de față, acest sistem este cel aplicat
producătorilor care depășesc cota (toți producătorii care aparțin acestei categorii se află într-o situație de fapt și
de drept identică deoarece sunt supuși taxei; în schimb, producătorii care nu și-au depășit cota nu se află în
aceeași situație de drept și de fapt, nu doar pentru că au rămas în limitele cotei lor, ci și pentru că nu au fost
supuși taxei).

(60)

Având în vedere informațiile furnizate de autoritățile franceze, Comisia constată că respectiva compensație a fost
acordată, fără discriminare, tuturor producătorilor care și-au depășit cota și a fost ajustată de la un an de
comercializare la altul și nu între producătorii beneficiari în cursul aceluiași an de comercializare. Astfel,
ordonanța din 17 august 2010 (1) prevedea o compensare a taxei cu 1 % din cotă pentru toți producătorii care
și-au depășit cota, iar ordonanța din 16 august 2011 (2), o compensare a taxei cu 2 % din cotă, de asemenea
pentru toți producătorii care și-au depășit cota. Comisia constată, de asemenea, că sistemul constituie
o penalizare, întrucât acesta este aplicabil numai în caz de depășire a cotei. Dat fiind că această penalizare nu
vizează decât producători care se află, toți, în aceeași situație de fapt și de drept, compensația, aplicată în mod
uniform, nu îl favorizează niciunul dintre aceștia, așadar nu este selectivă.. Prin urmare, compensația nu
îndeplinește unul dintre criteriile de la articolul 107 alineatul (1) din TFUE și, în consecință, se poate considera că
aceasta nu constituie ajutor de stat, fără a fi necesar să se analizeze celelalte criterii de la articolul 107
alineatul (1), menționat anterior.

(61)

În ceea ce privește AIPL, acestea conferă un avantaj beneficiarilor lor, care, față de concurenții lor, pot dispune de
resurse pentru a finanța alte activități legate de agricultură. Acest avantaj este acordat prin intermediul resurselor
de stat (venituri provenite din taxă și resurse suplimentare ale autorităților publice – a se vedea considerentul 11
din decizia de inițiere a procedurii oficiale de investigare) și favorizează anumite întreprinderi (întreprinderile care
operează în sectorul producției de lactate). Conform jurisprudenței Curții de Justiție, simplul fapt că este
consolidată competitivitatea unei întreprinderi în raport cu alte întreprinderi concurente prin obținerea unui
avantaj economic pe care aceasta nu l-ar fi primit dacă și-ar fi exercitat în mod normal activitatea arată că există
riscul de denaturare a concurenței (3).

(1) A se vedea considerentul 16.
(2) Ordonanța din 16 august 2011 privind perceperea unei taxe de la cumpărătorii și producătorii de lapte care și-au depășit cota individuală
pentru livrare pentru anul de comercializare 2010-2011 (ordonanța privind livrările de la finalul anului de comercializare).
(3) Hotărârea Curții din 17 septembrie 1980, cauza 730/79, Philip Morris Holland BV/Comisia Comunităților Europene, ECLI:EU:
C:1980:209.
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(62)

În temeiul jurisprudenței Curții de Justiție, ajutoarele de stat par să influențeze schimburile comerciale între
statele membre atunci când întreprinderea își desfășoară activitatea pe o piață care este supusă comerțului intraco
munitar (1). În cazul de față, beneficiarii ajutorului își desfășoară activitatea pe piața produselor lactate, pe care se
efectuează schimburi intracomunitare (2). Sectorul în cauză este deschis concurenței la nivelul Uniunii Europene
și, în consecință, este sensibil la orice măsură luată în favoarea producției în unul sau mai multe state membre.
Prin urmare, AIPL sunt de natură să conducă la o denaturare a concurenței și să influențeze schimburile
comerciale între statele membre.

(63)

Prin prisma celor menționate anterior, condițiile de la articolul 107 alineatul (1) din TFUE sunt îndeplinite. Prin
urmare, se poate concluziona că AIPL constituie un ajutor de stat în sensul articolului menționat. Ajutorul poate
fi considerat compatibil cu piața internă doar dacă poate beneficia de una dintre derogările prevăzute de TFUE.

(64)

În cazul de față, ținând cont de natura AIPL, singura derogare care ar putea fi invocată este cea menționată la
articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE, în temeiul căreia ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea
anumitor activități sau a anumitor regiuni economice pot fi considerate compatibile cu piața internă atunci când
nu afectează condițiile schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun.

(65)

Dat fiind că AIPL nu au fost notificate Comisiei, aplicabilitatea derogării prevăzute la articolul 107 alineatul (3)
litera (c) din TFUE trebuie să fie analizată având în vedere normele privind ajutoarele de stat aplicabile în
momentul acordării acestora. Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile franceze, AIPL au luat două forme
distincte: ajutoare pentru pensionare și ajutoare pentru închiderea capacității. Indicațiile prezentate în conside
rentul 33 arată că AIPL acordate sub forma unor ajutoare pentru pensionare reprezintă o continuare a dispozi
tivului național de ajutor pentru pensionarea anticipată în cadrul politicii de dezvoltare rurală începând cu anul
de comercializare 2009-2010. Prin urmare, criteriile de compatibilitate a ajutoarelor care trebuie luate în
considerare sunt cele din orientările 2007-2013. În ceea ce privește ajutoarele pentru închiderea capacității,
tabelul care figurează la considerentul 21 arată că ajutoarele au fost plătite pentru anul de comercializare
2006-2007. Cu toate acestea, dispozițiile din ordonanța care reglementează ajutoarele (3) arată că primele decizii
de acordare au fost adoptate, cel mai probabil, în 2007, altfel spus după data începerii aplicării orientărilor
2007-2013. Prin urmare, acestea din urmă vor servi, de asemenea, drept referință pentru analiza compatibilității
ajutoarelor în cauză.

Ajutoare pentru pensionare

(66)

Punctul 85 din orientările 2007-2013 arată că ajutoarele trebuie să fie rezervate producătorilor primari
(agricultori). Punctul 87 prevede că Comisia va declara ajutoarele de stat acordate în favoarea pensionării
anticipate compatibile cu articolul 87 alineatul (3) litera (c) din tratat [devenit articolul 107 alineatul (3) litera (c)
din TFUE] dacă acestea îndeplinesc condițiile enunțate la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.
Punctul 88 din orientările 2007-2013 impune, în plus, încetarea permanentă și definitivă a oricărei activități
agricole având scop comercial.

(67)

În cazul de față, Comisia constată, având în vedere considerentul 33, că numai agricultorii au beneficiat de AIPL
sub forma unor ajutoare pentru pensionare, dispozitivul pentru pensionarea anticipată pus în aplicare în Franța
a fost aprobat în cadrul politicii de dezvoltare rurală, altfel spus în special deoarece era în conformitate cu
dispozițiile articolului 23 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și condițiile care au condus la aprobarea acestuia,
inclusiv încetarea oricărei activități agricole, au fost respectate în momentul acordării AIPL.

(68)

Pe baza acestor elemente, Comisia concluzionează că dispozițiile orientărilor 2007-2013 privind ajutoarele
pentru pensionarea anticipată sau încetarea unor activități agricole au fost respectate.

(1) A se vedea în special Hotărârea Curții din 13 iulie 1988 în cauza C-102/87, Republica Franceză/Comisia Comunităților Europene, ECLI:
EU:C:1988:391.
(2) În 2011, an care face parte din perioada în cursul căreia au fost plătite ajutoarele, Franța era al doilea producător de lapte din Uniune, cu
o producție de 25,27 milioane de tone, pe o piață pe care schimburile intracomunitare atingeau aproximativ 14 milioane de tone în ceea
ce privește atât importurile, cât și exporturile.
(3) Ordonanța din 28 august 2006 privind acordarea unei despăgubiri pentru încetarea totală sau parțială a producției de lapte și punerea în
aplicare a unui dispozitiv specific de transfer al unor cantități de produse lactate de referință pentru anul de comercializare 2006-2007.
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Ajutoare pentru încetarea activității
(69)

Orientările din 2007-2013 stabilesc următoarele condiții relevante de compatibilitate:
— ajutorul trebuie să fie în interesul general al sectorului [punctul 144 litera (a)];
— în caz de supracapacitate, ajutoarele trebuie să facă parte dintr-un program de restructurare ce include
obiective clar definite și cu un calendar specific, cererile trebuind să fie colectate în cursul unei perioade de
maxim șase luni și închiderea capacităților trebuind să intervină într-un interval de 12 luni suplimentare
[punctul 144 literele (b) și (c)];
— niciun ajutor nu trebuie să interfereze cu mecanismele organizării comune a pieței în cauză, schemele de
ajutor aplicabile unor sectoare care trebuie să respecte anumite limite de producție sau anumite cote fiind
examinate de la caz la caz [punctul 144 litera (e)];
— beneficiarul ajutorului trebuie să ofere o contrapartidă, constând în general într-o decizie definitivă și
irevocabilă de a destructura sau de a închide definitiv capacitatea de producție în cauză; acest lucru va antrena
fie închiderea completă a capacităților unei exploatații, fie – dacă este vorba despre o întreprindere care
posedă mai multe unități de producție – închiderea uneia sau a alteia dintre unități; trebuie ca beneficiarul să
își asume angajamente ferme cu privire la caracterul definitiv și ireversibil al închiderii producției în cauză și
cu privire la faptul că nu va reîncepe aceeași activitate în altă parte; angajamentele respective trebuie să oblige,
de asemenea, orice viitor cumpărător al unității de producție în cauză; [punctul 144 litera (f)];
— doar producătorii care au exercitat efectiv o activitate de producție și doar capacitățile de producție care au
fost efectiv utilizate constant în ultimii cinci ani înainte de a fi închise pot beneficia de programele de
închidere a capacităților [punctul 144 litera (g)];
— doar întreprinderile care îndeplinesc normele minime obligatorii sunt eligibile [punctul 144 litera (i)];
— trebuie să fie posibil să se excludă ca ajutorul să fie plătit pentru salvarea sau restructurarea unor întreprinderi
aflate în dificultate [punctul 144 litera (j)];
— schema de ajutor trebuie să fie accesibilă tuturor operatorilor din sectorul în cauză, în aceleași condiții
[punctul 144 litera (k)];
— valoarea ajutorului trebuie să fie strict limitată la ceea ce este necesar pentru a compensa pierderea valorii
activelor, plus un stimulent financiar el însuși plafonat la 20 % din această valoare [punctul 144 litera (l)];
— sectorul ar trebui să își asume cel puțin jumătate din costurile aferente ajutoarelor [punctul 144 litera (m)];
— niciun ajutor nu trebuie să fie acordat pentru crearea de noi capacități în sectorul în cauză în cursul
următorilor cinci ani după încetarea programului de închidere a capacităților [punctul 144 litera (n)].

(70)

Dat fiind că, în temeiul punctului 11 din orientările 2007-2013, aplicarea articolelor 107, 108 și 109 din TFUE
în cazul sectoarelor care fac obiectul organizărilor comune ale pieței este supusă dispozițiilor stabilite de regula
mentele în cauză, prima condiție a cărei respectare va fi analizată va fi cea privind lipsa de interferență cu
organizarea comună a piețelor.

(71)

Articolul 75 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede următoarele:
„(1)
În vederea unei bune restructurări a producției de lapte sau pentru ameliorarea mediului, statele membre
pot, potrivit modalităților determinate de acestea și ținând cont de interesele legitime ale părților:
(a) să acorde o despăgubire producătorilor care se angajează să abandoneze definitiv o parte sau totalitatea
producției lor de lapte, vărsată în una sau mai multe anuități, și să alimenteze rezerva națională cu cotele
individuale astfel eliberate;
(b) să determine, pe baza unor criterii obiective, condițiile potrivit cărora producătorii pot obține la începutul
unei perioade de 12 luni, în schimbul unei plăți, realocarea de către autoritatea competentă sau de către
organismul desemnat de aceasta, a cotelor individuale eliberate în mod definitiv, la sfârșitul perioadei de
12 luni precedente, de către alți producători în schimbul plății unei despăgubiri egale cu plata menționată
mai sus, într-una sau mai multe anuități;
[…]”.
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(72)

Dat fiind că articolul 75 menționat descrie cu exactitate mecanismele inerente măsurii de AIPL instituite de Franța
și lasă statelor membre libertatea de a adopta modalitățile de punere în aplicare a măsurii de ajutor pentru
încetarea activității, Comisia concluzionează că măsura de AIPL nu afectează organizarea comună a piețelor și nu
perturbă buna funcționare a acestora.

(73)

În ceea ce privește interesul pe care ajutorul trebuie să îl aibă pentru sector, absența supracapacității nu poate fi
invocată în speță, astfel cum arată considerentul 74 de mai jos, iar ajutorul nu este legat nici de imperative legate
de sănătate sau de protecția mediului. Totuși, aceste criterii nu sunt singurele care pot interveni (prezența lor este
suficientă pentru a justifica interesul ajutorului, dar acest lucru nu înseamnă că alte criterii nu pot fi luate în
considerare) și, în speță, Comisia constată că argumentele avansate de autoritățile franceze (1) sunt valabile, nu
numai pentru că acordarea ajutorului permite efectiv degajarea posibilităților de producție, redistribuite în vederea
ameliorării competitivității întreprinderilor într-un regim de cote, ci și pentru că mecanismul utilizat corespunde
celui aplicat în cadrul organizării comune a piețelor în cauză.

(74)

În ceea ce privește existența unui program de restructurare care include obiective și un calendar precis atunci
când sectorul se află în situație de supracapacitate, Comisia constată că toate criteriile enunțate sunt îndeplinite
pentru următoarele motive:

— sectorul poate fi considerat în situație de supracapacitate: regimul cotelor de lapte prevăzute de Regulamentul
(CE) nr. 1234/2007 [și, înaintea acestuia, de Regulamentul (CE) nr. 1788/2003] are drept obiectiv principal să
reducă dezechilibrul dintre oferta și cererea de pe piața în cauză, precum și excedentele structurale care
rezultă de aici și să ajungă astfel la un echilibru mai bun al pieței [a se vedea considerentul 36 din
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și considerentul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1788/2003];
— acordarea de AIPL face parte dintr-un dispozitiv care vizează restructurarea producției permițând agricultorilor
care doresc acest lucru să se retragă din sector și repunând la dispoziție cantitățile pe care aceștia puteau să le
producă;
— în ceea ce privește calendarul, ordonanțele care reglementează măsura de AIPL prevăd un termen de depunere
a cererilor mai mic de șase luni și un termen de încetare a activității (care este echivalent, în cazul de față, cu
o închidere a capacității, întrucât cota este retrasă părții interesate) mai mic de un an. De exemplu, decizia din
23 iunie 2009 care reglementează măsura de AIPL pentru anul de comercializare 2009-2010 prevede ca
cererile de ajutor să fie depuse cel târziu la 31 august 2009, iar încetarea activității să intervină cel târziu la
31 martie 2010; deciziile privind ceilalți ani de comercializare utilizează aceleași termene, cu o variație în
funcție de data adoptării ordonanței, dar tot în limitele prescrise de orientările 2007-2013.

(75)

În ceea ce privește contrapartida care trebuie oferită, Comisia constată, având în vedere considerentele 36, 37
și 38, că, pentru a obține ajutorul, beneficiarul trebuie să abandoneze definitiv, total sau parțial, cota sa de lapte.
Deși punctul 144 litera (f) menționează că o contrapartidă constă, în mod normal, din închiderea completă
a capacităților unei exploatații, trebuie reamintit că închiderea parțială a capacității de producție era prevăzută, în
cazul de față, de regimul cotelor reglementat de Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. În acest context, închiderea
parțială poate fi considerată ca o contrapartidă suficientă din partea beneficiarului. În plus, abandonarea cotelor
poate fi asimilată, în acest caz, cu o închidere efectivă a unei unități de producție. În ceea ce privește angaja
mentele care trebuie luate, candidatul beneficiar este obligat să prezinte un certificat care să ateste abandonarea
definitivă a producției sale și trebuie să renunțe la orice cerere pentru o cotă nouă pe viitor. În cazul unei încetări
parțiale a producției, declarațiile care trebuie transmise cumpărătorului de la un an la altul atestă reducerea
efectivă a producției. Prin urmare, criteriul contrapartidei este îndeplinit.

(76)

În ceea ce privește criteriul eligibilității legat de practica activității și de utilizarea capacității de producție în cursul
celor cinci ani anteriori închiderii capacității, Comisia constată, astfel cum au arătat autoritățile franceze (2), că
beneficiarii trebuie să exercite efectiv activitatea de producție și, în plus, să își utilizeze cota, pentru a putea
beneficia de ajutor. Cu siguranță, deciziile care reglementează măsura de AIPL nu conțin nicio referire la perioada
de cinci ani menționată la punctul 144 litera (g) din orientări, dar respectarea acestei perioade este atestată de
modalitățile de calcul al ajutorului propriu-zis, întrucât, astfel cum se arată în considerentul 43, o cantitate
individuală de referință este constituită în medie dintr-un procent de 20 % din cantitățile atribuite în cursul celor
cinci campanii care preced cererea de AIPL, ceea ce demonstrează activitatea de producție în cursul perioadei
menționate. Prin urmare, Comisia consideră că este îndeplinit criteriul duratei activității. Având în vedere că

(1) A se vedea considerentul 35.
(2) A se vedea considerentul 40.
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ajutoarele aplicabile în cazul sectoarelor care trebuie să respecte anumite limite de producție sau anumite cote
trebuie examinate de la caz la caz, Comisia subliniază, în plus, că dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 1788/2003
și (CE) nr. 1234/2007 nu cuprind nicio indicație referitoare la necesitatea de a se conforma acestui criteriu al
celor cinci ani.
(77)

În ceea ce privește respectarea normelor, explicațiile furnizate de autoritățile franceze (1) arată în mod suficient că
acest criteriu este îndeplinit.

(78)

În ceea ce privește posibilitatea ca întreprinderile aflate în dificultate să nu beneficieze de ajutoare, Comisia
constată că toate criteriile enumerate în considerentul 41 corespund celor din definiția unei întreprinderi aflate în
dificultate, care figurează la punctele 10 litera (c) și 11 din orientările comunitare privind ajutoarele de stat
pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2) din 2004, aplicabile la momentul acordării
ajutoarelor în cauză. Prin urmare, Comisia consideră că este îndeplinit criteriul excluderii întreprinderilor aflate în
dificultate.

(79)

În ceea ce privește accesibilitatea regimului pentru toți operatorii din sector, Comisia constată că singurele
excluderi care există în cadrul măsurii de AIPL privesc producătorii care ar încălca legislația în vigoare, de
exemplu în materie de mediu sau de respectare a normelor. Având în vedere că toți cei care respectă legislația pot
să aibă acces la schema de ajutor, Comisia consideră că este îndeplinit criteriul de accesibilitate generală la
măsură.

(80)

În ceea ce privește limitarea ajutorului la ceea ce este necesar pentru a compensa pierderea valorii activelor, plus
un stimulent financiar el însuși plafonat la 20 % din această valoare, Comisia concluzionează că supracom
pensarea valorii reale a cotei este absentă, având în vedere cifrele care figurează în considerentul 43, în special
faptul că una dintre componentele cantităților individuale care reprezintă 20 % din acestea din urmă este exclusă
în mod automat din baza de calcul a ajutorului.

(81)

În ceea ce privește suportarea a cel puțin jumătate din costuri de către sector, Comisia constată, lecturând tabelul
care figurează la considerentul 21 și explicațiile furnizate de autoritățile franceze (3), că ajutoarele sunt finanțate
în mare parte de sistemul TSFP, în care producătorii sunt cei care alimentează dispozitivul cumpărând cote.
Raportul dintre sumele care provin din TSFP și cele care provin din alte surse de finanțare, în special, arată că
TSFP (altfel spus, producătorii) contribuie cu mai mult de 50 % la finanțarea AIPL. Prin urmare, Comisia conclu
zionează că este îndeplinit criteriul privind suportarea a cel puțin jumătate din costuri de către sector.

(82)

În cele din urmă, în ceea ce privește interdicția de a crea noi capacități în sectorul în cauză în cursul următorilor
cinci ani după încetarea programului de închidere a capacităților, Comisia constată că acest criteriu nu este
relevant în cazul de față, obiectivul măsurii de AIPL nefiind de a asigura o reducere netă a capacității de producție
în sectorul laptelui la nivel național, ci de a restructura producția în cadrul cotei naționale, în conformitate cu
articolul 75 din Regulamentul nr. 1234/2007 (4).

VII. CONCLUZIE

(83)

Comisia constată că compensațiile menționate în considerentul 16 nu cuprind niciun element de ajutor de stat în
sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE.

(84)

În plus, Comisia constată că AIPL au fost acordate în conformitate cu orientările 2007-2013 și că, în consecință,
acestea pot fi declarate compatibile cu piața internă în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE,
chiar dacă au fost puse în aplicare ilegal, încălcând articolul 108 alineatul (3) din TFUE,

(1) A se vedea considerentul 41.
(2) JO C 244, 1.10.2004, p. 2. Durata valabilității acestor orientări, inițial prevăzută până la 9 octombrie 2009, a fost prelungită prima dată
până la 9 octombrie 2012 [Comunicarea Comisiei privind prelungirea valabilității Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat
pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (JO C 156, 9.7.2009, p. 3)], apoi a doua oară [Comunicarea Comisiei
privind prelungirea valabilității Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor
aflate în dificultate din 1 octombrie 2004 (JO C 296, 2.10.2012, p. 3)], până la înlocuirea acestora cu noi norme, care se aplică de la
1 august 2014 [Comunicarea Comisiei – Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor
nefinanciare aflate în dificultate (JO C 249, 31.7.2014, p. 1)].
(3) A se vedea considerentul 44.
(4) A se vedea ajutorul de stat SA.36009 – Franța, ajutor pentru încetarea producției de lapte.
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Compensațiile privind taxa instituită prin articolul 25 din Legea nr. 2005-1720 din 30 decembrie 2005 în favoarea
Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) nu constituie ajutoare de stat în sensul
articolului 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Articolul 2
Ajutoarele pentru încetarea producției de lapte (AIPL) finanțate de la începutul anului de comercializare 2006/2007 până
la sfârșitul anului de comercializare 2011/2012 constituie ajutoare de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Acestea sunt compatibile cu piața internă în temeiul articolului 107
alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Articolul 3
Prezenta decizie se adresează Republicii Franceze.

Adoptată la Bruxelles, 27 septembrie 2017.
Pentru Comisie
Phil HOGAN

Membru al Comisiei

8.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 65/43

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/342 A COMISIEI
din 7 martie 2018
de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de
protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre
[notificată cu numărul C(2018) 1509]
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul
schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),
având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice
aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în
special articolul 10 alineatul (4),
întrucât:
(1)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a Comisiei (3) a fost adoptată ca urmare a apariției unor focare
epidemice de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5 în câteva state membre („statele membre în cauză”) și ca
urmare a stabilirii unor zone de protecție și de supraveghere de către autoritățile competente ale statelor membre
în cauză în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2005/94/CE a Consiliului (4).

(2)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 prevede că zonele de protecție și de supraveghere stabilite de
autoritățile competente ale statelor membre în cauză în conformitate cu Directiva 2005/94/CE trebuie să
cuprindă cel puțin zonele menționate ca zone de protecție și de supraveghere în anexa la respectiva decizie de
punere în aplicare. Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 stabilește, de asemenea, faptul că măsurile care
trebuie aplicate în zonele de protecție și de supraveghere, astfel cum se prevede la articolul 29 alineatul (1) și la
articolul 31 din Directiva 2005/94/CE, trebuie să fie menținute cel puțin până la datele stabilite pentru zonele
respective în anexa la respectiva decizie de punere în aplicare.

(3)

De la data adoptării sale, Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a fost modificată de câteva ori pentru a se
ține cont de evoluția situației epidemiologice a gripei aviare în Uniune. În particular, Decizia de punere în aplicare
(UE) 2017/247 a fost modificată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/696 a Comisiei (5) pentru a se
stabili norme referitoare la expedierea transporturilor de pui de o zi din zonele menționate în anexa la Decizia de
punere în aplicare (UE) 2017/247. Modificarea respectivă a ținut cont de faptul că puii de o zi prezintă un risc
foarte mic de răspândire a gripei aviare înalt patogene în raport cu alte produse avicole.

(4)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a fost, de asemenea, modificată ulterior prin Decizia de punere în
aplicare (UE) 2017/1841 a Comisiei (6) pentru a consolida măsurile de control al bolilor aplicabile în zonele în
care există un risc crescut de răspândire a gripei aviare înalt patogene. În consecință, Decizia de punere în
aplicare (UE) 2017/247 prevede în prezent stabilirea la nivelul Uniunii a unor zone de restricții suplimentare în
statele membre în cauză, astfel cum se menționează la articolul 16 alineatul (4) din Directiva 2005/94/CE, ca
urmare a izbucnirii unui focar epidemic sau a unor focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă, precum și
durata măsurilor care trebuie să se aplice în zonele respective. Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247
stabilește în prezent și norme pentru expedierea păsărilor de curte vii, a puilor de o zi și a ouălor pentru
incubație din zonele de restricții suplimentare în alte state membre, sub rezerva respectării anumitor condiții.

(1) JO L 395, 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224, 18.8.1990, p. 29.
(3) Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a Comisiei din 9 februarie 2017 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă
aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 36, 11.2.2017, p. 62).
(4) Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare și de abrogare
a Directivei 92/40/CEE (JO L 10, 14.1.2006, p. 16).
(5) Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/696 a Comisiei din 11 aprilie 2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE)
2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 101, 13.4.2017,
p. 80).
6
( ) Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1841 a Comisiei din 10 octombrie 2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE)
2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 261, 11.10.2017,
p. 26).
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(5)

În plus, anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a fost modificată de multe ori, în principal pentru
a se ține cont de modificările limitelor zonelor de protecție și de supraveghere stabilite de statele membre în
cauză în conformitate cu Directiva 2005/94/CE.

(6)

Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a fost modificată cel mai recent prin Decizia de punere în
aplicare (UE) 2018/314 a Comisiei (1), ca urmare a notificării de către Țările de Jos a unui nou focar epidemic de
gripă aviară înalt patogenă în provincia Groningen din statul membru respectiv. Țările de Jos au notificat
Comisiei și faptul că au luat măsurile necesare în conformitate cu Directiva 2005/94/CE ca urmare a apariție
respectivului focar epidemic, inclusiv stabilirea unor zone de protecție și de supraveghere în jurul exploatației
avicole în care s-au constatat cazuri de infecții.

(7)

De la data celei mai recente modificări a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/247 prin Decizia de punere în
aplicare (UE) 2018/314, Bulgaria a notificat Comisiei apariția unui nou focar epidemic de gripă aviară înalt
patogenă de subtip H5N8 într-o exploatație avicolă situată în regiunea Dobrich din statul membru respectiv. În
plus, Italia a notificat Comisiei apariția unui nou focar epidemic de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 în
regiunea sa Lombardia.

(8)

Bulgaria și Italia au notificat Comisiei și faptul că au luat măsurile necesare în conformitate cu Directiva
2005/94/CE ca urmare a izbucnirii respectivelor focare epidemice recente, inclusiv stabilirea unor zone de
protecție și de supraveghere în jurul exploatațiilor avicole din statele membre respective în care s-au constatat
cazuri de infecții.

(9)

Comisia a examinat măsurile respective în colaborare cu Bulgaria și Italia și admite faptul că limitele zonelor de
protecție și de supraveghere stabilite de autoritățile competente din Bulgaria și Italia se află la o distanță suficientă
față de exploatațiile avicole în care au fost confirmate focarele epidemice.

(10)

Pentru a se preveni orice perturbări inutile ale comerțului din Uniune și pentru a se evita impunerea de către țări
terțe a unor bariere nejustificate în calea comerțului, este necesar să se descrie rapid la nivelul Uniunii, în
colaborare cu Bulgaria și Italia, zonele de protecție și de supraveghere stabilite în Bulgaria și Italia, în conformitate
cu Directiva 2005/94/CE, ca urmare a apariției recentelor focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă în
statele membre respective.

(11)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 ar trebui, prin urmare, să fie actualizată pentru a se ține seama de
situația epidemiologică actualizată a gripei aviare înalt patogene din Bulgaria și Italia. În particular, în anexa la
Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 ar trebui adăugate zonele de protecție și de supraveghere din
Bulgaria și Italia care, în prezent, fac obiectul unor restricții în conformitate cu Directiva 2005/94/CE.

(12)

Prin urmare, anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 ar trebui modificată pentru a se actualiza
regionalizarea la nivelul Uniunii cu scopul de a include zonele de protecție și de supraveghere stabilite în Bulgaria
și Italia în conformitate cu Directiva 2005/94/CE, ca urmare a recentelor focare epidemice de gripă aviară înalt
patogenă din respectivele state membre, precum și durata restricțiilor aplicabile în zonele respective.

(13)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 ar trebui modificată în consecință.

(14)

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

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.
(1) Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/314 a Comisiei din 1 martie 2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/247
privind măsurile de protecție vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 60, 2.3.2018,
p. 44).
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Articolul 2
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 martie 2018.
Pentru Comisie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei
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ANEXĂ

Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 se modifică după cum urmează:
1. Partea A se modifică după cum urmează:
(a) rubrica pentru Bulgaria se înlocuiește cu următorul text:
„Stat Membru: Bulgaria

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformi
tate cu articolul 29 alineatul (1) din
Directiva 2005/94/CE

Dobrich region, General Toshevo Municipality
— General Toshevo

30.3.2018”;

(b) rubrica pentru Italia se înlocuiește cu următorul text:
„Stat Membru: Italia

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformi
tate cu articolul 29 alineatul (1) din
Directiva 2005/94/CE

— Zona părților din regiunea Lombardia (ADNS 18/0001) care se înscrie
într-un cerc cu raza de trei kilometri, centrat în WGS84 dec. coordo
nate N45.561533 E9.752275

28.3.2018”.

2. Partea B se modifică după cum urmează:
(a) rubrica pentru Bulgaria se înlocuiește cu următorul text:
„Stat Membru: Bulgaria

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformi
tate cu articolul 31 din Directiva
2005/94/CE

Dobrich region, General Toshevo Municipality
— General Toshevo
— Prisad
— Yovkovo
— Ravnets
— Lyulyakovo
— Plenimir
— Petleshkovo
— Malina
— Preselentsi
— Pisarovo
— Chernookovo
— Kardam
— Snyagovo
— Ograzhden
— Kapinovo
— Dubovik

30.3.2018-8.4.2018
8.4.2018”;
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(b) rubrica pentru Italia se înlocuiește cu următorul text:
„Stat Membru: Italia

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformi
tate cu articolul 31 din Directiva
2005/94/CE

— Zona părților din regiunea Lombardia (ADNS 18/0001) care se înscrie
într-un cerc cu raza de trei kilometri, centrat în WGS84 dec. coordo
nate N45.561533 E9.752275

29.3.2018-6.4.2018

— Zona părților din regiunea Lombardia (ADNS 18/0001) care se ex
tinde dincolo de zona descrisă în zona de protecție și în interiorul
unui cerc cu raza de zece kilometri, centrat în WGS84 dec. coordo
nate N45.561533 E9.752275

6.4.2018”.
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RECTIFICĂRI
Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/1538 al Băncii Centrale Europene din 25 august 2017 de
modificare a Regulamentului (UE) 2015/534 privind raportarea de informații financiare în materie
de supraveghere (BCE/2017/25)
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 240 din 19 septembrie 2017)
La pagina 20, punctul 2 litera (b) din anexa I:
în loc de:

„(b) se adaugă următorul alineat (3):
«(3) Ca excepție de la alineatul (2) fiecare ANC poate decide ca entitățile prevăzute la alineatul (2) cu
sediul în statul membru corespunzător ANC respective să raporteze:
(a) informațiile prevăzute în formularul 9.1 sau informațiile prevăzute în formularul 9.1.1 din
anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014;
(b) informațiile prevăzute în formularul 11.1 sau informațiile prevăzute în formularul 11.2 din
anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014;
(c) informațiile prevăzute în formularul 12.0 sau informațiile prevăzute în formularul 12.1 din
anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.»;”,

se citește:

„(b) se adaugă următorul alineat (4):
«(4) Ca excepție de la alineatul (2), fiecare ANC poate decide ca entitățile prevăzute la alineatul (2) cu
sediul în statul membru corespunzător ANC respective să raporteze:
(a) informațiile prevăzute în formularul 9.1 sau informațiile prevăzute în formularul 9.1.1 din
anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014;
(b) informațiile prevăzute în formularul 11.1 sau informațiile prevăzute în formularul 11.2 din
anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014;
(c) informațiile prevăzute în formularul 12.0 sau informațiile prevăzute în formularul 12.1 din
anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.»;”.
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