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(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1708 AL COMISIEI
din 13 noiembrie 2018
de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea „Însurăței” (DOP)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72,
(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 99,
întrucât:
(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Se protejează denumirea „Însurăței” (DOP).

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) JO C 144, 25.4.2018, p. 2.
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 13 noiembrie 2018.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1709 AL COMISIEI
din 13 noiembrie 2018
de specificare a caracteristicilor tehnice ale modulului ad-hoc pentru 2020 privind accidentele de
muncă și alte probleme de sănătate legate de muncă în ceea ce privește ancheta prin sondaj asupra
forței de muncă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin
sondaj asupra forței de muncă din Comunitate (1), în special articolul 7a alineatul (5),
întrucât:
(1)

Astfel cum se subliniază în comunicarea Comisiei referitoare la un cadru strategic al UE privind sănătatea și
siguranța la locul de muncă 2014-2020 (2), este necesar să se amelioreze calitatea colectării datelor statistice cu
privire la accidentele de muncă și bolile profesionale, expunerile profesionale și deteriorarea stării de sănătate din
motive profesionale. O repetare a modulului ad-hoc privind accidentele de muncă și problemele de sănătate
legate de muncă, desfășurat în 1999, 2007 și 2013, ar trebui să permită completarea datelor transmise de statele
membre în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 349/2011 al Comisiei (3). Mai mult, o repetare a acestui
modul ar trebui să ofere informații cu privire la expunerea profesională la factori de risc pentru sănătatea fizică și
bunăstarea mintală.

(2)

Regulamentul delegat (UE) 2016/1851 al Comisiei (4) precizează și descrie domeniile de informații specializate
(„submodule”) care ar trebui incluse în modulul ad-hoc pentru 2020 privind accidentele de muncă și alte
probleme de sănătate legate de muncă.

(3)

Comisia ar trebui să specifice caracteristicile tehnice, filtrele, codurile și termenul de transmitere a datelor din
cadrul modulului ad-hoc privind accidentele de muncă și alte probleme de sănătate legate de muncă.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Caracteristicile tehnice ale modulului ad-hoc pentru 2020 privind accidentele de muncă și alte probleme de sănătate
legate de muncă, filtrele și codurile care trebuie utilizate și termenul până la care trebuie transmise rezultatele către
Comisie sunt prevăzute în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(1) JO L 77, 14.3.1998, p. 3.
(2) COM(2014) 332 final din 6 iunie 2014.
(3) Regulamentul (UE) nr. 349/2011 al Comisiei din 11 aprilie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al
Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum și la sănătatea și siguranța
la locul de muncă în ceea ce privește accidentele de muncă (JO L 97, 12.4.2011, p. 3).
4
( ) Regulamentul delegat (UE) 2016/1851 al Comisiei din 14 iunie 2016 de adoptare a programului de module ad hoc, care acoperă anii
2019, 2020 și 2021, pentru ancheta prin sondaj asupra forței de muncă prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului
(JO L 284, 20.10.2016, p. 1).
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 13 noiembrie 2018.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXĂ

Prezenta anexă prevede caracteristicile tehnice, filtrele și codurile care trebuie utilizate în modulul ad-hoc privind
accidentele de muncă și alte probleme de sănătate legate de muncă, ce urmează să fie efectuat în 2020. De asemenea,
prezenta anexă stabilește termenele pentru transmiterea datelor către Comisie.
Termenul pentru transmiterea rezultatelor către Comisie: 31 martie 2021.
Filtrele și codurile care trebuie utilizate pentru transmiterea datelor: conform anexei III la Regulamentul (CE) nr. 377/2008 al
Comisiei (1).
Coloane rezervate pentru factorii de ponderare opționali, de utilizat în cazurile de subeșantionare sau nonrăspuns: coloanele
226-229, care conțin numere întregi, și coloanele 230-231, care conțin zecimale.
1. Submodulul „Accidente de muncă”
Filtru: 15 ≤ VÂRSTA ≤ 74
Nume/Coloană

Cod

Descriere

Filtru

ACCIDNUM

Numărul de accidente de muncă în ultimele 12 luni

(WSTATOR = 1,2)

211

Accidente de muncă soldate cu vătămări corporale care au avut
loc în cele 12 luni înainte de săptămâna de referință

sau (WSTATOR = 3-5
și EXISTPR = 1

0

Niciunul

1

Unul

2

Două sau mai multe

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Blanc

ACCIDTYP
212

și YEARPR și
MONTHPR nu este
cu 1 an
înainte de

Niciun răspuns/Nu știu

săptămâna de refe
rință)

Tipul de accident de muncă

ACCIDNUM = 1,2

Indiferent dacă cel mai recent accident de muncă a fost un acci
dent rutier sau nu
1

Accident rutier

2

Accident altul decât accident rutier

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Blanc

ACCIDJOB

Niciun răspuns/Nu știu

Locul de muncă legat de accident

213

ACCIDNUM = 1,2

Activitatea susținută la momentul în care s-a produs cel mai re
cent accident de muncă care a cauzat o vătămare corporală
1

Principalul loc de muncă actual

2

Locul de muncă secundar actual

3

Ultimul loc de muncă (numai pentru persoanele fără loc
de muncă)

(1) Regulamentul (CE) nr. 377/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului
privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate, în ceea ce privește codificarea utilizată pentru
transmiterea datelor începând cu anul 2009, utilizarea unui subeșantion pentru culegerea datelor referitoare la variabilele structurale și
definirea trimestrelor de referință (JO L 114, 26.4.2008, p. 57).
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Nume/Coloană

Cod

Descriere

4

Alt loc de muncă prezent sau anterior

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Blanc

Filtru

Niciun răspuns/Nu știu

ACCIDBRK

Durata absenței de la locul de muncă din cauza acci
dentului de muncă

214-215

Numărul de zile calendaristice, fără ziua accidentului, în cele
12 luni înainte de săptămâna de referință în timpul cărora per
soana a fost în incapacitate de a lucra din cauza celui mai re
cent accident de muncă care a cauzat o vătămare corporală
00

Nu a reluat munca pentru că încă nu s-a restabilit complet
după accident, dar speră să o reia ulterior

01

Se așteaptă să nu mai lucreze niciodată din cauza acestui
accident

02

Mai puțin de o zi sau nicio întrerupere a muncii

03

Cel puțin o zi și mai puțin de patru zile

04

Cel puțin patru zile și mai puțin de două săptămâni

05

Cel puțin două săptămâni și mai puțin de o lună

06

Cel puțin o lună și mai puțin de trei luni

07

Cel puțin trei luni și mai puțin de șase luni

08

Cel puțin șase luni și mai puțin de nouă luni

09

Între nouă și douăsprezece luni

99

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Blanc

14.11.2018

ACCIDNUM = 1,2

Niciun răspuns/Nu știu

2. Submodulul „Probleme de sănătate legate de muncă”
Filtru: 15 ≤ VÂRSTA ≤ 74
Nume/Coloană

Cod

HPROBNUM
216

Descriere

Filtru

Numărul de probleme de sănătate legate de muncă în
ultimele 12 luni

(WSTATOR = 1,2)

Problema (problemele) de sănătate fizică sau mintală suferit(e)
de persoana în cauză în cele 12 luni înainte de săptămâna de
referință, care a (au) fost cauzată (cauzate) sau agravată (agra
vate) de muncă, independent de accidentul (accidentele) de
muncă înregistrat(e) anterior.

(WSTATOR = 3-5 și

0

Niciunul

1

Unul

2

Două sau mai multe

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Blanc

Niciun răspuns/Nu știu

sau
EXISTPR = 1)
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Nume/Coloană

Cod

HPROBTYP

Descriere

Tipul de problemă de sănătate legată de muncă

217-218

L 286/7
Filtru

HPROBNUM = 1,2

Tipul celei mai grave probleme de sănătate cauzate sau agravate
de muncă
00

Problemă de natură osoasă, musculară sau articulară care
afectează în special gâtul, umerii, brațele sau mâinile

01

Problemă de natură osoasă, musculară sau articulară care
afectează în special șoldurile, genunchii, gambele sau laba
piciorului

02

Problemă de natură osoasă, musculară sau articulară care
afectează în special spatele

03

Problemă de natură respiratorie sau pulmonară

04

Problemă de natură dermatologică

05

Problemă de natură auditivă

06

Stres, depresie sau stare de anxietate

07

Durere de cap și/sau oboseală vizuală

08

Boală cardiacă, atac de cord sau alte probleme ale aparatu
lui circulator

09

Boală infecțioasă (virus, bacterie sau alt tip de infecție)

10

Problemă a stomacului, a ficatului, a rinichilor sau a apara
tului digestiv

11

Alte tipuri de probleme de sănătate

99

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Blanc

Niciun răspuns/Nu știu

HPROBLIM

Problema de sănătate care limitează activitățile coti
diene

219

Problema de sănătate cea mai gravă cauzată sau agravată de
muncă limitează capacitatea de efectuare a activităților cotidiene
fie la locul de muncă, fie în afara locului de muncă?
0

Nu

1

Da, într-o oarecare măsură

2

Da, considerabil

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Blanc

HPROBJOB

Niciun răspuns/Nu știu

Locul de muncă legat de problema de sănătate

220

Locul de muncă care a cauzat sau a agravat problema de sănă
tate cea mai gravă.
1

Principalul loc de muncă actual

2

Locul de muncă secundar actual

3

Ultimul loc de muncă (numai pentru persoanele fără loc
de muncă)

4

Alt loc de muncă prezent sau anterior

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Blanc

HPROBNUM = 1,2

Niciun răspuns/Nu știu

HPROBNUM = 1,2
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Nume/Coloană

Cod

14.11.2018

Descriere

Filtru

HPROBBRK

Durata absenței de la locul de muncă din cauza pro
blemei de sănătate legate de muncă

HPROBNUM = 1,2

221-222

Numărul de zile calendaristice în cele 12 luni înainte de săptă
mâna de referință în timpul cărora persoana nu a putut lucra
din cauza celei mai grave probleme de sănătate cauzate sau
agravate de muncă
00

Nu a reluat munca pentru că încă nu s-a restabilit complet
după problema de sănătate, dar speră să o reia ulterior

01

Se așteaptă să nu mai lucreze niciodată din cauza acestei
probleme de sănătate

02

Mai puțin de o zi sau nicio întrerupere a muncii

03

Cel puțin o zi și mai puțin de patru zile

04

Cel puțin patru zile și mai puțin de două săptămâni

05

Cel puțin două săptămâni și mai puțin de o lună

06

Cel puțin o lună și mai puțin de trei luni

07

Cel puțin trei luni și mai puțin de șase luni

08

Cel puțin șase luni și mai puțin de nouă luni

09

Între nouă și douăsprezece luni

99

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Blanc

Niciun răspuns/Nu știu

3. Submodulul „Factori de risc pentru sănătatea fizică și/sau bunăstarea mintală”
Nume/Coloană

Cod

Descriere

PHYSRISK

Expunerea la factori de risc pentru sănătatea fizică

223-224

Expunerea la locul de muncă la unul dintre următorii factori de
risc care pot afecta sănătatea fizică. A se identifica factorul con
siderat a fi cel mai riscant pentru sănătatea fizică.
01

Da, în special pozițiile obositoare sau dureroase

02

Da, în special mișcările repetitive ale mâinii sau brațului

03

Da, în special manipularea de încărcături grele

04

Da, în special zgomotul

05

Da, în special vibrațiile puternice

06

Da, în special substanțele chimice, praful, vaporii, fumul
sau gazele

07

Da, în special activitățile care implică o puternică concen
trare vizuală

08

Da, în special alunecările, împiedicările și căderile

09

Da, în special utilizarea de mașini sau unelte manuale (cu
excepția vehiculelor)

Filtru

WSTATOR = 1,2
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Nume/Coloană

Cod

Descriere

10

Da, în special utilizarea de vehicule (în cursul unei activi
tăți profesionale, cu excepția drumului spre și de la locul
de muncă)

11

Da, în special un alt factor de risc semnificativ pentru să
nătatea fizică

00

Niciun factor de risc semnificativ pentru sănătatea fizică

99

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Blanc

Filtru

Niciun răspuns/Nu știu

MENTRISK

Expunerea la factori de risc pentru bunăstarea min
tală

225

Expunerea la locul de muncă la unul dintre următorii factori de
risc care pot afecta bunăstarea mintală. A se identifica factorul
considerat a fi cel mai riscant pentru bunăstarea mintală.
1

Da, în special presiunea termenelor sau supraîncărcarea
activității

2

Da, în special violența sau amenințarea cu violența

3

Da, în special hărțuirea sau comportamentul agresiv

4

Da, în special comunicarea sau cooperarea deficitară în
cadrul organizației

5

Da, în special lucrul cu clienți, pacienți, elevi dificili etc.

6

Da, în special insecuritatea locului de muncă

7

Da, în special lipsa de autonomie sau lipsa de influență
asupra ritmului de lucru sau asupra proceselor de lucru

8

Da, în special un alt factor de risc semnificativ pentru bu
năstarea mintală

0

Niciun factor de risc semnificativ pentru bunăstarea min
tală

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Blanc

L 286/9

Niciun răspuns/Nu știu

WSTATOR = 1,2
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1710 AL COMISIEI
din 13 noiembrie 2018
de adaptare a ratei de ajustare a plăților directe în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anul calendaristic 2018 și de abrogare
a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/866 al Comisiei
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE)
nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale
Consiliului (1), în special articolul 26 alineatul (4),
după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,
întrucât:
(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/866 al Comisiei (2) a stabilit rata de ajustare a plăților directe în
temeiul Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 pentru anul calendaristic 2018. Această rată de ajustare a fost
stabilită pe baza informațiilor disponibile în contextul proiectului de buget pentru 2019, ținând seama, în special,
de un cuantum al disciplinei financiare de 468,7 milioane EUR pentru rezerva pentru situații de criză în sectorul
agricol menționată la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

(2)

Deși nevoia de disciplină financiară se menține la 468,7 milioane EUR pentru rezerva pentru situații de criză în
sectorul agricol, informațiile disponibile în legătură cu scrisoarea rectificativă nr. 1 a Comisiei la proiectul de
buget pentru 2019, acoperind previziunile pentru plățile directe și cheltuielile legate de piață, demonstrează, cu
toate acestea, necesitatea de a adapta rata disciplinei financiare prevăzută în Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2018/866.

(3)

În consecință, pe baza noilor informații aflate în posesia Comisiei, este oportun să se adapteze rata de ajustare în
conformitate cu articolul 26 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, înainte de data de 1 decembrie
a anului calendaristic pentru care se aplică rata de ajustare.

(4)

Ca regulă generală, fermierii care depun o cerere de ajutor pentru plăți directe în ceea ce privește un an calenda
ristic (N) primesc sumele aferente într-o anumită perioadă de plată din exercițiul financiar (N+1). Cu toate acestea,
statele membre au posibilitatea de a efectua cu întârziere plățile către fermieri, după respectiva perioadă de plată,
în anumite limite. Astfel de plăți întârziate se pot efectua într-un exercițiu financiar ulterior. Atunci când
disciplina financiară este aplicată pentru un anumit an calendaristic, rata de ajustare nu ar trebui să se aplice
plăților pentru care cererile de ajutor au fost depuse în alți ani calendaristici decât cel pentru care se aplică
disciplina financiară. Prin urmare, pentru a se asigura un tratament egal al fermierilor, este adecvat să se prevadă
că rata de ajustare se aplică numai plăților pentru care s-au depus cereri de ajutor în anul calendaristic pentru
care se aplică disciplina financiară, indiferent de momentul în care sunt efectuate plățile către fermieri.

(5)

Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3)
prevede că rata de ajustare aplicată plăților directe stabilită în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE)
nr. 1306/2013 se aplică numai plăților directe care depășesc 2 000 EUR și care urmează să fie acordate
fermierilor în anul calendaristic corespunzător. În plus, articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
nr. 1307/2013 prevede că, în urma introducerii progresive a plăților directe, rata de ajustare se aplică Croației
numai de la 1 ianuarie 2022. Prin urmare, rata de ajustare care urmează să fie stabilită prin prezentul regulament
ar trebui să nu se aplice plăților acordate fermierilor din respectivul stat membru.

(6)

Rata de ajustare adaptată ar trebui luată în considerare pentru calcularea tuturor plăților care urmează să fie
acordate unui fermier pentru o cerere de ajutor depusă pentru anul calendaristic 2018. Prin urmare, din motive
de claritate, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/866 ar trebui abrogat.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 549.
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/866 al Comisiei din 13 iunie 2018 de stabilire a ratei de ajustare a plăților directe în
temeiul Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru anul calendaristic 2018 (JO L 149,
14.6.2018, p. 1).
3
( ) Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind
plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).
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Pentru a se garanta că rata de ajustare adaptată este aplicabilă începând cu data de la care încep să se efectueze
plățile către fermieri în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, prezentul regulament ar trebui să se
aplice de la 1 decembrie 2018,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
(1) În scopul stabilirii ratei de ajustare prevăzute la articolele 25 și 26 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și în
conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cuantumurile plăților directe care
urmează să fie acordate fermierilor în cadrul schemelor de sprijin menționate în anexa I la Regulamentul (UE)
nr. 1307/2013 și care depășesc 2 000 EUR pentru o cerere de ajutor depusă pentru anul calendaristic 2018 se reduc cu
o rată de ajustare de 1,411917 %.
(2)

Reducerea prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în Croația.
Articolul 2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/866 se abrogă.
Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 decembrie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 13 noiembrie 2018.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1711 AL COMISIEI
din 13 noiembrie 2018
de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1371/2013 al Consiliului în ceea ce
privește data de aplicare a scutirilor acordate producătorilor-exportatori indieni
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind
protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii
Europene (1), în special articolul 11 alineatul (3), articolul 13 alineatul (4) și articolul 14 alineatul (3),
după consultarea statelor membre,
întrucât:

1. MĂSURI ÎN VIGOARE
(1)

La 9 august 2011, în urma unei anchete antidumping, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 791/2011 (2), Consiliul a instituit o taxă antidumping definitivă de 62,9 % asupra importurilor de anumite
țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză (denumită în continuare
„RPC”).

(2)

La 24 iulie 2012, în urma unei anchete privind circumvenția unor măsuri efectuată în temeiul articolului 13 din
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (3) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), prin
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 672/2012 (4), Consiliul a extins măsurile la importurile de anumite
țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din Malaysia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca
fiind originare din Malaysia.

(3)

La 16 ianuarie 2013, în urma unei anchete privind circumvenția unor măsuri efectuată în temeiul articolului 13
din regulamentul de bază, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 21/2013 (5), Consiliul a extins
măsurile la importurile de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din Taiwan și
Thailanda, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Taiwan sau Thailanda.

(4)

La 20 decembrie 2013, în urma unei anchete privind circumvenția unor măsuri efectuată în temeiul articolului 13
din regulamentul de bază, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1371/2013 (6), Consiliul a extins
măsurile la importurile de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din India și Indonezia,
indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din India și Indonezia și a acordat Montex Glass Fibre
Industries Pvt. Ltd. o scutire de la taxa respectivă. În temeiul articolului 1 alineatul (3) din Regulamentul de

(1) JO L 176, 30.6.2016, p. 21, modificat ultima oară prin Regulamentul (UE) 2018/825 (JO L 143, 7.6.2018, p. 1).
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 al Consiliului din 3 august 2011 de instituire a unei taxe antidumping definitive și
de percepere definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare
din Republica Populară Chineză (JO L 204, 9.8.2011, p. 1).
(3) Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui
dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (JO L 343, 22.12.2009, p. 51), modificat ultima dată prin
Regulamentul (UE) nr. 37/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 18, 21.1.2014, p. 1) [înlocuit de Regulamentul (UE)
2016/1036, modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) 2018/825].
(4) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 672/2012 al Consiliului din 16 iulie 2012 de extindere a taxei antidumping definitive
instituite de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 asupra importurilor de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră
de sticlă originare din Republica Populară Chineză la importurile anumitor țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din
Malaysia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia (JO L 196, 24.7.2012, p. 1).
(5) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 21/2013 al Consiliului din 10 ianuarie 2013 de extindere a taxei antidumping definitive
instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 asupra importurilor de anumite țesături cu ochiuri deschise din
fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză la importurile anumitor țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate
din Taiwan sau Thailanda, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Taiwan sau Thailanda (JO L 11, 16.1.2013, p. 1).
(6) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1371/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 de extindere a taxei antidumping
definitive instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 privind importurile de anumite țesături cu ochiuri
deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză la importurile anumitor țesături cu ochiuri deschise din fibră de
sticlă expediate din India și Indonezia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din India și Indonezia (JO L 346,
20.12.2013, p. 20).
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punere în aplicare (UE) nr. 1371/2013, taxele trebuiau percepute pe toate importurile de produs în cauză (cu
excepția produselor fabricate de Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd.), care făceau anterior obiectul înregistrării
în temeiul Regulamentului (UE) nr. 322/2013 al Comisiei (1), care deschide ancheta privind circumvenția unor
măsuri.
(5)

La 21 ianuarie 2014, Pyrotek Incorporated, o companie nord-americană care deține fabrici și puncte de vânzare
în diverse țări, inclusiv în state membre ale Uniunii, a solicitat o scutire de la măsurile extinse în temeiul
articolului 11 alineatul (4) din regulamentul de bază în ceea ce privește Pyrotek India Pvt. Ltd., un producătorexportator din India.

(6)

În răspunsul său la un chestionar trimis de Comisie, Pyrotek India Pvt. Ltd a indicat că a exportat produsul în
cauză pe parcursul perioadei de desfășurare a anchetei privind circumvenția unor măsuri care a dus la extinderea
măsurilor la India, și anume de la 1 aprilie 2012 la 31 martie 2013. Așadar, Pyrotek India Pvt. Ltd. nu întrunea
condițiile stabilite la articolul 11 alineatul (4) din regulamentul de bază. Cu toate acestea, cererea conținea
suficiente elemente de probă pentru a justifica deschiderea unei reexaminări intermediare parțiale a măsurilor,
astfel cum au fost extinse la India, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) și cu articolul 13 alineatul (4) din
regulamentul de bază.

(7)

La 23 septembrie 2014, Comisia a deschis o reexaminare intermediară parțială în temeiul articolului 11
alineatul (3) și al articolului 13 alineatul (4) din regulamentul de bază. În cursul acestei reexaminări intermediare
parțiale, Comisia a stabilit că Pyrotek India Pvt. Ltd. a fost un producător autentic al produsului în cauză,
deoarece și-a început producția în august 2011 și nu s-a angajat în practici de circumvenție.

(8)

La 10 septembrie 2015, în urma unei anchete efectuate în temeiul articolului 11 alineatul (3) și al articolului 13
alineatul (4) din regulamentul de bază, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1507 (2), Comisia
a scutit anumiți producători indieni, inclusiv Pyrotek India Pvt. Ltd., de la extinderea taxei aplicabile importurilor
de produs în cauză expediate din India, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din India. În
consecință, începând cu data respectivă, Pyrotek India Pvt. Ltd. a fost scutită de la măsurile extinse pentru
exporturile în Uniune.

(9)

La 6 noiembrie 2017, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul
articolului 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2017/1993 (3), Comisia a instituit o taxă antidumping definitivă la importurile de anumite țesături cu ochiuri
deschise din fibră de sticlă originare din RPC astfel cum a fost extinsă la importurile de anumite țesături cu
ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din India, Indonezia, Malaysia, Taiwan și Thailanda, indiferent dacă
au fost sau nu declarate ca fiind originare din aceste țări.
2. REDESCHIDEREA ANCHETEI PRIVIND SCUTIREA

(10)

Astfel cum se prevede la considerentul 6 de mai sus, Comisia a stabilit că Pyrotek India Pvt. Ltd. a fost un
producător autentic al produsului în cauză, deoarece și-a început producția în august 2011 și nu s-a angajat în
practici de circumvenție. Prin urmare, Comisia a decis să redeschidă parțial ancheta privind scutirea.

(11)

La 18 mai 2018, Comisia a inițiat redeschiderea parțială a anchetei privind scutirea în ceea ce privește
importurile de țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă, cu o dimensiune a ochiurilor de peste 1,8 mm atât
în lungime, cât și în lățime și cu o greutate de peste 35 g/m2, excluzând discurile din fibră de sticlă, originare din
RPC sau expediate din India, declarate sau nu ca fiind originare din India, încadrate în prezent la codurile NC
ex 7019 51 00 și ex 7019 59 00. Comisia a publicat avizul de deschidere în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene (4) (denumit în continuare „avizul de deschidere”).

(1) Regulamentul (UE) nr. 322/2013 al Comisiei din 9 aprilie 2013 de deschidere a unei anchete privind eventuala eludare a măsurilor
antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 al Consiliului asupra importurilor de anumite țesături
cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză prin importuri de anumite țesături cu ochiuri deschise
din fibră de sticlă expediate din India și Indonezia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din India sau Indonezia, și de
supunere a acestor importuri la înregistrare (JO L 101, 10.4.2013, p. 1).
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1507 al Comisiei din 9 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în
aplicare (UE) nr. 1371/2013 al Consiliului de extindere a taxei antidumping definitive instituite privind importurile de anumite țesături
cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză la importurile expediate, inter alia, din India, indiferent
dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din India (JO L 236, 10.9.2015, p. 1).
(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1993 al Comisiei din 6 noiembrie 2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive la
importurile de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză astfel cum a fost extinsă
la importurile de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din India, Indonezia, Malaysia, Taiwan și Thailanda,
indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din aceste țări, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării
măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 288,
7.11.2017, p. 4).
4
( ) Aviz de deschidere referitor la măsurile antidumping aplicabile importurilor de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă
originare din Republica Populară Chineză, extinse asupra importurilor expediate din India, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca
fiind originare din India (JO C 171, 18.5.2018, p. 10).
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(12)

În avizul de deschidere, Comisia a afirmat că redeschiderea s-a limitat, din punctul de vedere al domeniului de
aplicare, la evaluarea caracterului adecvat al extinderii domeniului de aplicare temporal al scutirii la perioada
cuprinsă între 21 decembrie 2013 și 10 septembrie 2015.

(13)

În avizul de deschidere, Comisia a invitat, de asemenea, părțile interesate să se manifeste pentru a participa la
anchetă. Mai mult, ea a informat în mod special Pyrotek India Pvt. Ltd., industria din Uniune și alte părți
interesate cunoscute a fi vizate de deschiderea anchetei privind scutirea și le-a invitat să participe.

(14)

Părților interesate li s-a oferit posibilitatea de a-și face cunoscute punctele de vedere în scris și de a solicita
o audiere cu Comisia și/sau cu consilierul-auditor pentru proceduri comerciale în termenele stabilite în avizul de
deschidere.
3. PRODUSUL ÎN CAUZĂ

(15)

Produsul care face obiectul prezentei anchete este reprezentat de țesăturile cu ochiuri deschise din fibră de sticlă,
cu o dimensiune a ochiurilor de peste 1,8 mm atât în lungime, cât și în lățime și cu o greutate de peste 35 g/m2,
excluzând discurile din fibră de sticlă, originare din RPC, expediate din India, indiferent dacă au fost sau nu
declarate ca fiind originare din India, încadrate în prezent la codurile NC ex 7019 51 00 și ex 7019 59 00
(coduri TARIC 7019 51 00 14, 7019 59 00 14).
4. ANCHETA
(a) Domeniul de aplicare al anchetei

(16)

Domeniul de aplicare al anchetei se limitează la a evalua dacă ar fi oportună extinderea domeniului de aplicare
temporal al scutirii la perioada cuprinsă între 21 decembrie 2013 și 10 septembrie 2015.
(b) Pyrotek India Pvt. Ltd.

(17)

Pyrotek India Pvt. Ltd. este o filială indiană a grupului multinațional Pyrotek, cu sediul în SUA. Grupul Pyrotek
este un furnizor de diferite tipuri de consumabile și de unelte pentru industria metalurgică și cea a aluminiului.

(18)

Solicitantul fabrică produsul care face obiectul reexaminării în uzina sa din Chennai (India) și îl vinde societăților
sale afiliate din Uniune. În majoritatea cazurilor, societățile afiliate din Uniune prelucrează ulterior produsul care
face obiectul reexaminării și vând produsul rezultat consumatorilor finali.
(c) Constatările anchetei

(19)

Se reamintește faptul că, în cadrul reexaminării intermediare parțiale anterioare (1), Comisia a stabilit că Pyrotek
India Pvt. Ltd. este un producător autentic al produsului în cauză și că nu s-a angajat în practici de circumvenție.

(20)

Astfel cum se prevede la considerentul 6, Pyrotek India Pvt. Ltd. a exportat produsul în cauză în perioada
cuprinsă de ancheta privind circumvenția unor măsuri care a condus la extinderea măsurilor la India, și anume
de la 1 aprilie 2012 la 31 martie 2013, și a plătit taxe antidumping la exporturile sale către Uniune, în
conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1371/2013.

(21)

Astfel cum se prevede la considerentul 11, la 10 septembrie 2015, Pyrotek India Pvt. Ltd. a obținut, prin
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1507, o scutire de la măsurile extinse pentru exporturile către
Uniune începând cu 11 septembrie 2015. Cu toate acestea, data de începere a acestei scutiri nu acoperea
perioada anterioară acestei date, în care a fost necesară plata de taxe antidumping pentru exporturile Pyrotek
India Pvt. Ltd. către Uniunea Europeană.

(22)

Comisia a reexaminat situația și a concluzionat că exporturile Pyrotek India Pvt. Ltd. către Uniune în perioada
21 decembrie 2013-10 septembrie 2015 ar trebui să fie excluse de la plata taxei pentru circumvenția unor
măsuri.

(23)

Nicio parte interesată nu s-a manifestat în termenul stabilit în avizul de deschidere. De asemenea, nicio parte
interesată nu și-a făcut cunoscut punctul de vedere în scris și nici nu a solicitat o audiere de către Comisie sau de
către consilierul-auditor pentru proceduri comerciale.

(1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1507, considerentele 12-16.
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(24)

Prin urmare, Comisia consideră că ar fi oportun să se acorde o scutire Pyrotek India Pvt. Ltd. Această scutire ar
trebui să se aplice în perioada cuprinsă între 21 decembrie 2013 și 10 septembrie 2015, în conformitate cu
articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază.

(25)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1371/2013 ar trebui modificat pentru a clarifica faptul
că scutirile acordate Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. și Pyrotek India Pvt. Ltd. se aplică de la data intrării în
vigoare a Regulamentului (UE) nr. 1371/2013, și anume de la 21 decembrie 2013, până la intrarea în vigoare
a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1507, la 11 septembrie 2015. Articolul 1 alineatul (2) din
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1371/2013 ar trebui modificat în consecință.

(26)

Mai mult, ca urmare a observațiilor prezentate de Pyrotek India Pvt. Ltd. după comunicarea constatărilor, Comisia
consideră oportun să clarifice faptul că orice taxă antidumping plătită pentru produsul în cauză fabricat de
Pyrotek India Pvt. Ltd. și importat în Uniune în timpul perioadei de înregistrare a mărfurilor prevăzută în
Regulamentul (UE) nr. 322/2013 ar trebui să fie eligibilă, de asemenea, pentru cereri de remitere sau de
rambursare.

(27)

Prin urmare, este oportun să se prelungească termenul menționat la articolul 121 alineatul (1) din Regulamentul
(UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1) până la 1 septembrie 2019, astfel încât să se
asigure că taxa plătită în mod necuvenit poate fi rambursată sau remisă de la autoritățile vamale naționale în
conformitate cu legislația vamală aplicabilă în cazurile în care termenele prevăzute la alineatul respectiv au expirat
înainte de data aplicării prezentului regulament.
5. PROCEDURA

(28)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul
articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1036,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1371/2013 se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2) Aplicarea scutirii acordate Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. și Pyrotek India Pvt. Ltd. este condiționată
de prezentarea către autoritățile vamale din statele membre a unei facturi comerciale valabile, care să fie conformă cu
cerințele stabilite în anexa la prezentul regulament. În cazul în care nu este prezentată o astfel de factură, se aplică
taxa antidumping prevăzută la alineatul (1).
Scutirile acordate Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. și Pyrotek India Pvt. Ltd. se aplică începând cu 21 decembrie
2013.”
2. Articolul 1 alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4) În absența unor dispoziții contrare, se aplică dispozițiile în vigoare privind taxele vamale. Perioada menționată
la articolul 121 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (*) se
prelungește până la 1 septembrie 2019 pentru cererile de remitere sau de rambursare depuse de Montex Glass Fibre
Industries Pvt. Ltd. și Pyrotek India Pvt. Ltd. în conformitate cu legislația vamală aplicabilă, pentru a acoperi
rambursarea sau remiterea taxelor antidumping pentru importurile de produs în cauză în perioada 21 decembrie
2013-10 septembrie 2015, sau în perioada de înregistrare instituită prin articolul 2 din Regulamentul (UE)
nr. 322/2013.
(*) JO L 269, 10.10.2013, p. 1”

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(1) Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al
Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 13 noiembrie 2018.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1712 AL COMISIEI
din 13 noiembrie 2018
de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1013 de impunere a unor măsuri
de salvgardare provizorii cu privire la importurile de anumite produse siderurgice
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) 2015/478 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2015 (1), în
special articolele 5 și 7,
având în vedere Regulamentul (UE) 2015/755 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 (2), în
special articolele 3 și 4,
întrucât:

I. CONTEXT
(1)

La 18 iulie 2018, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1013 (3), Comisia a instituit măsuri de
salvgardare provizorii privind importurile de anumite produse siderurgice. Africa de Sud intra în sfera de aplicare
a acestor măsuri.

(2)

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 33 din Acordul de parteneriat economic (denumit în continuare
„APE”) dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Comunitatea de Dezvoltare a Africii
Australe (denumită în continuare „SADC”), pe de altă parte (4), statele părți la APE din SADC ar trebui să fie
excluse din sfera de aplicare a măsurilor de salvgardare adoptate de UE în temeiul Acordului OMC privind
măsurile de salvgardare.

(3)

În prezent, dintre statele părți la APE din SADC, numai Africa de Sud face obiectul unor măsuri provizorii de
salvgardare privind oțelul, pentru 2 categorii de produse, și anume foi și benzi laminate la cald din oțel inoxidabil
(categoria de produse 8) și foi și benzi laminate la rece din oțel inoxidabil (categoria de produse 9).

(4)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1013 ar trebui modificat pentru a elimina Africa de
Sud din sfera de aplicare a măsurilor provizorii pentru aceste două categorii de produse.

II. CREȘTEREA IMPORTURILOR
(5)

După cum se arată în tabelele de mai jos, excluderea Africii de Sud din sfera de aplicare a măsurilor provizorii nu
modifică tendințele generale ale importurilor pentru cele două categorii de produse vizate, care arată în
continuare o creștere semnificativă a importurilor.
categoria de produse 8

Total importuri (tone)
indice (2013 = 100)
Cu excepția Africii de Sud
indice (2013 = 100)

2013

2014

2015

2016

2017

175 816

233 028

269 697

351 075

436 173

100

133

153

200

248

157 289

214 041

246 965

325 272

407 050

100

136

157

207

259

(1) JO L 83, 27.3.2015, p. 16.
(2) JO L 123, 19.5.2015, p. 33.
(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1013 al Comisiei din 17 iulie 2018 de impunere a unor măsuri de salvgardare provizorii
cu privire la importurile de anumite produse siderurgice (JO L 181, 18.7.2018, p. 39).
(4) JO L 250, 16.9.2016, p. 3.
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categoria de produse 9

2013

Total importuri (tone)
indice (2013 = 100)
Cu excepția Africii de Sud
indice (2013 = 100)
(6)

14.11.2018

2014

2015

2016

2017

697 457

1 017 613

787 521

843 352

976 108

100

146

113

121

140

645 259

954 614

697 537

751 259

869 549

100

148

108

116

135

Din punct de vedere general, excluderea Africii de Sud nu modifică nici evoluția importurilor în general, având în
vedere cota sa redusă de mai puțin de 0,5 % din totalul importurilor în perioada 2013-2017. Din același motiv,
importurile din Africa de Sud nu modifică concluziile din considerentul 81 din Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2018/1013 în ceea ce privește impactul altor factori asupra situației industriei din Uniune.
III. NIVELUL MĂSURILOR PROVIZORII

(7)

Africa de Sud ar trebui exclusă din domeniul de aplicare al măsurilor de salvgardare provizorii pentru categoriile
de produse 8 și 9, iar nivelul contingentului ar trebui ajustat în consecință pentru categoriile de produse 8 și 9.
Importurile din Africa de Sud care au avut loc de la intrarea în vigoare a măsurilor de salvgardare provizorii, ar
trebui excluse retroactiv pentru calcularea contingentului scutit de taxe pentru restul perioadei de valabilitate
a măsurilor provizorii.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru măsuri de salvgardare,
instituit în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/478 și, respectiv, al articolului 22
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/755,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Importurile din categoriile de produse 8 și 9 enunțate în anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2018/1013, originare din Africa de Sud, nu fac obiectul măsurilor provizorii de salvgardare impuse prin Regulamentul
de punere în aplicare (UE) 2018/1013. Anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1013 privind
categoriile de produse 8 și 9 se înlocuiește cu următorul text:
„ ANEXA V
Contingente tarifare

Numă
rul
produ
sului

Numărul de
ordine

8

09.8508

Foi și benzi de oțel inoxidabil lami 7219
nate la cald
7219
7219
7219
7219
7219
7220

11
12
13
14
22
24
12

00,
90,
90,
90,
90,
00,
00

7219
7219
7219
7219
7219
7220

12
13
14
22
23
11

9

09.8509

Foi și benzi de oțel inoxidabil lami 7219
nate la rece
7219
7219
7219
7219
7219
7220
7220
7220
7220

31
32
33
34
35
90
20
20
20
90

00,
90,
90,
90,
90,
80,
29,
49,
89,
80

7219
7219
7219
7219
7219
7220
7220
7220
7220

32
33
34
35
90
20
20
20
90

Categoria de produse

Volumul
contingentului
tarifar
(tone nete)

Nivelul taxei
suplimen
tare

10,
10,
10,
10,
00,
00,

178 865

25 %

10,
10,
10,
10,
20,
21,
41,
81,
20,

423 442

25 %”

Coduri NC
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Articolul 2
(1) Anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1013 ar trebui modificată în ceea ce privește grupele
de produse 8 și 9 originare din Africa de Sud, pentru a reflecta dispozițiile de la articolul 1. Anexa IV la Regulamentul
de punere în aplicare (UE) 2018/1013 privind Africa de Sud se înlocuiește cu următorul text:
„ ANEXA IV
Lista produselor originare din țările în curs de dezvoltare cărora li se aplică măsurile provizorii
(marcate cu litera «x»)

Țară/grup de produse

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

25

26

Africa de Sud”
(2) Produsele originare din Africa de Sud care se încadrează în categoriile de produse 8 și 9 și care au fost importate
în UE după intrarea în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1013 ar trebui să fie excluse din
calculul contingentului scutit de taxe.
Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 13 noiembrie 2018.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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DIRECTIVE
DIRECTIVA (UE) 2018/1713 A CONSILIULUI
din 6 noiembrie 2018
de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele de taxă pe valoarea adăugată
aplicate cărților, ziarelor și periodicelor
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 113,
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,
având în vedere avizul Parlamentului European (1),
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),
hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,
întrucât:
(1)

Directiva 2006/112/CE a Consiliului (3) prevede că statele membre pot aplica cote reduse de taxă pe valoarea
adăugată (TVA) în cazul publicațiilor pe orice tip de suport fizic. Cu toate acestea, publicațiile electronice nu pot
beneficia de o cotă redusă de TVA, ci trebuie să fie impozitate la cota standard de TVA.

(2)

În concordanță cu comunicarea Comisiei din 6 mai 2015 referitoare la o strategie privind piața unică digitală
pentru Europa și pentru a ține pasul cu progresele tehnologice din economia digitală, statele membre ar trebui să
aibă posibilitatea de a alinia cotele de TVA pentru publicațiile electronice la cotele reduse de TVA aplicate publica
țiilor care sunt livrate pe suport fizic.

(3)

În comunicarea sa din 7 aprilie 2016 referitoare la un plan de acțiune privind TVA-ul, Comisia a subliniat faptul
că publicațiile electronice ar trebui să poată beneficia de același tratament preferențial în materie de TVA ca
publicațiile care sunt livrate pe suport fizic. În hotărârea sa recentă în cauza C-390/15 (4), Curtea de Justiție
a considerat că livrarea de publicații digitale pe suport fizic și furnizarea de publicații digitale pe cale electronică
reprezintă situații comparabile. Prin urmare, este oportun să se introducă posibilitatea ca toate statele membre să
aplice o cotă redusă de TVA pentru livrarea de cărți, ziare și periodice, indiferent dacă acestea sunt livrate pe
suport fizic sau furnizate pe cale electronică. Din aceleași motive, este oportun să se permită statelor membre
care, în conformitate cu dreptul Uniunii, aplică în prezent cote de TVA inferioare minimului stabilit la
articolul 99 din Directiva 2006/112/CE sau care acordă scutiri cu drept de deducere a TVA achitată în etapa
anterioară pentru anumite cărți, ziare sau periodice livrate pe suport fizic, să aplice același tratament TVA respec
tivelor cărți, ziare sau periodice atunci când acestea sunt furnizate pe cale electronică.

(4)

De la 1 ianuarie 2015, pentru toate serviciile furnizate pe cale electronică, TVA-ul este perceput în statul membru
în care se află clientul. Având în vedere implementarea principiului impozitării la destinație, nu mai este necesar
să se aplice cota standard publicațiilor electronice pentru a se asigura instituirea și funcționarea pieței interne și
pentru a se evita denaturarea concurenței.

(5)

Pentru a preveni utilizarea extinsă a cotelor reduse de TVA pentru materialele cu conținut audiovizual, statele
membre ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica o cotă redusă pentru cărți, ziare și periodice numai în cazul în
care respectivele publicații, indiferent dacă sunt livrate pe suport fizic sau furnizate pe cale electronică, nu au, în
totalitate sau în mod predominant, un conținut muzical sau video.

(1) JO C 307, 30.8.2018, p. 205.
(2) JO C 345, 13.10.2017, p. 79.
(3) Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347,
11.12.2006, p. 1).
(4) Hotărârea Curții de Justiție din 7 martie 2017, RPO, cauza C-390/15, ECLI:EU:C:2017:174, punctul 49.
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(6)

Statele membre ar trebui să își păstreze libertatea de a stabili cotele de TVA pentru publicații și de a restrânge
domeniul de aplicare a cotelor reduse de TVA, inclusiv, sub rezerva unei justificări obiective, în cazul în care
publicațiile digitale oferă același conținut de lectură.

(7)

Întrucât obiectivul prezentei directive, și anume de a permite statelor membre să aplice aceleași cote de TVA
publicațiilor furnizate pe cale electronică ca cele pe care le aplică în prezent publicațiilor pe orice tip de suport
fizic, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, ci poate fi realizat mai bine la nivelul
Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum
este enunțat la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea
obiectivului menționat.

(8)

Prin urmare, Directiva 2006/112/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1
Directiva 2006/112/CE se modifică după cum urmează:
1. La articolul 98 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Cotele reduse nu se aplică serviciilor furnizate pe cale electronică, cu excepția celor care se încadrează la punctul 6
din anexa III.”
2. La articolul 99 se adaugă următorul alineat:
„(3) Prin derogare de la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol și în plus față de cotele menționate la
articolul 98 alineatul (1), statele membre care la 1 ianuarie 2017 aplicau, în conformitate cu dreptul Uniunii, cote
reduse inferioare minimului prevăzut la prezentul articol sau acordau scutiri cu drept de deducere a TVA achitată în
etapa anterioară pentru livrarea de anumite bunuri menționate la punctul 6 din anexa III pot aplica același tratament
TVA în cazul în care respectivul bun este furnizat pe cale electronică, astfel cum se menționează la punctul 6 din
anexa III.”
3. În anexa III, punctul 6 se înlocuiește cu următorul text:
„6. livrarea, inclusiv împrumutul de către biblioteci, a cărților, ziarelor și periodicelor, fie pe suport fizic, fie pe cale
electronică, ori ambele (inclusiv broșuri, pliante și imprimate similare, albume, cărți de desenat sau de colorat
pentru copii, partituri imprimate sau în manuscris, hărți și hărți hidrografice sau similare), altele decât publicațiile
destinate în totalitate sau în mod predominant publicității și altele decât publicațiile care au, în totalitate sau în
mod predominant, un conținut video sau un conținut muzical audio;”.
Articolul 2
Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 3
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 noiembrie 2018.
Pentru Consiliu
Președintele
H. LÖGER
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DECIZII
DECIZIA (UE) 2018/1714 A CONSILIULUI
din 6 noiembrie 2018
privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului
mixt instituit prin Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de
o parte, și Australia, pe de altă parte, referitoare la adoptarea regulamentului de procedură al
Comitetului mixt și la adoptarea mandatului subcomitetelor și grupurilor de lucru ale acestuia
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 212 alineatul (1) coroborat cu
articolul 218 alineatul (9),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
întrucât:
(1)

Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Australia, pe de altă
parte (1) (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat la Manila la 7 august 2017 și a fost aplicat parțial cu
titlu provizoriu din data de 4 octombrie 2018.

(2)

Articolul 56 alineatul (1) din acord instituie un Comitet mixt ale cărui sarcini includ, printre altele, punerea în
aplicare efectivă a acordului.

(3)

Conform articolului 56 alineatul (4) din acord, Comitetul mixt își adoptă propriul regulament de procedură și
poate înființa subcomitete și grupuri de lucru care să abordeze chestiuni specifice.

(4)

Regulamentul de procedură al Comitetului mixt și mandatul subcomitetelor și grupurilor de lucru ar trebui
adoptate cât mai curând posibil, pentru a se asigura punerea în aplicare eficace a prezentului acord.

(5)

Poziția Uniunii în cadrul Comitetului mixt privind adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt și
adoptarea mandatului subcomitetelor și grupurilor de lucru ale acestuia ar trebui, prin urmare, să se bazeze pe
proiectele de decizii ale Comitetului mixt atașate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul primei reuniuni a Comitetului mixt instituit în temeiul
articolului 56 din Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Australia, pe
de altă parte, privind adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt și adoptarea mandatului subcomitetelor
și grupurilor de lucru ale acestuia se bazează pe proiectele de decizii ale Comitetului mixt atașate prezentei decizii.
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 6 noiembrie 2018.
Pentru Consiliu
Președintele
H. LÖGER

(1) JO L 237, 15.9.2017, p. 7.
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PROIECT

DECIZIA NR. …/2018 A COMITETULUI MIXT UE-AUSTRALIA
din …
privind adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt
COMITETUL MIXT UE-AUSTRALIA,

având în vedere Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Australia, pe
de altă parte (1) (denumit în continuare „acordul”), în special articolul 56,
întrucât:
(1)

Acordul se aplică parțial și cu titlu provizoriu din data de 4 octombrie 2018.

(2)

În conformitate cu articolul 56 alineatul (1) din acord, este instituit un Comitet mixt alcătuit din reprezentanți ai
părților.

(3)

În conformitate cu articolul 56 alineatul (4) din acord, Comitetul mixt urmează să își adopte regulamentul de
procedură,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Se adoptă regulamentul de procedură al Comitetului mixt, astfel cum este prevăzut în anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Prezenta decizie va produce efecte de la data adoptării.

Semnată la …,
Pentru Comitetul mixt UE-Australia
Copreședinții

(1) JO L 237, 15.9.2017, p. 7.
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ANEXĂ
REGULAMENT DE PROCEDURĂ AL COMITETULUI MIXT

Articolul 1
Atribuții și componență
(1)

Comitetul mixt va îndeplini atribuțiile prevăzute la articolul 56 din acord.

(2)

Comitetul mixt va fi alcătuit din reprezentanți ai părților, la nivelul corespunzător.
Articolul 2
Președinte

Comitetul mixt va fi coprezidat de părți.
Articolul 3
Reuniuni
(1) Comitetul mixt se va întruni de regulă o dată pe an, cu excepția cazului în care părțile convin altfel. Reuniunile
vor fi convocate de copreședinți și vor avea loc alternativ la Bruxelles și Canberra, la o dată care va fi stabilită de comun
acord. Reuniunile extraordinare ale Comitetului mixt pot avea loc la cererea oricăreia dintre părți, dacă părțile convin
astfel.
(2)

Comitetul mixt se va reuni de regulă la nivel de înalți funcționari, dar se poate întruni și la nivel ministerial.
Articolul 4
Caracterul public al reuniunilor

Reuniunile Comitetului mixt nu vor fi publice, cu excepția cazului în care părțile decid altfel.
Articolul 5
Participanții la reuniuni
(1) Înaintea fiecărei reuniuni, copreședinții vor fi informați, prin intermediul secretarilor, cu privire la componența
prevăzută a delegației părții lor.
(2) Atunci când este cazul și cu acordul părților, la reuniunile Comitetului mixt pot fi invitați să participe experți sau
reprezentanți ai altor organisme, în calitate de observatori sau pentru a oferi informații referitoare la un anumit subiect.
Articolul 6
Secretari
Un reprezentant al Serviciului European de Acțiune Externă și un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe și
Comerțului al Australiei vor exercita în comun funcțiile de secretari ai Comitetului mixt. Toate comunicările către și
dinspre copreședinții Comitetului mixt vor fi transmise secretarilor.
Articolul 7
Ordinea de zi a reuniunilor
(1) Copreședinții vor întocmi o agendă provizorie pentru fiecare reuniune. Aceasta va fi transmisă celeilalte părți,
împreună cu documentele relevante, cel târziu cu 15 zile înaintea reuniunii.
(2)

Ordinea de zi provizorie va cuprinde temele prezentate copreședinților, cel târziu cu 21 de zile înaintea reuniunii.
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(3) Comitetul mixt va adopta varianta finală a ordinii de zi la începutul fiecărei reuniuni. Pe ordinea de zi se pot
înscrie și alte teme pe lângă cele înscrise pe ordinea de zi provizorie, dacă părțile convin astfel.
(4)

Cu aprobarea părților, copreședinții pot să reducă termenele indicate la articolul 7 alineatele (1) și (2), după caz.

Articolul 8
Procese-verbale
(1) Secretarii vor elabora împreună un proiect de proces-verbal al fiecărei reuniuni, în mod normal în termen de
30 de zile calendaristice de la încheierea reuniunii. Proiectul de proces-verbal se va baza pe un rezumat al concluziilor la
care a ajuns Comitetul mixt, întocmit de către copreședinți.
(2) Proiectul de proces-verbal va fi aprobat de părți în termen de 45 de zile calendaristice de la încheierea reuniunii
sau până la o altă dată convenită de părți. După ce se ajunge la un acord privind proiectul de proces-verbal, copreședinții
și secretarii vor semna două exemplare originale. Fiecare parte va primi un exemplar original.

Articolul 9
Decizii și recomandări
(1) Comitetul mixt poate adopta decizii sau recomandări prin consensul părților, în conformitate cu articolul 56
alineatul (4) din acord.
(2) Comitetul mixt poate adopta decizii sau recomandări prin procedură scrisă. În astfel de cazuri, părțile vor stabili
de comun acord un termen pentru durata procedurii. În cazul în care, la expirarea acestui termen, niciuna dintre părți
nu și-a exprimat opoziția față de propunerea de decizie sau de recomandare, președintele Comitetului mixt va declara că
decizia sau recomandarea a fost adoptată de comun acord.
(3) Deciziile și recomandările Comitetului mixt se vor intitula „Decizie” sau „Recomandare”, urmată de un număr de
ordine, de data adoptării acestora și de o descriere a obiectului lor. În fiecare decizie va fi specificată data intrării sale în
vigoare.
(4) Deciziile și recomandările adoptate de Comitetul mixt se vor întocmi în dublu exemplar și sunt semnate de către
copreședinți.
(5)

Fiecare parte poate hotărî să publice deciziile și recomandările Comitetului mixt în propriul jurnal oficial.

Articolul 10
Corespondență
(1) Corespondența adresată Comitetului mixt va fi trimisă secretarului părții din care provine expeditorul și care, la
rândul său, îl informează pe celălalt secretar.
(2) Secretarii vor asigura transmiterea corespondenței adresate Comitetului mixt către copreședinți și difuzarea
acesteia, atunci când este cazul, în conformitate cu articolul 11.
(3) Secretarii vor trimite părților corespondența din partea copreședinților și, dacă este cazul, o transmit în
conformitate cu articolul 11.
(4)

Corespondența către sau dinspre copreședinți se poate realiza prin orice mijloc scris, inclusiv prin email.

Articolul 11
Documente
Atunci când dezbaterile Comitetului mixt se bazează pe documente, acestea vor fi numerotate și difuzate participanților
la reuniuni de către secretari.
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Articolul 12
Cheltuieli
(1) Fiecare parte va suporta cheltuielile ocazionate de participarea sa la reuniunile Comitetului mixt, în ceea ce
privește cheltuielile cu personalul, cheltuielile de deplasare și diurnele, precum și cheltuielile poștale și de telecomunicații.
(2) Cheltuielile aferente organizării reuniunilor și reproducerii documentelor vor fi suportate de partea care găzduiește
reuniunea.
Articolul 13
Modificarea regulamentului de procedură
Părțile pot conveni să modifice prezentul regulament de procedură, în conformitate cu articolul 9.
Articolul 14
Subcomitetele și grupurile de lucru
(1) Comitetul mixt poate decide să înființeze subcomitete și grupuri de lucru, care să îl asiste în îndeplinirea sarcinilor
sale.
(2) Comitetul mixt poate decide să schimbe domeniul de competență al unui subcomitet sau al unui grup de lucru
sau să desființeze un subcomitet sau grup de lucru instituit.
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PROIECT

DECIZIA NR. …/2018 A COMITETULUI MIXT UE-AUSTRALIA
din …
privind adoptarea mandatului subcomitetelor și grupurilor de lucru
COMITETUL MIXT UE-AUSTRALIA,

având în vedere Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Australia, pe
de altă parte (1) (denumit în continuare „acordul”), în special articolul 56 din acord și articolul 14 din regulamentul de
procedură al Comitetului mixt,
întrucât articolul 14 alineatul (1) din regulamentul de procedură al Comitetului mixt prevede că Comitetul mixt poate
institui subcomitete și grupuri de lucru care să îi acorde asistență în îndeplinirea sarcinilor sale,
ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Se adoptă regulamentele de procedură ale subcomitetelor și grupurilor de lucru ale Comitetului mixt, astfel cum se
prevede în anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Prezenta decizie va produce efecte de la data adoptării.

Semnată la …,
Pentru Comitetul mixt UE-Australia
Copreședinții

(1) JO L 237, 15.9.2017, p. 7.
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ANEXĂ
MANDATUL SUBCOMITETELOR ȘI GRUPURILOR DE LUCRU ALE COMITETULUI MIXT

Articolul 1
Subcomitetele și grupurile de lucru pot analiza punerea în aplicare a acordului în domeniile lor de competență. Acestea
pot analiza, de asemenea, teme sau proiecte specifice legate de domeniul de colaborare bilaterală relevant.

Articolul 2
(1) Subcomitetele și grupurile de lucru își vor desfășura activitatea sub autoritatea Comitetului mixt. Acestea vor
raporta și transmite procesul-verbal și concluziile lor copreședinților în termen de 30 de zile calendaristice de la
încheierea fiecărei reuniuni.
(2) Subcomitetele și grupurile de lucru nu vor avea putere de decizie, dar vor putea prezenta recomandări
Comitetului mixt.

Articolul 3
(1)

Subcomitetele și grupurile de lucru vor fi alcătuite din reprezentanți ai părților.

(2) Subcomitetele și grupurile de lucru pot invita experți la reuniunile lor și îi pot consulta cu privire la puncte
specifice de pe ordinea de zi.

Articolul 4
Subcomitetele și grupurile de lucru vor fi coprezidate de părți.

Articolul 5
Reprezentanții părților (câte unul pentru fiecare parte) vor exercita în comun funcțiile de secretari ai subcomitetelor și
grupurilor de lucru.

Articolul 6
(1) Subcomitetele și grupurile de lucru se vor reuni ori de câte ori circumstanțele impun acest lucru, pe baza unei
cereri scrise prezentate de oricare dintre părți. Fiecare reuniune se va desfășura la locul și la data stabilite de comun
acord de către părți.
(2) În cazul în care una dintre părți solicită o reuniune a unui subcomitet sau a unui grup de lucru, secretarul
celeilalte părți va răspunde în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării. În cazuri de urgență deosebită,
reuniunile subcomitetelor și grupurilor de lucru speciale pot fi convocate într-un termen mai scurt, cu acordul ambelor
părți.
(3)

Reuniunile subcomitetelor și grupurilor de lucru vor fi convocate împreună de către cei doi secretari.

Articolul 7
(1) Oricare dintre părți poate solicita copreședinților să înscrie un punct pe ordinea de zi a unei reuniuni. Cererile vor
fi prezentate secretarilor cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de reuniune, iar orice alte documente justificative cu cel
puțin 10 zile lucrătoare înainte de reuniune.
(2) Secretarii vor comunica părților ordinea de zi provizorie cu cel târziu cinci zile lucrătoare înainte de reuniune. În
situații excepționale, părțile pot decide de comun acord să adauge puncte pe ordinea de zi într-un termen mai scurt.
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Secretarii vor întocmi împreună un proiect de proces-verbal pentru fiecare reuniune.
Articolul 9
Cu excepția cazului în care părțile decid altfel, reuniunile subcomitetelor și ale grupurilor de lucru nu vor fi publice.
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DECIZIA (UE) 2018/1715 A CONSILIULUI
din 12 noiembrie 2018
privind contribuțiile financiare care trebuie plătite de statele membre pentru finanțarea Fondului
european de dezvoltare, inclusiv plafonul pentru exercițiul 2020, valoarea anuală pentru exercițiul
2019, prima tranșă pentru exercițiul 2019 și estimările cu caracter indicativ și neobligatoriu
privind valorile anuale preconizate ale contribuțiilor pentru exercițiile 2021 și 2022
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Acordul intern dintre reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul
Consiliului, privind finanțarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada
2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și
teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (1), în special
articolul 7 alineatul (2),
având în vedere Regulamentul (UE) 2015/323 al Consiliului din 2 martie 2015 privind regulamentul financiar aplicabil
celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare (2), în special articolul 21 alineatul (2),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
întrucât:
(1)

În conformitate cu procedura stabilită la articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/323, Comisia
urmează să prezinte, până la 15 octombrie 2018, o propunere care precizează: (a) plafonul corespunzător valorii
anuale a contribuției pentru exercițiul 2020; (b) valoarea anuală a contribuției pentru exercițiul 2019; (c) valoarea
primei tranșe a contribuției pentru exercițiul 2019; și (d) previziuni cu caracter indicativ și neobligatoriu privind
valorile anuale preconizate ale contribuțiilor pentru exercițiile 2021-2022.

(2)

În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul (UE) 2015/323, Banca Europeană de Investiții (BEI) a transmis
Comisiei estimările sale actualizate cu privire la angajamentele și la plățile pentru instrumentele pe care le
gestionează.

(3)

Articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/323 prevede că solicitările de contribuții utilizează mai
întâi sumele stabilite pentru Fondurile europene de dezvoltare (FED) anterioare. Prin urmare, ar trebui să se
lanseze o solicitare de fonduri în cadrul celui de al 10-lea FED pentru BEI și al celui de al 11-lea FED pentru
Comisie.

(4)

Decizia (UE) 2017/2171 a Consiliului (3) a stabilit plafonul valorii anuale a contribuțiilor la FED ale statelor
membre pentru exercițiul 2019 la 4 600 000 000 EUR pentru Comisie și la 300 000 000 EUR pentru BEI,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Plafonul valorii anuale a contribuțiilor la FED ale statelor membre pentru exercițiul 2020 este stabilit
la 4 900 000 000 EUR. Această valoare se împarte astfel: 4 600 000 000 EUR pentru Comisie și 300 000 000 EUR
pentru BEI.
Articolul 2
Valoarea anuală a contribuțiilor statelor membre la FED pentru exercițiul 2019 este stabilită la 4 700 000 000 EUR.
Această valoare se împarte astfel: 4 400 000 000 EUR pentru Comisie și 300 000 000 EUR pentru BEI.
Articolul 3
Contribuțiile individuale la FED pe care trebuie să le plătească statele membre Comisiei și BEI ca primă tranșă pentru
exercițiul 2019 sunt prevăzute în tabelul din anexă.
(1) JO L 210, 6.8.2013, p. 1.
(2) JO L 58, 3.3.2015, p. 17.
(3) Decizia (UE) 2017/2171 a Consiliului din 20 noiembrie 2017 privind contribuțiile financiare care trebuie plătite de statele membre
pentru finanțarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv plafonul pentru exercițiul 2019, cuantumul anual pentru exercițiul 2018,
prima tranșă pentru exercițiul 2018 și previziunile cu caracter indicativ și neobligatoriu privind valorile anuale preconizate ale contribu
țiilor pentru exercițiile 2020 și 2021 (JO L 306, 22.11.2017, p. 21).
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Articolul 4
Estimările indicative cu caracter neobligatoriu privind valoarea anuală preconizată a contribuțiilor pentru exercițiul 2021
se stabilește la 4 000 000 000 EUR pentru Comisie și la 300 000 000 EUR pentru BEI și pentru exercițiul 2022
la 3 500 000 000 EUR pentru Comisie și la 400 000 000 EUR pentru BEI.
Articolul 5
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 12 noiembrie 2018.
Pentru Consiliu
Președintele
G. BLÜMEL
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ANEXĂ

STATE MEMBRE

BELGIA
BULGARIA
CEHIA
DANEMARCA
GERMANIA
ESTONIA
IRLANDA
GRECIA
SPANIA
FRANȚA
CROAȚIA
ITALIA
CIPRU
LETONIA
LITUANIA
LUXEMBURG
UNGARIA
MALTA
ȚĂRILE DE JOS
AUSTRIA
POLONIA
PORTUGALIA
ROMÂNIA
SLOVENIA
SLOVACIA
FINLANDA
SUEDIA
REGATUL UNIT

Cheie Al
10-lea FED
(%)

3,53
0,14
0,51
2,00
20,50
0,05
0,91
1,47
7,85
19,55
0,00
12,86
0,09
0,07
0,12
0,27
0,55
0,03
4,85
2,41
1,30
1,15
0,37
0,18
0,21
1,47
2,74
14,82
TOTAL UE-28

100,00

Cheie Al
11-lea FED
(%)

3,24927
0,21853
0,79745
1,98045
20,57980
0,08635
0,94006
1,50735
7,93248
17,81269
0,22518
12,53009
0,11162
0,11612
0,18077
0,25509
0,61456
0,03801
4,77678
2,39757
2,00734
1,19679
0,71815
0,22452
0,37616
1,50909
2,93911
14,67862
100,00

Prima tranșă 2019 (EUR)
Comisia
Al 11-lea FED

64
4
15
39
411
1
18
30
158
356
4
250
2
2
3
5
12
95
47
40
23
14
4
7
30
58
293

985
370
949
609
596
727
801
147
649
253
503
601
232
322
615
101
291
760
535
951
146
935
363
490
523
181
782
572

400,00
600,00
000,00
000,00
000,00
000,00
200,00
000,00
600,00
800,00
600,00
800,00
400,00
400,00
400,00
800,00
200,00
200,00
600,00
400,00
800,00
800,00
000,00
400,00
200,00
800,00
200,00
400,00

Total

BEI
Al 10-lea FED

3 530
140
510
2 000
20 500
50
910
1 470
7 850
19 550
12 860
90
70
120
270
550
30
4 850
2 410
1 300
1 150
370
180
210
1 470
2 740
14 820

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
0,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

2 000 000 000,00 100 000 000,00

68
4
16
41
432
1
19
31
166
375
4
263
2
2
3
5
12
100
50
41
25
14
4
7
31
61
308

515
510
459
609
096
777
711
617
499
803
503
461
322
392
735
371
841
790
385
361
446
085
733
670
733
651
522
392

400,00
600,00
000,00
000,00
000,00
000,00
200,00
000,00
600,00
800,00
600,00
800,00
400,00
400,00
400,00
800,00
200,00
200,00
600,00
400,00
800,00
800,00
000,00
400,00
200,00
800,00
200,00
400,00

2 100 000 000,00
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1716 A COMISIEI
din 13 noiembrie 2018
de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/776/UE de stabilire a „Agenției Executive
pentru Educație, Audiovizual și Cultură”
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor
executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare (1), în special
articolul 3,
întrucât:
(1)

Regulamentul (UE) 2018/1475 al Parlamentului European și al Consiliului (2) stabilește cadrul juridic al Corpului
european de solidaritate, care le va oferi tinerilor oportunități de implicare în activități de solidaritate. Programul
va contribui la abordarea unor nevoi societale nesatisfăcute și la consolidarea comunităților, stimulând, în același
timp, dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională a tinerilor.

(2)

Gestionarea unei părți a acțiunilor Corpului european de solidaritate implică implementarea unor proiecte tehnice
care nu presupun luarea unor decizii politice și care necesită un nivel înalt de expertiză tehnică și financiară pe
întreaga durată de desfășurare a proiectului.

(3)

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură („agenția”) a demonstrat o abordare eficace în ceea ce
privește gestionarea programelor Uniunii. De-a lungul mai multor ani, a consolidat competența, abilitățile și
capacitatea în ceea ce privește gestionarea programelor care i-au fost delegate.

(4)

O analiză cost-beneficiu efectuată în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 58/2003
a evidențiat avantajele cantitative și calitative ale delegării către agenție a gestionării unei părți a acțiunilor
Corpului european de solidaritate.

(5)

Prin compararea costurilor în raport cu opțiunea gestionării în intern, în urma analizei cost-beneficiu, s-a ajuns la
constatarea că este cu 30 % (la valoarea actualizată netă) mai eficace și mai eficient din punctul de vedere al
costurilor ca sarcinile să fie gestionate de agenție. Noile activități menite a fi delegate agenției sunt coerente cu
mandatul și misiunea actuale ale acesteia. De asemenea, noile activități sunt o continuare a activităților existente
ale agenției, cum ar fi proiectele Serviciului european de voluntariat delegate agenției din programul Erasmus+
instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3). În plus, părțile
interesate din cadrul Corpului european de solidaritate ar beneficia de experiența acumulată a agenției în ceea ce
privește gestionarea programelor. Pe de altă parte, o gestionare în intern ar avea efect perturbator, deoarece
activitățile menite a fi delegate nu au fost gestionate niciodată în intern de către direcțiile-generale tutelare, care
nu au capacitatea de a le gestiona în intern.

(6)

Așadar, responsabilitatea pentru punerea în aplicare a unor părți din noile acțiuni ale Corpului european de
solidaritate în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1475 ar trebui să fie atribuită agenției, iar Decizia de punere în
aplicare 2013/776/UE a Comisiei (4) ar trebui modificată în consecință.

(7)

Pentru a se asigura punerea în aplicare în mod consecvent de-a lungul timpului a prezentei decizii și a acțiunilor
în cauză, este necesar să se garanteze că agenția își îndeplinește sarcinile legate de punerea în aplicare a acestor
acțiuni de la data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2018/1475.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie de punere în aplicare sunt conforme cu avizul Comitetului pentru agențiile
executive,

(1) JO L 11, 16.1.2003, p. 1.
(2) Regulamentul (UE) 2018/1475 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 octombrie 2018 de stabilire a cadrului juridic al
Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013, a Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 și
a Deciziei nr. 1313/2013/UE (JO L 250, 4.10.2018, p. 1).
(3) Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +”:
Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și
nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 50).
(4) Decizia de punere în aplicare 2013/776/UE a Comisiei din 18 decembrie 2013 de stabilire a „Agenției Executive pentru Educație,
Audiovizual și Cultură” și de abrogare a Deciziei 2009/336/CE (JO L 343, 19.12.2013, p. 46).
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
În Decizia de punere în aplicare 2013/776/UE, la articolul 3 alineatul (1) primul paragraf se adaugă următoarea literă (f):
„(f) Corpul european de solidaritate.
De asemenea, agenției i se încredințează furnizarea de servicii către alte programe ale Uniunii care contribuie la
îndeplinirea obiectivelor Corpului european de solidaritate, menționate la articolul 5 alineatul (3) din
Regulamentul de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate (*).
(*) Regulamentul (UE) 2018/1475 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 octombrie 2018 de stabilire
a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013,
a Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE (JO L 250, 4.10.2018, p. 1).”
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la data intrării în vigoare a actului de bază care stabilește cadrul juridic al Corpului european de
solidaritate (5).

Adoptată la Bruxelles, 13 noiembrie 2018.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

(5) A se vedea nota de subsol 2.
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