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REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/2016 AL COMISIEI
din 18 decembrie 2018
de autorizare a introducerii pe piață a semințelor decorticate de Digitaria exilis ca aliment
tradițional provenit dintr-o țară terță, în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului
European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470
al Comisiei
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015
privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE)
nr. 1852/2001 al Comisiei (1), în special articolul 15 alineatul (4),
întrucât:
(1)

Regulamentul (UE) 2015/2283 prevede că doar alimentele noi autorizate și incluse în lista Uniunii pot fi
introduse pe piață pe teritoriul Uniunii. Un aliment tradițional provenit dintr-o țară terță este un aliment nou în
conformitate cu definiția de la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2015/2283.

(2)

În temeiul articolului 8 din Regulamentul (UE) 2015/2283, a fost adoptat Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2017/2470 al Comisiei (2), care stabilește o listă a Uniunii cu alimentele noi autorizate.

(3)

În temeiul articolului 15 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2015/2283, Comisia trebuie să decidă cu privire la
autorizarea și introducerea pe piața Uniunii a unui aliment tradițional provenit dintr-o țară terță.

(4)

La 23 ianuarie 2018, societatea Obà Food Srl. (denumită în continuare „solicitantul”) a prezentat Comisiei
o notificare a intenției de a introduce semințele decorticate de Digitaria exilis (Kippist) Stapf („meișor”) pe piața
Uniunii ca aliment tradițional provenit dintr-o țară terță, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE)
2015/2283. Solicitantul cere ca semințele decorticate de Digitaria exilis (Kippist) Stapf să fie autorizate pentru a fi
consumate ca atare sau utilizate ca ingredient alimentar de către populație în general.

(5)

Datele documentate prezentate de solicitant demonstrează că semințele decorticate de Digitaria exilis (Kippist)
Stapf au antecedente pozitive în ceea ce privește siguranța alimentelor în țările din Africa de Vest, în special în
Guineea, Nigeria și Mali.

(6)

În temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2283, la 28 februarie 2018, Comisia
a transmis notificarea valabilă statelor membre și Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în
continuare „autoritatea”).

(7)

Nici statele membre, nici autoritatea nu au transmis Comisiei obiecții privind siguranța, motivate corespunzător,
referitoare la introducerea pe piață în Uniune a semințelor decorticate de Digitaria exilis (Kippist) Stapf, în
termenul de patru luni prevăzut la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2283.

(1) JO L 327, 11.12.2015, p. 1.
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei din 20 decembrie 2017 de stabilire a listei cu alimente noi a Uniunii în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi (JO L 351,
30.12.2017, p. 72).
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(8)

Prin urmare, Comisia ar trebui să autorizeze introducerea pe piață în Uniune a semințelor decorticate de Digitaria
exilis (Kippist) Stapf și să actualizeze lista cu alimente noi a Uniunii.

(9)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
(1) Semințele decorticate de Digitaria exilis (Kippist) Stapf, cu specificațiile din anexa la prezentul regulament, se
includ în lista Uniunii cu alimentele noi autorizate, stabilită în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470.
(2) Rubrica din lista Uniunii menționată la alineatul (1) include condițiile de utilizare și cerințele de etichetare stabilite
în anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul
regulament.
Articolul 3
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, 18 decembrie 2018.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

19.12.2018

ANEXĂ

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 se modifică după cum urmează:
1. În tabelul 1 (Alimente noi autorizate), se introduce următoarea rubrică, în ordine alfabetică:
Condițiile în care poate fi utilizat alimentul nou

„Semințe decorticate de Digitaria exilis (Kippist) Nespecificate
Stapf
(Aliment tradițional provenit dintr-o țară terță)

Cerințe specifice suplimentare privind etichetarea

Alte cerințe

RO

Aliment nou autorizat

Denumirea alimentului nou menționată pe eti
cheta produselor alimentare care îl conțin este
«semințe decorticate de meișor (Digitaria exi
lis)».”

2. În tabelul 2 (Specificații), se introduce următoarea rubrică, în ordine alfabetică:
Specificații

„Semințe decorticate de Digitaria exilis (Kippist) Descriere/Definiție:
Stapf (meișor)
Alimentul tradițional constă în semințe decorticate (fără tărâțe) de Digitaria exilis (Kippist) Stapf.
(Aliment tradițional provenit dintr-o țară terță)
Digitaria exilis (Kippist) Stapf) este o plantă erbacee anuală din familia Poaceae.
Componente nutritive tipice ale semințelor decorticate de meișor
Carbohidrați: 76,1 g/100 g de meișor
Apă: 12,4 g/100 g de meișor
Proteine: 6,9 g/100 g de meișor
Grăsimi: 1,2 g/100 g de meișor
Fibre: 2,2 g/100 g de meișor
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Alimente noi autorizate

Cenușă: 1,2 g/100 g de meișor
Conținut de fitat: ≤ 2,1 mg/g”
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/2017 AL COMISIEI
din 18 decembrie 2018
de autorizare a introducerii pe piață a siropului de Sorghum bicolor (L.) Moench ca aliment
tradițional provenit dintr-o țară terță, în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului
European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470
al Comisiei
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015
privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE)
nr. 1852/2001 al Comisiei (1), în special articolul 15 alineatul (4),
întrucât:
(1)

Regulamentul (UE) 2015/2283 prevede că doar alimentele noi autorizate și incluse în lista Uniunii pot fi
introduse pe piață pe teritoriul Uniunii. Un aliment tradițional provenit dintr-o țară terță este un aliment nou în
conformitate cu definiția de la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2015/2283.

(2)

În temeiul articolului 8 din Regulamentul (UE) 2015/2283, a fost adoptat Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2017/2470 al Comisiei (2), care stabilește o listă a Uniunii cu alimentele noi autorizate.

(3)

În temeiul articolului 15 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2015/2283, Comisia trebuie să decidă cu privire la
autorizarea și introducerea pe piața Uniunii a unui aliment tradițional provenit dintr-o țară terță. La 5 aprilie
2018, societatea Sorghum Zrt. (denumită în continuare „solicitantul”) a prezentat Comisiei o notificare a intenției
de a introduce siropul de Sorghum bicolor (L.) Moench pe piața Uniunii ca aliment tradițional provenit dintr-o țară
terță, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) 2015/2283. Solicitantul cere ca siropul de Sorghum
bicolor (L.) Moench să fie autorizat pentru a fi consumat ca atare sau pentru a fi utilizat ca ingredient alimentar de
către populație în general.

(4)

Datele documentate prezentate de solicitant demonstrează că siropul de Sorghum bicolor (L.) Moench are
antecedente pozitive în ceea ce privește siguranța alimentelor în Statele Unite.

(5)

În temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2283, la 30 aprilie 2018, Comisia a transmis
notificarea valabilă statelor membre și Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare
„autoritatea”).

(6)

Nici statele membre, nici autoritatea nu au transmis Comisiei obiecții privind siguranța, motivate corespunzător,
referitoare la introducerea pe piață în Uniune a siropului de Sorghum bicolor (L.) Moench, în termenul de patru
luni prevăzut la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2283.

(7)

Prin urmare, Comisia ar trebui să autorizeze introducerea pe piață în Uniune a siropului de Sorghum bicolor (L.)
Moench și să actualizeze lista cu alimente noi a Uniunii.

(8)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
(1) Siropul de Sorghum bicolor (L.) Moench, cu specificațiile din anexa la prezentul regulament, se include în lista
Uniunii cu alimentele noi autorizate, stabilită în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470.
(2) Rubrica din lista Uniunii menționată la alineatul (1) include condițiile de utilizare și cerințele de etichetare stabilite
în anexa la prezentul regulament.
(1) JO L 327, 11.12.2015, p. 1.
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei din 20 decembrie 2017 de stabilire a listei cu alimente noi a Uniunii în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi (JO L 351,
30.12.2017, p. 72).
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Articolul 2
Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul
regulament.
Articolul 3
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, 18 decembrie 2018.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXĂ

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 se modifică după cum urmează:
1. În tabelul 1 (Alimente noi autorizate), se introduce următoarea rubrică, în ordine alfabetică:

„Sirop de Sorghum bicolor (L.) Moench

Condițiile în care poate fi utilizat alimentul nou

Nespecificate

(Aliment tradițional provenit dintr-o țară terță)

Cerințe specifice suplimentare privind etichetarea

Alte cerințe

RO

Aliment nou autorizat

Denumirea alimentului nou menționată pe eti
cheta produselor alimentare care îl conțin este
«sirop de sorg (Sorghum bicolor)».”

2. În tabelul 2 (Specificații), se introduce următoarea rubrică, în ordine alfabetică:
Alimente noi autorizate

(Aliment tradițional provenit dintr-o țară terță)

Descriere/Definiție:
Alimentul tradițional este siropul de Sorghum bicolor (L.) Moench [genul Sorghum; familia Poaceae (alt. Gramineae)].
Siropul se obține din tulpini de Sorghum bicolor, după aplicarea unor procese de producție precum zdrobirea, extragerea și evapora
rea, inclusiv a unui tratament termic în vederea obținerii unui sirop de minimum 74 °Brix.
Datele privind compoziția siropului de Sorghum bicolor (L.) Moench
Apă: 22,7 g/100 g
Cenușă: 2,4
Zaharuri, total: > 74,0 g/100 g”
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Specificații
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/2018 AL COMISIEI
din 18 decembrie 2018
de stabilire a normelor specifice privind procedura care trebuie urmată pentru efectuarea evaluării
riscurilor prezentate de plante, produse vegetale și alte obiecte cu risc ridicat în sensul
articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al
Consiliului
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016
privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE)
nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare
a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale
Consiliului (1), în special articolul 42 alineatul (6),
întrucât:
(1)

Ar trebui stabilite norme care să asigure faptul că evaluarea riscurilor menționată la articolul 42 alineatul (4) din
Regulamentul (UE) 2016/2031 este efectuată într-o perioadă de timp rezonabilă și pe baza prelucrării la timp
a dosarelor tehnice.

(2)

În vederea efectuării evaluării riscurilor menționate mai sus, ar trebui trimisă Comisiei o cerere doar din partea
organizației naționale pentru protecția plantelor din țara terță în cauză, în temeiul Convenției internaționale
pentru protecția plantelor. Acest lucru se impune pentru a se asigura faptul că toate elementele necesare pentru
evaluarea riscului asociat plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte care urmează să fie introduse pe
teritoriul Uniunii sunt certificate de către autoritatea publică responsabilă din țara terță. În plus, cele de mai sus
sunt necesare pentru credibilitatea și justificarea evaluării riscurilor ca bază a măsurilor luate în temeiul
articolului 42 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/2031. Dispozițiile menționate ar trebui să se aplice fără
a aduce atingere dreptului Comisiei de a prezenta cereri Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA)
pentru a emite avize științifice în temeiul articolului 29 și pentru a furniza asistență științifică sau tehnică în
temeiul articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(3)

Dosarul tehnic ar trebui să conțină date privind produsele care urmează să fie introduse pe teritoriul Uniunii,
precum și date privind identificarea organismelor dăunătoare care ar putea fi asociate cu aceste produse în țara
exportatoare, date privind măsurile fitosanitare naționale de atenuare a riscurilor, inspecțiile, tratamentele și
prelucrările aferente produselor și datele de contact ale persoanei fizice responsabile de legătura cu Comisia și cu
EFSA. Astfel de date sunt esențiale pentru a efectua evaluarea riscurilor prezentate de produse și pentru
a identifica speciile de dăunători pentru care pot fi necesare măsuri fitosanitare de atenuare a riscurilor.

(4)

Pentru a pune la dispoziția EFSA toate elementele necesare în vederea efectuării evaluării riscurilor, dosarul tehnic
trebuie să conțină informațiile precizate în documentul EFSA intitulat „Informații necesare pentru dosare în
vederea susținerii cererilor pentru importul de plante, produse vegetale și alte obiecte cu risc ridicat în sensul
articolului 42 din Regulamentul (UE) 2016/2031 (3)”.

(5)

Este necesar ca, după confirmarea primirii dosarului tehnic, Comisia să examineze dacă acesta conține
informațiile necesare și să solicite, după caz, informații suplimentare sau clarificări astfel încât să se asigure că
cererea conține toate elementele necesare și adecvate pentru evaluarea riscurilor.

(6)

Ar trebui să se stabilească norme privind efectuarea evaluării riscurilor de către EFSA, comunicarea sa cu
solicitantul și publicarea acestei evaluări, în vederea asigurării unui proces transparent, eficient și rapid de
evaluare a riscurilor.

(7)

Pentru a evita prejudicierea poziției concurențiale a anumitor părți terțe prin divulgarea anumitor informații,
dispozițiile privind confidențialitatea din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 ar trebui să se aplice în consecință.

(1) JO L 317, 23.11.2016, p. 4.
(2) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(3) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), Dehnen-Schmutz K, Jaques Miret JA, Jeger M, Potting R, Corini A, Simone G,
Kozelska S, Munoz Guajardo I, Stancanelli G și Gardi C, 2018. Informații necesare pentru dosare în vederea susținerii cererilor pentru
importul de plante, produse vegetale și alte obiecte cu risc ridicat în sensul articolului 42 din Regulamentul (UE) 2016/2031. EFSA
supporting publication 2018:EN-1492, 22pp. doi:10.2903/sp.efsa.2018.1492.
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(8)

Din motive de certitudine juridică, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la aceeași dată ca și
Regulamentul (UE) 2016/2031.

(9)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Obiect și domeniu de aplicare
Prezentul regulament stabilește procedurile de evaluare a riscurilor prevăzute la articolul 42 alineatul (4) din
Regulamentul (UE) 2016/2031 pentru a se asigura faptul că această evaluare este efectuată într-un termen rezonabil, pe
baza unei cereri de import însoțite de un dosar tehnic cuprinzător și conform unei proceduri definite.
Articolul 2
Depunerea dosarului tehnic
Dosarul tehnic pentru efectuarea evaluării riscurilor menționate la articolul 42 alineatul (4) din Regulamentul (UE)
2016/2031 poate fi prezentat Comisiei numai de către o organizație națională de protecție a plantelor dintr-o țară terță.
Dosarul tehnic este însoțit de elemente care indică faptul că cererea de import există în sensul articolului 42 alineatul (5)
din Regulamentul (UE) 2016/2031.
Articolul 3
Conținutul dosarului tehnic
Dosarul tehnic conține toate elementele următoare pentru fiecare plantă, produs vegetal sau alt obiect:
(a) informații privind produsul, inclusiv tratamentele și prelucrarea produsului;
(b) informații privind identificarea organismelor dăunătoare care ar putea fi asociate produsului în țara exportatoare;
(c) informații privind măsurile fitosanitare de atenuare a riscurilor și inspecțiile fitosanitare;
(d) datele de contact ale punctului de contact al organizației naționale pentru protecția plantelor din țara terță care
răspunde de asigurarea legăturii cu Comisia și cu Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA).
Dosarul tehnic trebuie să conțină, de asemenea, toate elementele precizate în documentul EFSA intitulat „Informații
necesare pentru dosare în vederea susținerii cererilor pentru importul de plante, produse vegetale și alte obiecte cu risc
ridicat în sensul articolului 42 din Regulamentul (UE) 2016/2031”.
Solicitantul poate indica informațiile a căror divulgare ar putea prejudicia poziția concurențială a unei anumite părți terțe
și care ar trebui, prin urmare, să beneficieze de tratament confidențial în conformitate cu articolul 6 din prezentul
regulament. În asemenea cazuri trebuie furnizate elemente justificative care pot fi verificate.
Dosarul se depune în una dintre limbile oficiale ale Uniunii.
Articolul 4
Primirea și examinarea dosarului tehnic de către Comisie
Comisia confirmă primirea dosarului tehnic.
Comisia examinează dacă dosarul tehnic conține informațiile descrise la articolul 3 primul paragraf literele (a)-(d) și
poate cere informații suplimentare sau clarificări solicitantului, în funcție de conținutul și obiectul dosarului tehnic
respectiv.
În cazul în care concluzionează că cerințele respective sunt îndeplinite, Comisia transmite dosarul tehnic EFSA și
informează statele membre cu privire la aceasta.
Articolul 5
Efectuarea și finalizarea evaluării riscurilor
EFSA verifică dacă dosarul tehnic este în conformitate cu documentul său descris la articolul 3 al doilea paragraf și poate
cere informații suplimentare sau clarificări solicitantului, în funcție de conținutul și obiectul dosarului tehnic respectiv.
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După verificare, EFSA procedează la evaluarea riscurilor.
În cursul desfășurării evaluării riscurilor, EFSA poate comunica direct cu solicitantul pentru a solicita informații sau
clarificări suplimentare.
EFSA informează Comisia cu privire la fiecare comunicare cu solicitantul.
EFSA finalizează evaluarea riscurilor într-un termen rezonabil și o transmite Comisiei. EFSA publică evaluarea riscurilor
în EFSA Journal.
Pe baza acestei evaluări a riscurilor, după caz, Comisia modifică lista plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte cu
risc ridicat menționată la articolul 42 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/2031 în conformitate cu articolul 42
alineatul (4) din regulamentul respectiv.
Articolul 6
Confidențialitate
În sensul prezentului regulament, dispozițiile de la articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 privind confidenția
litatea informațiilor transmise de solicitant se aplică în mod corespunzător.
Articolul 7
Intrare în vigoare și aplicare
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 14 decembrie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2018.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/2019 AL COMISIEI
din 18 decembrie 2018
de stabilire a unei liste provizorii cu plante, produse vegetale sau alte obiecte cu risc ridicat, în
sensul articolului 42 din Regulamentul (UE) 2016/2031, și a unei liste cu plante pentru care nu
sunt necesare certificate fitosanitare în vederea introducerii în Uniune, în sensul articolului 73 din
același regulament
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016
privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE)
nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare
a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale
Consiliului (1), în special articolul 42 alineatul (3) și articolul 73.
întrucât:
(1)

În conformitate cu articolul 42 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/2031, pe baza unei evaluări
preliminare, Comisia adoptă acte de punere în aplicare, incluzând provizoriu într-o listă plantele, produsele
vegetale sau alte obiecte cu risc ridicat care prezintă un nivel inacceptabil al riscului de a fi purtătoare de
organisme dăunătoare pentru teritoriul Uniunii.

(2)

De la adoptarea Regulamentului (UE) 2016/2031, au fost efectuate mai multe evaluări preliminare privind
eventualitatea ca plantele și produsele vegetale originare din țări terțe să prezinte un nivel inacceptabil al riscului
de a fi purtătoare de organisme dăunătoare pentru teritoriul Uniunii. Aceste evaluări au concluzionat că, având în
vedere faptul că anumite plante și produse vegetale îndeplinesc unul sau mai multe dintre criteriile stabilite în
anexa III la regulamentul respectiv, ele ar putea fi considerate „plante cu risc ridicat” sau „produse vegetale cu risc
ridicat”, în sensul articolului 42 din regulamentul respectiv. Aceleași evaluări preliminare ale riscurilor au
concluzionat, de asemenea, că semințele și materialul in vitro provenit de la aceste „plante cu risc ridicat” ar trebui
să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament, deoarece nivelul riscului de a fi purtătoare de
organisme dăunătoare este acceptabil. În plus, plantele lemnoase destinate plantării cu creștere inhibată natural
sau artificial ar trebui, de asemenea, să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament, deoarece
importul lor face obiectul unor cerințe specifice în temeiul Directivei 2000/29/CE a Consiliului (2), care reduc
riscul de a fi purtătoare de organisme dăunătoare la un nivel acceptabil, și va face obiectul cerințelor speciale
prevăzute la articolul 41 din Regulamentul (UE) 2016/2031 din 14 decembrie 2019.

(3)

Este cunoscut faptul că plantele destinate plantării, altele decât semințele, materialul in vitro sau plantele lemnoase
destinate plantării a căror creștere este inhibată natural sau artificial, de Acacia Mill., Acer L., Albizia Durazz.,
Alnus Mill., Annona L., Bauhinia L., Berberis L., Betula L., Caesalpinia L., Cassia L., Castanea Mill., Cornus L., Corylus L.,
Crataegus L., Diospyros L., Fagus L., Ficus carica L., Fraxinus L., Hamamelis L., Jasminum L., Juglans L., Ligustrum L.,
Lonicera L., Malus Mill., Nerium L., Persea Mill., Populus L., Prunus L., Quercus L., Robinia L., Salix L., Sorbus L., Taxus
L., Tilia L., Ulmus L., și plantele Ullucus tuberosus Loz.,găzduiesc în mod obișnuit dăunători, care sunt cunoscuți
pentru impactul lor major asupra unor specii de plante care au o importanță economică, socială sau de mediu
majoră pentru Uniune. De asemenea, este cunoscut faptul că aceste plante găzduiesc în mod obișnuit dăunători
fără a prezenta semne de infecție sau că au o perioadă de latență pentru manifestarea acestor semne. Acest fapt
reduce posibilitatea de a detecta prezența unor astfel de dăunători în timpul inspecțiilor efectuate atunci când
respectivele plante sunt introduse pe teritoriul Uniunii. În plus, plantele respective destinate plantării sunt
introduse de obicei în Uniune sub formă de arbuști sau arbori și sunt prezente de obicei în Uniune sub o astfel de
formă. Având în vedere cele de mai sus, măsurile existente care reglementează introducerea în Uniune a plantelor
destinate plantării, enumerate în anexa I la prezentul regulament, precum și plantele de Ullucus tuberosus Loz. care
provin din țări terțe nu sunt considerate suficiente pentru a preveni pătrunderea dăunătorilor. Prin urmare,
plantele destinate plantării, enumerate în anexa I, și plantele de Ullucus tuberosus Loz. ar trebui să fie enumerate ca
fiind plante cu risc ridicat în sensul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, iar
introducerea lor pe teritoriul Uniunii ar trebui să fie interzisă provizoriu.

(4)

Este cunoscut faptul că fructele de Momordica L. găzduiesc și oferă o cale semnificativă de introducere și stabilire
a dăunătorului Thrips palmi Karny, despre care se știe că are potențialul de a avea un impact major asupra
speciilor de plante cu o importanță economică, socială sau de mediu majoră pentru teritoriul Uniunii. Totuși,
acest dăunător nu este prezent în toate țările terțe și nici în toate zonele dintr-o țară terță unde se știe că este
prezent. Anumite țări terțe dispun, de asemenea, de măsuri eficace de combatere a acestui dăunător. Având în
vedere cele de mai sus, fructele de Momordica L. originare din țări terțe sau din părți ale acestora în care se știe că

(1) JO L 317, 23.11.2016, p. 4.
(2) Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor
organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (JO L 169, 10.7.2000, p. 1).

19.12.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 323/11

dăunătorul respectiv este prezent și care nu dispun de măsuri eficace de combatere a acestui dăunător se califică
drept plante cu risc ridicat în sensul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 și, prin
urmare, introducerea în Uniune a respectivelor plante ar trebui să fie interzisă provizoriu.
(5)

Este cunoscut faptul că lemnul de Ulmus L. găzduiește și oferă o cale semnificativă de introducere și stabilire
a dăunătorului Saperda tripentata Olivier. Este cunoscut faptul că dăunătorul respectiv are un impact major asupra
unor specii de plante care au o importanță economică, socială sau de mediu majoră pentru teritoriul Uniunii.
Totuși, acest dăunător nu este prezent în toate țările terțe și nici în anumite zone dintr-o țară terță unde se știe că
este prezent. Având în vedere cele de mai sus, lemnul de Ulmus L. provenit din țări terțe sau din zone ale unor
țări terțe în care se știe că este prezent Saperda tridentata Olivier, se califică drept produs vegetal cu risc ridicat, în
sensul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031. Prin urmare, introducerea în Uniune
a respectivului lemn ar trebui interzisă provizoriu.

(6)

Plantele și produsele vegetale menționate la considerentele 3, 4 și 5 nu sunt incluse în listă în conformitate cu
articolul 40 din Regulamentul (UE) 2016/2031 sau sunt incluse numai în ceea ce privește anumite țări terțe. În
plus, în conformitate cu respectivele evaluări preliminare, ele nu sunt vizate suficient de cerințele menționate la
articolul 41 din regulamentul respectiv în ceea ce privește toate țările terțe și nu fac obiectul măsurilor temporare
prevăzute la articolul 49 din regulamentul respectiv.

(7)

Plantele și produsele vegetale menționate la considerentele 3, 4 și 5 nu fac încă obiectul unei evaluări complete
a riscurilor, care este necesară pentru a stabili dacă ele prezintă un risc la un nivel inacceptabil din cauza posibi
lității ca acestea să găzduiască un organism dăunător care ar impune măsuri de carantină în Uniune sau dacă
respectivul risc poate fi redus până la un nivel acceptabil prin aplicarea anumitor măsuri. În cazul în care este
identificată cerere pentru importul acestor plante și produse vegetale, acestea trebuie să facă obiectul unei evaluări
a riscurilor care va fi efectuată în conformitate cu un act de punere în aplicare care urmează să fie adoptat în
temeiul articolului 42 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2016/2031.

(8)

În conformitate cu articolul 73 din Regulamentul (UE) 2016/2031, Comisia trebuie să prevadă, prin intermediul
unor acte de punere în aplicare, că, pentru alte plante decât cele incluse în lista menționată la articolul 72
alineatul (1), este necesar un certificat fitosanitar pentru introducerea lor pe teritoriul Uniunii.

(9)

Cu toate acestea, actele de punere în aplicare respective trebuie să prevadă că nu este necesar un certificat
fitosanitar pentru plantele în cazul cărora o evaluare, bazată pe dovezi privind riscurile de a fi purtătoare de
organisme dăunătoare și pe experiența comercială, demonstrează că un astfel de certificat nu este necesar.

(10)

De la adoptarea regulamentului respectiv, au fost efectuate diverse evaluări privind riscul de a fi purtătoare de
organisme dăunătoare și experiența în comerțul cu mai multe plante, altele decât plantele destinate plantării,
originare din țări terțe.

(11)

Conform respectivelor evaluări, fructele de Ananas comosus (L.) Merrill, Cocos nucifera L., Durio zibethinus Murray,
Musa L. și Phoenix dactylifera L. nu găzduiesc organisme dăunătoare care ar impune măsuri de carantină în Uniune
sau organisme dăunătoare cărora li se aplică măsuri adoptate în temeiul articolului 30 din Regulamentul (UE)
2016/2031 sau organisme dăunătoare găzduite în mod obișnuit care pot avea un impact asupra speciilor de
plante cultivate în Uniune. În plus, nu au apărut focare de dăunători legate de introducerea fructelor respective
din una sau mai multe țări terțe. Fructele în cauză nici nu au fost supuse unor interceptări repetate din cauza
prezenței unor organisme dăunătoare care ar impune măsuri de carantină în Uniune sau a unor organisme
dăunătoare care fac obiectul măsurilor adoptate în temeiul articolului 30 din regulamentul respectiv în momentul
introducerii lor pe teritoriul Uniunii.

(12)

Având în vedere faptul că respectivele fructe îndeplinesc toate criteriile din anexa VI la Regulamentul (UE)
2016/2031, nu ar trebui să fie necesar un certificat fitosanitar pentru introducerea lor pe teritoriul Uniunii.

(13)

Listele care urmează să fie stabilite în temeiul articolului 42 alineatul (3) și al articolului 73 din Regulamentul
(UE) 2016/2031 se referă, ambele, la normele de import care se bazează pe criterii similare pentru evaluarea
riscurilor, astfel cum se prevede în anexele III și VI la regulamentul respectiv. Ele se concentrează asupra riscurilor
pe care le prezintă plantele și produsele vegetale în cauză, în locul riscurilor de a fi purtătoare de organisme
dăunătoare specifice. Ele au fost elaborate în conformitate cu o metodologie comună de evaluare a riscurilor și
sunt actualizate în conformitate cu aceeași metodologie, pe baza elementelor tehnice și științifice disponibile. Prin
urmare, este adecvat ca ele să fie integrate într-un singur regulament.

(14)

Având în vedere că Regulamentul (UE) 2016/2031 se aplică de la 14 decembrie 2019 și pentru a asigura
aplicarea consecventă a tuturor normelor privind introducerea în Uniune a plantelor, produselor vegetale și
a altor obiecte, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la aceeași dată.

(15)

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

Articolul 1
Importul plantelor, al produselor vegetale sau al altor obiecte cu risc ridicat
Plantele, produsele vegetale și alte obiecte enumerate în anexa I sunt considerate ca fiind plante, produse vegetale și alte
obiecte cu risc ridicat în sensul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, iar introducerea lor pe
teritoriul Uniunii este interzisă până la realizarea unei evaluări a riscurilor.
Articolul 2
Certificat fitosanitar pentru introducerea în Uniunea a anumitor plante
Pentru introducerea în Uniune a unor plante, altele decât plantele incluse în lista menționată la articolul 72 alineatul (1)
din Regulamentul (UE) 2016/2031, este necesar un certificat fitosanitar.
Totuși, fructele enumerate în anexa II sunt excluse de la această cerință.
Articolul 3
Intrare în vigoare și aplicare
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 14 decembrie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2018.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXA I

Lista cu plante, produse vegetale și alte obiecte cu risc ridicat, în sensul articolului 42 alineatul (1)
din Regulamentul (UE) 2016/2031
1. Plantele destinate plantării, altele decât semințele, materialul in vitro sau plantele lemnoase destinate plantării a căror
creștere este inhibată natural sau artificial, originare din toate țările terțe și aparținând următoarelor genuri sau specii:
Codul NC

Descriere

ex 0602

Acacia Mill.

ex 0602

Acer L.

ex 0602

Albizia Durazz.

ex 0602

Alnus Mill.

ex 0602

Annona L.

ex 0602

Bauhinia L.

ex 0602

Berberis L.

ex 0602

Betula L.

ex 0602

Caesalpinia L.

ex 0602

Cassia L.

ex 0602

Castanea Mill.

ex 0602

Cornus L.

ex 0602

Corylus L.

ex 0602

Crataegus L.

ex 0602

Diospyros L.

ex 0602

Fagus L.

ex 0602

Ficus carica L.

ex 0602

Fraxinus L.

ex 0602

Hamamelis L.

ex 0602

Jasminum L.

ex 0602

Juglans L.

ex 0602

Ligustrum L.

ex 0602

Lonicera L.

ex 0602

Malus Mill.

ex 0602

Nerium L.

ex 0602

Persea Mill.

ex 0602

Populus L.

ex 0602

Prunus L.

ex 0602

Quercus L.

ex 0602

Robinia L.

ex 0602

Salix L.

ex 0602

Sorbus L.

ex 0602

Taxus L.

ex 0602

Tilia L.

ex 0602

Ulmus L.
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2. Plante de Ullucus tuberosus originare din toate țările terțe.
Codul NC

Descriere

Ullucus tuberosus Loz.

ex 0601 10 90
ex 0601 20 90
ex 0714 90 20

3. Fructele de Momordica L. originare din țări terțe sau din zone ale unor țări terțe în care se știe că Thrips palmi Karny
este prezent și care nu dispun de măsuri eficace de combatere a acestui dăunător.
Codul NC

ex 0709 99 90

Descriere

Momordica L.

4. Lemnul de Ulmus L. originar din țări terțe sau din zone ale unor țări terțe în care se știe că Saperda tridentata Olivier
este prezent.
Codul NC

ex 4403
ex 4401
ex 4401
ex 4403
ex 4407

12
22
39
99
99

00
00
00
00

Descriere

Ulmus L.
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ANEXA II

Lista fructelor pentru care nu este necesar un certificat fitosanitar pentru introducerea în Uniune,
în sensul articolului 73 din Regulamentul (UE) 2016/2031

Codul NC

Descriere

ex 0804 30 00

Ananas comosus (L.) Merrill

ex 0801 12 00, ex 0801 19 00

Cocos nucifera L.

ex 0810 60 00

Durio zibethinus Murray

ex 0803 10 10, ex 0803 90 10

Musa L.

ex 0804 10 00

Phoenix dactylifera L.
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DECIZII
DECIZIA (UE) 2018/2020 A CONSILIULUI
din 4 decembrie 2018
de stabilire a faptului că România nu a luat măsuri eficace ca răspuns la Recomandarea Consiliului
din 22 iunie 2018
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii
pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice (1), în special articolul 10 alineatul (2) al
patrulea paragraf,
având în vedere recomandarea Comisiei Europene,
întrucât:
(1)

La 22 iunie 2018, Consiliul a decis, în conformitate cu articolul 121 alineatul (4) din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), că în România exista o abatere semnificativă constatată de la traiectoria de
ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu de – 1 % din PIB.

(2)

Având în vedere abaterea semnificativă stabilită, la 22 iunie 2018, Consiliul a adresat României o recomandare (2)
prin care această țară era invitată să ia măsurile necesare pentru a se asigura că rata de creștere nominală
a cheltuielilor publice primare nete (3) nu depășește 3,3 % în 2018 și 5,1 % în 2019, ceea ce corespunde unei
ajustări structurale anuale de 0,8 % din PIB în fiecare an. Consiliul a recomandat totodată României să utilizeze
toate veniturile excepționale pentru reducerea deficitului, în timp ce măsurile de consolidare bugetară urmau să
asigure o îmbunătățire durabilă a soldului structural al bugetului general într-o manieră favorabilă creșterii.
Consiliul a stabilit data de 15 octombrie 2018 ca termen până la care România trebuia să prezinte un raport
privind măsurile luate în urma respectivei recomandări.

(3)

În perioada 27-28 septembrie 2018, Comisia a efectuat o misiune de supraveghere consolidată în România, în
vederea monitorizării la fața locului în conformitate cu articolul -11 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1466/97 al Consiliului. După ce a transmis constatările sale provizorii autorităților române pentru observații,
Comisia a prezentat constatările sale Consiliului la 21 noiembrie 2018. Ulterior, aceste constatări au fost făcute
publice. Raportul Comisiei a constatat că autoritățile române mențin ținta de deficit global pentru 2018 de puțin
sub 3 % din PIB și, prin urmare, nu intenționează să ia măsuri în urma Recomandării Consiliului din 22 iunie
2018. În 2019, guvernul intenționează să reducă deficitul global la 2,38 % din PIB, însă măsurile nu au fost încă
precizate.

(4)

La 16 octombrie 2018, autoritățile române au prezentat un raport privind măsurile luate ca răspuns la
Recomandarea Consiliului din 22 iunie 2018 (4). În raportul lor, autoritățile au reiterat faptul că ținta pentru
2018 rămâne un deficit global de 2,96 % din PIB. Pentru 2019, autoritățile vizează un deficit de 2,38 % din PIB.
Raportul nu menționează noi măsuri pentru 2018. Pentru 2019, raportul se bazează pe limitarea cheltuielilor
legate de remunerarea angajaților și de bunuri și servicii, fără ca această intenție să fie susținută de măsuri
suficient de detaliate și adoptate sau cel puțin anunțate în mod credibil. În ceea ce privește veniturile, raportul
menționează o prelungire a măsurilor deja existente și anumite acțiuni care vizează creșterea gradului de
respectare a obligațiilor fiscale. În ansamblu, impactul bugetar al măsurilor raportate este inferior cerinței
prevăzute în Recomandarea Consiliului din 22 iunie 2018.

(1) JO L 209, 2.8.1997, p. 1.
(2) Recomandarea Consiliului din 22 iunie 2018 în scopul corectării abaterii semnificative constatate de la traiectoria de ajustare în vederea
atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu în România (JO C 223, 27.6.2018, p. 3).
(3) Cheltuielile publice primare nete reprezintă cheltuielile publice totale minus cheltuielile cu dobânzile, cheltuielile cu programele Uniunii
care sunt acoperite integral din fondurile Uniunii și modificările nediscreționare ale cheltuielilor cu indemnizațiile de șomaj. Formarea
brută de capital fix finanțată la nivel național este repartizată uniform de-a lungul unei perioade de patru ani. Se iau în calcul și măsurile
discreționare privind veniturile sau creșterile veniturilor impuse prin lege. Măsurile cu caracter excepțional (one-off), atât pe partea de
venituri, cât și pe partea de cheltuieli, sunt compensate.
(4) Disponibil la adresa http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13279-2018-INIT/en/pdf
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(5)

Pe baza previziunilor Comisiei din toamna anului 2018, creșterea cheltuielilor publice primare nete în 2018 va fi
de 11,3 %, cu mult peste criteriul de referință privind cheltuielile, de 3,3 %. Se preconizează că soldul structural
va rămâne, în linii mari, stabil în 2018, la 3,3 % din PIB. Prin urmare, ambele criterii indică un risc de abatere de
la ajustarea recomandată. Criteriul de referință privind cheltuielile indică o abatere de 2,3 % din PIB. Soldul
structural confirmă această interpretare, indicând o abatere mai mică, de 0,8 % din PIB. Soldul structural este
influențat pozitiv de un deflator PIB semnificativ mai ridicat și de o estimare punctuală mai ridicată a creșterii
PIB-ului potențial în comparație cu media pe termen mediu care stă la baza criteriului de referință privind
cheltuielile. Acest impact este parțial compensat de impactul unei creșteri a investițiilor publice, care este atenuat
în cadrul criteriului de referință privind cheltuielile. Ca atare, evaluarea globală confirmă abaterea cu o marjă
largă de la ajustarea recomandată de Consiliu.

(6)

În 2019, pe baza previziunilor Comisiei din toamna anului 2018, creșterea cheltuielilor publice nominale, fără
măsurile discreționare privind veniturile și măsurile cu caracter excepțional, va fi de 7,5 %, cu mult peste criteriul
de referință privind cheltuielile de 5,1 % (o abatere de 0,7 % din PIB de la ajustarea recomandată). Soldul
structural va scădea cu 0,1 % din PIB, atingând un deficit de 3,4 % (abatere de 0,9 % din PIB). Prin urmare,
întrucât ambele criterii indică o abatere de la ajustarea necesară într-o măsură similară în 2019, evaluarea globală
confirmă abaterea de la ajustarea recomandată de Consiliu.

(7)

Pe lângă aceasta, previziunile Comisiei din toamna anului 2018 estimează un deficit public de 3,3 % în 2018 și
de 3,4 % în 2019, cifre care depășesc valoarea de referință de 3 % din PIB prevăzută în tratat.

(8)

Aceste constatări conduc la concluzia că răspunsul României la Recomandarea Consiliului din 22 iunie 2018 este
insuficient. Efortul bugetar nu asigură faptul că rata de creștere nominală a cheltuielilor publice primare nete nu
depășește 3,3 % în 2018 și 5,1 % în 2019, ceea ce corespunde unei ajustări structurale anuale de 0,8 % din PIB în
fiecare an,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
România nu a luat măsuri eficace ca răspuns la Recomandarea Consiliului din 22 iunie 2018.
Articolul 2
Prezenta decizie se adresează României.

Adoptată la Bruxelles, 4 decembrie 2018.
Pentru Consiliu
Președintele
H. LÖGER
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/2021 A COMISIEI
din 17 decembrie 2018
de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/348 în ceea ce privește coerența
obiectivelor revizuite în domeniul de performanță-cheie al rentabilității, incluse în planurile
naționale revizuite sau în planurile revizuite ale blocurilor funcționale de spațiu aerian prezentate
de Portugalia și de România
[notificată cu numărul C(2018) 8489]
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de
stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulament-cadru) (1), în special articolul 11 alineatul (3)
litera (c),
având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de instituire a unui
sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea (2), în special articolul 14
alineatul (2),
întrucât:
(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2004, statele membre trebuie să adopte planuri naționale sau
planuri ale blocurilor funcționale de spațiu aerian (Functional Airspace Block, „FAB”), incluzând obiective naționale
obligatorii sau obiective la nivelul FAB-urilor, care să asigure coerența cu obiectivele de performanță la nivelul
Uniunii. Regulamentul (CE) nr. 549/2004 prevede, totodată, obligația Comisiei de a evalua coerența obiectivelor
respective pe baza criteriilor de evaluare menționate la articolul 11 alineatul (6) litera (d) din regulamentul
respectiv. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei prevede norme detaliate în acest
sens.

(2)

În urma evaluării planurilor de performanță, Comisia a adoptat Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/348 (3),
care stabilea, printre altele, că obiectivele locale ale Portugaliei și României în domeniul de performanță-cheie al
rentabilității, incluse în planul de performanță al South-West FAB, respectiv al Danube FAB, erau în concordanță
cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de-a doua perioadă de referință (2015-2019).

(3)

Ulterior, Comisia a adoptat Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1782 (4) de permitere a revizuirii obiectivelor
României și Portugaliei în domeniul de performanță-cheie al rentabilității pentru anii 2018 și 2019 pentru
serviciile de navigație aeriană, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare
(UE) nr. 390/2013.

(4)

Pe această bază, Portugalia și România și-au revizuit, fiecare, obiectivele respective și și-au modificat planurile de
performanță în consecință.

(5)

Documentația prezentată de Portugalia și de România a fost evaluată de organismul de evaluare a performanței
(OEP) care asistă Comisia în implementarea sistemului de performanță în temeiul articolului 3 din Regulamentul
de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013. Raportul OEP privind evaluarea obiectivelor revizuite pentru Portugalia
a fost prezentat Comisiei la 20 septembrie 2018 și actualizat la 12 octombrie 2018.

(6)

Raportul OEP privind evaluarea obiectivelor revizuite pentru România a fost prezentat Comisiei la 16 octombrie
2018.

(1) JO L 96, 31.3.2004, p. 1.
(2) JO L 128, 9.5.2013, p. 1.
(3) Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/348 a Comisiei din 2 martie 2015 privind coerența anumitor obiective incluse în planurile
naționale sau în planurile blocurilor funcționale de spațiu aerian, prezentate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al
Parlamentului European și al Consiliului, cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de-a doua perioadă de referință
(JO L 60, 4.3.2015, p. 55).
(4) Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1782 a Comisiei din 15 noiembrie 2018 de permitere a revizuirii obiectivelor României și
Portugaliei în domeniul de performanță-cheie al rentabilității pentru anii 2018 și 2019 pentru serviciile de navigație aeriană, în
conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 390/2013 al Comisiei (JO L 292, 19.11.2018, p. 4).
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(7)

Comisia a evaluat planurile modificate respective, în special obiectivele revizuite, în conformitate cu articolul 14
din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013, ținând cont de documentația primită și de rapoartele
OEP. Coerența obiectivelor din domeniul de performanță-cheie al rentabilității, exprimate în costuri unitare
determinate pentru serviciile de rută și serviciile de navigație aeriană terminală, cu obiectivele de la nivelul
Uniunii a fost evaluată în conformitate cu principiile prevăzute la punctul 5 coroborat cu punctul 1 din anexa IV
la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013. Comisia a ținut cont, în particular, de evoluția
costurilor unitare determinate pentru serviciile de rută pe parcursul celei de-a doua perioade de referință, în
raport cu reducerea urmărită de 3,3 % în medie pe an, și pe parcursul perioadei combinate formate din prima și
din a doua perioadă de referință (2012-2019), în raport cu reducerea urmărită de 1,7 % în medie pe an. De
asemenea, ea a ținut cont și de nivelul costurilor unitare determinate pentru serviciile de rută în comparație cu
statele membre cu un mediu economic și operațional similar.

(8)

În ceea ce privește Portugalia, evaluarea a arătat că obiectivele revizuite se bazează pe o reducere planificată de
2 % în medie pe an a costurilor sale unitare determinate pentru serviciile de rută, pe parcursul celei de-a doua
perioade de referință. Aceasta se situează sub reducerea urmărită a costurilor unitare medii determinate pentru
serviciile de rută la nivelul Uniunii pe parcursul perioadei respective. Cu toate acestea, obiectivul revizuit al
Portugaliei pentru 2019 se bazează pe costuri unitare determinate planificate pentru serviciile de rută care sunt
semnificativ mai scăzute (– 30 %) decât costurile unitare medii determinate pentru serviciile de rută ale statelor
membre care au un mediu economic și operațional similar cu cel al Portugaliei. Pe parcursul perioadei combinate
formate din prima și din a doua perioadă de referință, costurile unitare determinate planificate pentru serviciile
de rută scad într-un ritm semnificativ mai ridicat (– 4 %) decât obiectivul la nivelul Uniunii. Prin urmare, Comisia
consideră că obiectivele revizuite ale Portugaliei pentru anii 2018 și 2019 sunt coerente cu obiectivele la nivelul
Uniunii în domeniul de performanță-cheie al rentabilității pentru cea de-a doua perioadă de referință.

(9)

În ceea ce privește România, evaluarea a arătat că obiectivele revizuite se bazează pe o reducere planificată de
3,2 % în medie pe an a costurilor sale unitare determinate pentru serviciile de rută, pe parcursul celei de-a doua
perioade de referință. Aceasta se situează ușor sub reducerea urmărită a costurilor unitare medii determinate
pentru serviciile de rută la nivelul Uniunii pe parcursul perioadei respective. Obiectivul revizuit al României
pentru 2019 se bazează pe costuri unitare determinate planificate pentru serviciile de rută care sunt mai scăzute
(– 1,5 %) decât costurile unitare medii determinate pentru serviciile de rută ale statelor membre care au un mediu
economic și operațional similar cu cel al României. Pe parcursul perioadei combinate formate din prima și din
a doua perioadă de referință, costurile unitare determinate planificate pentru serviciile de rută scad în același ritm
(– 1,7 %) ca obiectivul de la nivelul Uniunii. Prin urmare, Comisia consideră că obiectivele revizuite ale României
pentru anii 2018 și 2019 sunt coerente cu obiectivele la nivelul Uniunii în domeniul de performanță-cheie al
rentabilității pentru cea de-a doua perioadă de referință.

(10)

În consecință, Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/348 ar trebui să fie modificată pentru a se ține seama de
obiectivele revizuite ale Portugaliei și României,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/348 se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 17 decembrie 2018.
Pentru Comisie
Violeta BULC

Membru al Comisiei
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ANEXĂ

„ ANEXĂ
Obiectivele de performanță în domeniile de performanță-cheie ale siguranței, mediului, capacității
și rentabilității, incluse în planurile naționale sau în planurile blocurilor funcționale de spațiu
aerian prezentate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 549/2004, care sunt considerate a fi coerente
cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de referință
DOMENIUL DE PERFORMANȚĂ-CHEIE AL SIGURANȚEI

Eficacitatea managementului siguranței (Effectiveness of Safety Management, EOSM) și aplicarea
clasificării în funcție de gravitate bazate pe metodologia instrumentului de analiză a riscurilor (Risk
Analysis Tool, RAT)
STAT MEMBRU

FAB

EOSM
STAT
Nivel

ATM la nivelul solului % (RAT)

ANSP
Nivel
SC

Alte
MO

2017
SMI

ATM la nivel global % (RAT)

2019

RI-uri ATM-S

2017

2019

SMI

RI-uri ATM-S

SMI

RI-uri ATM-S

SMI

RI-uri ATM-S

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

80

80

80

80

80

100

Austria
Croația
Cehia
FAB CE

C

D

D

94,17 93,33

UK - IR

C

C

D

80

80

80

100

100

100

FAB EC

C

C

D

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

100

100

≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80

100

Baltic

C

C

D

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

100

100

≥ 80 ≥ 80 ≥ 80

Blue
Med

C

C

D

80

80

80

100

100

100

Ungaria
Slovacia
Slovenia
Irlanda
Regatul Unit
Belgia/Lux
Franța
Germania
Țările de Jos
[Elveția]
Polonia
90

90

100

95

95

100

Lituania
Cipru
Grecia
Italia
Malta

80

80

80
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FAB

EOSM
STAT
Nivel
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ATM la nivelul solului % (RAT)

ANSP
Nivel

2017

SC

Alte
MO

SMI

ATM la nivel global % (RAT)

2019

RI-uri ATM-S

2017

SMI

RI-uri ATM-S

SMI

2019

RI-uri ATM-S

SMI

RI-uri ATM-S

Bulgaria
Danube

C

C

D

90

90

80

100

100

100

80

85

80

90

90

100

DK - SE

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

NEFAB

C

C

D

95

95

85

100

100

100

90

90

85

100

100

100

SW

C

D

D

90

90

90

100

100

100

80

80

90

80

80

100

România
Danemarca
Suedia
Estonia
Finlanda
Letonia
[Norvegia]
Portugalia
Spania

Abrevieri:
„SC”:

Obiectivul de management „cultura siguranței” (Safety Culture, SC), astfel cum este menționat la punctul 1.1
litera (a) din secțiunea 2 a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013

„alte MO”: Alte obiective de management (Management Objectives, MO) decât „cultura siguranței”, astfel cum sunt
enumerate la punctul 1.1 litera (a) din secțiunea 2 a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 390/2013
„RI”:

Pătrunderi neautorizate pe pistă (Runway Incursions, RI)

„SMI”:

Nerespectarea distanțelor minime de separare (Separation Minima Infringements, SMI)

„ATM-S”:

Evenimente specifice ATM (ATM-Specific occurrences, ATM-S)

DOMENIUL DE PERFORMANȚĂ-CHEIE AL MEDIULUI

Eficiența zborului orizontal pe rută corespunzătoare traiectoriei efective
OBIECTIVUL DE MEDIU AL FAB (%)
STAT MEMBRU

FAB
2019

Austria
Croația
Cehia
FAB CE
Ungaria
Slovacia
Slovenia

1,81
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OBIECTIVUL DE MEDIU AL FAB (%)

STAT MEMBRU

FAB
2019

Irlanda
UK - IR

2,99

FAB EC

2,96

Baltic

1,36

Blue Med

2,45

Danube

1,37

DK - SE

1,19

NEFAB

1,22

SW

3,28

Regatul Unit
Belgia/Lux
Franța
Germania
Țările de Jos
[Elveția]
Polonia
Lituania
Cipru
Grecia
Italia
Malta
Bulgaria
România
Danemarca
Suedia
Estonia
Finlanda
Letonia
[Norvegia]
Portugalia
Spania

DOMENIUL DE PERFORMANȚĂ-CHEIE AL CAPACITĂȚII

Întârzierea în managementul fluxului de trafic aerian (ATFM) pe rută, în min./zbor
OBIECTIV FAB DE CAPACITATE PE RUTĂ
STAT MEMBRU

FAB
2015

2016

2017

2018

2019

UK - IR

0,25

0,26

0,26

0,26

0,26

Baltic

0,21

0,21

0,21

0,22

0,22

Irlanda
Regatul Unit
Polonia
Lituania
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OBIECTIV FAB DE CAPACITATE PE RUTĂ
STAT MEMBRU

FAB
2015

2016

2017

2018

2019

DK - SE

0,10

0,10

0,10

0,09

0,09

NEFAB

0,12

0,12

0,13

0,13

0,13

Danemarca
Suedia
Estonia
Finlanda
Letonia
[Norvegia]

DOMENIUL DE PERFORMANȚĂ-CHEIE AL RENTABILITĂȚII

Legendă:
Cheie

Post

Unități

(A)

Totalul costurilor determinate pentru serviciile de (în termeni nominali și în moneda națională)
rută

(B)

Rata inflației

(%)

(C)

Indicele inflației

(100 = 2009)

(D)

Totalul costurilor determinate pentru serviciile de (în prețuri reale din 2009 și în moneda națională)
rută

(E)

Totalul unităților de servicii de rută

(F)

Costul unitar determinat (DUC) pentru serviciile de (în prețuri reale din 2009 și în moneda națională)
rută

(TSU)

BALTIC FAB

Zonă tarifară: Lituania – Monedă: EUR
2015

2016

2017

2018

2019

(A)

23 316 993

23 342 321

24 186 978

25 093 574

25 748 766

(B)

1,7 %

2,2 %

2,5 %

2,2 %

2,2 %

(C)

112,9

115,4

118,4

121,0

123,7

(D)

20 652 919

20 223 855

20 434 886

20 737 566

20 814 037

(E)

490 928

508 601

524 877

541 672

559 548

(F)

42,07

39,76

38,93

38,28

37,20

Zonă tarifară: Polonia – Monedă: PLN
2015

2016

2017

2018

2019

(A)

658 592 342

687 375 337

807 874 605

840 660 505

795 098 157

(B)

2,4 %

2,5 %

1,1 %

1,9 %

2,4 %

(C)

115,9

118,7

111,3

113,4

116,1
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2015

2016

2017

2018

2019

(D)

568 474 758

578 848 069

725 678 008

741 339 221

685 060 982

(E)

4 362 840

4 544 000

4 299 929

4 419 000

4 560 000

(F)

130,30

127,39

168,77

167,76

150,23

BLUE MED FAB

Zonă tarifară: Cipru – Monedă: EUR
2015

2016

2017

2018

2019

(A)

52 708 045

53 598 493

55 916 691

57 610 277

59 360 816

(B)

1,6 %

1,7 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

(C)

112,9

114,8

116,8

118,9

121,3

(D)

46 681 639

46 676 772

47 881 610

48 459 560

48 952 987

(E)

1 395 081

1 425 773

1 457 140

1 489 197

1 521 959

(F)

33,46

32,74

32,86

32,54

32,16

Zonă tarifară: Grecia – Monedă: EUR
2015

2016

2017

2018

2019

(A)

147 841 464

151 226 557

155 317 991

156 939 780

164 629 376

(B)

0,3 %

1,1 %

1,2 %

1,3 %

1,6 %

(C)

107,9

109,1

110,4

111,8

113,6

(D)

136 958 572

138 630 543

140 635 901

140 350 008

144 936 752

(E)

4 231 888

4 318 281

4 404 929

4 492 622

4 599 834

(F)

32,36

32,10

31,93

31,24

31,51

Zonă tarifară: Malta – Monedă: EUR
2015

2016

2017

2018

2019

(A)

17 736 060

19 082 057

20 694 940

21 720 523

22 752 314

(B)

1,7 %

1,8 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(C)

111,9

114,0

115,9

117,9

119,9

(D)

15 844 908

16 745 957

17 857 802

18 429 483

18 982 242

(E)

609 000

621 000

880 000

933 000

990 000

(F)

26,02

26,97

20,29

19,75

19,17
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DANUBE FAB

Zonă tarifară: Bulgaria – Monedă: BGN
2015

2016

2017

2018

2019

(A)

166 771 377

172 805 739

219 350 068

228 283 095

232 773 544

(B)

0,9 %

1,8 %

1,1 %

1,2 %

1,4 %

(C)

110,1

112,1

106,9

108,1

109,7

(D)

151 495 007

154 219 178

205 254 233

211 080 244

212 260 655

(E)

2 627 000

2 667 000

3 439 000

3 611 824

3 745 039

(F)

57,67

57,82

59,68

58,44

56,68

Zonă tarifară: România – Monedă: RON
2015

2016

2017

2018

2019

(A)

690 507 397

704 650 329

718 659 958

848 257 273

859 757 273

(B)

3,1 %

3,0 %

2,8 %

4,7 %

3,1 %

(C)

126,9

130,7

134,4

126,6

130,5

(D)

543 963 841

538 937 162

534 681 066

670 078 574

658 908 133

(E)

4 012 887

4 117 019

4 219 063

5 075 000

5 222 000

(F)

135,55

130,90

126,73

132,04

126,18

DENMARK-SWEDEN FAB

Zonă tarifară: Danemarca – Monedă: DKK
2015

2016

2017

2018

2019

(A)

726 872 134

724 495 393

735 983 926

749 032 040

750 157 741

(B)

1,8 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

(C)

111,6

114,1

116,6

119,1

121,8

(D)

651 263 654

635 160 606

631 342 985

628 704 443

616 095 213

(E)

1 553 000

1 571 000

1 589 000

1 608 000

1 628 000

(F)

419,36

404,30

397,32

390,99

378,44

Zonă tarifară: Suedia – Monedă: SEK
2015

2016

2017

2018

2019

(A)

1 951 544 485

1 974 263 091

1 970 314 688

1 964 628 986

1 958 887 595

(B)

1,6 %

2,4 %

2,1 %

2,0 %

2,0 %

(C)

106,1

108,6

110,9

113,1

115,4

(D)

1 840 204 091

1 817 994 673

1 777 040 937

1 737 169 570

1 698 130 296

(E)

3 257 000

3 303 000

3 341 000

3 383 000

3 425 000

(F)

565,00

550,41

531,89

513,50

495,80
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FAB CE

Zonă tarifară: Croația – Monedă: HRK
2015

2016

2017

2018

2019

(A)

670 066 531

687 516 987

691 440 691

687 394 177

674 346 800

(B)

0,2 %

1,0 %

1,5 %

2,5 %

2,5 %

(C)

109,2

110,4

112,0

114,8

117,7

(D)

613 414 184

622 991 131

617 287 272

598 707 050

573 017 597

(E)

1 763 000

1 783 000

1 808 000

1 863 185

1 926 787

(F)

347,94

349,41

341,42

321,34

297,40

Zonă tarifară: Cehia – Monedă: CZK
2015

2016

2017

2018

2019

(A)

3 022 287 900

3 087 882 700

3 126 037 100

3 149 817 800

3 102 014 900

(B)

1,9 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

(C)

111,5

113,7

116,0

118,3

120,7

(D)

2 710 775 667

2 715 303 433

2 694 955 079

2 662 212 166

2 570 401 338

(E)

2 548 000

2 637 000

2 717 000

2 795 000

2 881 000

(F)

1 063,88

1 029,69

991,89

952,49

892,19

Zonă tarifară: Ungaria – Monedă: HUF
2015

2016

2017

2018

2019

(A)

28 133 097 383

29 114 984 951

29 632 945 277

30 406 204 408

31 345 254 629

(B)

1,8 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

(C)

119,3

122,8

126,5

130,3

134,2

(D)

23 587 547 923

23 699 795 100

23 418 852 735

23 330 056 076

23 350 067 982

(E)

2 457 201

2 364 165

2 413 812

2 453 639

2 512 526

(F)

9 599,36

10 024,60

9 702,02

9 508,35

9 293,46

Zonă tarifară: Slovenia – Monedă: EUR
2015

2016

2017

2018

2019

(A)

32 094 283

33 168 798

33 870 218

34 392 801

35 029 005

(B)

1,6 %

2,1 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

(C)

111,9

114,3

116,5

118,8

121,2

(D)

28 675 840

29 018 678

29 079 819

28 949 500

28 906 876

(E)

481 500

499 637

514 217

529 770

546 470

(F)

59,56

58,08

56,55

54,65

52,90
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NEFAB

Zonă tarifară: Estonia – Monedă: EUR
2015

2016

2017

2018

2019

(A)

23 098 175

24 757 151

25 985 553

27 073 003

28 182 980

(B)

3,0 %

3,1 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

(C)

123,3

127,1

130,9

134,8

138,9

(D)

18 739 585

19 481 586

19 852 645

20 081 013

20 295 459

(E)

774 641

801 575

827 117

855 350

885 643

(F)

24,19

24,30

24,00

23,48

22,92

Zonă tarifară: Finlanda – Monedă: EUR
2015

2016

2017

2018

2019

(A)

45 050 000

45 596 000

46 064 000

46 321 000

46 468 000

(B)

1,5 %

1,7 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

(C)

114,4

116,4

118,6

121,0

123,4

(D)

39 368 663

39 179 750

38 843 860

38 294 684

37 662 953

(E)

792 600

812 000

827 000

843 000

861 000

(F)

49,67

48,25

46,97

45,43

43,74

Zonă tarifară: Letonia – Monedă: EUR
2015

2016

2017

2018

2019

(A)

22 680 662

23 118 000

23 902 000

24 692 818

25 534 000

(B)

2,5 %

2,3 %

2,3 %

2,3 %

2,3 %

(C)

109,7

112,2

114,8

117,4

120,1

(D)

20 683 885

20 603 685

20 823 477

21 028 777

21 256 247

(E)

802 000

824 000

844 000

867 000

890 000

(F)

25,79

25,00

24,67

24,25

23,88

SW FAB

Zonă tarifară: Portugalia – Monedă: EUR
2015

2016

2017

2018

2019

(A)

111 331 252

117 112 878

121 117 127

133 551 913

137 314 735

(B)

1,2 %

1,5 %

1,5 %

1,6 %

1,6 %

(C)

110,5

112,2

113,8

112,9

114,7

(D)

100 758 704

104 424 905

106 399 345

118 261 552

119 678 710

(E)

3 095 250

3 104 536

3 122 232

3 895 148

4 077 832

(F)

32,55

33,64

34,08

30,36

29,35
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SPANIA

Zonă tarifară: Spania continentală – Monedă: EUR
2015

2016

2017

2018

2019

(A)

620 443 569

622 072 583

622 240 962

625 580 952

627 777 294

(B)

0,8 %

0,9 %

1,0 %

1,0 %

1,1 %

(C)

110,6

111,6

112,7

113,9

115,1

(D)

561 172 369

557 638 172

552 025 959

549 379 889

545 563 910

(E)

8 880 000

8 936 000

9 018 000

9 128 000

9 238 000

(F)

63,20

62,40

61,21

60,19

59,06

Zonă tarifară: Spania Insulele Canare – Monedă: EUR
2015

2016

2017

2018

2019

(A)

98 528 223

98 750 683

99 003 882

98 495 359

98 326 935

(B)

0,8 %

0,9 %

1,0 %

1,0 %

1,1 %

(C)

110,6

111,6

112,7

113,9

115,1

(D)

89 115 786

88 522 066

87 832 072

86 497 790

85 450 091

(E)

1 531 000

1 528 000

1 531 000

1 537 000

1 543 000

(F)

58,21

57,93

57,37

56,28

55,38

UK-IR FAB

Zonă tarifară: Irlanda – Monedă: EUR
2015

2016

2017

2018

2019

(A)

118 046 200

121 386 700

125 595 100

129 364 400

130 778 800

(B)

1,1 %

1,2 %

1,4 %

1,7 %

1,7 %

(C)

103,7

105,0

106,4

108,2

110,1

(D)

113 811 728

115 644 664

118 001 964

119 511 684

118 798 780

(E)

4 000 000

4 049 624

4 113 288

4 184 878

4 262 135

(F)

28,45

28,56

28,69

28,56

27,87

Zonă tarifară: Regatul Unit – Monedă: GPB
2015

2016

2017

2018

2019

(A)

686 348 218

687 119 724

690 004 230

682 569 359

673 089 111

(B)

1,9 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

(C)

118,2

120,5

122,9

125,3

127,8

(D)

580 582 809

570 397 867

561 561 156

544 617 914

526 523 219

(E)

10 244 000

10 435 000

10 583 000

10 758 000

10 940 000

(F)

56,68

54,66

53,06

50,62

48,13”
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DECIZIA (UE) 2018/2022 A COMISIEI
din 17 decembrie 2018
de întocmire a unei liste de experți calificați pentru comisiile pentru soluționarea contestațiilor ale
Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate
[notificată cu numărul C(2018) 8561]
(Numai textul în limba engleză este autentic)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind
Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (1), în special
articolul 55 alineatul (3) litera (a),
întrucât:
(1)

Regulamentul (UE) 2016/796 conferă Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate („agenția”) competența de
a lua decizii individuale în domeniul autorizării vehiculelor, al certificării siguranței și al asigurării unei puneri în
aplicare armonizate a Sistemului european de management al traficului feroviar („ERTMS”) terestru. El instituie, de
asemenea, comisii pentru soluționarea contestațiilor, la care se pot depune contestații privind respectivele decizii
individuale.

(2)

La 25 mai 2018, Comisia a publicat pe site-ul web al Direcției Generale Mobilitate și Transporturi o cerere de
exprimare a interesului al cărei termen de depunere a candidaturilor era 30 iunie 2018. 46 de candidați au dat
curs acestei cereri.

(3)

Comisia a evaluat candidaturile pe baza criteriilor specificate în cererea de exprimare a interesului. Printre acestea
se numărau criteriile de eligibilitate, criteriile privind capacitatea tehnică și profesională, cerințele în materie de
cunoștințe și criteriile privind domeniile care fac obiectul deciziilor Agenției, și anume autorizarea vehiculelor,
eliberarea certificatelor unice de siguranță și ERTMS. Pentru a se evita eventualele conflicte de interese, candidații
care lucraseră anterior în cadrul Agenției pentru o perioadă de până la doi ani au fost excluși din procedura de
selecție. În urma evaluării candidaturilor, 40 de candidați au fost selecționați ca experți calificați pentru comisiile
pentru soluționarea contestațiilor și au fost incluși pe listă,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Lista experților calificați pentru comisiile pentru soluționarea contestațiilor este prevăzută în anexă.
Articolul 2
Prezenta decizie se adresează președintelui consiliului de administrație al Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate.
Articolul 3
Direcția Generală Mobilitate și Transporturi informează candidații cu privire la rezultatul procedurii de selecție.

Adoptată la Bruxelles, 17 decembrie 2018.
Pentru Comisie
Violeta BULC

Membru al Comisiei

(1) JO L 138, 26.5.2016, p. 1.
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ANEXĂ

LISTA EXPERȚILOR CALIFICAȚI PENTRU COMISIILE PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR ALE
AGENȚIEI UNIUNII EUROPENE PENTRU CĂILE FERATE

Nume
(în ordine alfabetică)

Filip ADAMKIEWICZ
Ulrik BERGMAN
Alain BERTRAND
Denis BIASIN
Daniele BOZZOLO
Angelo Carlo CHIAPPINI
Monika CHRAPUSTA
Katarzyna CHRUZIK
Carole COUNE
Gilles DALMAS
Alessio GAGGELLI
Johannes GRÄBER
Marzena GRABOŃ -CHAŁUPCZAK
Luca Maria GRANIERI
Patrizio GRILLO
Joaquim José Martins GUERRA
Stefano GUIDI
Przemysław ILCZUK
Adam JABŁOŃSKI
Marek JABŁOŃSKI
Konstantinos KAPETANIDIS
Philippe LALUC
Dariusz LISZEWSKI
Joanna MARCINKOWSKA
Maciej MICHNEJ
Juha PIIRONEN
Witold PORANKIEWICZ
Frank Bernhard PTOK
Daniela RANDT
Renato RE

19.12.2018
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Nume
(în ordine alfabetică)

Gabriele RIDOLFI
Friederike ROER
Kaisa SAINIO
Jean-Baptiste SIMONNET
Andreas THOMASCH
Ad TOET
Une Elina TYYNILÄ
Rob VAN DER BURG
Marcel VERSLYPE
Marcin ZALEWSKI
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/2023 A COMISIEI
din 17 decembrie 2018
privind modificarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1984 de stabilire, în conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind gazele
fluorurate cu efect de seră, a valorilor de referință în ceea ce privește valorile de referință
aplicabile, în perioada cuprinsă între 30 martie 2019 și 31 decembrie 2020, producătorilor sau
importatorilor stabiliți în Regatul Unit care au introdus hidrofluorcarburi în mod legal pe piață
începând cu 1 ianuarie 2015, astfel cum s-a raportat în conformitate cu acest regulament
[notificată cu numărul C(2018) 8801]
(Numai textul în limba engleză este autentic)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind
gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006 (1), în special articolul 16
alineatul (3),
întrucât:
(1)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 517/2014, introducerea pe piața Uniunii a cel puțin 100 de tone de
echivalent CO2 de hidrofluorcarburi pe an de către producători sau importatori este supusă unor limite
cantitative pentru a se asigura reducerea lor progresivă.

(2)

În temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014, limitele cantitative (cotele) se calculează în funcție
de valorile de referință stabilite de Comisie pe baza mediei cantităților anuale de hidrofluorcarburi cu privire la
care producătorii sau importatorii au raportat, în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014, că
le-au introdus în mod legal pe piață începând cu 1 ianuarie 2015 până în prezent, excluzând cantitățile de
hidrofluorcarburi pentru utilizările menționate la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014
în cursul aceleiași perioade, pe baza datelor disponibile, în conformitate cu anexa V la respectivul regulament.

(3)

În conformitate cu articolul 16 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014, cotele de hidrofluorcarburi
sunt alocate, astfel cum se prevede în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1984 a Comisiei (2),
producătorilor sau importatorilor care sunt stabiliți în Uniune sau importatorilor din țări terțe care au mandatat
un reprezentant unic stabilit în Uniune, astfel cum figurează în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE)
2017/1984.

(4)

Având în vedere notificarea efectuată în temeiul articolului 50 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
de către Regatul Unit și pentru a se asigura că valorile de referință și cotele pentru producătorii și importatorii
stabiliți în Regatul Unit reflectă introducerea în mod legal de hidrofluorcarburi pe piața Uniunii cu 27 de state
membre, după retragerea Regatului Unit, ar trebui să se recalculeze, pentru aceste întreprinderi, valorile de
referință pentru 2019, pentru perioada de după retragerea de la 30 martie 2019.

(5)

Pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 29 martie 2019, valorile de referință stabilite în Decizia de punere în
aplicare (UE) 2017/1984 ar trebui să rămână valabile și să se aplice în continuare. Pentru stabilirea cotei pentru
producătorii și importatorii stabiliți în Regatul Unit, valorile de referință pentru perioada de până la 29 martie,
inclusiv această dată și perioada ulterioară, vor fi ponderate în funcție de numărul de zile corespunzător perioadei
din 2019 în care Regatul Unit este stat membru al Uniunii.

(6)

Pentru întreprinderile stabilite în Regatul Unit, valorile de referință nou-recalculate, stabilite în prezenta decizie, se
bazează pe datele suplimentare verificate, comunicate Comisiei de către întreprinderile respective, și completează
raportarea efectuată deja în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014, prin diferențierea între
hidrofluorcarburile introduse pe piață în Regatul Unit și cele introduse în Uniunea cu 27 de state membre. Pentru
întreprinderile care nu au prezentat date suplimentare, ar trebui să se presupună că toate hidrofluorcarburile au
fost introduse pe piață în Regatul Unit și nu ar trebui să se stabilească nicio valoare de referință.

(7)

Valorile de referință recalculate sunt stabilite pentru cazul în care dreptul Uniunii încetează să se aplice Regatului
Unit și pe teritoriul acestuia la 30 martie 2019.

(1) JO L 150, 20.5.2014, p. 195.
(2) Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1984 a Comisiei din 24 octombrie 2017 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră, a valorilor de referință pentru
perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018 și 31 decembrie 2020, pentru fiecare producător sau importator care a introdus hidrofluor
carburi în mod legal pe piață începând cu 1 ianuarie 2015, astfel cum s-a raportat în conformitate cu acest regulament (JO L 287,
4.11.2017, p. 4).
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Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 24 din
Regulamentul (UE) nr. 517/2014.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Pentru întreprinderile cărora li se adresează prezenta decizie și de la data la care dreptul Uniunii încetează să se aplice
Regatului Unit și pe teritoriul acestuia, valoarea de referință în cauză din anexa la Decizia de punere în aplicare (UE)
2017/1984 se înlocuiește cu valoarea de referință stabilită în anexa la prezenta decizie sau întreprinderea este eliminată
din anexă, astfel cum se specifică în anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Prezenta decizie se adresează următoarelor întreprinderi:
Numărul de
înregistrare pe
Portalul privind
gazele fluoru
rate cu efect de
seră

Întreprinderea

Numărul de
înregistrare pe
Portalul privind
gazele fluoru
rate cu efect de
seră

Întreprinderea

9401

A-Gas (UK) Ltd
Banyard Road, Portbury West
Bristol BS20 7XH
Regatul Unit

9692

Daikin Airconditioning UK Ltd.
The Heights – Brooklands
Weybridge – Surrey KT13 0NY
Regatul Unit

16310

A-Gas Electronic Materials Limited
Unit 3, IO Center
Rugby CV21 1TW
Regatul Unit

9711

Dean & Wood Limited
15 Bruntcliffe Avenue, Leeds 27
Industrial Estate
Morley, Leeds LS27 0LL
Regatul Unit

9590

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

9761

EUROCHEM (SE) LTDS.
40 Southernwood Rise
Folkstone, Kent CT20 3NW
Regatul Unit

9763

Fenix Fluor Limited
Rocksavage Site
Runcorn, Cheshire WA7 4JE
Regatul Unit

9769

Fireboy Xintex Ltd.
10 Holton Road
Holton Heath Ind. EstatePoole, Dorset
BH16 6LT
Regatul Unit

14063

Firetec Systems Ltd
Business Centre, Molly millars Lane 6
Wokingham RG412QZ
Regatul Unit

9789

Fujitsu General Limited

9605

American Pacific Corporation
reprezentată de:
Envigo Consulting Limited
Woolley Road
Alconbury, Cambridgeshire PE28 4HS
Regatul Unit

13985

9418

Apollo Scientific Ltd.
Whitefield Road
Stockport SK6 2QR
Regatul Unit
BOC Ltd UK
The Surrey Research Park,
10 Priestley Road
Guildford, Surrey GU2 7XY
Regatul Unit

reprezentată de:
9676

Coulstock & Plaice Ltd
Questor House
191 Hawley Road
DartfordKent DA1 1PU
Regatul Unit

Fujitsu General (U.K.) CO. Limited
Unit 330 Centennial Park
Centennial Avenue
Elstree, Herts
Regatul Unit
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FX FIRE AND SAFETY SOLUTIONS
LTD
Unit 3 Belvedere Business park
Crabtree Manorway South Belvedere
Da17 6ah
Regatul Unit

9857

Kidde Products Ltd
Mathisen Way
ColnbrookSlough SL3 0HB
Regatul Unit

9550

Gaspack Services Limited
Unit H1Gellihirion Industrial Estate
Pontypridd CF37 5SX
Regatul Unit

Macron Safety Systems (UK) Ltd
Burlingham House, Hewett Road
Gt Yarmouth NR31ONN
Regatul Unit

9475

General Traffic Ltd
Rutland Mill Adelaide Street Bolton
Bolton BL3 3NY
Regatul Unit

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

9916

Mitsubishi Electric Air Conditioning
Systems Europe Ltd
Nettlehill Road
Livingston EH54 5EQ
Regatul Unit

9810

Halon and Refrigerant Services Limited
Factory Road, Sandycroft
Deeside, Clwyd, Flintshire CH5 2QJ
Regatul Unit
9478

9545

Harp International Limited
GELLIHIRION INDUSTRIAL ESTATE
Pontypridd, Rhondda Cynon Taff CF37
5SX
Regatul Unit

National Refrigerants Ltd
6 Stanley Street
Liverpool L1 6AF
Regatul Unit

9967

H K Wentworth Ltd
Coalfield Way
Ashby de la Zouch LE65 1JR
Regatul Unit

Refrigerant Sales Ltd
6 Stanley Street
Liverpool L1 6AF
Regatul Unit

9558

IDS Refrigeration Ltd
Green Court, Kings Weston Lane
Avonmouth, Bristol BS11 8AZ
Regatul Unit

Refrigerant Solutions Limited
8 Murieston Road, Hale
Altrincham, Cheshire WA15 9ST
Regatul Unit

9976

J & E Hall Limited
Questor House, 191 Hawley Road
DartfordKent DA1 1PU
Regatul Unit

RPL Holdings Limited
8 Murieston Road
Hale, Altrincham WA15 9ST
Regatul Unit

9996

Sea-Fire Europe Ltd
Unity 2 Discovery Voyager Park
Portfield Road
Portsmouth PO2 5FN
Regatul Unit

10061

URW Refrigeration Wholesale Limited
15 Bruntcliffe Avenue, Leeds 27
Industrial Estate
Morley, Leeds LS27 0LL
Regatul Unit

13586

9829

9840

9842

J Reid Trading Limited
Factory Road, Sandycroft
Deeside, Clwyd, Flintshire CH5 2QJ
Regatul Unit

16356

K.P.PAPWORTH & SONS
Hall Farm, Conington
Cambridge CB23 4LR
Regatul Unit
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VACS Europe Limited
Budbrooke Point No 2
Budbrooke Industrial Estate
Budbrooke Road
Warwick CV34 5XH
Regatul Unit
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Waste Mixtures Limited
Murieston Road 8
Altrincham WA159ST
Regatul Unit

Adoptată la Bruxelles, 17 decembrie 2018.
Pentru Comisie
Miguel ARIAS CAÑETE

Membru al Comisiei
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ANEXĂ

Producătorii sau importatorii 1) pentru care valorile de referință (1) pentru perioada cuprinsă între 30 martie 2019 și
31 decembrie 2020 se înlocuiesc, precum și valorile lor de referință recalculate sau 2) care sunt eliminați.

(1) Informații sensibile din punct de vedere comercial – confidențiale – nu se publică.
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