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REGULAMENTE
REGULAMENTUL (UE) 2019/521 AL COMISIEI
din 27 martie 2019
de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE)
nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și
ambalarea substanțelor și a amestecurilor
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008
privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor
67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (1), în special articolul 53
alineatul (1),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 armonizează dispozițiile și criteriile de clasificare, etichetare și ambalare
a substanțelor, a amestecurilor și a anumitor articole specifice în Uniune.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ține seama de Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare
a produselor chimice (GHS) al Organizației Națiunilor Unite.

(3)

Criteriile de clasificare și regulile de etichetare ale GHS sunt revizuite periodic la nivelul ONU. Edițiile a 6-a și a 7a revizuite ale GHS sunt rezultatul modificărilor adoptate în 2014 și, respectiv, în 2016, de către Comitetul de
experți al Organizației Națiunilor Unite în domeniul transportului de mărfuri periculoase și al Sistemului global
armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice.

(4)

Edițiile a 6-a și a 7-a revizuite ale GHS determină necesitatea modificării unor dispoziții și criterii tehnice privind
clasificarea, etichetarea și ambalarea din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Mai precis, aceste evoluții ulterioare
ale GHS introduc o nouă clasă de pericol, explozivii desensibilizați, și o nouă categorie de pericol, gazele
piroforice, în clasa de pericol gaze inflamabile. Alte modificări constau în adaptări privind: criteriile pentru
substanțele și amestecurile care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile, valorile-limită generice, dispozițiile
generale pentru clasificarea formelor de aerosoli ale amestecurilor și detaliile definițiilor și criteriilor de clasificare
adecvate pentru clasele de pericol substanțe explozive, gaze inflamabile, lichide inflamabile, solide inflamabile,
toxicitate acută, corodarea/iritarea pielii, lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, sensibilizarea căilor respiratorii și
a pielii, mutagenitatea celulelor embrionare, cancerigenitatea, toxicitatea pentru reproducere, toxicitatea asupra
unui organ țintă specific și pericolul prin aspirare. În plus, se introduc modificări ale unor fraze de pericol și de
precauție. Prin urmare, este necesar să se adapteze anumite dispoziții și criterii tehnice din anexele I, II, III, IV,
V și VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru a ține seama de edițiile a 6-a și a 7-a revizuite ale GHS.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Pentru ca furnizorii de substanțe și amestecuri să dispună de suficient timp pentru a se adapta la noile dispoziții
privind clasificarea, etichetarea și ambalarea, aplicarea prezentului regulament ar trebui amânată.

(1) JO L 353, 31.12.2008, p. 1.
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(7)

În conformitate cu dispozițiile tranzitorii ale Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, care permit aplicarea anticipată
în mod voluntar a noilor dispoziții, furnizorii ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica în mod voluntar noile
dispoziții privind clasificarea, etichetarea și ambalarea înaintea datei de intrare în vigoare a prezentului
regulament.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 133 din
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se modifică după cum urmează:
1. Anexa I se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.
2. Anexa II se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.
3. Anexa III se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.
4. Anexa IV se modifică în conformitate cu anexa IV la prezentul regulament.
5. Anexa V se modifică în conformitate cu anexa V la prezentul regulament.
6. Anexa VI se modifică în conformitate cu anexa VI la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 17 octombrie 2020.
Prin derogare de la al doilea paragraf, substanțele și amestecurile pot fi clasificate, etichetate și ambalate în conformitate
cu prezentul regulament înainte de 17 octombrie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 27 martie 2019.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

(2) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea,
autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare
a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al
Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale
Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).
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ANEXA I

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se modifică după cum urmează:
1. Partea 1 se modifică după cum urmează:
(a) în secțiunea 1.1.2.2.2, tabelul 1.1 se înlocuiește cu următorul text:
„Tabelul 1.1
Valori limită generice
Clasa de pericol

Valorile limită generice care vor fi luate
în considerare

Toxicitate acută:
— Categoriile 1-3

0,1 %

— Categoria 4

1%

Corodarea/iritarea pielii

1 % (1)

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor

1 % (2)

Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, categoria
3

1 % (3)

Toxicitate prin aspirare

1%

Periculos pentru mediul acvatic
— toxicitate acută, categoria 1

0,1 % (4)

— toxicitate cronică, categoria 1

0,1 % (4)

— toxicitate cronică, categoriile 2-4
(1)
(2)
(3)
(4)

Sau
Sau
Sau
Sau

1 %”

< 1 % acolo unde este relevant, a se vedea 3.2.3.3.1.
< 1 % acolo unde este relevant, a se vedea 3.3.3.3.1.
< 1 % acolo unde este relevant, a se vedea 3.8.3.4.6.
< 0,1 % acolo unde este relevant, a se vedea 4.1.3.1.

(b) secțiunea 1.1.3.7 se înlocuiește cu următorul text:
„1.1.3.7. Aerosoli
În cazul clasificării amestecurilor cuprinse în secțiunile 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 și 3.9, un amestec cu
formă de aerosol se clasifică în aceeași categorie de pericol ca amestecul care nu are formă de aerosol,
cu condiția ca gazul propulsor adăugat să nu afecteze proprietățile periculoase ale amestecului la
pulverizare.”;
(c) secțiunea 1.3.2.1 se înlocuiește cu următorul text:
„1.3.2.1. Dacă propanul, butanul sau gazul petrolier lichefiat ori un amestec conținând aceste substanțe
clasificate în conformitate cu criteriile din prezenta anexă este introdus pe piață în butelii reîncărcabile
închise ori în butelii nereîncărcabile, conform standardului EN 417, ca gaz combustibil destinat exclusiv
combustiei (ediția curentă a standardului EN 417, cu privire la «Butelii metalice nereîncărcabile de gaz
petrolier lichefiat, cu sau fără supapă, pentru utilizare la echipamente portabile; construcție, inspecție,
testare și marcare»), aceste butelii trebuie etichetate numai cu pictograma adecvată și frazele de pericol și
de precauție privind inflamabilitatea.”
2. Partea 2 se modifică după cum urmează:
(a) la secțiunea 2.1.1.1, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:
„(c) Substanțe, amestecuri și articole care nu sunt menționate la literele (a) și (b) de mai sus, care sunt fabricate
în scopul de a produce un efect practic exploziv sau pirotehnic.”;

L 86/4

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

28.3.2019

(b) la secțiunea 2.1.2.2, litera (f) se înlocuiește cu următorul text:
„(f) Diviziunea 1.6 articole extrem de insensibile, care nu prezintă pericol de explozie în masă:
— articole care conțin în mod predominant substanțe sau amestecuri extrem de insensibile;
— și care demonstrează o probabilitate neglijabilă a inițierii sau propagării accidentale.”;
(c) în secțiunea 2.1.4.1, al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Unele substanțe sau amestecuri explozive sunt umidificate cu apă ori cu alcooli, diluate cu alte substanțe sau
dizolvate sau puse în stare de suspensie în apă ori în alte substanțe lichide, pentru a le suprima sau reduce
proprietățile explozive. Acestea pot fi candidate pentru clasificarea ca explozivi desensibilizați (a se vedea
secțiunea 2.17).”;

28.3.2019
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(d) în secțiunea 2.1.4.1, figura 2.1.3 se înlocuiește cu următoarea figură:
„Figura 2.1.3
Procedura de încadrare într-o diviziune din clasa explozivilor (Clasa 1 pentru transport)

(1) Pentru detalii, a se vedea capitolul 3.3 din Recomandările ONU privind transportul substanțelor periculoase, Reglemen
tările model.”;

L 86/6
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(e) secțiunea 2.1.4.3 se modifică după cum urmează:
(i)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:
„2.1.4.3. Procedura de acceptare pentru clasa de pericol «explozivi» nu trebuie aplicată dacă:”;

(ii) litera (c) se înlocuiește cu următorul text:
„(c) Pentru o substanță organică sau pentru un amestec omogen de substanțe organice, care conține un
grup chimic (sau grupuri chimice) asociat cu proprietăți explozive:
— energia de descompunere exotermă este mai mică de 500 J/g; sau
— aportul exoterm la descompunere este 500 °C sau mai mult
după cum se indică în tabelul 2.1.3.”;
(iii) la punctul 2.1.4.3 litera (c) se adaugă tabelul 2.1.3:
„Tabelul 2.1.3
Decizia de a aplica procedura de acceptare în clasa de pericol «Explozivi» pentru
o substanță organică sau un amestec omogen de substanțe organice

Energie de descompunere
(J/g)

Temperatura de declanșare a descom
punerii
(°C)

Se aplică procedura de acceptare?
(Da/Nu)

< 500

< 500

Nu

< 500

≥ 500

Nu

≥ 500

< 500

Da

≥ 500

≥ 500

Nu

Energia exotermă de descompunere poate fi determinată prin utilizarea unei tehnici calorimetrice corespun
zătoare (a se vedea secțiunea 20.3.3.3 din Recomandările ONU privind transportul substanțelor periculoase,
Manualul de teste și criterii).”;
(f)

în secțiunea 2.2, titlul se înlocuiește cu următorul text:
„2.2. Gaze inflamabile”;

(g) secțiunea 2.2.1. se înlocuiește cu următorul text:
„2.2.1.

Definiții

2.2.1.1. Gaz inflamabil înseamnă un gaz sau un amestec de gaze care are un domeniu de inflamabilitate în
amestec cu aerul la temperatura de 20 °C și la presiunea standard de 101,3 kPa.
2.2.1.2. Gaz piroforic înseamnă un gaz inflamabil care se aprinde spontan în aer la o temperatură de 54 °C
sau mai mică.
2.2.1.3. Gaz instabil chimic înseamnă un gaz inflamabil care poate reacționa exploziv chiar în absența aerului
sau a oxigenului.”;
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(h) secțiunile 2.2.2.1 și 2.2.2.2 se înlocuiesc cu următorul text:
„2.2.2.1. Un gaz inflamabil este clasificat în categoria 1A, 1B sau 2, conform tabelului 2.2.1. Gazele inflamabile
care sunt piroforice și/sau instabile chimic sunt clasificate întotdeauna în categoria 1A.

Tabelul 2.2.1

Criterii pentru clasificarea gazelor inflamabile

Categoria

Criterii

Gaze care, la 20 °C și o presiune standard de 101,3 kPa:
(a) se pot aprinde când sunt într-un amestec de 13 % sau mai puțin
ca volum în aer; sau
Gaz inflamabil

(b) au un domeniu de inflamabilitate cu aerul de cel puțin 12
puncte procentuale, indiferent de gradul redus de inflamabilitate,
cu excepția cazului în care datele arată că îndeplinesc criteriile pen
tru categoria 1B

1A

Gaze inflamabile care se aprind spontan în aer la o temperatură de
54 °C sau mai mică.

Gaz piroforic

A

Gaze inflamabile care sunt instabile chimic la 20 °C și la o presiune
standard de 101,3 kPa.

B

Gaze inflamabile care sunt instabile chimic la o temperatură mai
mare de 20 °C și/sau la o presiune mai mare de 101,3 kPa.

Gaz instabil
chimic

Gaze care îndeplinesc criteriile de inflamabilitate pentru categoria
1A, dar nu sunt piroforice sau instabile chimic, și au cel puțin:
1B

Gaz inflamabil

(a) o limită inferioară de inflamabilitate în aer mai mare de 6 % în
volum; sau
(b) o viteză de ardere fundamentală de sub 10 cm/s.

2

Gaz inflamabil

Gaze, altele decât cele din categoria 1A sau 1B, care, la 20 °C și la
o presiune standard de 101,3 kPa, au un domeniu de inflamabilitate
în amestec cu aerul.

NOTA 1: Aerosolii nu sunt clasificați ca gaze inflamabile. A se vedea secțiunea 2.3.
NOTA 2: În absența datelor care să permită clasificarea în categoria 1B, un gaz inflamabil care îndeplinește
criteriile pentru categoria 1A este clasificat automat în categoria 1A.
NOTA 3: Aprinderea spontană a gazelor piroforice nu este întotdeauna imediată și poate exista o întârziere.
NOTA 4: În absența datelor privind piroforicitatea acestuia, un amestec inflamabil de gaze este clasificat drept
gaz piroforic dacă conține mai mult de 1 % (în volum) din una sau mai multe componente
piroforice.”;

în secțiunea 2.2.3, tabelul 2.2.3 se înlocuiește cu următorul tabel:

L 86/8

(i)

„Tabelul 2.2.3
Elemente de etichetare pentru gaze inflamabile
Gaze încadrate în categoria 1A care îndeplinesc criteriile A/B pentru gazele piro
forice sau instabile
Gaz piroforic

Categoria 1B

Gaz instabil chimic
Categoria A

Categoria B

Pictograma GHS

Nicio pictogramă

Pericol

Pericol
H220: Gaz extrem de
inflamabil.

Fraza de pericol

H220: Gaz extrem de
inflamabil

H232: Se poate
aprinde spontan dacă
intră în contact cu ae
rul
P210

Frază de precauție Prevenire

P210

P222
P280

Frază de precauție
Intervenție
Frază de precauție
Depozitare

Pericol
H220: Gaz extrem de
inflamabil.

Pericol

Pericol

Avertisment

H221: Gaz inflamabil

H221: Gaz inflamabil

P210

P210

H220: Gaz extrem de
inflamabil.

H230: Pericol de ex
plozie chiar și în ab
sența aerului

H231: Pericol de ex
plozie chiar și în ab
sența aerului la pre
siune și/sau
temperatură ridicate

P202

P202

P210

P210

P377

P377

P377

P377

P377

P377

P381

P381

P381

P381

P381

P381

P403

P403

P403

P403

P403

P403

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Cuvânt de avertizare

Categoria 2

RO

Categoria 1A

Frază de precauție Eliminare
Procedura de clasificare este stabilită în următoarea schemă logică (a se vedea figura 2.2.1).”
(j)

în secțiunea 2.2.3, se adaugă următorul paragraf după tabelul 2.2.2:
28.3.2019

„Dacă un gaz sau un amestec de gaze inflamabile este clasificat ca piroforic și/sau instabil chimic, se comunică toate clasificările relevante în fișa cu date de securitate, astfel cum se
specifică în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, precum și elementele relevante ale comunicării privind pericolele incluse pe etichetă.”;
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(k) în secțiunea 2.2.3, figura 2.2.1 se înlocuiește cu următoarea figură:
„Figura 2.2.1
Gaze inflamabile

(1) În absența datelor privind piroforicitatea acestuia, un amestec inflamabil de gaze este clasificat drept gaz piroforic dacă
conține mai mult de 1 % (în volum) din una sau mai multe componente piroforice

L 86/10

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

28.3.2019

”

(l)

în secțiunea 2.2.3, figura 2.2.2 se elimină;

(m) secțiunea 2.2.4 se modifică după cum urmează:
Secțiunea 2.2.4.1 se înlocuiește cu următorul text:
„2.2.4.1. Inflamabilitatea se determină prin teste sau, pentru amestecuri, dacă sunt disponibile suficiente date,
prin calculare în conformitate cu metodele adoptate de ISO (a se vedea ISO 10156, cu modificările
ulterioare, «Gaze și amestecuri de gaze – Determinarea potențialului de incendiu și a capacității de
oxidare pentru selectarea supapei de ieșire a buteliei» și, dacă se utilizează o viteză de ardere
fundamentală pentru categoria 1B, a se vedea ISO 817, cu modificările ulterioare, «Agenți frigorifici –
Desemnarea și clasificarea siguranței», anexa C: Metoda de încercare pentru măsurarea vitezei de ardere
a gazelor inflamabile). În locul aparatului de încercare în conformitate cu ISO 10156, astfel cum a fost
modificat, se poate utiliza aparatul de încercare pentru metoda tubului în conformitate cu clauza 4.2
din EN 1839, astfel cum a fost modificat («Determinarea limitelor de explozie a gazelor și vaporilor»).”
Se introduc următoarele secțiuni 2.2.4.2 și 2.2.4.3:
„2.2.4.2. Piroforicitatea trebuie determinată la 54 °C, în conformitate fie cu standardul IEC 60079-20-1 ed1.0
(2010-01) «Atmosfere explozive – partea 20-1: Caracteristicile materiale pentru clasificarea gazelor și
a vaporilor – Metode de încercare și date», fie cu DIN 51794 «Determinarea temperaturii de aprindere
a produselor petroliere».
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2.2.4.3. Procedura de clasificare pentru gazele piroforice nu trebuie aplicată dacă experiența dobândită în
activitățile de producție sau de manipulare indică faptul că substanța nu se aprinde spontan în contact
cu aerul la temperaturi de 54 °C sau mai mici. Amestecurile de gaze inflamabile, care nu au fost testate
cu privire la piroforicitate și care conțin mai mult de un procent componente piroforice, sunt
clasificate drept gaz piroforic. Pentru evaluarea necesității de clasificare a amestecurilor de gaze
inflamabile care conțin un procent sau mai puțin componente piroforice, se recurge la opinia
experților cu privire la proprietățile și la pericolele fizice pe care le prezintă gazele piroforice și
amestecurile acestora. În acest caz, testarea trebuie avută în vedere numai dacă avizul experților indică
necesitatea unor date suplimentare care să sprijine procesul de clasificare.”;
(n) secțiunea 2.2.4.2 se renumerotează după cum urmează:
„2.2.4.4”;
(o) textul care precedă literele (a)-(d) din secțiunea 2.6.4.2 se înlocuiește cu următorul text:
„2.6.4.2. În cazul amestecurilor (1) care conțin lichide inflamabile cunoscute în concentrații definite, chiar dacă
acestea pot conține componenți nevolatili, ca de exemplu polimeri sau aditivi, punctul de aprindere nu
e necesar să fie determinat experimental dacă punctul de aprindere calculat al amestecului, utilizând
metoda descrisă în secțiunea 2.6.4.3, este cu cel puțin 5 °C (2) mai mare decât criteriul de clasificare
corespunzător și cu condiția ca:
(1) Până acum, metoda de calcul a fost validată pentru amestecuri care conțin până la șase componente volatile. Aceste
componente pot fi lichide inflamabile precum hidrocarburi, eteri, alcooli, esteri (cu excepția acrilaților), precum și apă. Cu
toate acestea, metoda de calcul nu e validată încă pentru amestecuri care conțin compuși halogenați, sulfuroși și/sau
fosforici, precum și acrilați reactivi.
(2) Dacă punctul de aprindere calculat este cu mai puțin de 5 °C mai mare decât criteriul de clasificare aplicabil, metoda de
calcul nu poate fi folosită, iar punctul de aprindere se determină experimental.”
(p) secțiunea 2.7.2.2 se înlocuiește cu următorul text:
„2.7.2.2. Pulberile metalice sau aliajele metalice se clasifică drept solide inflamabile atunci când pot fi aprinse,
iar reacția se propagă pe toată lungimea mostrei (100 mm) în 10 minute sau mai puțin.”;
(q) în secțiunea 2.12.2.1, tabelul 2.12.1 se înlocuiește cu următorul tabel:
„Tabelul 2.12.1
Criteriile pentru substanțele și amestecurile care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile
Categoria

Criterii

1

Orice substanță sau amestec care reacționează puternic cu apa la temperaturi ambientale și de
monstrează în general o tendință a gazului produs de a se aprinde spontan sau care reacțio
nează imediat cu apa la temperaturi ambientale astfel încât viteza de evoluție a gazului inflama
bil este egală cu sau mai mare de 10 litri pe kilogram de substanță pe minut.

2

Orice substanță sau amestec care reacționează ușor cu apa la temperaturi ambientale astfel în
cât viteza maximă de evoluție a gazului inflamabil este egală cu sau mai mare de 20 de litri pe
kilogram de substanță pe oră și care nu îndeplinește criteriile pentru categoria 1.

3

Orice substanță sau amestec care reacționează lent cu apa la temperaturi ambientale astfel încât
viteza maximă de evoluție a gazului inflamabil este mai mare de 1 litru pe kilogram de sub
stanță pe oră și care nu îndeplinește criteriile pentru categoriile 1 și 2.

Notă:
Testul se efectuează pe substanța sau amestecul în forma sa fizică, astfel cum este prezentată. Dacă, de exemplu, în scopul
livrării sau al transportului, aceeași substanță chimică se prezintă într-o formă fizică diferită de cea testată și dacă se
consideră că acest lucru ar putea să îi modifice substanțial performanța în cursul unui test de clasificare, substanța se
testează și în forma nouă.”;
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(r) se adaugă următoarea secțiune 2.17:
„2.17.

Explozivi desensibilizați

2.17.1.

Definiții și considerații generale

2.17.1.1. Explozivii desensibilizați sunt substanțe sau amestecuri explozive sub formă solidă sau lichidă, care
sunt flegmatizate pentru a li se suprima proprietățile explozive, astfel încât acestea să nu explodeze în
masă și să nu ardă prea rapid și, prin urmare, pot fi exceptate de la clasa de pericol «Explozivi» (a se
vedea, de asemenea, punctul 3 din secțiunea 2.1.4.1) (1)
(1) Explozivii instabili astfel cum sunt definiți în secțiunea 2.1 pot fi, de asemenea, stabilizați prin desensibi
lizare și, în consecință, pot fi clasificați ca explozivi desensibilizați, cu condiția de a fi îndeplinite toate
criteriile din secțiunea 2.17. În acest caz, explozivul desensibilizat este testat în conformitate cu seria de teste
3 (partea I a Recomandărilor ONU privind transportul substanțelor periculoase, Manualul de teste și
criterii), deoarece este probabil ca informațiile privind sensibilitatea acestuia la stimuli mecanici să fie
importante pentru determinarea condițiilor de manipulare și utilizare în condiții de siguranță. Rezultatele se
comunică în fișa cu date de securitate.
2.17.1.2. Clasa de explozivi desensibilizați cuprinde:
(a) Explozivi desensibilizați solizi: substanțele sau amestecurile explozive, care sunt umidificate cu
apă ori cu alcooli sau sunt diluate cu alte substanțe, pentru a forma un amestec solid omogen în
scopul de a se suprima proprietățile explozive.
NOTĂ: Aceasta include desensibilizarea obținută prin formarea hidraților de substanțe.
(b) Explozivi desensibilizați lichizi: substanțe sau amestecuri explozive, care sunt dizolvate sau se află
în suspensie în apă sau în alte substanțe lichide, pentru a obține un amestec lichid omogen în
scopul de a suprima proprietățile explozive ale acestora.
2.17.2.

Criterii de clasificare

2.17.2.1. Orice exploziv aflat într-o stare desensibilizată este considerat în această clasă, cu excepția cazului în
care, în această stare:
(a) se intenționează producerea unui efect practic exploziv sau pirotehnic;
(b) prezintă un risc de explozie în masă, conform seriei de teste 6 (a) sau 6 (b) sau o rată de ardere
corectată în conformitate cu încercarea privind viteza de ardere descrisă în partea V, subsecțiunea
51.4 din Manualul de teste și criterii din Recomandările ONU privind transportul substanțelor
periculoase, care este mai mare de 1 200 kg/min; sau
(c) energia de descompunere exotermă este mai mică de 300 J/g.
NOTA 1: Substanțele sau amestecurile care îndeplinesc criteriul (a) sau (b) în starea lor desensibilizată trebuie
clasificate drept explozivi (a se vedea secțiunea 2.1). Substanțele sau amestecurile care îndeplinesc criteriul (c) pot
să se încadreze în alte clase de pericol fizic.
NOTA 2: Energia exotermă de descompunere poate fi estimată utilizând o tehnică calorimetrică corespunzătoare
(a se vedea secțiunea 20, subsecțiunea 20.3.3.3 din Partea II a Manualului de teste și criterii din Recomandările
ONU privind transportul substanțelor periculoase).
2.17.2.2. Explozivii desensibilizați sunt clasificați și ambalați pentru a fi livrați și utilizați într-una dintre cele
patru categorii ale acestei clase, în funcție de rata de ardere corectată (Ac) folosind testul „viteză de
ardere (foc exterior)” descris în partea V subsecțiunea 51.4 din Manualul de teste și criterii din Recoman
dările ONU privind transportul substanțelor periculoase, conform tabelului 2.17.1:
Tabelul 2.17.1
Criterii pentru explozivii desensibilizați
Categoria

Criterii

1

Explozivi desensibilizați cu o viteză de ardere corectată (AC) egală sau mai mare de
300 kg/min, dar de cel mult 1 200 kg/min

2

Explozivi desensibilizați cu o viteză de ardere corectată (AC) egală sau mai mare de
140 kg/min, dar mai mică de 300 kg/min
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Categoria

Criterii

3

Explozivi desensibilizați cu o viteză de ardere corectată (AC) egală sau mai mare de
60 kg/min, dar mai mică de 140 kg/min

4

Explozivi desensibilizați cu o viteză de ardere corectată (AC) mai mică de 60 kg/min

Nota 1: Explozivii desensibilizați sunt pregătiți astfel încât să rămână omogeni și să nu se separe în timpul
depozitării și al manipulării normale, în special în cazul în care sunt desensibilizați prin umidificare. Producăto
rul/furnizorul furnizează informații în fișa tehnică de securitate cu privire la durata de conservare și instrucțiunile
de verificare a desensibilizării. În anumite condiții, conținutul de agent de desensibilizare (de exemplu,
flegmatizant, agent de înmuiere sau tratament) poate scădea în timpul furnizării și al utilizării și, prin urmare,
potențialul de pericol al explozivului desensibilizat poate crește. În plus, fișa cu date de securitate include sfaturi
pentru evitarea intensificării focului, a exploziei sau a proiectării în cazul în care substanța sau amestecul nu este
suficient desensibilizat.
Nota 2: Proprietățile explozive ale explozivilor desensibilizați se determină prin seria de teste 2 din Manualul de
teste și criterii din Recomandările ONU privind transportul substanțelor periculoase, și se comunică în fișa cu
date de securitate.
Nota 3: În scopul stocării, furnizării și al utilizării, explozivii desensibilizați nu se încadrează în domeniul de
aplicare al secțiunii 2.1 (explozivi), 2.6 (lichide inflamabile) și 2.7 (solide inflamabile).
2.17.3.

Comunicarea pericolelor
Pentru substanțele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în această clasă de pericol
se utilizează elemente de etichetare în conformitate cu tabelul 2.17.2.
Tabelul 2.17.2
Elemente de etichetare pentru explozivi desensibilizați
Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Pericol

Pericol

Avertisment

Avertisment

H206 Pericol de
incendiu, deto
nare sau de
proiectare; risc
sporit de explozie
dacă se reduce
agentul de desen
sibilizare

H207 Pericol de
incendiu sau de
proiectare; risc
sporit de explozie
dacă se reduce
agentul de desen
sibilizare

H207 Pericol de
incendiu sau de
proiectare; risc
sporit de explozie
dacă se reduce
agentul de desen
sibilizare

H208: Pericol de
incendiu; risc
sporit de explozie
dacă se reduce
agentul de desen
sibilizare

P210

P210

P210

P210

P212

P212

P212

P212

P230

P230

P230

P230

P233

P233

P233

P233

P280

P280

P280

P280

P370 +

P370 +

P370 +

P371 +

P380 +

P380 +

P380 +

P380 +

P375

P375

P375

P375

Pictograma GHS

Cuvântul de
avertizare

Frază de pericol

Frază de precauție
Prevenire

Frază de precauție
Intervenție
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Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Frază de precauție
Depozitare

P401

P401

P401

P401

Frază de precauție
Eliminare

P501

P501

P501

P501

Considerații suplimentare privind clasificarea
Figura 2.17.1.
Explozivi desensibilizați
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2.17.4.1. Procedura de clasificare pentru explozivi desensibilizați nu se aplică dacă:
(a) substanțele sau amestecurile nu conțin explozivi conform criteriilor prevăzute în secțiunea 2.1;
sau
(b) energia de descompunere exotermă este mai mică de 300 J/g.
2.17.4.2. Energia exotermă de descompunere se determină utilizând explozivul deja desensibilizat [și anume:
amestecul omogen solid sau lichid format de exploziv și substanța (substanțele) utilizată (utilizate)
pentru a-i suprima proprietățile explozive]. Energia exotermă de descompunere poate fi estimată
utilizând o tehnică calorimetrică corespunzătoare (a se vedea secțiunea 20, subsecțiunea 20.3.3.3 din
Partea II a Manualului de teste și criterii din Recomandările ONU privind transportul substanțelor
periculoase).”
3. Partea 3 se modifică după cum urmează:
(a) secțiunea 3.1.1.1 se înlocuiește cu următorul text:
„3.1.1.1. Toxicitatea acută înseamnă efecte adverse grave asupra sănătății (respectiv, mortalitate) în urma unei
expuneri pe termen scurt pe cale orală, cutanată sau prin inhalare la o substanță sau la un amestec.”;
(b) în secțiunea 3.1.2.1, paragraful introductiv se înlocuiește cu următorul text:
„3.1.2.1. Substanțele pot fi încadrate în una dintre cele patru categorii de pericol pe baza toxicității acute orale,
dermice sau prin inhalare conform criteriilor numerice indicate în tabelul de mai jos. Valorile toxicității
acute sunt exprimate ca valori (aproximative) LD50 (orală, dermică) sau LC50 (prin inhalare) sau ca
estimări ale toxicității acute (ATE). În timp ce unele metode in vivo determină direct valorile LD50/LC50,
alte metode mai noi in vivo (de exemplu, utilizând mai puține animale) au în vedere alți indicatori de
toxicitate acută, cum ar fi semnele clinice semnificative de toxicitate, care sunt utilizate ca referință
pentru încadrarea într-o categorie de pericol. În continuarea tabelului 3.1.1 sunt redate note
explicative.”;
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(c) în secțiunea 3.1.2.1, titlul tabelului 3.1.1 se înlocuiește cu următorul text:
„Tabelul 3.1.1
Valorile estimate ale toxicității acute (ATE) și criteriile pentru categoriile de pericol de
toxicitate acută”;
(d) secțiunea 3.2.1.1 se înlocuiește cu următorul text:
„3.2.1.1. Corodarea pielii înseamnă producerea de leziuni ireversibile ale pielii, și anume, necroza vizibilă care
trece de epidermă și pătrunde până la dermă, după expunerea la o substanță sau la un amestec.
Iritarea pielii înseamnă producerea de leziuni reversibile ale pielii după expunerea la o substanță sau un
amestec.”;
(e) secțiunea 3.3.1.1 se înlocuiește cu următorul text:
„3.3.1.1. Lezarea gravă a ochilor înseamnă producerea de leziuni tisulare la ochi sau deteriorarea fizică gravă
a vederii, care nu este complet reversibilă, care apare după expunerea ochiului la o substanță sau la un
amestec.
Iritarea ochilor înseamnă producerea de modificări în ochi, care sunt complet reversibile, care apar
după expunerea ochilor la o substanță sau la un amestec.”;
(f)

secțiunea 3.4.1.1 se înlocuiește cu următorul text:
„3.4.1.1. Sensibilizare respiratorie înseamnă hipersensibilitatea căilor respiratorii care apare după inhalarea unei
substanțe sau a unui amestec.”;

(g) secțiunea 3.4.1.2 se înlocuiește cu următorul text:
„3.4.1.2. Sensibilizarea cutanată înseamnă reacție alergică care apare după contactul pielii cu o substanță sau cu
un amestec.”;
(h) secțiunea 3.4.2.1.3.1 se înlocuiește cu următorul text:
„3.4.2.1.3.1. Datele provenind din studii adecvate pe animale (1) care pot să ofere indicii cu privire la potențialul
unei substanțe de a cauza sensibilizare prin inhalarea acesteia de către om (2) pot include:
(a) măsurarea nivelului imunoglobulinei E (IgE) și al altor parametri imunologici specifici, de
exemplu, la șoareci;
(b) reacții pulmonare specifice la cobai.
(1) În prezent nu sunt disponibile modele animale recunoscute și validate pentru testarea hipersensibilității respiratorii. În
anumite circumstanțe, datele obținute în urma studiilor pe animale pot oferi informații utile în cadrul unei evaluări
probatorii.
(2) Mecanismele prin care anumite substanțe induc simptome de astm nu sunt încă pe deplin cunoscute. Ca măsură de
precauție, aceste substanțe sunt considerate sensibilizante pentru căile respiratorii. Cu toate acestea, dacă pe baza
dovezilor se poate demonstra că aceste substanțe induc simptome de astm prin iritare doar la persoanele cu hiperreacti
vitate bronhică, ele nu sunt considerate sensibilizante pentru căile respiratorii.”
(i)

în secțiunea 3.4.3.3.2, tabelul 3.4.6, Nota 1 se înlocuiește cu următorul text:
„Nota 1:
Această limită de concentrație pentru declanșarea reacției de hipersensibilitate este utilizată în general pentru
aplicarea cerințelor speciale de etichetare din anexa II secțiunea 2.8, pentru protejarea indivizilor deja sensibi
lizați. O fișă cu date de securitate (FDS) este necesară pentru amestecul care conține un component la această
concentrație sau la concentrație mai mare. În cazul substanțelor sensibilizante cu o limită de concentrație
specifică, limita de concentrație pentru declanșarea reacției de hipersensibilitate se stabilește la o zecime din
limita concentrației specifice.”;

(j)

secțiunea 3.5.1.1 se înlocuiește cu următorul text:
„3.5.1.1. Mutagenitatea celulelor embrionare înseamnă mutații ereditare ale genelor, inclusiv aberații
cromozomiale ereditare structurale și numerice ale celulelor embrionare, care au loc după expunerea la
o substanță sau la un amestec.”;

(k) secțiunea 3.5.1.1 se renumerotează după cum urmează:
„3.5.1.2. O mutație înseamnă o modificare permanentă în cantitatea sau structura materialului genetic dintr-o
celulă. Termenul «mutație» se aplică atât modificărilor genetice ereditare care se pot manifesta la nivel
fenotipic, cât și modificărilor adiacente ale ADN-ului atunci când acestea sunt cunoscute (inclusiv
modificări specifice ale perechii de bază și translocări cromozomiale). Termenul «mutagenic» și
«mutagen» va fi folosit pentru agenții care generează o ocurență crescută a mutațiilor la populațiile de
celule și/sau la organisme.”;
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secțiunea 3.5.1.2 se renumerotează după cum urmează:
„3.5.1.3. Termenii cu caracter mai general «genotoxic» și «genotoxicitate» se aplică agenților sau proceselor care
modifică structura, conținutul informațional sau segregarea ADN-ului, inclusiv agenților sau proceselor
care provoacă deteriorarea ADN-ului prin interferența cu procesele normale de replicare sau care
modifică într-o manieră non-fiziologică (temporar) replicarea acestuia. Rezultatele testelor de genotoxi
citate sunt considerate, de obicei, ca fiind indicii ale efectelor mutagene.”;

(m) secțiunea 3.5.2.3.5 se înlocuiește cu următorul text:
„3.5.2.3.5. Teste in vivo de mutagenitate a celulelor somatice, cum ar fi:
— test de aberație cromozomială pe măduvă osoasă de mamifere;
— test de micronucleu pe eritrocite de mamifere.”;
(n) secțiunea 3.6.1.1 se înlocuiește cu următorul text:
„3.6.1.1. Cancerigenitatea înseamnă inducerea cancerului sau o creștere a incidenței cancerului după expunerea
la o substanță sau un amestec. Substanțele și amestecurile care au provocat tumori benigne și maligne
în cadrul unor studii experimentale pe animale de laborator corect efectuate sunt considerate de
asemenea a fi cancerigeni umani prezumtivi sau susceptibili, cu excepția cazului în care există date
solide care demonstrează că mecanismul formării tumorii nu este pertinent pentru oameni.
Clasificarea unei substanțe sau a unui amestec ca reprezentând un pericol cancerigen se bazează pe
proprietățile sale intrinseci și nu oferă informații privind nivelul riscului de cancer uman pe care îl
poate reprezenta utilizarea substanței sau amestecului.”;
(o) secțiunea 3.7.1.1 se înlocuiește cu următorul text:
„3.7.1.1. Toxicitatea pentru reproducere înseamnă efectele adverse asupra funcției sexuale și asupra fertilității la
bărbații și femeile adulte, precum și toxicitatea evolutivă la descendenți, care se manifestă după
expunerea la o substanță sau la un amestec. Definițiile prezentate în continuare sunt adaptate după cele
convenite ca definiții de lucru în Documentul IPCS/EHC nr. 225, «Principii pentru evaluarea pericolelor
pentru sănătate în ceea ce privește reproducerea, asociate cu expunerea la substanțe chimice». În scopul
clasificării, producerea efectelor genetice ereditare observate la descendenți este abordată în Mutage
nitatea celulelor embrionare (secțiunea 3.5), deoarece în sistemul de clasificare actual s-a considerat mai
adecvat ca aceste efecte să fie abordate într-o clasă de pericol distinctă, și anume cea a mutagenității
celulelor embrionare.
În acest sistem de clasificare, toxicitatea pentru reproducere este împărțită în două categorii principale:
(a) efecte adverse asupra funcției sexuale și asupra fertilității;
(b) efecte adverse asupra dezvoltării descendenților.
Unele efecte toxice asupra reproducerii nu pot fi atribuite în mod clar nici afectării funcției sexuale și
fertilității, nici toxicității evolutive. Cu toate acestea, substanțele și amestecurile cu aceste efecte se
clasifică drept «substanțe toxice pentru reproducere» cu o frază de pericol generală.”;
(p) secțiunea 3.7.2.5.1 se înlocuiește cu următorul text:
„3.7.2.5.1. Sunt disponibile mai multe metode de testare acceptate la nivel internațional; printre acestea se
numără metode de testare a toxicității pentru dezvoltare (de exemplu Ghidul 414 al OECD) și metode
pentru testarea toxicității pe durata unei sau a două generații (de exemplu Ghidurile 415, 416 și 443
ale OECD).”;
(q) secțiunea 3.8.1.1 se înlocuiește cu următorul text:
„3.8.1.1. Toxicitate asupra unui organ țintă specific – cu expunere unică înseamnă efecte toxice neletale specifice
asupra organelor țintă după o singură expunere la o substanță sau la un amestec. Sunt incluse toate
efectele semnificative asupra sănătății care pot afecta funcția, atât reversibile, cât și ireversibile, imediate
și/sau întârziate și care nu sunt abordate în mod specific în secțiunile 3.1-3.7 și 3.10 (a se vedea și
secțiunea 3.8.1.6).”;
(r) secțiunea 3.8.3.4.1 se înlocuiește cu următorul text:
„3.8.3.4.1. În cazurile în care nu există date fiabile sau date de test pentru amestecul specific propriu-zis, iar
principiile de corelare nu pot fi utilizate pentru a face posibilă clasificarea, atunci clasificarea
amestecului se bazează pe clasificarea substanțelor componente. În acest caz, amestecul trebuie
clasificat ca toxic asupra unui organ țintă specific (cu specificarea organului în cauză) în urma unei
singure expuneri, atunci când cel puțin un ingredient a fost clasificat drept toxic asupra unui organ
țintă specific de categoria 1 sau categoria 2 și este prezent la sau peste limita de concentrație generică
corespunzătoare, astfel cum se menționează în tabelul 3.8.3 pentru categoria 1 și, respectiv, categoria
2.”;
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(s) la secțiunea 3.8.3.4 se adaugă secțiunea 3.8.3.4.6:
„3.8.3.4.6. În cazurile în care se utilizează regula aditivității pentru ingredientele de categoria 3, «ingredientele
relevante» ale unui amestec sunt acelea care sunt prezente în concentrații ≥ 1 % (gr./gr. pentru solide,
lichide, praf, ceață și vapori și vol./vol. pentru gaze), cu excepția cazului în care există un motiv
pentru a suspecta că un ingredient prezent într-o concentrație < 1 % este totuși relevant atunci când
se clasifică amestecul din punctul de vedere al iritării tractului respirator sau al efectelor narcotice.”;
(t)

secțiunea 3.9.1.1 se înlocuiește cu următorul text:
„3.9.1.1. Toxicitatea asupra unui organ țintă specific, prin expunere repetată înseamnă efecte toxice specifice
asupra organelor țintă care au loc după expunerea repetată la o substanță sau la un amestec. Sunt
incluse toate efectele semnificative asupra sănătății care pot afecta funcția, atât cele reversibile, cât și
cele ireversibile, imediate și/sau întârziate. Cu toate acestea, nu sunt incluse aici alte efecte toxice
specifice care sunt abordate în mod specific în secțiunile 3.1-3.8 și în secțiunea 3.10.”;

(u) secțiunea 3.9.3.4.1 se înlocuiește cu următorul text:
„3.9.3.4.1. În cazurile în care nu există date fiabile sau date de test pentru amestecul specific propriu-zis, iar
principiile de corelare nu pot fi utilizate pentru a face posibilă clasificarea, atunci clasificarea
amestecului se bazează pe clasificarea substanțelor componente. În acest caz, amestecul trebuie
clasificat drept toxic asupra unui organ țintă specific (cu specificarea organului în cauză) în urma
expunerii repetate în cazul în care cel puțin o substanță componentă a fost clasificată drept toxică
asupra unui organ țintă specific de categoria 1 sau categoria 2 (expunere repetată) și este prezentă la
sau peste limita de concentrație generică corespunzătoare prevăzută în tabelul 3.9.4 pentru categoria
1 și, respectiv, categoria 2.”
(v) secțiunea 3.10.1.3 se înlocuiește cu următorul text:
„3.10.1.3. Prin «pericol prin aspirare» se înțeleg efecte acute grave, cum ar fi pneumonie chimică, leziuni
pulmonare sau deces în urma aspirării unei substanțe sau a unui amestec.”;
(w) în secțiunea 3.10.3.3 se adaugă o nouă secțiune:
„3.10.3.3.1.1. «Ingredientele relevante» ale unui amestec sunt cele prezente în concentrații ≥ 1 %.”;
(x) secțiunea 3.10.3.3.1.1 se renumerotează și se înlocuiește cu următorul text:
„3.10.3.3.1.2. Un amestec este clasificat în categoria 1 dacă suma concentrațiilor ingredientelor de categoria 1
este ≥ 10 %, iar amestecul are o viscozitate cinematică ≤ 20,5 mm2/s, măsurată la 40 °C.”;
(y) secțiunea 3.10.3.3.1.2 se renumerotează și se înlocuiește cu următorul text:
„3.10.3.3.1.3. În cazul unui amestec care se separă în două sau mai multe straturi distincte, întregul amestec se
clasifică în categoria 1 dacă, într-un strat distinct, suma concentrațiilor ingredientelor din
categoria 1 este ≥ 10 % și are o viscozitate cinematică ≤ 20,5 mm2/s, măsurată la 40 °C.”
4. La partea 4, secțiunea 4.1.3.5.5.3.1 se înlocuiește cu următorul text:
„4.1.3.5.5.3.1. În primul rând, sunt luate în considerare toate componentele clasificate în categoria 1 de toxicitate
acută. Dacă suma concentrațiilor acestor componente (în %) înmulțită cu factorii M corespunzători
este ≥ 25 %, întregul amestec este clasificat ca aparținând categoriei 1 de toxicitate acută.”
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ANEXA II

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se modifică după cum urmează:
1. Partea I se modifică după cum urmează:
(a) se elimină următoarea rubrică:
„1.1.1. EUH001 – «Exploziv în stare uscată»
Pentru substanțele și amestecurile explozive, menționate în secțiunea 2.1 din anexa I, introduse pe piață
umezite cu apă sau alcool sau diluate cu alte substanțe pentru a le neutraliza proprietățile explozive.”;
(b) secțiunea 1.1.3 se renumerotează după cum urmează:
„1.1.1.”;
(c) secțiunea 1.1.4 se renumerotează după cum urmează:
„1.1.2.”;
(d) secțiunea 1.1.5 se renumerotează după cum urmează:
„1.1.3.”;
(e) secțiunea 1.1.6 se renumerotează după cum urmează:
„1.1.4.”
2. La partea II, în secțiunea 2.10, a treia liniuță se înlocuiește cu următorul text:
„— ≥ o zecime din limita de concentrație specifică pentru o substanță clasificată drept sensibilizantă pentru piele sau
pentru căile respiratorii, cu limită de concentrație specifică; sau”.

L 86/20

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

28.3.2019

ANEXA III

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se modifică după cum urmează:
1. Partea 1 se modifică după cum urmează:
(a) la tabelul 1.1 se adaugă următoarele fraze de pericol:
„H206

Limba

2.17 – Explozivi desensibilizați, Categoria de pericol 1

BG

Опасност от пожар или разпръскване; повишен риск от експлозия при понижено
съдържание на десенсибилизиращ агент.

ES

Peligro de incendio, onda expansiva o proyección; mayor riesgo de explosión si se
reduce el agente insensibilizante.

CS

Nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi; zvýšené nebezpečí
výbuchu, sníží-li se objem znecitlivujícího prostředku.

DA

Fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter; øget risiko for
eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.

DE

Gefahr durch Feuer, Druckstoß oder Sprengstücke; erhöhte Explosionsgefahr wenn
das Desensibilisierungsmittel reduziert wird.

ET

Süttimis-, plahvatus- või laialipaiskumisoht, desensibilisaatori vähenemise korral
suurenenud plahvatusoht.

EL

Κίνδυνος πυρκαγιάς, ανατίναξης ή εκτόξευσης· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν
μειωθεί ο παράγοντας απευαισθητοποίησης.

EN

Fire, blast or projection hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is
reduced.

FR

Danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection; risque accru d'explosion si
la quantité d'agent désensibilisateur est réduite.

GA

Guais dóiteáin, phléasctha nó teilgin; baol méadaithe pléasctha má laghdaítear an
dí-íogróir.

HR

Opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja; povećan rizik od eksplozije ako
je smanjen udio desenzitirajućeg agensa.

IT

Pericolo d'incendio, di spostamento d'aria o di proiezione; maggior rischio di
esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.

LV

Ugunsbīstamība, triecienviļņbīstamība vai izmetbīstamība; ja desensibilizācijas
līdzekļa daudzums samazinājies, palielinās eksplozijas risks.

LT

Gaisro, sprogimo arba išsvaidymo pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio
poveikiui kyla didesnė sprogimo rizika.

HU

Tűz, robbanás vagy kivetés veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló
szer csökkenésével.

MT

Periklu ta' nar, blast jew projjezzjoni; riskju ikbar ta' splużjoni jekk l-aġent
disensitizzanti jitnaqqas.

NL

Gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking;
ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.

PL

Zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli
zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

toegenomen
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Limba

2.17 – Explozivi desensibilizați, Categoria de pericol 1

PT

Perigo de incêndio, sopro ou projeções; risco acrescido de explosão se houver
redução do agente dessensibilizante.

RO

Pericol de incendiu, detonare sau proiectare; risc sporit de explozie dacă se reduce
agentul de desensibilizare.

SK

Nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov; zvýšené riziko
výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla.

SL

Nevarnost za naestek požara, udarnega vala ali drobcem; povečana nevarnost
eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

FI

Palo-, räjähdys- tai sirpalevaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.

SV

Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken, ökad explosionsrisk om det
okänsliggörande ämnet minskas.”

Limba

2.17 – Explozivi desensibilizați, Categoria de pericol 2, 3

BG

Опасност от пожар или разпръскване; повишен риск от експлозия при понижено
съдържание на десенсибилизиращ агент.

ES

Peligro de incendio o proyección; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente
insensibilizante.

CS

Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se
objem znecitlivujícího prostředku.

DA

Fare for brand eller udslyngning af fragmenter; øget risiko for eksplosion, hvis det
desensibiliserende middel reduceres.

DE

Gefahr durch Feuer oder Sprengstücke; erhöhte Explosionsgefahr wenn das
Desensibilisierungsmittel reduziert wird.

ET

Süttimis- või laialipaiskumisoht, desensibilisaatori vähenemise korral suurenenud
plahvatusoht.

EL

Κίνδυνος πυρκαγιάς ή εκτόξευσης· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν μειωθεί ο
παράγοντας απευαισθητοποίησης.

EN

Fire or projection hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is
reduced.

FR

Danger d'incendie ou de projection; risque accru d'explosion si la quantité d'agent
désensibilisateur est réduite.

GA

Guais dóiteáin nó teilgin; baol méadaithe pléasctha má laghdaítear an dí-íogróir.

HR

Opasnost od vatre ili rasprskavanja; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen
udio desenzitirajućeg agensa.

IT

Pericolo d'incendio o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente
desensibilizzante è ridotto.

LV

Ugunsbīstamība vai izmetbīstamība; ja desensibilizācijas līdzekļa daudzums
samazinājies, palielinās eksplozijas risks.

LT

Gaisro arba išsvaidymo pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio poveikiui
kyla didesnė sprogimo rizika.
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Limba

2.17 – Explozivi desensibilizați, Categoria de pericol 2, 3

HU

Tűz vagy kivetés veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer
csökkenésével.

MT

Periklu ta' nar jew projezzjoni; riskju ikbar ta' splużjoni jekk l-aġent
disensitizzanti jitnaqqas.

NL

Gevaar voor brand of scherfwerking; toegenomen ontploffingsgevaar als de
ongevoeligheidsagens wordt verminderd.

PL

Zagrożenie pożarem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość
środka odczulającego została zmniejszona.

PT

Perigo de incêndio ou projeções; risco acrescido de explosão se houver redução
do agente dessensibilizante.

RO

Pericol de incendiu sau proiectare; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul
de desensibilizare.

SK

Nebezpečenstvo požiaru alebo rozletenia úlomkov; zvýšené riziko výbuchu, ak sa
zníži obsah desenzibilizačného činidla.

SL

Nevarnost za nastanek požara ali drobcev; povečana nevarnost eksplozije, če se
zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

FI

Palo- tai sirpalevaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.

SV

Fara för brand eller splitter och kaststycken. ökad explosionsrisk om det
okänsliggörande ämnet minskas.”

Limba

2.17 – Explozivi desensibilizați, Categoria de pericol 4

BG

Опасност от пожар; повишен риск от експлозия при понижено съдържание на
десенсибилизиращ агент.

ES

Peligro de incendio; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente
insensibilizante.

CS

Nebezpečí požáru; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se objem znecitlivujícího
prostředku.

DA

Brandfare; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.

DE

Gefahr durch Feuer; erhöhte Explosionsgefahr wenn das Desensibilisierungsmittel
reduziert wird.

ET

Süttimisoht; desensibilisaatori vähenemise korral suurenenud plahvatusoht.

EL

Κίνδυνος πυρκαγιάς· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν μειωθεί ο παράγοντας
απευαισθητοποίησης.

EN

Fire hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is reduced.

FR

Danger d'incendie; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur
est réduite.

GA

Guais dóiteáin; baol méadaithe pléasctha má laghdaítear an dí-íogróir.

HR

Opasnost od vatre; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio
desenzitirajućeg agensa.

IT

Pericolo d'incendio; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è
ridotto.
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Limba

2.17 – Explozivi desensibilizați, Categoria de pericol 4

LV

Ugunsbīstamība; ja desensibilizācijas līdzekļa daudzums samazinājies, palielinās
eksplozijas risks.

LT

Gaisro pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio poveikiui kyla didesnė
sprogimo rizika.

HU

Tűz veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.

MT

Periklu ta' nar; riskju ikbar ta' splużjoni jekk l-aġent disensitizzanti jitnaqqas.

NL

Gevaar voor brand; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens
wordt verminderd.

PL

Zagrożenie pożarem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka
odczulającego została zmniejszona.

PT

Perigo de incêndio; risco acrescido de explosăo se houver redução do agente
dessensibilizante.

RO

Pericol de incendiu; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de
desensibilizare.

SK

Nebezpečenstvo požiaru;
desenzibilizačného činidla.

SL

Nevarnost za nastanek požara; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša
vsebnost desenzibilizatorja.

FI

Palovaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.

SV

Fara för brand, ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas.”

Limba

zvýšené

riziko

výbuchu,

ak

sa

2.2 – Gaze inflamabile, categoria de pericol 1A, gaz piroforic

BG

Може да се запали спонтанно при контакт с въздух.

ES

Puede inflamarse espontáneamente en contacto con el aire.

CS

Při styku se vzduchem se může samovolně vznítit.

DA

Kan selvantænde ved kontakt med luft.

DE

Kann sich bei Kontakt mit Luft spontan entzünden.

ET

Kokkupuutel õhuga võib süttida iseenesest.

EL

Ενδέχεται να αυτοαναφλεγεί εάν εκτεθεί στον αέρα.

EN

May ignite spontaneously if exposed to air.

FR

Peut s'enflammer spontanément au contact de l'air.

GA

D'fhéadfadh an ní uathadhaint i gcás nochtadh don aer.

HR

Može se spontano zapaliti u dodiru sa zrakom.

IT

Spontaneamente infiammabile all'aria.

LV

Saskarē ar gaisu var spontāni aizdegties.

LT

Ore gali užsidegti savaime.

zníži

obsah
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2.2 – Gaze inflamabile, categoria de pericol 1A, gaz piroforic

HU

Levegővel érintkezve öngyulladásra hajlamos.

MT

Jista' jieħu n-nar spontanjament jekk ikun espost għall-arja.

NL

Kan spontaan ontbranden bij blootstelling aan lucht.

PL

Może ulegać samozapaleniu w przypadku wystawienia na działanie powietrza.

PT

Pode inflamar-se espontaneamente em contacto com o ar.

RO

Se poate aprinde spontan dacă intră în contact cu aerul.

SK

Pri kontakte so vzduchom sa môže spontánne vznietit.

SL

V stiku z zrakom lahko pride do samodejnega vžiga.

FI

Voi syttyä itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa.

SV

Kan spontanantända vid kontakt med luft.”

(b) tabelul 1.1 se modifică după cum urmează:
(i)

rândul de sus al rubricii privind codul H220 se înlocuiește cu următorul text:
„H220

Limba

2.2 – Gaze inflamabile, categoria de pericol 1A”

(ii) rândul de sus al rubricii privind codul H221 se înlocuiește cu următorul text:
„H221

Limba

2.2 – Gaze inflamabile, categoria de pericol 1B, 2”

(iii) Rândul de sus al rubricii privind codul H230 se înlocuiește cu următorul text:
„H230

Limba

2.2 – Gaze inflamabile, categoria de pericol 1A, gaz A instabil chimic”

(iv) rândul de sus al rubricii privind codul H231 se înlocuiește cu următorul text:
„H231

Limba

2.2 – Gaze inflamabile, categoria de pericol 1A, gaz B instabil chimic”

(c) rândul al 10-lea al rubricii privind codul H314 se înlocuiește cu următorul text:
„FR

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.”

2. La partea 2, în tabelul 2.1, se elimină intrarea privind codul EUH 001.
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ANEXA IV

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se modifică după cum urmează:
1. Paragraful introductiv al anexei IV se înlocuiește cu următorul text:
„Această anexă stabilește o matrice care include frazele de precauție pentru fiecare clasă de pericol și categorie de
pericol în funcție de tipul de frază de precauție. Matricea orientează asupra selectării frazelor de precauție corespun
zătoare și include elemente pentru toate categoriile de acțiuni de securitate. Se utilizează toate elementele specifice
referitoare la anumite clase de pericol. În plus, atunci când este relevant, se utilizează frazele de precauție generale,
care nu sunt legate de o anumită clasă sau categorie de pericol.
Pentru a oferi flexibilitate în aplicarea frazelor de securitate, se încurajează utilizarea de combinații sau de consolidări
ale frazelor de precauție pentru a se economisi spațiu pe etichete și pentru a se îmbunătăți lizibilitatea. Matricea și
tabelele din partea 1 a prezentei anexe includ un număr de fraze de precauție combinate. Acestea sunt, totuși, doar
exemple, iar furnizorii pot combina și consolida în continuare frazele, în cazul în care acest lucru contribuie la
claritatea și la comprehensibilitatea informațiilor cuprinse pe etichete în conformitate cu articolul 22 și cu articolul
28 alineatul (3).
Fără a aduce atingere articolului 22, frazele de precauție care apar pe etichete sau în fișele cu date de securitate pot
include modificări de text minore față de cele stabilite în prezenta anexă, dacă aceste modificări ajută la comunicarea
informațiilor privind siguranța și dacă nu se diminuează sau nu se compromite recomandarea de siguranță. Acestea
pot include variații ale ortografiei, sinonime sau alți termeni echivalenți corespunzător regiunii în care produsul este
furnizat și utilizat.”
2. În tabelul 6.1, rubrica referitoare la codul P103 se înlocuiește cu următorul text:
„P103

Citiți cu atenție și urmați
toate instrucțiunile.

după caz

Produse de consum – se omite
dacă se folosește codul P202”

3. Tabelul 6.2 se modifică după cum urmează:
(a) rubricile referitoare la codurile P201 și P202 se înlocuiesc cu următorul text:
„P201

P202

Obțineți instrucțiuni
speciale înainte de
utilizare.

A nu se manipula
decât după ce au fost
citite și înțelese toate
măsurile de
securitate.

Explozivi (secțiunea 2.1)

Exploziv instabil

Mutagenitatea celulelor
embrionare (secțiunea 3.5)

1A, 1B, 2

Cancerigenitate (secțiunea 3.6)

1A, 1B, 2

Toxicitate pentru reproducere
(secțiunea 3.7)

1A, 1B, 2

Toxicitate pentru reproducere
– efecte asupra sau prin
intermediul alăptării (secțiunea
3.7)

Categorie supli
mentară

Gaze inflamabile (secțiunea
2.2)

A, B (gaze insta
bile chimic)

Mutagenitatea celulelor
embrionare (secțiunea 3.5)

1A, 1B, 2

Cancerigenitate (secțiunea 3.6)

1A, 1B, 2

Toxicitate pentru reproducere
(secțiunea 3.7)

1A, 1B, 2

Toxicitate pentru reproducere,
efecte asupra sau prin
intermediul alăptării (secțiunea
3.7)

Categorie supli
mentară

Produse de consum – se omite
dacă folosește codul P202”
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(b) rubrica referitoare la codul P210 se înlocuiește cu următorul text:
„P210

A se păstra departe
de surse de căldură,
suprafețe încinse,
scântei, flăcări
deschise sau alte
surse de aprindere.
Fumatul interzis.

Explozivi (secțiunea 2.1)
Gaze inflamabile (secțiunea
2.2)

Diviziunile 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5
1A, 1B, 2

Aerosoli (secțiunea 2.3)

1, 2, 3

Lichide inflamabile (secțiunea
2.6)

1, 2, 3

Substanțe solide inflamabile
(secțiunea 2.7)

1, 2

Substanțe și amestecuri
autoreactive (secțiunea 2.8)

Tipurile A, B, C,
D, E, F

Lichide piroforice (secțiunea
2.9)

1

Substanțe solide piroforice
(secțiunea 2.10)

1

Lichide oxidante (secțiunea
2.13)

1, 2, 3

Substanțe solide oxidante
(secțiunea 2.14)

1, 2, 3

Peroxizi organici (secțiunea
2.15)
Explozivi desensibilizați
(secțiunea 2.17)

Tipurile A, B, C,
D, E, F
1, 2, 3, 4”

(c) se introduce rubrica referitoare la codul P212:
„P212

Evitați încălzirea în
caz de izolare sau de
reducere a agentului
de desensibilizare.

Explozivi desensibilizați
(secțiunea 2.17)

1, 2, 3, 4”

(d) rubrica referitoare la codul P222 se înlocuiește cu următorul text:
„P222

A nu se lăsa în
contact cu aerul.

Gaze inflamabile (secțiunea
2.2)

Gaz piroforic

Lichide piroforice (secțiunea
2.9)

1

Substanțe solide piroforice
(secțiunea 2.10)

1

— dacă se consideră necesar să se
insiste pe fraza de pericol.”

(e) rubrica referitoare la codul P230 se înlocuiește cu următorul text:
„P230

A se păstra umezit
cu …

Explozivi (secțiunea 2.1)

Diviziunile 1.1,
1.2, 1.3, 1.5

Producătorul/furnizorul trebuie
să precizeze materialul adecvat
— pentru substanțele și amestecu
rile care sunt umidificate, di
luate, dizolvate sau puse în sus
pensie cu un flegmatizant în
scopul de a le suprima proprie
tățile explozive

Explozivi desensibilizați
(secțiunea 2.17)

1, 2, 3, 4

Producătorul/furnizorul trebuie
să precizeze materialul adecvat”

28.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 86/27

(f) rubrica referitoare la codul P233 se înlocuiește cu următorul text:
„P233

A se păstra
recipientul închis
etanș.

Lichide inflamabile (secțiunea
2.6)

1, 2, 3

Lichide piroforice (secțiunea
2.9)

1

Substanțe solide piroforice
(secțiunea 2.10)

1

Explozivi desensibilizați
(secțiunea 2.17)

— dacă lichidul este volatil și
poate genera o atmosferă ex
plozivă

1, 2, 3, 4

Toxicitate acută prin inhalare
(secțiunea 3.1)

1, 2, 3

Toxicitate asupra unui organ
țintă specific – expunere unică;
iritarea căilor respiratorii
(secțiunea 3.8)

3

Toxicitate asupra unui organ
țintă specific – expunere unică;
efecte narcotice (secțiunea 3.8)

3

— în cazul în care substanța
chimică este volatilă și poate
genera o atmosferă pericu
loasă”

(g) rubrica referitoare la codul P280 se înlocuiește cu următorul text:
„P280

A se purta mănuși
de protecție/
îmbrăcăminte de
protecție/echipament
de protecție
a ochilor/echipament
de protecție
a feței/protecție
a auzului/…

Explozivi (secțiunea 2.1)

Gaze inflamabile (secțiunea
2.2)

Exploziv instabil
și diviziunile 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5
Gaz piroforic

Lichide inflamabile (secțiunea
2.6)

1, 2, 3

Substanțe solide inflamabile
(secțiunea 2.7)

1, 2

Substanțe și amestecuri
autoreactive (secțiunea 2.8)

Tipurile A, B, C,
D, E, F

Lichide piroforice (secțiunea
2.9)

1

Substanțe solide piroforice
(secțiunea 2.10)

1

Substanțe și amestecuri care se
autoîncălzesc (secțiunea 2.11)

1, 2

Substanțe și amestecuri care, în
contact cu apa, emit gaze
inflamabile (secțiunea 2.12)

1, 2, 3

Lichide oxidante (secțiunea
2.13)

1, 2, 3

Substanțe solide oxidante
(secțiunea 2.14)

1, 2, 3

Producătorul/furnizorul trebuie
să precizeze tipul de echipament
individual de protecție adecvat.
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Tipurile A, B, C,
D, E, F

Explozivi desensibilizați
(secțiunea 2.17)

1, 2, 3, 4

Toxicitate acută – dermică
(secțiunea 3.1)

1, 2, 3, 4

— A se specifica mănușile/îmbră
cămintea de protecție.
Producătorul/furnizorul poate
preciza mai în detaliu tipul de
echipament, acolo unde este ca
zul.

Corodarea pielii (secțiunea 3.2)

1A, 1B, 1C

— A se specifica mănușile/îmbră
cămintea de protecție și echipa
mentele de protecție pentru
ochi/față.
Producătorul/furnizorul poate
preciza mai în detaliu tipul de
echipament, acolo unde este ca
zul.

Iritarea pielii (secțiunea 3.2)
Sensibilizarea pielii (secțiunea
3.4)

2
1, 1A, 1B

Lezarea gravă a ochilor
(secțiunea 3.3)

1

Iritarea ochilor (secțiunea 3.3)

2

Mutagenitatea celulelor
embrionare (secțiunea 3.5)

1A, 1B, 2

Cancerigenitate (secțiunea 3.6)

1A, 1B, 2

Toxicitate pentru reproducere
(secțiunea 3.7)

1A, 1B, 2

4. Tabelul 6.3 se modifică după cum urmează:
(a) rubricile referitoare la codurile P301 și P302 se înlocuiesc cu următorul text:
„P301

P302

ÎN CAZ DE
ÎNGHIȚIRE:

ÎN CAZ DE
CONTACT CU
PIELEA:

Toxicitate acută – orală
(secțiunea 3.1)

1, 2, 3, 4

Corodarea pielii (secțiunea 3.2)

1, 1A, 1B, 1C

Pericol prin aspirare (secțiunea
3.10)

1

Lichide piroforice (secțiunea
2.9)

1

Substanțe solide piroforice
(secțiunea 2.10)

1

Substanțe și amestecuri care, în
contact cu apa, emit gaze
inflamabile (secțiunea 2.12)

1, 2

— A se specifica mănușile de pro
tecție.
Producătorul/furnizorul poate
preciza mai în detaliu tipul de
echipament, acolo unde este ca
zul.
— A se menționa echipamentul de
protecție a ochilor/feței.
Producătorul/furnizorul poate
preciza mai în detaliu tipul de
echipament, acolo unde este ca
zul.
Producătorul/furnizorul trebuie
să precizeze tipul corespunzător
de echipament individual de
protecție.”
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Toxicitate acută dermică
(secțiunea 3.1)

1, 2, 3, 4

Iritarea pielii (secțiunea 3.2)
Sensibilizarea pielii (secțiunea
3.4)
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2
1, 1A, 1B”

(b) rubrica referitoare la codul P332 se înlocuiește cu următorul text:
„P332

În caz de iritare
a pielii:

Iritarea pielii (secțiunea 3.2)

2

(c) rubrica referitoare la codurile P370 și 371 se înlocuiește cu următorul text:
„P370

În caz de incendiu:

Explozivi (secțiunea 2.1)

Gaze oxidante (secțiunea 2.4)

1

Lichide inflamabile (secțiunea
2.6)

1, 2, 3

Substanțe solide inflamabile
(secțiunea 2.7)

1, 2

Substanțe și amestecuri
autoreactive (secțiunea 2.8)

Tipurile A, B, C,
D, E, F

Lichide piroforice (secțiunea
2.9)

1

Substanțe solide piroforice
(secțiunea 2.10)

1

Substanțe și amestecuri care, în
contact cu apa, emit gaze
inflamabile (secțiunea 2.12)

1, 2, 3

Lichide oxidante (secțiunea
2.13)

1, 2, 3

Substanțe solide oxidante
(secțiunea 2.14)

1, 2, 3

Peroxizi organici (secțiunea
2.15)
Explozivi desensibilizați
(secțiunea 2.17)
P371

În caz de incendiu
de proporții și de
cantități mari:

Explozivi instabili
și diviziunile 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Tipurile A, B, C,
D, E, F
1, 2, 3

Lichide oxidante (secțiunea
2.13)

1

Substanțe solide oxidante
(secțiunea 2.14)

1

Explozivi desensibilizați
(secțiunea 2.17)

4”

se poate omite dacă codul P333
figurează pe etichetă.”
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(d) rubrica referitoare la codul P375 se înlocuiește cu următorul text:
„P375

A se stinge incendiul
de la distanță din
cauza pericolului de
explozie.

Explozivi (secțiunea 2.1)

Diviziunea 1.4

Substanțe și amestecuri
autoreactive (secțiunea 2.8)

Tip B

Lichide oxidante (secțiunea
2.13)

1

Substanțe solide oxidante
(secțiunea 2.14)

1

Peroxizi organici (secțiunea
2.15)
Explozivi desensibilizați
(secțiunea 2.17)

Tip B

1, 2, 3, 4

(e) rubrica referitoare la codul P377 se înlocuiește cu următorul text:
„P377

Incendiu cu scurgeri
de gaze: A nu se
încerca stingerea
dacă scurgerea nu
poate fi oprită în
siguranță.

Gaze inflamabile (secțiunea
2.2)

1A, 1B, 2”

(f) rubrica referitoare la codul P380 se înlocuiește cu următorul text:
„P380

A se evacua zona.

Explozivi (secțiunea 2.1)

Explozivi instabili
și Diviziunile 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Substanțe și amestecuri
autoreactive (secțiunea 2.8)

Tipurile A, B

Lichide oxidante (secțiunea
2.13)

1

Substanțe solide oxidante
(secțiunea 2.14)

1

Peroxizi organici (secțiunea
2.15)
Explozivi desensibilizați
(secțiunea 2.17)

Tipurile A, B

1, 2, 3, 4”

(g) rubrica referitoare la codul P381 se înlocuiește cu următorul text:
„P381

În caz de scurgeri,
eliminați toate
sursele de aprindere

Gaze inflamabile (secțiunea
2.2)

1A, 1B, 2”

— pentru explozivii din divi
ziunea 1.4 (grupul de com
patibilitate S) ambalați pen
tru transport.”
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(h) rubrica referitoare la codul P301 + P312 se înlocuiește cu următorul text:
„P301
+ P312

ÎN CAZ DE
ÎNGHIȚIRE: Sunați
la un CENTRU DE
INFORMARE
TOXICOLOGICĂ/un
medic/… dacă nu vă
simțiți bine.

Toxicitate acută orală
(secțiunea 3.1)

4

… Producătorul/furnizorul tre
buie să precizeze sursa adecvată
de informații medicale în caz de
urgență.”

(i) rubricile referitoare la codurile P370 + P380 + P375 și P371 + P380 + P375 se înlocuiesc cu următorul text:
„P370
+ P380
+ P375

P371 +
P380 +
P375

În caz de incendiu:
A se evacua zona.
A se stinge incendiul
de la distanță din
cauza pericolului de
explozie.

Explozivi (secțiunea 2.1)

Diviziunea 1.4

Explozivi desensibilizați
(secțiunea 2.17)

1, 2, 3

În caz de incendiu
de proporții și de
cantități mari: A se
evacua zona. A se
stinge incendiul de la
distanță din cauza
pericolului de
explozie.

Lichide oxidante (secțiunea
2.13)

1

Substanțe solide oxidante
(secțiunea 2.14)

1

Explozivi desensibilizați
(secțiunea 2.17)

4

— pentru explozivii din divi
ziunea 1.4 (grupul de com
patibilitate S) ambalați pen
tru transport.”

5. Tabelul 6.4 se modifică după cum urmează:
(a) rubrica referitoare la codul P401 se înlocuiește cu următorul text:
„P401

A se depozita în
conformitate cu …

Explozivi (secțiunea 2.1)

Explozivi desensibilizați
(secțiunea 2.17)

Explozivi instabili … Producătorul/furnizorul tre
și diviziunile 1.1, buie să specifice normele loca
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 le/regionale/naționale/internațio
nale aplicabile, după caz.”
1, 2, 3, 4

(b) rubrica referitoare la codul P403 se înlocuiește cu următorul text:
„P403

A se depozita întrun spațiu bine
ventilat.

Gaze inflamabile (secțiunea
2.2)

1A, 1B, 2

Gaze oxidante (secțiunea 2.4)

1

Gaze sub presiune (secțiunea
2.5)

Gaz comprimat
Gaz lichefiat
Gaz lichefiat răcit
Gaz dizolvat

Lichide inflamabile (secțiunea
2.6)

1, 2, 3

— pentru lichide inflamabile
din categoria 1 și alte lichide
inflamabile care sunt volatile
și pot genera o atmosferă
explozivă.
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Tipurile A, B, C,
D, E, F

— cu excepția substanțelor și
amestecurilor autoreactive
controlate prin temperatură
sau a peroxizilor organici în
trucât în cazul acestora
poate avea loc condensarea
și, în consecință, înghețarea.

1, 2, 3

— dacă substanța sau ameste
cul sunt volatile și pot ge
nera o atmosferă pericu
loasă.”

Peroxizi organici (secțiunea
2.15)

Toxicitate acută prin inhalare
(secțiunea 3.1)
Toxicitate asupra unui organ
țintă specific – expunere unică;
iritarea căilor respiratorii
(secțiunea 3.8)

3

Toxicitate asupra unui organ
țintă specific – expunere unică;
efecte narcotice (secțiunea 3.8)

3

6. Tabelul 6.5 se modifică după cum urmează:
(a) rubrica referitoare la codul P501 se înlocuiește cu următorul text:
„P501

A se elimina
conținutul/recipient
ul la …

Lichide inflamabile (secțiunea
2.6)
Substanțe și amestecuri
autoreactive (secțiunea 2.8)

1, 2, 3

Tipurile A, B, C,
D, E, F

Substanțe și amestecuri care, în
contact cu apa, emit gaze
inflamabile (secțiunea 2.12)

1, 2, 3

Lichide oxidante (secțiunea
2.13)

1, 2, 3

Substanțe solide oxidante
(secțiunea 2.14)

1, 2, 3

Peroxizi organici (secțiunea
2.15)

Tipurile A, B, C,
D, E, F

Explozivi desensibilizați
(secțiunea 2.17)

1, 2, 3, 4

Toxicitate acută – orală
(secțiunea 3.1)

1, 2, 3, 4

Toxicitate acută – dermică
(secțiunea 3.1)

1, 2, 3, 4

Toxicitate acută prin inhalare
(secțiunea 3.1)
Corodarea pielii (secțiunea 3.2)

1, 2, 3

1, 1A, 1B, 1C

Sensibilizare respiratorie
(secțiunea 3.4)

1, 1A, 1B

Sensibilizarea pielii (secțiunea
3.4)

1, 1A, 1B

… în conformitate cu normele
locale/regionale/naționale/inter
naționale (a se preciza).
Producătorul/furnizorul trebuie
să precizeze dacă cerințele pri
vind eliminarea se aplică în ca
zul conținutului, containerului
sau al ambelor.”
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Mutagenitatea celulelor
embrionare (secțiunea 3.5)

1A, 1B, 2

Cancerigenitate (secțiunea 3.6)

1A, 1B, 2

Toxicitate pentru reproducere
(secțiunea 3.7)

1A, 1B, 2

Toxicitate asupra unui organ
țintă specific – expunere unică
(secțiunea 3.8)

1, 2

Toxicitate asupra unui organ
țintă specific – expunere unică;
iritarea căilor respiratorii
(secțiunea 3.8)

3

Toxicitate asupra unui organ
țintă specific – expunere unică;
efecte narcotice (secțiunea 3.8)

3

Toxicitate asupra unui organ
țintă specific – expunere
repetată (secțiunea 3.9)
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1, 2

Pericol prin aspirare (secțiunea
3.10)

1

Nociv pentru mediul acvatic –
pericol acut pentru mediul
acvatic (secțiunea 4.1)

1

Nociv pentru mediul acvatic –
pericol cronic pentru mediul
acvatic (secțiunea 4.1)

1, 2, 3, 4

(b) următoarea rubrică nouă se introduce după codul P502:
„P503

Explozivi (secțiunea 2.1)
A se adresa
producătorului/furn
izorului/… pentru
informații privind
eliminarea/recuperar
ea/reciclarea

Explozivi instabili … Producătorul/furnizorul tre
și diviziunile 1.1, buie să precizeze sursa adecvată
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 de informații în conformitate cu
normele locale/regionale națio
nale/internaționale, după caz.”

7. La tabelul 1.2, se adaugă următoarea rubrică nouă:
„P212

Language

BG

Да се избягва нагряване в затворено пространство или понижаване на съдържанието на
десенсибилизиращия агент.

ES

Evitar el calentamiento en condiciones de aislamiento o la reducción del agente
insensibilizante.

CS

Zamezte zahřívání v uzavřeném obalu nebo snížení objemu znecitlivujícího
prostředku.

DA

Undgå opvarmning under indeslutning eller reduktion af det desensibiliserende
middel.
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Language

DE

Erhitzen unter Einschluss und Reduzierung des Desensibilisierungsmittels vermeiden.

ET

Vältida suletuna kuumutamist ja desensibilisaatori vähenemist.

EL

Να αποφεύγεται η θέρμανση σε περιορισμένο χώρο και η μείωση του παράγοντα
απευαισθητοποίησης.

EN

Avoid heating under confinement or reduction of the desensitising agent.

FR

Éviter d'échauffer en milieu confiné ou en cas de diminution de la quantité d'agent
désensibilisateur.

GA

Seachain an téamh i limistéar iata nó i gcás laghdú ar an dí-íogróir.

HR

Izbjegavati zagrijavanje u zatvorenom prostoru ili smanjenje udjela desenzitirajućeg
agensa.

IT

Evitare di riscaldare sotto confinamento o di ridurre l'agente desensibilizzante.

LV

Nepieļaut karsēšanu slēgtā vidē vai desensibilizējošā aģenta daudzuma samazināšanos.

LT

Vengti kaitimo uždaroje talpykloje arba desensibilizacijos veiksnio poveikio
sumažėjimo.

HU

Kerülje a hevítést zárt térben vagy a deszenzibilizáló szer mennyiségének csökkenése
esetén.

MT

Evita t-tisħin fil-magħluq jew it-tnaqqis tal-aġenti disensitizzanti.

NL

Vermijd verwarming onder opsluiting of vermindering van de ongevoeligheidsagens.

PL

Unikać ogrzewania pod zamknięciem lub w sytuacji zmniejszonej zawartości środka
odczulającego.

PT

Evitar o aquecimento em ambiente fechado ou a redução do agente dessensibilizado.

RO

A se evita încălzirea în mediu confinat sau în caz de scădere a agentului de
desensibilizare.

SK

Zabráňte zahrievaniu v
desenzibilizačného činidla.

SL

Izogibati se segrevanju v zaprtem prostoru ali zmanjšanju vsebnosti desenzibilizatorja.

FI

Vältettävä kuumentamista suljetussa astiassa tai flegmatointiaineen vähentämistä.

SV

Undvik uppvärmning i sluten behållare eller reducering av det okänsliggörande
ämnet.”

ohraničenom
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zníženiu

obsahu
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ANEXA V

La anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, la partea 1, secțiunea 1.2 se modifică după cum urmează:
(a) în coloana 2, teza „Gaze inflamabile, categoria de pericol 1” se înlocuiește cu „Gaze inflamabile, categoriile de
pericol 1A, 1B”;
(b) în coloana 2, după ultima intrare se adaugă teza „Secțiunea 2.17 Explozivi desensibilizați, categoriile de pericol 1, 2,
3, 4”.
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ANEXA VI

Partea 1 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se modifică după cum urmează:
(a) În tabelul 1.1, rândul privind gazele inflamabile se înlocuiește cu următorul text:
„Gaze inflamabile

Flam. Gas 1A
Flam. Gas 1B
Flam. Gas 2
Pyr. Gas
Chem. Unst. Gas A
Chem. Unst. Gas B”

(b) În tabelul 1.1, se adaugă următorul rând după rândul „Substanță sau amestec corosiv pentru metale”:
„Explozivi desensibilizați

Desen. Expl. 1
Desen. Expl. 2
Desen. Expl. 3
Desen. Expl. 4”
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/522 AL COMISIEI
din 27 martie 2019
de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1191/2014 în ceea ce privește
raportarea datelor referitoare la producția și la importurile și exporturile de polioli care conțin
hidrofluorocarburi în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014
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 19 alineatul
(7),

întrucât:
(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1191/2014 al Comisiei (2) precizează mijloacele și formatul utilizate
pentru raportul care trebuie transmis în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 în legătură
cu utilizarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră ca intermediari de sinteză sau dacă sunt introduse pe piață
produse sau echipamente care conțin astfel de gaze de către producătorii, importatorii și exportatorii de astfel de
gaze și de către întreprinderile care distrug gazele respective.

(2)

Prin Decizia XXX/10 (3) a părților la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon
la Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon (4) („Protocolul de la Montreal”) au fost stabilite
formularele de raportare revizuite care trebuie utilizate pentru raportarea substanțelor reglementate, inclusiv
a producției de trifluormetan (HFC-23) ca subprodus și a importurilor și exporturilor de polioli care conțin
hidrofluorocarburi, după intrarea în vigoare la nivel mondial, la 1 ianuarie 2019, a Amendamentului de la Kigali
la acest protocol privind reducerea treptată a hidrofluorocarburilor (HFC) (5).

(3)

Formatul de raportare stabilit în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1191/2014 ar trebui
modificat în scopul alinierii sale la formatul de raportare stabilit în Decizia XXX/10, utilizat de părțile la
Protocolul de la Montreal. Acest lucru ar permite Uniunii să își îndeplinească obligațiile de raportare prevăzute în
Protocolul de la Montreal.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 24
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1191/2014 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul
regulament.
(1) JO L 150, 20.5.2014, p. 195.
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1191/2014 al Comisiei din 30 octombrie 2014 de stabilire a formatului și mijloacelor de
prezentare a raportului menționat la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
privind gazele fluorurate cu efect de seră (JO L 318, 5.11.2014, p. 5).
3
( ) Decizia XXX/10 a părților la Protocolul de la Montreal adoptată la 9 noiembrie 2018.
(4) Decizia 88/540/CEE a Consiliului din 14 octombrie 1988 privind încheierea Convenției de la Viena privind protecția stratului de ozon și
a Protocolului de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon (JO L 297, 31.10.1988, p. 8).
(5) Decizia XXVIII/1 a părților la Protocolul de la Montreal adoptată la 15 octombrie 2016.
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Articolul 2

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

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 27 martie 2019.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXĂ

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 1191/2014 se modifică după cum urmează:
1. Tabelul din secțiunea 1 se înlocuiește cu următorul tabel:
„INFORMAȚII DE COMUNICAT

1A

OBSERVAȚII

Cantitatea totală produsă de instalațiile din Uniune
1Aa

— din care: cantități necaptate
1A_a

— din care: cantități distruse

Dacă distrugerea în linie este efectuată
de o altă întreprindere, ar trebui preci
zată denumirea acestei întreprinderi
Producătorii care efectuează distrugeri
raportează în secțiunea 8 cantitățile to
tale distruse

CANTITĂȚI CALCULATE AUTOMAT

1Ab

— din care: cantitatea totală generată și captată

1Ab = 1A – 1Aa

INFORMAȚII DE COMUNICAT

1C_a

1B

— din care: cantitatea produsă de instalațiile din Producătorii care efectuează distrugeri
Uniune constând în subproduse recuperate sau raportează în secțiunea 8 cantitățile to
produse nedorite, dacă subprodusele sau produ tale distruse
sele respective au fost distruse în aceste instala
ții înainte de introducerea pe piață

1C

— din care: cantitatea produsă de instalațiile din Se precizează denumirea întreprinderii
Uniune constând în subproduse recuperate sau care a efectuat distrugerea
produse nedorite, dacă subprodusele sau produ
sele respective au fost predate altor întreprin
deri în vederea distrugerii, fără a fi fost intro
duse în prealabil pe piață

— din care: cantitatea de hidrofluorocarburi produse pentru Se indică statul membru în care va
utilizări ca intermediari de sinteză în Uniune
avea loc utilizarea ca intermediar de
sinteză
1C_a1

— din care: fără captare prealabilă

A se raporta numai pentru HFC-23

CANTITĂȚI CALCULATE AUTOMAT

1C_a2

— din care: după captare prealabilă

1C_a2 = 1C_a – 1C_a1;
A se calcula numai pentru HFC-23

INFORMAȚII DE COMUNICAT

1C_b

— din care: cantitatea de hidrofluorocarburi produse pentru Se precizează tipul de utilizare excep
utilizări în Uniune exceptate în temeiul Protocolului de la tată
Montreal
CANTITĂȚI CALCULATE AUTOMAT

1D

1E

— din care: cantitatea totală produsă care a fost 1D = 1B + 1C
captată și distrusă fără a fi fost introdusă în
prealabil pe piață

producția disponibilă pentru vânzare sau pentru utilizare ca 1E = 1A – 1D – 1A_a”
intermediari de sinteză

L 86/40

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

2. În tabelul din secțiunea 2 se adaugă următorul rând 2F:
„2F

Cantitatea de hidrofluorocarburi din poliolii preames
tecați”

3. În tabelul din secțiunea 3 se adaugă următorul rând 3J:
„3J

Cantitatea de hidrofluorocarburi din poliolii preames
tecați”
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DIRECTIVE
DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/523 A COMISIEI
din 21 martie 2019
de modificare a anexelor I-V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție
împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor
vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii
în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în
Comunitate (1), în special articolul 14 al doilea paragraf literele (c) și (d),
întrucât:
(1)

În vederea protejării plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, având în vedere creșterea comerțului
internațional și în urma evaluărilor riscurilor determinate de organismele dăunătoare, efectuate și recent publicate
de Organizația Europeană și Mediteraneană pentru Protecția Plantelor, este justificat din punct de vedere tehnic și
în concordanță cu riscurile determinate de dăunători să se adauge organismele dăunătoare Aromia bungii
(Faldermann), Neoleucinodes elegantalis (Guenée) și Oemona hirta (Fabricius) în partea A secțiunea I din anexa I la
Directiva 2000/29/CE.

(2)

În urma clasificării riscurilor determinate de dăunători, efectuată și recent publicată de Autoritatea Europeană
pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare, „autoritatea”), gazdele și căile de intrare în Uniune ale
organismului dăunător Enarmonia packardi (Zeller) sunt mai numeroase decât cele reglementate în prezent în
partea A secțiunea I din anexa II la Directiva 2000/29/CE. În urma revizuirii denumirii științifice respective,
organismul dăunător a fost redenumit Grapholita packardi (Zeller). Prin urmare, este justificat din punct de științific
și în concordanță cu riscurile determinate de dăunători să se elimine înregistrarea privind Enarmonia packardi
(Zeller) din partea A secțiunea I din anexa II la Directiva 2000/29/CE și să se includă în partea A secțiunea I din
anexa I la directiva respectivă sub denumirea de Grapholita packardi (Zeller).

(3)

În clasificarea riscurilor determinate de dăunători, efectuată și recent publicată de autoritate, speciile Elsinoe
spp. Bitanc. și Jenk. Mendes, incluse în prezent în partea A secțiunea I din anexa II la Directiva 2000/29/CE,
agenți cauzali ai bolilor pentru Citrus L. Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora, au fost definite mai
aprofundat. În plus, pe baza clasificării riscurilor determinate de dăunători și a interceptărilor recente la fructe,
este evident că lista mărfurilor reglementate în prezent nu atenuează toate riscurile aferente acestor organisme
dăunătoare. Prin urmare, este justificat din punct de vedere științific și tehnic și în concordanță cu riscul
determinat de dăunători implicat să se elimine înregistrarea privind Elsinoe spp. Bitanc. și Jenk. Mendes din partea
A secțiunea I din anexa II la Directiva 2000/29/CE și să se includă în partea A secțiunea I din anexa I la directiva
respectivă speciile Elsinoë australis Bitanc. & Jenk., Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous și Elsinoë fawcettii
Bitanc. & Jenk. agenți cauzali ai bolilor pentru Citrus L. Fortunella Swingle, Poncirus Raf., și hibrizii acestora.

(4)

În vederea protejării plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, având în vedere creșterea comerțului
internațional și în urma evaluărilor riscurilor determinate de organismele dăunătoare, efectuate și recent publicate
de Organizația Europeană și Mediteraneană pentru Protecția Plantelor, este justificat din punct de vedere tehnic și
în concordanță cu riscurile determinate de dăunători să se adauge organismele dăunătoare Fusarium circinatum
Nirenberg & O'Donnell și Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și vectorul acestuia, Pityophthorus
juglandis Blackman, în partea A secțiunea II din anexa I la Directiva 2000/29/CE. Aceste organisme dăunătoare
există în prezent în Uniunea Europeană și au o distribuire restricționată.

(5)

În urma evaluărilor riscurilor determinate de organismele dăunătoare, efectuate și recent publicate de autoritate,
este justificat din punct de vedere științific și tehnic și în concordanță cu riscul determinat de dăunători să se
elimine Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr din partea A secțiunea II din anexa II la Directiva
2000/29/CE și să se includă în partea A secțiunea II din anexa I la respectiva directivă.

(1) JO L 169, 10.7.2000, p. 1.
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(6)

În vederea protejării plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, având în vedere creșterea comerțului
internațional și în urma evaluărilor riscurilor determinate de organismele dăunătoare, efectuate și publicate de
autoritate, în sol și în medii de creștere, și având în vedere standardele internaționale relevante, este justificat din
punct de vedere științific și în concordanță cu riscurile determinate de dăunători implicate să se consolideze
cerințele privind solul și mediile de creștere prin revizuirea cerințelor relevante din anexa III, din partea
A secțiunea I din anexa IV și din anexa V la Directiva 2000/29/CE.

(7)

În scopul protejării producției și comercializării plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, adăugarea
organismelor dăunătoare Liriomyza huidobrensis (Blanchard) și Liriomyza trifolii (Burgess) în partea B din anexa I la
respectiva directivă este justificată din punct de vedere tehnic și ține cont de riscul fitosanitar existent.

(8)

Din informațiile furnizate de Irlanda și Regatul Unit rezultă faptul că teritoriile acestor state membre sunt
neafectate de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) și de Liriomyza trifolii (Burgess) și că respectivele teritorii
îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 2 alineatul (1) litera (h) din Directiva 2000/29/CE pentru stabilirea
unei zone protejate în ceea ce privește respectivele organisme dăunătoare. Prin urmare, partea B din anexa I la
Directiva 2000/29/CE ar trebui modificată în consecință.

(9)

Este acceptabil din punct de vedere tehnic, pe baza cunoștințelor științifice și tehnice, să se includă cerințe
specifice privind introducerea și circulația, dacă este cazul, anumitor plante, produse vegetale și alte obiecte în
Uniune din cauza probabilității ca ele să găzduiască organismele dăunătoare Aromia bungii (Faldermann), Neoleu
cinodes elegantalis (Guenée) menționate în considerentul 1, Grapholita packardi (Zeller) menționat în considerentul 2
și Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și vectorul său, Pityophthorus juglandis Blackman,
menționate în considerentul 4. Prin urmare, plantele, produsele vegetale și alte obiecte relevante ar trebui să fie
incluse în partea A secțiunea I din anexa IV la Directiva 2000/29/CE. În ceea ce privește Geosmithia morbida
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și vectorul său, Pityophthorus juglandis Blackman, ar trebui să se includă cerințe
speciale suplimentare privind circulația internă în partea A secțiunea II din anexa IV la Directiva 2000/29/CE.

(10)

În ceea ce privește Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr menționat în considerentul 5, este
necesar să se modifice cerințele speciale prevăzute în partea A secțiunile I și II din anexa IV la Directiva
2000/29/CE, datorită evoluției cunoștințelor științifice și tehnice, precum și a evaluărilor recent publicate ale
riscului determinat de organismele dăunătoare, efectuate de autoritate.

(11)

Pe baza evaluării riscului determinat de organismele dăunătoare efectuate la mai multe specii de Tephritidae de
către Organizația Europeană și Mediteraneană pentru Protecția Plantelor, a standardelor internaționale relevante,
a informațiilor tehnice și a numărului de interceptări ale speciei Tephritidae (populații noneuropene) la mărfurile
importate, cerințele speciale prevăzute în partea A secțiunea I din anexa IV la Directiva 2000/29/CE ar trebui să
fie modificate.

(12)

Pe baza datelor privind interceptările la mărfurile importate, cerințe speciale suplimentare privind Bactericera
cockerelli (Sulc.) și Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) ar trebui să fie incluse în partea A secțiunea I din anexa IV la
Directiva 2000/29/CE.

(13)

Pe baza clasificării riscurilor determinate de organismele dăunătoare, recent efectuate de autoritate, a standardelor
internaționale și a informațiilor tehnice relevante și având în vedere creșterea comerțului internațional, cerințele
speciale din partea A secțiunea I din anexa IV la Directiva 2000/29/CE ar trebui să fie prevăzute pentru fructele
Malus Mill. în ceea ce privește organismele dăunătoare Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich și
Rhagoletis pomonella (Walsh) și pentru fructele Malus Mill. și Pyrus L. în ceea ce privește organismele dăunătoare
Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto și Tachypterellus quadrigibbus Say.

(14)

Scopul cerințelor modificate prevăzute la considerentele 9-13 este de a reduce la un nivel acceptabil riscul
fitosanitar cauzat de introducerea și, dacă este cazul, de circulația în Uniune a acestor plante, produse vegetale sau
alte obiecte.

(15)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 690/2008 al Comisiei (2), anumite zone sunt identificate ca zone
protejate în ceea ce privește diverse organisme dăunătoare. Regulamentul respectiv a fost modificat recent pentru
a lua în considerare ultimele evoluții privind zonele protejate din cadrul Uniunii și, printre altele, următoarele
organisme dăunătoare: Bemisia tabaci Genn. (populații europene), Candidatus Phytoplasma ulmi, Ceratocystis platani
(J.M.Walter) Engelbr. & T.C.Harr., virusul Citrus tristeza (tulpini europene), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,
Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Gremmeniella abietina (Lag.)
Morelet, Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Paysandisia archon (Burmeister), Rhyncho
phorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., virusul
petelor de bronz al tomatelor și Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Pentru a se asigura faptul
că cerințele vizând zonele protejate în ceea ce privește respectivele organisme dăunătoare sunt coerente, cerințele
relevante din anexele I-V la Directiva 2000/29/CE ar trebui actualizate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 690/2008 al Comisiei din 4 iulie 2008 de identificare a zonelor comunitare protejate, expuse la anumite riscuri
fitosanitare (JO L 193, 22.7.2008, p. 1).

28.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 86/43

(16)

În plus, mai multe zone din interiorul Uniunii care au fost recunoscute ca zone protejate în ceea ce privește
anumite organisme dăunătoare nu mai îndeplinesc cerințele deoarece respectivele organisme dăunătoare s-au
stabilit acolo sau statele membre în cauză au solicitat ca statutul de zonă protejată să fie revocat. Respectivele
zone sunt următoarele: teritoriul Finlandei, în ceea ce privește Bemisia tabaci Genn. (populații europene); unitățile
regionale Arta și Lakonia din Grecia, în ceea ce privește virusul Citrus tristeza (tulpini europene); întregul teritoriu
al Emilia-Romagna, comunele Scarnafigi și Villafalletto din provincia Cuneo din Piemonte și municipalitățile
Cesarò (provincia Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincia Catania) și Centuripe, Regalbuto și Troina
(provincia Enna) din Sicilia în Italia și întregul teritoriu al Irlandei de Nord în Regatul Unit și întregul teritoriu al
districtului Dunajská Streda din Slovacia, în ceea ce privește Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; teritoriul
Irlandei de Nord din Regatul Unit, în ceea ce privește Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet, zonele autorității locale
Barking și Dagenham; Basildon; Basingstoke și Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brentwood; Broxbourne; Castle
Point; Chelmsford; Chiltem; Crawley; Dacorum; Dartford; East Hertfordshire; Enfield; Epping Forest; Gravesham;
Greenwich; Harlow; Hart; Havering; Hertsmere; Horsham; Littlesford; Medway; Mid Sussex; Mole Valley;
Newham; North Hertfordshire; Redbridge; Reigate și Banstead; Rushmoor; Sevenoaks; South Bedfordshire; South
Bucks; St Albans; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge și Malling; Waltham Forest;
Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; Windsor și Maidenhead, Wokingham și Wycombe în Regatul Unit, în ceea
ce privește Thaumetopoea processionea L., și teritoriul Suediei, în ceea ce privește virusul petelor de bronz al
tomatelor. Aceste informații ar trebui să fie reflectate în partea B din anexele I-IV la Directiva 2000/29/CE.

(17)

Constatările continue ale prezenței Bemisia tabaci Genn. (populații europene) la anumite plante și produse vegetale
transportate în Uniune în anumite zone protejate arată că cerințele actuale privind circulația în Uniune, în
anumite zone protejate, a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte în ceea ce privește Bemisia tabaci
Genn. (populații europene) sunt neadecvate pentru a reduce, la niveluri acceptabile, riscul fitosanitar în cauză.
Respectivele cerințe ar trebui să fie reformulate în partea B din anexa IV la Directiva 2000/29/CE.

(18)

Plantele, produsele vegetale sau alte obiecte menționate în considerentele 6-17 ar trebui să fie supuse unor
controale fitosanitare înainte de a fi introduse sau de a le permite circulația în interiorul Uniunii. Prin urmare,
respectivele plante, produse vegetale și alte obiecte ar trebui să fie incluse în părțile A sau B din anexa V la
Directiva 2000/29/CE. În plus, în vederea creșterii protecției fitosanitare, fructele de Actinidia Lindl., Carica papaya
L., Fragaria L., Persea americana Mill., Rubus L. și Vitis L. sunt incluse în partea B din anexa V la Directiva
2000/29/CE, iar pentru fructele Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus L., Mangifera L., Passiflora L., Prunus
L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. și Vaccinium L., deja incluse în partea B din anexa V la Directiva
2000/29/CE, sfera geografică a fost extinsă.

(19)

Prin urmare, anexele I-V la Directiva 2000/29/CE ar trebui modificate în consecință.

(20)

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

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1
Anexele I-V la Directiva 2000/29/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2
(1) Statele membre adoptă și publică, până la 31 august 2019 cel târziu, actele cu putere de lege și actele adminis
trative necesare conformării cu prezenta directivă. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.
Statele membre aplică aceste dispoziții începând de la 1 septembrie 2019.
Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de
trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2) Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul
reglementat prin prezenta directivă.
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Articolul 3
Prezenta directivă intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 4
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 martie 2019.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXĂ

Anexele I-V la Directiva 2000/29/CE se modifică după cum urmează:
(1) Anexa I se modifică după cum urmează:
(a) Partea A se modifică după cum urmează:
(i) Secțiunea I se modifică după cum urmează:
— litera (a) se modifică după cum urmează:
— următorul punct se introduce după punctul 4.1:
„4.2. Aromia bungii (Faldermann)”
— următorul punct se introduce după punctul 10.5:
„10.6. Grapholita packardi Zeller”
— următoarele puncte se inserează după punctul 16.1:
„16.2. Neoleucinodes elegantalis (Guenée)
16.3. Oemona hirta (Fabricius)”
— litera (c) se modifică după cum urmează:
— următoarele puncte se inserează după punctul 3:
„3.1. Elsinoë australis Bitanc. & Jenk.
3.2. Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous
3.3. Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk.”
(ii) Secțiunea II se modifică după cum urmează:
— litera (a) se modifică după cum urmează:
— următorul punct se introduce după punctul 7:
„7.1. Pityophthorus juglandis Blackman”;
— la litera (c), se inserează următoarele puncte înainte de punctul 1:
„0.1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr
0.2. Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell
0.3. Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat”;
(b) Partea B se modifică după cum urmează:
(i) litera (a) se modifică după cum urmează:
— la punctul 1, în coloana din partea dreaptă, „FI” se elimină;
— următoarele puncte se inserează după punctul 4:
„4.1. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

IRL, UK (Irlanda de Nord)

4.2. Liriomyza trifolii (Burgess)

IRL, UK (Irlanda de Nord)”

— la punctul 5, textul coloanei din dreapta se înlocuiește cu următorul text:
„IRL, UK (cu excepția zonelor autorității locale Barking și Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and
Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point;
Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing;
East Hertfordshire; Districtul Elmbridge; Enfield; Epping Forest; Districtul Epsom și Ewell; Gravesham;
Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering;
Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames;
Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North
Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate și Banstead; Richmond upon Thames; Districtul Runnymede;
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Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark;
Districtul Spelthorne; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge și
Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West
Berkshire; Windsor și Maidenhead; Woking, Wokingham și Wycombe)”;
(ii) la litera (b), punctul 2 se elimină.
(2) Anexa II se modifică după cum urmează:
(a) Partea A se modifică după cum urmează:
(i) Secțiunea I se modifică după cum urmează:
— la litera (a), punctul 11 se elimină
— la litera (c), punctul 9 se elimină.
(ii) Secțiunea II se modifică după cum urmează:
— la litera (c), punctul 1 se elimină.
(b) Partea B se modifică după cum urmează:
(i) litera (a) se modifică după cum urmează:
— punctul 10 se înlocuiește cu următorul text:
„10. Thaumetopoea pityocampa
Denis & Schiffermüller

Plantele de Cedrus Trew și Pinus L., destinate plantării, altele
decât fructul și semințele

UK”

(ii) la litera (b) punctul 2, textul coloanei a treia se înlocuiește cu următorul text:
„E [cu excepția comunităților autonome Andaluzia, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León,
Extremadura, a comunității autonome Madrid, Murcia, Navarra și La Rioja, a provinciei Guipuzcoa (Țara
Bascilor), a districtelor (comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià și Urgell din provincia Lleida
(comunitatea autonomă Catalonia), a districtelor (comarcas) L'Alt Vinalopó și El Vinalopó Mitjà din
provincia Alicante și a municipalităților Alborache și Turís din provincia Valencia (Comunidad Valenciana)],
EE, F (Corsica), IRL (cu excepția orașului Galway), I [Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio,
Liguria, Lombardia (cu excepția provinciilor Mantua, Milano, Sondrio și Varese și a comunelor Bovisio
Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese și Varedo din provincia Monza Brianza),
Marche, Molise, Piemonte (cu excepția comunelor Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca și Villafalletto din
provincia Cuneo), Sardinia, Sicilia [cu excepția municipalităților Cesarò (provincia Messina), Maniace, Bronte,
Adrano (provincia Catania) și Centuripe, Regalbuto și Troina (provincia Enna)], Toscana, Umbria, Valle
d'Aosta, Veneto (cu excepția provinciilor Rovigo și Veneția, a comunelor Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo,
Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano și Vescovana din provincia Padova și a zonei situate la sud de autostrada
A4 din provincia Verona)], LV, LT [cu excepția municipalităților Babtai și Kėdainiai (regiunea Kaunas)], P, SI
[cu excepția regiunilor Gorenjska, Koroška, Maribor și Notranjska, a comunelor Lendava, Renče-Vogrsko (la
sud de autostrada H4) și Velika Polana și a așezărilor Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček,
Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo,
Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese,
Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec și Znojile pri Krki din
comuna Ivančna Gorica], SK [cu excepția districtului Dunajská Streda, Hronovce și Hronské Kľačany
(districtul Levice), Dvory nad Žitavou (districtul Nové Zámky), Málinec (districtul Poltár), Hrhov (districtul
Rožňava), Veľké Ripňany (districtul Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše și Zatín (districtul
Trebišov)], FI, UK (Insula Man și Insulele Canalului)”
(iii) litera (c) se modifică după cum urmează:
— punctul 0.1 se înlocuiește cu următorul text:
„0.1. Cryphonectria parasitica
(Murrill.) Barr.

Lemnul, cu excepția lemnului fără scoarță, scoarța izolată și
plantele destinate plantării de Castanea Mill. și plantele des
tinate plantării, altele decât semințele, de Quercus L.

— la punctul 2, cuvintele „UK (Irlanda de Nord)” din coloana a treia se elimină.

CZ, IRL,
S, UK”
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(iv) litera (d) se modifică după cum urmează:
— la punctul 1, textul coloanei a treia se înlocuiește cu următorul text:
„EL (cu excepția unităților regionale Argolida, Arta, Chania și Lakonia), M, P (cu excepția Algarve,
Madeira și districtul Odemira din Alentejo)”;
(3) Anexa III se modifică după cum urmează:
(a) punctul 14 din partea A se înlocuiește cu următorul text:

„14. Solul ca atare, care constă în substanțe organice solide,
și

Țările terțe cu
excepția Elveției”

mediul de creștere ca atare, care constă integral sau parțial în substanțe organice so
lide, altele decât cele alcătuite în întregime din turbă sau fibre de Cocos nucifera L.,
neutilizate anterior pentru creșterea plantelor sau în orice scopuri agricole

(b) Partea B se modifică după cum urmează:
(i) la punctul 1, textul coloanei din dreapta se înlocuiește cu următorul text:
„E [cu excepția comunităților autonome Andaluzia, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura,
a comunității autonome Madrid, Murcia, Navarra și La Rioja, a provinciei Guipuzcoa (Țara Bascilor),
a districtelor (comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià și Urgell din provincia Lleida (comunitatea
autonomă Catalonia), a districtelor (comarcas) L'Alt Vinalopó și El Vinalopó Mitjà din provincia Alicante și
a municipalităților Alborache și Turís din provincia Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL
(cu excepția orașului Galway), I [Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia
(cu excepția provinciilor Mantua, Milano, Sondrio și Varese și a comunelor Bovisio Masciago, Cesano
Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese și Varedo din provincia Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte
(cu excepția comunelor Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca și Villafalletto din provincia Cuneo), Sardinia,
Sicilia [cu excepția municipalităților Cesarò (provincia Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincia Catania)
și Centuripe, Regalbuto și Troina (provincia Enna)], Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (cu excepția
provinciilor Rovigo și Veneția, a comunelor Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige,
S. Urbano și Vescovana din provincia Padova și a zonei situate la sud de autostrada A4 din provincia
Verona)], LV, LT [cu excepția municipalităților Babtai și Kėdainiai (regiunea Kaunas)], P, SI [cu excepția
regiunilor Gorenjska, Koroška, Maribor și Notranjska, a comunelor Lendava, Renče-Vogrsko (la sud de
autostrada H4) și Velika Polana și a așezărilor Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček,
Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo,
Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese,
Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec și Znojile pri Krki din comuna
Ivančna Gorica], SK [cu excepția districtului Dunajská Streda, Hronovce și Hronské Kľačany (districtul
Levice), Dvory nad Žitavou (districtul Nové Zámky), Málinec (districtul Poltár), Hrhov (districtul Rožňava),
Veľké Ripňany (districtul Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše și Zatín (districtul Trebišov)], FI,
UK (Insula Man și Insulele Canalului)”
(ii) la punctul 2, textul coloanei din dreapta se înlocuiește cu următorul text:
„E [cu excepția comunităților autonome Andaluzia, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura,
a comunității autonome Madrid, Murcia, Navarra și La Rioja, a provinciei Guipuzcoa (Țara Bascilor),
a districtelor (comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià și Urgell din provincia Lleida (comunitatea
autonomă Catalonia), a districtelor (comarcas) L'Alt Vinalopó și El Vinalopó Mitjà din provincia Alicante și
a municipalităților Alborache și Turís din provincia Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL
(cu excepția orașului Galway), I [Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia
(cu excepția provinciilor Mantua, Milano, Sondrio și Varese și a comunelor Bovisio Masciago, Cesano
Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese și Varedo din provincia Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte
[cu excepția comunelor Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca și Villafalletto din provincia Cuneo), Sardinia,
Sicilia (cu excepția municipalităților Cesarò (provincia Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincia Catania)
și Centuripe, Regalbuto și Troina (provincia Enna)], Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (cu excepția
provinciilor Rovigo și Veneția, a comunelor Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige,
S. Urbano și Vescovana din provincia Padova și a zonei situate la sud de autostrada A4 din provincia
Verona)], LV, LT (cu excepția municipalităților Babtai și Kėdainiai (regiunea Kaunas), P, SI [cu excepția
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regiunilor Gorenjska, Koroška, Maribor și Notranjska, a comunelor Lendava, Renče-Vogrsko (la sud de
autostrada H4) și Velika Polana și a așezărilor Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček,
Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo,
Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese,
Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec și Znojile pri Krki din comuna
Ivančna Gorica)], SK [cu excepția districtului Dunajská Streda, Hronovce și Hronské Kľačany (districtul
Levice), Dvory nad Žitavou (districtul Nové Zámky), Málinec (districtul Poltár), Hrhov (districtul Rožňava),
Veľké Ripňany (districtul Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše și Zatín (districtul Trebišov)], FI,
UK (Insula Man și Insulele Canalului)”.
(4) Anexa IV se modifică după cum urmează:
(a) Partea A se modifică după cum urmează:
(i) Secțiunea I se modifică după cum urmează:
— următoarele puncte se inserează după punctul 1.7:
„1.8. Fie că figurează sau nu printre codurile
NC enumerate la anexa V partea B, lem
nul de Juglans L. și Pterocarya Kunth, cu
excepția lemnului sub formă de:

Fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile lemnului
menționate în anexa IV partea (A) secțiunea (I) punctele
(2.3), (2.4) și (2.5), o declarație oficială din care să
reiasă că lemnul:

— așchii, particule, rumeguș, talaș, de (a) este originar dintr-o zonă indemnă de Geosmithia
șeuri de lemn și resturi rezultate total
morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și vecto
rul său, Pityophthorus juglandis Blackman, confirmată
sau parțial din aceste plante,
de organizația națională de protecție a plantelor în
— material al ambalajului din lemn, sub
conformitate
cu standardele internaționale relevante
formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și
pentru
măsuri
fitosanitare, și care este precizată pe
alte ambalaje similare, paleți, boxpa
certificatele menționate la articolul 13 alineatul (1)
leți și alte platforme de încărcare, su
punctul (ii) din prezenta directivă, la rubrica «Decla
porturi de paleți, dunaje, indiferent
rație
suplimentară»,
dacă sunt sau nu în uz efectiv în
sau
transportul de obiecte de orice tip, cu
excepția dunajului de sprijinire (b) a fost supus unui tratament termic adecvat pentru
a transporturilor de lemn, care este
a atinge temperatura minimă de 56 °C timp de cel
construit din lemn de același tip și ca
puțin 40 de minute fără întrerupere în întreg profi
litate cu cele ale lemnului transportat
lul lemnului. Acest tratament trebuie atestat prin
și care îndeplinește aceleași cerințe fi
aplicarea mențiunii «HT» pe lemn sau pe ambalajul
tosanitare ale Uniunii cu cele îndepli
său, în conformitate cu practicile în vigoare, pre
nite de lemnul transportat,
cum și pe certificatele menționate la articolul 13
alineatul (1) punctul (ii),
dar inclusiv lemnul care nu și-a păstrat
suprafața rotundă naturală, originar din
sau
SUA
(c) a fost ecarisat pentru a elimina în întregime supra
fața rotundă naturală.
1.9. Fie că figurează sau nu printre codurile
NC enumerate la anexa V partea B,
scoarța izolată și lemnul de Juglans L. și
Pterocarya Kunth, sub formă de:

Fără a aduce atingere dispozițiilor menționate în anexa
IV partea (A) secțiunea (I) punctele (1.8), (2.3), (2.4) și
(2.5), o declarație oficială din care să reiasă că lemnul
sau scoarța izolată:

— așchii, particule, rumeguș, talaș, de (a) este originar(ă) dintr-o zonă indemnă de Geosmithia
morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și vecto
șeuri de lemn și resturi rezultate total
rul său, Pityophthorus juglandis Blackman, confirmată
sau parțial din aceste plante, originar
de organizația națională de protecție a plantelor în
din SUA;
conformitate cu standardele internaționale relevante
pentru măsuri fitosanitare, și care este precizată pe
certificatele menționate la articolul 13 alineatul (1)
punctul (ii) din prezenta directivă, la rubrica «Decla
rație suplimentară»,
sau
(b) a fost supus(ă) unui tratament termic corespunzător
pentru a se obține o temperatură de cel puțin 56 °C
timp de cel puțin 40 de minute fără întrerupere în
întreg profilul scoarței lemnului, aceasta din urmă
trebuind să fie indicată pe certificatele menționate
la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii).”
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— punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„5. Fie că figurează sau nu printre codurile NC O declarație oficială din care să reiasă că lemnul:
enumerate la anexa V partea B, lemnul de Pla (a) provine dintr-o zonă stabilită de organizația na
tanus L., exceptând
țională pentru protecția plantelor din țara de
origine ca fiind indemnă de Ceratocystis platani
— materialul ambalajului din lemn, sub formă
(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. în confor
de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje
similare, paleți, boxpaleți și alte platforme
mitate cu standardele internaționale relevante
de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, in
pentru măsuri fitosanitare, informație care figu
diferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în
rează pe certificatele menționate la articolul 13
transportul de obiecte de orice tip, cu ex
alineatul (1) punctul (ii), la rubrica «Declarație
suplimentară»,
cepția dunajului de sprijinire a transporturi
lor de lemn, care este construit din lemn de
sau
același tip și calitate cu cele ale lemnului
transportat și care îndeplinește aceleași ce (b) a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de
umiditate să fie sub 20 % exprimat în procente
rințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndepli
din substanța uscată, obținut conform unui
nite de lemnul transportat,
program corespunzător durată/temperatură.
dar inclusiv lemnul care nu și-a păstrat supra
Mențiunea «kiln-dried», prescurtată «KD», sau
fața rotundă naturală și lemnul sub formă de
orice altă mențiune recunoscută la nivel inter
așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de
național trebuie aplicată pe lemn sau pe amba
lemn și resturi rezultate total sau parțial din
lajul acestuia, în conformitate cu practicile în
Platanus L.,
vigoare.”
originar din Albania, Armenia, Elveția, Turcia și
Statele Unite ale Americii

— punctul 7.1.2 se elimină;
— următoarele puncte se inserează după punctul 7.5:

„7.6. Fie că figurează sau nu printre codurile
NC enumerate la anexa V partea B,
lemnul de Prunus L., cu excepția lemnu
lui sub formă de:

Fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile lemnului
menționate în anexa IV partea (A) secțiunea (I) punctele
(7.4) și (7.5), o declarație oficială din care să reiasă că
lemnul:

— așchii, particule, rumeguș, talaș, de (a) este originar dintr-o zonă indemnă de Aromia bungii
șeuri de lemn și resturi rezultate to
(Falderman), stabilită ca atare de organizația națională
tal sau parțial din aceste plante,
pentru protecția plantelor din țara de origine, în con
formitate cu standardele internaționale relevante pen
— material al ambalajului din lemn,
tru măsuri fitosanitare, informație care figurează pe
sub formă de casete, cutii, lăzi, ci
certificatele
menționate la articolul 13 alineatul (1)
lindri și alte ambalaje similare, pa
punctul (ii) la rubrica «Declarație suplimentară»,
leți, boxpaleți și alte platforme de
sau
încărcare, suporturi de paleți, du
naje, indiferent dacă sunt sau nu în (b) a fost supus unui tratament termic corespunzător
uz efectiv în transportul de obiecte
pentru a se obține o temperatură de cel puțin 56 °C
de orice tip, cu excepția dunajului
timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în în
de sprijinire a transporturilor de
treg profilul lemnului, ceea ce trebuie indicat pe certi
lemn, care este construit din lemn
ficatele menționate la articolul 13 alineatul (1) punc
de același tip și calitate cu cele ale
tul (ii),
lemnului transportat și care îndepli
sau
nește aceleași cerințe fitosanitare ale
Uniunii cu cele îndeplinite de lem (c) a fost supus unei radiații ionizante corespunzătoare
nul transportat,
pentru a se obține o doză absorbită de cel puțin 1
kGy în întreaga masă a lemnului, ceea ce trebuie indi
dar inclusiv lemnul care nu și-a păstrat
cat pe certificatele menționate la articolul 13 alinea
suprafața rotundă naturală, originar din
tul (1) punctul (ii).
China, Republica Populară Democrată
Coreeană, Mongolia, Japonia, Republica
Coreea și Vietnam
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Fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile lemnului
menționate în anexa IV partea (A) secțiunea (I) punctele
(7.4), (7.5) și (7.6), o declarație oficială din care să reiasă
că lemnul:
(a) este originar dintr-o zonă stabilită de organizația na
țională de protecție a plantelor din țara de origine ca
fiind indemnă de Aromia bungii (Faldermann) în con
formitate cu standardele internaționale relevante pen
tru măsuri fitosanitare, informație care figurează pe
certificatele menționate la articolul 13 alineatul (1)
punctul (ii) la rubrica «Declarație suplimentară»,
sau
(b) a fost prelucrat în bucăți de cel mult 2,5 cm grosime
și lățime,
sau
(c) a fost supus unui tratament termic corespunzător
pentru a se obține o temperatură de cel puțin 56 °C
timp de cel puțin 30 de minute în întreg profilul
lemnului, ceea ce trebuie indicat pe certificatele men
ționate la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii),”

— următorul punct se introduce după punctul 11.4:
„11.4.1. Plantele de
Juglans L. și
Pterocarya
Kunth,
destinate
plantării,
altele decât
semințele,
originare din
SUA

Fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile plantelor menționate în anexa IV
partea (A) secțiunea (I) punctul (11.4), o declarație oficială din care să reiasă că
plantele destinate plantării:
(a) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-o zonă indemnă de Geos
mithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și vectorul său, Pityophtho
rus juglandis Blackman, confirmată de organizația națională de protecție
a plantelor în conformitate cu standarde internaționale relevante pentru mă
suri fitosanitare, și care este precizată pe certificatele menționate la articolul
13 alineatul (1) punctul (ii) din prezenta directivă, la rubrica «Declarație su
plimentară»,
sau
(b) sunt originare dintr-un loc de producție, inclusiv vecinătatea acestuia pe
o rază de cel puțin 5 km, în care nu s-au observat nici simptome de Geosmi
thia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și vectorul său, Pityophthorus
juglandis Blackman, nici prezența vectorului în timpul inspecțiilor oficiale
dintr-o perioadă de doi ani înainte de export; plantele destinate plantării au
fost inspectate imediat înainte de export și au fost manipulate și ambalate
astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea locului de producție,
sau
(c) sunt originare dintr-un loc de producție cu condiții de izolare fizică com
pletă și plantele destinate plantării au fost inspectate imediat înainte de ex
port și au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea
după părăsirea locului de producție.”

— punctul 12 se înlocuiește cu următorul text:
„12. Plantele de
Platanus L.
destinate
plantării, cu
excepția
semințelor,
originare din
Albania,
Armenia, Elveția,
Turcia și SUA.

O declarație oficială din care să reiasă că plantele:
(a) provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plan
telor din țara de origine ca fiind indemnă de Ceratocystis platani (J. M. Walter)
Engelbr. & T. C. Harr. în conformitate cu standardele internaționale rele
vante pentru măsuri fitosanitare, informație care figurează pe certificatele
menționate la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii), la rubrica «Declarație su
plimentară»,
sau
(b) nu s-au observat simptome de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T.
C. Harr. în locul de producție sau în vecinătatea imediată a acestuia de la în
ceputul ultimului ciclu complet de vegetație.”
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— următorul punct se introduce după punctul 14.1:
„14.2. Plantele
destinate
plantării, altele
decât plantele
în cultură de
țesuturi și
semințele, de
Crataegus L.,
Cydonia Mill.,
Malus Mill.,
Prunus L., Pyrus
L. și Vaccinium
L. originare din
Canada, Mexic
și SUA

Fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile plantelor din anexa III partea (A)
punctele (9) și (18), anexa III partea (B) punctul (1) sau anexa IV partea (A) sec
țiunea (I), punctele (14.1.), (17), (19.1.), (19.2.), (20), (22.1.), (22.2.), (23.1.) și
(23.2.) după caz, o declarație oficială din care să reiasă că plantele:
(a) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-o zonă indemnă de Gra
pholita packardi Zeller, stabilită de organizația națională pentru protecția
plantelor din țara de origine în conformitate cu standardele internaționale
relevante pentru măsuri fitosanitare, informație care figurează pe certifica
tele menționate la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) la rubrica «Declarație
suplimentară», cu condiția ca respectiva indemnitate să fi fost comunicată
Comisiei în avans, în scris, de către organizația națională pentru protecția
plantelor a țării terțe în cauză;
sau
(b) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-un loc de producție stabi
lit ca fiind indemn de Grapholita packardi Zeller în conformitate cu standar
dele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare:
(i)

care este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru pro
tecția plantelor din țara de origine,
și

(ii) care a făcut, anual, obiectul inspecțiilor oficiale în vederea depistării ori
căror semne ale prezenței Grapholita packardi Zeller, efectuate la mo
mente corespunzătoare,
și
(iii) în care plantele au fost cultivate într-un loc în care s-au aplicat trata
mentele preventive adecvate și în care absența Grapholita packardi Zeller
a fost confirmată prin controale oficiale efectuate anual, la momentele
corespunzătoare,
și
(iv) imediat înainte de a fi exportate, plantele au fost supuse unei inspecții
meticuloase pentru depistarea prezenței Grapholita packardi Zeller;
sau
(c) au fost cultivate într-un loc ce asigură protecție fizică completă împotriva
introducerii Grapholita packardi Zeller.”
— punctele 16.5. și 16.6. se înlocuiesc cu următorul text:
„16.5. Fructele de
Citrus L.,
Fortunella
Swingle,
Poncirus Raf., și
hibrizii lor,
Mangifera L. și
Prunus L.

Fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile fructelor din anexa IV partea (A)
secțiunea (I) punctele (16.1), (16.2), (16.3), (16.4) și (16.6), o declarație oficială
din care să reiasă că:
(a) fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de Tephritidae (po
pulații noneuropene), la care fructele respective sunt susceptibile, în confor
mitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, cu
condiția ca respectiva indemnitate să fi fost comunicată Comisiei în avans,
în scris, de către organizația națională pentru protecția plantelor a țării terțe
în cauză,
sau
(b) fructele provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protec
ția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Tephritidae (populații
noneuropene), la care fructele respective sunt susceptibile, în conformitate
cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, informa
ție care figurează pe certificatele menționate la articolul 13 alineatul (1)
punctul (ii) la rubrica «Declarație suplimentară», cu condiția ca respectiva in
demnitate să fi fost comunicată Comisiei în avans, în scris, de către organi
zația națională pentru protecția plantelor a țării terțe în cauză,
sau
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(c) nici un semn al prezenței organismului Tephritidae (populații noneuropene),
la care fructele respective sunt susceptibile, nu a fost observat la locul de
producție și în imediata sa vecinătate de la începutul ultimului ciclu de ve
getație complet, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe
lună în perioada celor trei luni care preced recoltarea și niciun fruct recoltat
la locul de producție nu a prezentat, în urma unei inspecții oficiale cores
punzătoare, vreun semn al prezenței organismului relevant
și
informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatele menționate la
articolul 13 alineatul (1) punctul (ii),
sau
(d) au fost supuse unui tratament eficient pentru a se asigura absența Tephritidae
(populații noneuropene), la care fructele respective sunt susceptibile, iar da
tele referitoare la tratament trebuie indicate pe certificatele menționate la ar
ticolul 13 alineatul (1) punctul (ii), cu condiția ca metoda de tratament să fi
fost comunicată Comisiei în prealabil, în scris, de către organizația națională
pentru protecția plantelor a țării terțe în cauză.

16.6. Fructele de
Capsicum (L.),
Citrus L., altele
decât de Citrus
limon (L.)
Osbeck. și Citrus
aurantiifolia
(Christm.)
Swingle, Prunus
persica (L.) Batsch
și Punica
granatum L.
originare din țări
de pe
continentul
african, Capul
Verde, Sfânta
Elena,
Madagascar,
Reunion,
Mauritius și
Israel

Fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile fructelor din anexa IV partea (A)
secțiunea (I) punctele (16.1), (16.2), (16.3), (16.4), (16.5) și (36.3), o declarație
oficială din care să reiasă că fructele:
(a) provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick), în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru
măsuri fitosanitare, cu condiția ca respectiva indemnitate să fi fost comuni
cată Comisiei în avans, în scris, de către organizația națională pentru pro
tecția plantelor a țării terțe în cauză,
sau
(b) provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plan
telor din țara de origine ca fiind indemnă de Thaumatotibia leucotreta (Mey
rick), în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri
fitosanitare, informație care figurează pe certificatele menționate la articolul
13 alineatul (1) punctul (ii) la rubrica «Declarație suplimentară», cu condiția
ca respectiva indemnitate să fi fost comunicată Comisiei în avans, în scris,
de către organizația națională pentru protecția plantelor a țării terțe în
cauză,
sau
(c) sunt originare dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională
pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemn de Thaumato
tibia leucotreta (Meyrick), în conformitate cu standardele internaționale rele
vante pentru măsuri fitosanitare și informațiile privind trasabilitatea sunt in
cluse în certificatele menționate la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii), și
au fost efectuate inspecții oficiale la locul de producție, la momentele cores
punzătoare, în cursul perioadei de vegetație, inclusiv o examinare vizuală pe
eșantioane reprezentative de fructe, din care a rezultat că sunt indemne de
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),
sau
(d) au fost supuse unui tratament eficient la temperaturi joase pentru a se asi
gura absența Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) sau unui alt tratament efi
cient pentru a se asigura absența Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), iar datele
referitoare la tratament trebuie indicate pe certificatele menționate la artico
lul 13 alineatul (1) punctul (ii), cu condiția ca metoda de tratament, îm
preună cu documentele care dovedesc eficacitatea acesteia, să fi fost comu
nicată Comisiei în prealabil, în scris, de către organizația națională pentru
protecția plantelor a țării terțe în cauză.”
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— următoarele puncte se inserează după punctul 16.6:

„16.7. Fructele de
Malus Mill.

Fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile fructelor din anexa IV partea (A)
secțiunea (I) punctele (16.8), (16.9) și (16.10), o declarație oficială din care să
reiasă că fructele:
(a) provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de Enarmonia prunivora
Walsh, Grapholita inopinata Heinrich și Rhagoletis pomonella (Walsch), în con
formitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare,
cu condiția ca respectiva indemnitate să fi fost comunicată Comisiei în
avans, în scris, de către organizația națională pentru protecția plantelor a ță
rii terțe în cauză,
sau
(b) provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plan
telor din țara de origine ca fiind indemnă de Enarmonia prunivora Walsh,
Grapholita inopinata Heinrich și Rhagoletis pomonella (Walsch), în conformi
tate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, infor
mație care figurează pe certificatele menționate la articolul 13 alineatul (1)
punctul (ii) la rubrica «Declarație suplimentară», cu condiția ca respectiva in
demnitate să fi fost comunicată Comisiei în avans, în scris, de către organi
zația națională pentru protecția plantelor a țării terțe în cauză,
sau
(c) provin dintr-un loc de producție în care se efectuează inspecții și anchete
oficiale pentru depistarea prezenței Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita
inopinata Heinrich și Rhagoletis pomonella (Walsch), la momentele corespun
zătoare, în cursul perioadei de vegetație, inclusiv o examinare vizuală pe
eșantioane reprezentative de fructe, din care a rezultat că sunt indemne de
organismul sau organismele dăunătoare
și
informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatele menționate la
articolul 13 alineatul (1) punctul (ii),
sau
(d) au fost supuse unui tratament eficient pentru a se asigura absența Enarmonia
prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich și Rhagoletis pomonella
(Walsch), iar datele referitoare la tratament trebuie indicate pe certificatele
menționate la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii), cu condiția ca metoda
de tratament să fi fost comunicată Comisiei în prealabil, în scris, de către
organizația națională pentru protecția plantelor a țării terțe în cauză.

16.8. Fructele de
Malus Mill. și
Pyrus L.

Fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile fructelor din anexa IV partea (A)
secțiunea (I) punctele (16.7), (16.9) și (16.10), o declarație oficială din care să
reiasă că fructele:
(a) provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de Guignardia piricola
(Nosa) Yamamoto, în conformitate cu standardele internaționale relevante
pentru măsuri fitosanitare, cu condiția ca respectiva indemnitate să fi fost
comunicată Comisiei în avans, în scris, de către organizația națională pentru
protecția plantelor a țării terțe în cauză,
sau
(b) provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plan
telor din țara de origine ca fiind indemnă de Guignardia piricola (Nosa) Ya
mamoto, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru mă
suri fitosanitare, informație care figurează pe certificatele menționate la
articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) la rubrica «Declarație suplimentară», cu
condiția ca respectiva indemnitate să fi fost comunicată Comisiei în avans,
în scris, de către organizația națională pentru protecția plantelor a țării terțe
în cauză,
sau
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(c) provin dintr-un loc de producție în care se efectuează inspecții și anchete
oficiale pentru depistarea prezenței Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, la
momentele corespunzătoare, în cursul perioadei de vegetație, inclusiv o exa
minare vizuală pe eșantioane reprezentative de fructe, din care a rezultat că
sunt indemne de organismul dăunător
și
informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatele menționate la
articolul 13 alineatul (1) punctul (ii),
sau
(d) au fost supuse unui tratament eficient pentru a se asigura absența Guignardia
piricola (Nosa) Yamamoto, iar datele referitoare la tratament trebuie indicate
pe certificatele menționate la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii), cu condi
ția ca metoda de tratament să fi fost comunicată Comisiei în prealabil, în
scris, de către organizația națională pentru protecția plantelor a țării terțe în
cauză.
16.9. Fructele de
Malus Mill. și
Pyrus L.

Fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile fructelor din anexa IV partea (A)
secțiunea (I) punctele (16.7), (16.8) și (16.10), o declarație oficială din care să
reiasă că fructele:
(a) provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de Tachypterellus quadrigib
bus Say, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru mă
suri fitosanitare, cu condiția ca respectiva indemnitate să fi fost comunicată
Comisiei în avans, în scris, de către organizația națională pentru protecția
plantelor a țării terțe în cauză,
sau
(b) provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plan
telor din țara de origine ca fiind indemnă de Tachypterellus quadrigibbus Say,
în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosa
nitare, informație care figurează pe certificatele menționate la articolul 13
alineatul (1) punctul (ii) la rubrica «Declarație suplimentară», cu condiția ca
respectiva indemnitate să fi fost comunicată Comisiei în avans, în scris, de
către organizația națională pentru protecția plantelor a țării terțe în cauză,
sau
(c) provin dintr-un loc de producție în care se efectuează inspecții și anchete
oficiale pentru depistarea prezenței Tachypterellus quadrigibbus Say, la mo
mentele corespunzătoare, în cursul perioadei de vegetație, inclusiv o exami
nare vizuală pe eșantioane reprezentative de fructe, din care a rezultat că
sunt indemne de organismul dăunător
și
informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatele menționate la
articolul 13 alineatul (1) punctul (ii),
sau
(d) au fost supuse unui tratament eficient pentru a se asigura absența Tachypte
rellus quadrigibbus Say, iar datele referitoare la tratament trebuie indicate pe
certificatele menționate la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii), cu condiția
ca metoda de tratament să fi fost comunicată Comisiei în prealabil, în scris,
de către organizația națională pentru protecția plantelor a țării terțe în
cauză.

16.10. Fructele de
Malus Mill.,
Prunus L., Pyrus
L. și Vaccinium
L., originare
din Canada,
Mexic și SUA

Fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile fructelor din anexa IV partea (A)
secțiunea (I) punctele (16.5), (16.6), (16.7), (16.8) și (16.9), o declarație oficială
din care să reiasă că fructele:
(a) provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plan
telor din țara de origine ca fiind indemnă de Grapholita packardi Zeller, în
conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosani
tare, informație care figurează pe certificatele menționate la articolul 13 ali
neatul (1) punctul (ii) la rubrica «Declarație suplimentară», cu condiția ca
respectiva indemnitate să fi fost comunicată Comisiei în avans, în scris, de
către organizația națională pentru protecția plantelor a țării terțe în cauză,
sau
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(b) provin dintr-un loc de producție în care se efectuează inspecții și anchete
oficiale pentru depistarea prezenței Grapholita packardi Zeller, la momentele
corespunzătoare, în cursul perioadei de vegetație, inclusiv o examinare vi
zuală pe eșantioane reprezentative de fructe, din care a rezultat că sunt in
demne de organismul dăunător
și
informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatele menționate la
articolul 13 alineatul (1) punctul (ii),
sau
(c) au fost supuse unui tratament eficient pentru a se asigura absența Grapholita
packardi Zeller, iar datele referitoare la tratament trebuie indicate pe certifi
catele menționate la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii), cu condiția ca me
toda de tratament să fi fost comunicată Comisiei în prealabil, în scris, de că
tre organizația națională pentru protecția plantelor a țării terțe în cauză.”

— următoarele puncte se inserează după punctul 25.7.2.:

„25.7.3. Fructele de
Capsicum
annuum L.,
Solanum
aethiopicum L.,
Solanum
lycopersicum L.
și Solanum
melongena L.

Fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile fructelor din anexa IV partea (A)
secțiunea (I) punctele (16.6), (25.7.1.), (25.7.2.), (25.7.4.), (36.2.) și (36.3.), o de
clarație oficială din care să reiasă că fructele:
(a) provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de Neoleucinodes elegantalis
(Guenée), în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru
măsuri fitosanitare, cu condiția ca respectiva indemnitate să fi fost comuni
cată Comisiei în avans, în scris, de către organizația națională pentru pro
tecția plantelor a țării terțe în cauză,
sau
(b) provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plan
telor din țara de origine ca fiind indemnă de Neoleucinodes elegantalis (Gue
née), în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri
fitosanitare, informație care figurează pe certificatele menționate la articolul
13 alineatul (1) punctul (ii) la rubrica «Declarație suplimentară», cu condiția
ca respectiva indemnitate să fi fost comunicată Comisiei în avans, în scris,
de către organizația națională pentru protecția plantelor a țării terțe în
cauză,
sau
(c) sunt originare dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională
pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemn de Neoleucino
des elegantalis (Guenée), în conformitate cu standardele internaționale rele
vante pentru măsuri fitosanitare și au fost efectuate inspecții oficiale la locul
de producție, la momentele corespunzătoare, în cursul perioadei de vegeta
ție, inclusiv o examinare vizuală pe eșantioane reprezentative de fructe, din
care a rezultat că sunt indemne de Neoleucinodes elegantalis (Guenée),
și
informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatele menționate la
articolul 13 alineatul (1) punctul (ii),
sau
(d) provin dintr-un loc de producție liber de insecte, stabilit de organizația na
țională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemn de Ne
oleucinodes elegantalis (Guenée), pe baza inspecțiilor și anchetelor oficiale
efectuate în cursul ultimelor trei luni înainte de export,
și
informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatele menționate la
articolul 13 alineatul (1) punctul (ii).
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Fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile fructelor din anexa IV partea (A)
secțiunea (I) punctele (16.6), (25.7.1.), (25.7.2.), (25.7.3.), (36.2.) și (36.3.), o de
clarație oficială din care să reiasă că fructele:
(a) provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de Bactericera cockerelli
(Sulc.) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri
fitosanitare, cu condiția ca respectiva indemnitate să fi fost comunicată Co
misiei în avans, în scris, de către organizația națională pentru protecția
plantelor a țării terțe în cauză,
sau
(b) provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plan
telor din țara de origine ca fiind indemnă de Bactericera cockerelli (Sulc.) în
conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosani
tare, informație care figurează pe certificatele menționate la articolul 13 ali
neatul (1) punctul (ii) la rubrica «Declarație suplimentară», cu condiția ca
respectiva indemnitate să fi fost comunicată Comisiei în avans, în scris, de
către organizația națională pentru protecția plantelor a țării terțe în cauză,
sau
(c) provin dintr-un loc de producție în care se efectuează inspecții și anchete
oficiale pentru depistarea prezenței Bactericera cockerelli (Sulc.), inclusiv în
imediata vecinătate a acestuia, în cursul ultimelor trei luni înainte de export,
și sunt supuse unor tratamente eficiente pentru a se asigura absența orga
nismului dăunător și s-au inspectat eșantioane reprezentative din fructe
înainte de export,
și
informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatele menționate la
articolul 13 alineatul (1) punctul (ii)
sau
(d) provin dintr-un loc de producție liber de insecte, stabilit de organizația na
țională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemn de
Bactericera cockerelli (Sulc.), pe baza inspecțiilor și anchetelor oficiale efectuate
în cursul ultimelor trei luni înainte de export,
și
informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatele menționate la
articolul 13 alineatul (1) punctul (ii).”

— punctul 34 se înlocuiește cu următorul text:

„34. Mediul de
creștere, atașat
sau asociat
plantelor, destinat
susținerii
vitalității
plantelor, cu
excepția mediului
steril al plantelor
in-vitro, originare
din țări terțe,
altele decât
Elveția.

Se declară oficial că:
(a) mediul de creștere, la momentul plantării plantelor asociate:
(i)

a fost liber de sol și materie organică și nu a fost utilizat anterior pen
tru cultivarea plantelor sau în orice scopuri agricole,
sau

(ii) a fost compus în întregime din turbă sau din fibre de Cocos nucifera L. și
nu a fost utilizat anterior pentru cultivarea plantelor sau în orice sco
puri agricole
sau
(iii) a fost supus unui tratament eficient pentru a se asigura absența organis
melor dăunătoare, iar datele referitoare la tratament trebuie indicate pe
certificatele menționate la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) la ru
brica «Declarație suplimentară»
și
în toate cazurile de mai sus, a fost depozitat și întreținut în condiții adecvate
pentru a fi menținut liber de organisme dăunătoare
și
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(b) de la plantare:
(i) s-au luat măsuri corespunzătoare prin care să se asigure că mediul de
creștere a fost menținut liber de organisme dăunătoare, inclusiv cel pu
țin:
— izolarea fizică a mediului de creștere de sol și de alte surse posibile
de contaminare
— măsuri de igienă
— utilizarea apei libere de organisme dăunătoare
sau
(ii) într-o perioadă de două săptămâni înainte de export, mediul de creștere,
inclusiv solul, dacă este cazul, au fost complet îndepărtate prin spălare
cu apă liberă de organisme dăunătoare. Replantarea se poate efectua
într-un mediu de creștere care trebuie să îndeplinească cerințele prevă
zute la punctul (a). Se vor asigura condiții corespunzătoare pentru
a menține mediul de creștere liber de organisme dăunătoare, așa cum se
prevede la punctul (b).”

— următoarele puncte se inserează după punctul 34:
„34.1. Bulbii, cormii, rizomii și tuberculii
destinați plantării, cu excepția tuber
culilor de Solanum tuberosum, originari
din țări terțe, altele decât Elveția

Fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile din anexa IV
partea (A) secțiunea (I) punctul (30), o declarație oficială
din care să reiasă că transportul sau lotul nu va conține
mai mult de 1 % din greutatea netă a solului și mediului
de creștere.

34.2. Tuberculii de Solanum tuberosum origi Fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile din anexa III
nari din țări terțe, altele decât Elveția
partea (A) punctele (10), (11) și (12) și din anexa IV par
tea (A) secțiunea (I) punctele (25.1.), (25.2.), (25.3.),
(25.4.1.) și (25.4.2.), o declarație oficială din care să
reiasă că transportul sau lotul nu conține mai mult de 1
% din greutatea netă sol sau mediu de creștere.
34.3. Legumele rădăcinoase și cu tuberculi, Fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile din anexa III
originare din țări terțe, altele decât El partea (A) punctele (10), (11) și (12), o declarație oficială
din care să reiasă că transportul sau lotul nu conține mai
veția
mult de 1 % din greutatea netă sol sau mediu de creștere.
34.4. Mașinile și vehiculele care au fost ex
ploatate în scopuri agricole sau silvi
cole, importate din țări terțe, altele de
cât Elveția

Fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile din anexa IV
partea (B) punctul (30), o declarație oficială din care să
reiasă că mașinile sau vehiculele sunt curățate de pământ
și de resturi de plante.”

(ii) Secțiunea II se modifică după cum urmează:
— următoarele puncte se inserează după punctul 2:
„2.1. Fie că figurează sau nu printre codurile NC O declarație oficială din care să reiasă că lemnul:
enumerate la anexa V partea A, lemnul de Ju (a) provine dintr-o zonă cunoscută ca fiind in
glans L. și Pterocarya Kunth, cu excepția lem
demnă de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland,
nului sub formă de:
Utley & Tisserat și vectorul său, Pityophthorus
— așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri
juglandis Blackman, stabilită ca atare de autori
tățile competente, în conformitate cu standar
de lemn și resturi rezultate total sau par
țial din aceste plante,
dele internaționale relevante pentru măsuri fito
sanitare,
sau
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— material al ambalajului din lemn, sub (b) a fost supus unui tratament termic adecvat pen
formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte
tru a atinge temperatura minimă de 56 °C timp
ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte
de cel puțin 40 de minute fără întrerupere în
platforme de încărcare, suporturi de pa
întreg profilul lemnului. Acest tratament tre
leți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în
buie atestat prin aplicarea mențiunii «HT» pe
uz efectiv în transportul de obiecte de
lemn sau pe ambalajul său, în conformitate cu
orice tip, cu excepția dunajului de spriji
practicile în vigoare,
nire a transporturilor de lemn, care este
sau
construit din lemn de același tip și calitate
cu cele ale lemnului transportat și care în (c) a fost ecarisat pentru a elimina în întregime su
prafața rotundă naturală.
deplinește aceleași cerințe fitosanitare ale
Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul
transportat,
dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat su
prafața rotundă naturală.

2.2. Fie că figurează sau nu printre codurile NC Declarația oficială din care să reiasă că lemnul sau
enumerate la anexa V partea A, scoarța izolată scoarța izolată:
și lemnul de Juglans L. și Pterocarya Kunth, sub (a) provine dintr-o zonă cunoscută ca fiind in
formă de:
demnă de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland,
— așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de
Utley & Tisserat și vectorul său, Pityophthorus
lemn și resturi rezultate total sau parțial
juglandis Blackman, stabilită ca atare de autori
din aceste plante
tățile competente, în conformitate cu standar
dele internaționale relevante pentru măsuri fito
sanitare,
sau
(b) a fost supus unui tratament termic adecvat pen
tru a atinge temperatura minimă de 56 °C timp
de cel puțin 40 de minute fără întrerupere în
întreg profilul scoarței lemnului. Acest trata
ment trebuie atestat prin aplicarea mențiunii
«HT» pe orice ambalaj, în conformitate cu prac
ticile în vigoare.

2.3. Materialul de ambalaj pe bază de lemn, sub Materialul de ambalaj din lemn trebuie:
formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte am (a) să provină dintr-o zonă cunoscută ca fiind in
balaje similare, paleți, boxpaleți și alte plat
demnă de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland,
forme de încărcare, grilaje pentru paleți, du
Utley & Tisserat și vectorul său, Pityophthorus
naje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv
juglandis Blackman, stabilită ca atare de autori
în transportul de obiecte de orice natură, cu
tățile competente, în conformitate cu standar
excepția lemnului brut cu o grosime de 6 mm
dele internaționale relevante pentru măsuri fito
sau mai mică, lemn prelucrat produs cu ajuto
sanitare,
rul cleiului, al căldurii și al presiunii sau cu
sau
ajutorul unei combinații a acestor elemente,
precum și dunajul de sprijinire a transporturi (b) — să fie confecționat din lemn decojit, astfel
lor de lemn, care este construit din lemn de
cum se specifică în anexa I la Standardul in
același tip și calitate cu cele ale lemnului
ternațional FAO pentru măsuri fitosanitare
transportat și care îndeplinește aceleași cerințe
nr. 15 privind materialele ambalajelor din
fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de
lemn utilizate în comerțul internațional
lemnul transportat.
— să fie supus unuia dintre tratamentele apro
bate, astfel cum se specifică în anexa I la
standardul internațional respectiv, și
— să prezinte un marcaj astfel cum se specifică
în anexa II la standardul internațional res
pectiv, care indică faptul că materialul am
balajului din lemn a fost supus unui trata
ment fitosanitar aprobat în conformitate cu
acest standard.”
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— următorul punct se introduce după punctul 7:
„7.1. Plantele de
Juglans L. și
Pterocarya Kunth,
destinate
plantării, altele
decât semințele

O declarație oficială din care să reiasă că plantele destinate plantării:
(a) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți sau de la introducerea lor în
Uniune într-un loc de producție dintr-o zonă indemnă de Geosmithia mor
bida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și vectorul său Pityophthorus juglandis
Blackman, stabilită ca atare de autoritățile competente, în conformitate cu
standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare
sau
(b) sunt originare dintr-un loc de producție, inclusiv vecinătatea acestuia pe
o rază de cel puțin 5 km, în care nu s-au observat nici simptome de Geosmi
thia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și vectorul său, Pityophthorus
juglandis Blackman, nici prezența vectorului în timpul inspecțiilor oficiale
dintr-o perioadă de doi ani înainte de transport, plantele destinate plantării
au fost inspectate vizual înainte de transport și au fost manipulate și amba
late astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea locului de producție
sau
(c) sunt originare dintr-un loc de producție cu condiții de izolare fizică com
pletă și plantele destinate plantării au fost inspectate înainte de transport și
au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea după pă
răsirea locului de producție.”

— următorul punct se introduce după punctul 30.1:
„31. Mașinile și
vehiculele care au
fost exploatate în
scopuri agricole
sau silvicole

Mașinile sau vehiculele trebuie:
(a) să fie transportate dintr-o zonă indemnă de Ceratocystis platani (J. M. Walter)
Engelbr. & T. C. Harr., stabilită ca atare de autoritățile competente, în con
formitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare,
sau
(b) să fie curățate de pământ și de resturi de plante înainte de transportul din
zona infestată cu Ceratocystis platani (J. M. Walter).”

(b) Partea B se modifică după cum urmează:
(i)

la punctul 16, cuvintele „UK (Irlanda de Nord)” din coloana a treia se elimină

(ii)

la punctul 16.1, textul primei coloane se înlocuiește cu următorul text:
„16.1. Plantele de Cedrus Trew, Pinus L., destinate plantării, altele decât semințele”

(iii) următorul punct se introduce după punctul 16.1:
„16.2. Plantele de
Quercus L., altele
decât Quercus
suber L., cu
o circumferință de
cel puțin 8 cm
măsurată la
o înălțime de 1,2
m de la coletul
rădăcinii, destinate
plantării, altele
decât fructele și
semințele

Fără a aduce atingere interdic
țiilor aplicabile plantelor men
ționate în anexa III partea (A)
punctul (2), anexa IV partea
(A) secțiunea (I) punctele
(11.01), (11.1), (11.2) și anexa
IV partea (A) secțiunea (II)
punctul (7), o declarație ofi
cială din care să reiasă că:
(a) plantele au fost cultivate pe
parcursul întregii lor vieți
în locuri de producție din
țări unde nu s-a constatat
apariția Thaumetopoea pro
cessionea L.,
sau

IE, UK (cu excepția zonelor autorității locale Barking și Da
genham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley;
Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne;
Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of Lon
don; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum;
Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Districtul Elmbridge;
Enfield; Epping Forest; Districtul Epsom și Ewell; Graves
ham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Ful
ham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Herts
mere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington;
Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth;
Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole
Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge;
Reigate și Banstead; Richmond upon Thames; Districtul
Runnymede; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bed
fordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Dis
trictul Spelthorne; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tan
dridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge și Malling;
Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford;
Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor și
Maidenhead; Woking, Wokingham și Wycombe)”
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(b) plantele au fost cultivate pe
parcursul întregii lor vieți
într-o zonă protejată men
ționată în coloana a treia
sau într-o zonă indemnă
de Thaumetopoea processio
nea L., stabilită ca atare de
organizația națională pen
tru protecția plantelor în
conformitate cu standar
dele internaționale rele
vante pentru măsuri fitosa
nitare,
sau
(c) plantele:
au fost cultivate, de la înce
putul ultimului ciclu com
plet de vegetație, în pepi
niere
care,
incluzând
vecinătatea lor, au fost de
clarate indemne de Thau
metopoea processionea L. pe
baza inspecțiilor oficiale
efectuate cât mai aproape
posibil de transportul aces
tora
și
s-au efectuat controale ofi
ciale ale pepinierei și veci
nătății acesteia la momente
corespunzătoare de la înce
putul ultimului ciclu com
plet de vegetație, pentru
a detecta larve și alte simp
tome de Thaumetopoea pro
cessionea L.,
sau
(d) plantele au fost cultivate pe
parcursul întregii lor vieți
într-un loc ce asigură pro
tecție fizică completă îm
potriva introducerii Thau
metopoea processionea L. și
au fost inspectate la mo
mente
corespunzătoare,
constatându-se că sunt in
demne de Thaumetopoea
processionea L.
(iv)

la punctul 21, textul coloanei a treia se înlocuiește cu următorul text:
„E [cu excepția comunităților autonome Andaluzia, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León,
Extremadura, a comunității autonome Madrid, Murcia, Navarra și La Rioja, a provinciei Guipuzcoa (Țara
Bascilor), a districtelor (comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià și Urgell din provincia Lleida
(comunitatea autonomă Catalonia), a districtelor (comarcas) L'Alt Vinalopó și El Vinalopó Mitjà din
provincia Alicante și a municipalităților Alborache și Turís din provincia Valencia (Comunidad Valenciana)],
EE, F (Corsica), IRL (cu excepția orașului Galway), I [Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio,
Liguria, Lombardia (cu excepția provinciilor Mantua, Milano, Sondrio și Varese și a comunelor Bovisio
Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese și Varedo din provincia Monza Brianza),
Marche, Molise, Piemonte (cu excepția comunelor Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca și Villafalletto din
provincia Cuneo), Sardinia, Sicilia [cu excepția municipalităților Cesarò (provincia Messina), Maniace,
Bronte, Adrano (provincia Catania) și Centuripe, Regalbuto și Troina (provincia Enna)], Toscana, Umbria,
Valle d'Aosta, Veneto (cu excepția provinciilor Rovigo și Veneția, a comunelor Barbona, Boara Pisani,
Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano și Vescovana din provincia Padova și a zonei situate la sud
de autostrada A4 din provincia Verona)], LV, LT [cu excepția municipalităților Babtai și Kėdainiai (regiunea
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Kaunas)], P, SI [cu excepția regiunilor Gorenjska, Koroška, Maribor și Notranjska, a comunelor Lendava,
Renče-Vogrsko (la sud de autostrada H4) și Velika Polana și a așezărilor Fużina, Gabrovčec, Glogovica,
Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko,
Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče,
Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec
și Znojile pri Krki din comuna Ivančna Gorica], SK [cu excepția districtului Dunajská Streda, Hronovce și
Hronské Kľačany (districtul Levice), Dvory nad Žitavou (districtul Nové Zámky), Málinec (districtul Poltár),
Hrhov (districtul Rožňava), Veľké Ripňany (districtul Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše și
Zatín (districtul Trebišov)], FI, UK (Insula Man și Insulele Canalului)”
(v)

la punctul 21.3, textul coloanei a treia se înlocuiește cu următorul text:
„E [cu excepția comunităților autonome Andaluzia, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León,
Extremadura, a comunității autonome Madrid, Murcia, Navarra și La Rioja, a provinciei Guipuzcoa (Țara
Bascilor), a districtelor (comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià și Urgell din provincia Lleida
(comunitatea autonomă Catalonia), a districtelor (comarcas) L'Alt Vinalopó și El Vinalopó Mitjà din
provincia Alicante și a municipalităților Alborache și Turís din provincia Valencia (Comunidad Valenciana)],
EE, F (Corsica), IRL (cu excepția orașului Galway), I [Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio,
Liguria, Lombardia (cu excepția provinciilor Mantua, Milano, Sondrio și Varese și a comunelor Bovisio
Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese și Varedo din provincia Monza Brianza),
Marche, Molise, Piemonte (cu excepția comunelor Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca și Villafalletto din
provincia Cuneo), Sardinia, Sicilia [cu excepția municipalităților Cesarò (provincia Messina), Maniace,
Bronte, Adrano (provincia Catania) și Centuripe, Regalbuto și Troina (provincia Enna)], Toscana, Umbria,
Valle d'Aosta, Veneto (cu excepția provinciilor Rovigo și Veneția, a comunelor Barbona, Boara Pisani,
Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano și Vescovana din provincia Padova și a zonei situate la sud
de autostrada A4 din provincia Verona)], LV, LT [cu excepția municipalităților Babtai și Kėdainiai (regiunea
Kaunas)], P, SI [cu excepția regiunilor Gorenjska, Koroška, Maribor și Notranjska, a comunelor Lendava,
Renče-Vogrsko (la sud de autostrada H4) și Velika Polana și a așezărilor Fużina, Gabrovčec, Glogovica,
Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko,
Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče,
Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec
și Znojile pri Krki din comuna Ivančna Gorica], SK [cu excepția districtului Dunajská Streda, Hronovce și
Hronské Kľačany (districtul Levice), Dvory nad Žitavou (districtul Nové Zámky), Málinec (districtul Poltár),
Hrhov (districtul Rožňava), Veľké Ripňany (districtul Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše și
Zatín (districtul Trebišov)], FI, UK (Insula Man și Insulele Canalului)”

(vi)

punctul 24.1 se înlocuiește cu următorul text:

„24.1. Butașii fără
rădăcină din
specia Euphorbia
pulcherima Willd.,
destinați plantării,

Fără a aduce atingere cerințelor aplicabile plantelor menționate în IRL, P (Azore, Beira
anexa IV partea (A) secțiunea (I) punctul (45.1), dacă este cazul, Interior, Beira Litoral,
o declarație oficială din care să reiasă că:
Entre Douro e Minho
și
Trás-os-Montes), S,
(a) butașii fără rădăcină sunt originari dintr-o zonă cunoscută ca
UK”
fiind indemnă de Bemisia tabaci Genn. (populații europene)
sau
(b) nu a fost observat nici un semn al prezenței Bemisia tabaci
Genn. (populații europene) în locul de producție, inclusiv la bu
tașii sau plantele de la care provin, care sunt deținute sau pro
duse în acest loc de producție, în timpul inspecțiilor oficiale
efectuate cel puțin o dată la trei săptămâni pe toată perioada de
producție a plantelor respective la locul de producție specificat,
sau
(c) în cazurile în care prezența Bemisia tabaci Genn. (populații euro
pene) a fost detectată în locul de producție, butașii și plantele de
la care provin, deținute sau produse în acest loc de producție,
au fost supuse unui tratament corespunzător pentru a se asigura
absența Bemisia tabaci Genn. (populații europene), iar în conse
cință acest loc de producție trebuie să fi fost considerat indemn
de Bemisia tabaci Genn. (populații europene) ca urmare a punerii
în aplicare a unor proceduri corespunzătoare vizând eradicarea
Bemisia tabaci Genn. (populații europene) pe de o parte, pe baza
inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe săptămână în
cele trei săptămâni anterioare expedierii de la locul de producție
și, pe de altă parte, pe baza procedurilor de supraveghere apli
cate pe toată perioada mai sus menționată. Ultima inspecție săp
tămânală trebuie efectuată chiar înainte de expedierea mai sus
menționată.
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(vii) punctul 24.2 se înlocuiește cu următorul text:

„24.2. Plantele de
Euphorbia
pulcherrima Willd.,
destinate plantării,
altele decât:
— semințele,
— plantele
menționate la
punctul 24.1.

Fără a aduce atingere cerințelor aplicabile plantelor menționate în IRL, P (Azore, Beira
anexa IV partea (A) secțiunea (I) punctul (45.1), dacă este cazul, Interior, Beira Litoral,
o declarație oficială din care să reiasă că:
Entre Douro e Minho
și
Trás-os-Montes), S,
(a) plantele sunt originare dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă
UK”
de Bemisia tabaci Genn. (populații europene)
sau
(b) nu a fost observat nici un semn al prezenței Bemisia tabaci
Genn. (populații europene), inclusiv la aceste plante, la locul de
producție, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin
o dată la trei săptămâni în timpul celor nouă săptămâni ante
rioare comercializării,
sau
(c) în cazurile în care prezența Bemisia tabaci Genn. (populații euro
pene) a fost observată la locul de producție, plantele, păstrate
sau produse în acest loc de producție, au fost supuse unui trata
ment corespunzător pentru a se asigura absența Bemisia tabaci
Genn. (populații europene), iar în consecință acest loc de pro
ducție trebuie să fi fost considerat indemn de Bemisia tabaci
Genn. (populații europene) ca urmare a punerii în aplicare
a unor proceduri corespunzătoare vizând eradicarea Bemisia ta
baci Genn. (populații europene) pe de o parte, pe baza inspecții
lor oficiale efectuate cel puțin o dată pe săptămână în cele trei
săptămâni anterioare expedierii de la locul de producție și, pe
de altă parte, pe baza procedurilor de supraveghere aplicate pe
toată perioada mai sus menționată. Ultima inspecție săptămâ
nală trebuie efectuată chiar înainte de expedierea mai sus men
ționată
și
(d) s-a dovedit că plantele provin din butași:
(da) originari dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de Bemi
sia tabaci Genn. (populații europene)
sau
(db) cultivați într-un loc de producție în care nu a fost observat
niciun semn al prezenței Bemisia tabaci Genn. (populații eu
ropene), inclusiv la plante, în timpul inspecțiilor oficiale
efectuate cel puțin o dată la trei săptămâni pe toată pe
rioada de producție a acestor plante,
sau
(dc) în cazurile în prezența care Bemisia tabaci Genn. (populații
europene) a fost observată la locul de producție, au fost
cultivați pe plante deținute sau produse în acest loc de pro
ducție, care au fost supuse unui tratament corespunzător
pentru a se asigura absența Bemisia tabaci Genn. (populații
europene), iar în consecință acest loc de producție trebuie
să fi fost considerat indemn de Bemisia tabaci Genn. (popu
lații europene) ca urmare a punerii în aplicare a unor pro
ceduri corespunzătoare vizând eradicarea Bemisia tabaci
Genn. (populații europene) pe de o parte, pe baza inspec
țiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe săptămână în
cele trei săptămâni anterioare expedierii de la locul de pro
ducție și, pe de altă parte, pe baza procedurilor de suprave
ghere aplicate pe toată perioada mai sus menționată. Ul
tima inspecție săptămânală trebuie efectuată chiar înainte
de expedierea mai sus menționată;
sau
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(e) pentru plantele pentru care există dovezi derivate din ambalajele
lor sau din dezvoltarea florilor lor (sau a bracteei) sau din alte
mijloace din care rezultă că sunt destinate vânzării directe către
consumatorii finali care nu sunt implicați în producția profesio
nală de plante, plantele respective au fost inspectate în mod ofi
cial, constatându-se că sunt indemne de Bemisia tabaci Genn.
(populații europene) înainte de a fi transportate.
(viii) punctul 24.3 se înlocuiește cu următorul text:
„24.3. Plantele de
Begonia L.,
destinate plantării,
altele decât
semințele,
tuberculii și
cormii, și plantele
de Ajuga L.,
Crossandra Salisb.,
Dipladenia A.DC.,
Ficus L., Hibiscus
L., Mandevilla
Lindl. și Nerium
oleander L.,
destinate plantării,
altele decât
semințele

Fără a aduce atingere cerințelor aplicabile plantelor menționate în IRL, P (Azore, Beira
anexa IV partea (A) secțiunea (I) punctul (45.1), dacă este cazul, Interior, Beira Litoral,
o declarație oficială din care să reiasă că:
Entre Douro e Minho
și
Trás-os-Montes), S,
(a) plantele sunt originare dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă
UK”
de Bemisia tabaci Genn. (populații europene)
sau
(b) nu a fost observat nici un semn al prezenței Bemisia tabaci
Genn. (populații europene), inclusiv la aceste plante, la locul de
producție, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin
o dată la trei săptămâni în timpul celor nouă săptămâni ante
rioare comercializării,
sau
(c) în cazurile în care prezența Bemisia tabaci Genn. (populații euro
pene) a fost observată la locul de producție, plantele, păstrate
sau produse în acest loc de producție, au fost supuse unui trata
ment corespunzător pentru a se asigura absența Bemisia tabaci
Genn. (populații europene), iar în consecință acest loc de pro
ducție trebuie să fi fost considerat indemn de Bemisia tabaci
Genn. (populații europene) ca urmare a punerii în aplicare
a unor proceduri corespunzătoare vizând eradicarea Bemisia ta
baci Genn. (populații europene) pe de o parte, pe baza inspecții
lor oficiale efectuate cel puțin o dată pe săptămână în cele trei
săptămâni anterioare expedierii de la locul de producție și, pe
de altă parte, pe baza procedurilor de supraveghere aplicate pe
toată perioada mai sus menționată. Ultima inspecție săptămâ
nală trebuie efectuată chiar înainte de expedierea mai sus men
ționată;
sau
(d) pentru plantele pentru care există dovezi derivate din ambalajele
lor sau din dezvoltarea florilor lor sau din alte mijloace din care
rezultă că sunt destinate vânzării directe către consumatorii fi
nali care nu sunt implicați în producția profesională de plante,
plantele respective au fost inspectate în mod oficial, consta
tându-se că sunt indemne de Bemisia tabaci Genn. (populații eu
ropene) imediat înainte de a fi transportate.

(ix) punctul 31 se înlocuiește cu următorul text:
„31. Fructele de Citrus L.,
Fortunella Swingle,
Poncirus Raf., și
hibrizii acestora,
originare din BG,
HR, SI, EL (unitățile
regionale Argolida,
Arta, Chania și
Lakonia), P
(Algarve, Madeira și
districtul Odemira
din Alentejo), E, F,
CY și I

Fără a aduce atingere cerinței menționate în anexa IV partea (A) sec EL (cu excepția
țiunea (II) punctul (30.1.) ca ambalajul să aibă aplicată pe el o marcă unităților regionale
Argolida, Arta,
de origine:
Chania
și Lakonia), M,
(a) fructele vor fi lipsite de frunze și pedunculi;
P (cu excepția
sau
Algarve, Madeira și
(b) în cazul fructelor cu frunze sau pedunculi, constatarea oficială districtul Odemira din
că fructele sunt ambalate în containere închise care au fost sigi Alentejo)”
late în mod oficial și rămân sigilate pe parcursul transportului
printr-o zonă protejată, recunoscută pentru fructele sale și pre
zintă o marcă distinctivă care va fi reprodusă pe pașaport.
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(5) anexa V se modifică după cum urmează:
(a) Partea A se modifică după cum urmează:
(i) Secțiunea I se modifică după cum urmează:
— la punctul 1.7, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) a fost obținut total sau parțial din Juglans L., Platanus L., și Pterocarya L., inclusiv lemnul care nu și-a
păstrat suprafața sa rotundă naturală;”
— punctul 2.1 se înlocuiește cu următorul text:
„2.1. Plantele destinate plantării, altele decât semințele, din genurile Abies Mill., Apium graveolens L.,
Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp.,
Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. și hibrizii, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass.,
Gypsophila L., toate soiurile de hibrizi New Guinea de Impatiens L., Juglans L., Lactuca spp., Larix
Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L.,
Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus
L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. și alte plante din specii erbacee, altele
decât plantele din familia Gramineae, destinate plantării, și altele decât bulbii, cormii, rizomii,
semințele și tuberculii.”
(ii) Secțiunea II se modifică după cum urmează:
— punctul 1.2 se înlocuiește cu următorul text:
„1.2. Plantele destinate plantării, altele decât semințele, de Beta vulgaris L., Cedrus Trew, Platanus L.,
Populus L., Prunus L. și Quercus spp., altele decât Quercus suber L., și Ulmus L.”
(b) Partea B se modifică după cum urmează:
(i) Secțiunea I se modifică după cum urmează:
— punctul 2 se modifică după cum urmează:
— a noua liniuță se înlocuiește cu următorul text:
„— Ramuri tăiate de Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. și Pterocarya L., cu sau fără frunze,
originare din Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia,
Republica Coreea, Rusia, Taiwan și SUA,”
— se adaugă următoarea liniuță:
„— Convolvulus L., Ipomoea L. (cu excepția tuberculilor), Micromeria Benth și Solanaceae, originare din
Australia, cele două Americi și Noua Zeelandă”
— punctul 3 se modifică după cum urmează:
— prima liniuță se înlocuiește cu următorul text:
„— Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. și
hibrizii lor, Momordica L., și Solanaceae”
— a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:
„— Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria L., Malus L.,
Mangifera L; Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium L; Pyrus L., Ribes L., Rubus L.,
Syzygium Gaertn., Vaccinium L., și Vitis L.”
— se elimină a treia liniuță.
— punctul 5 se modifică după cum urmează:
— a treia liniuță se înlocuiește cu textul următor:
„— Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. și Pterocarya L., originar din Canada, China,
Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan și
SUA.”
— punctul 6 litera (a) se modifică după cum urmează:
— a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:
„— Platanus L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, originar din Albania,
Armenia, Elveția, Turcia sau SUA,”;
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— a șasea liniuță se înlocuiește cu următorul text:
„— Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. și Pterocarya L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat
suprafața sa rotundă naturală, originar din Canada, China, Republica Populară Democrată
Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan și SUA,”;
— a opta liniuță se înlocuiește cu următorul text:
„— Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill.,
Pyracantha M. Roem., Pyrus L. și Sorbus L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața sa rotundă
naturală, cu excepția rumegușului și a talașului, originar din Canada sau din SUA,”;
— se adaugă a noua liniuță:
„— Prunus L. inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața sa rotundă naturală, originar din Canada,
China, Republica Populară Democrată Coreeană, Mongolia, Japonia, Republica Coreea, SUA sau
Vietnam.”
— textul de la punctul 7 se înlocuiește cu următorul text:
„7. Mediul de creștere, atașat sau asociat plantelor, destinat susținerii vitalității plantelor originare din țări
terțe, altele decât Elveția.”
— următorul punct se introduce după punctul 7:
„7.1. Mașinile și vehiculele care au fost exploatate în scopuri agricole sau silvicole și care îndeplinesc una
dintre descrierile următoare, prevăzute în partea II din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al
Consiliului, importate din țări terțe, altele decât Elveția:
„Cod NC

Descriere

ex 8432

Mașini, aparate și dispozitive agricole, horticole sau silvicole pentru pregătirea sau
lucrarea solului sau pentru culturi; tăvăluguri pentru peluze sau terenuri de sport

ex 8433 53

Mașini pentru recoltat tuberculi sau rădăcini

ex 8436 80 10

Mașini silvicole

ex 8701 20 90

Tractoare (cu excepția cărucioarelor-tractoare de la poziția 8709): Tractoare rutiere
pentru semiremorci, folosite

ex 8701 91 10

Tractoare agricole și tractoare silvicole, cu roți, cu un motor a cărui putere nu de
pășește 18 kW”
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DECIZII
DECIZIA (UE) 2019/524 A CONSILIULUI
din 21 martie 2019
privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul comitetului
mixt instituit prin Acordul de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale
membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte, referitor la adoptarea regulamentului de
procedură al comitetului mixt
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 37,
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 de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de
altă parte (1) (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat la Tokyo la 17 iulie 2018 și se aplică cu caracter
provizoriu de la 1 februarie 2019.

(2)

Acordul instituie un comitet mixt care să coordoneze parteneriatul global care se bazează pe acord (denumit în
continuare „comitetul mixt”) și prevede că comitetul mixt urmează să își adopte regulamentul de procedură
(denumit în continuare „regulamentul de procedură”).

(3)

Regulamentul de procedură ar trebui să fie adoptat cât mai curând posibil, pentru a se asigura punerea în aplicare
eficace a acordului.

(4)

Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul comitetului mixt,
întrucât regulamentul de procedură va determina funcționarea comitetului mixt, care este responsabil cu adminis
trarea acordului și cu asigurarea punerii în aplicare adecvate a acestuia.

(5)

Poziția Uniunii în cadrul comitetului mixt ar trebui, prin urmare, să fie favorabilă adoptării proiectului de decizie
atașat,

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 42 din Acordul de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și
Japonia, pe de altă parte, privind adoptarea regulamentului de procedură al comitetului mixt este în favoarea adoptării
de către comitetul mixt a regulamentului său de procedură, astfel cum este prevăzut în proiectul de decizie a comitetului
mixt atașat la prezenta decizie.
(1) JO L 216, 24.8.2018, p. 4.
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Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 21 martie 2019.
Pentru Consiliu
Președintele
G. CIAMBA
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DECIZIA NR. 1/2019 A COMITETULUI MIXT INSTITUIT PRIN ACORDUL DE PARTENERIAT
STRATEGIC UE-JAPONIA
din …
de adoptare a regulamentului său de procedură
COMITETUL MIXT,

având în vedere Acordul de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și
Japonia, pe de altă parte (1) (denumit în continuare „acordul”), în special articolul 42,
întrucât:
(1)

Anumite părți din acord au fost aplicate până la intrarea în vigoare începând cu 1 februarie 2019.

(2)

Pentru a se asigura aplicarea efectivă până la intrarea în vigoare a acordului, comitetul mixt ar trebui instituit cât
mai curând posibil.

(3)

În temeiul articolului 42 alineatul (5) din acord, comitetul mixt ar trebui să își adopte, prin urmare, propriul
regulament de procedură,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

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

Semnată la …,
Pentru comitetul mixt
Copreședinții

(1) JO UE L xxx, xx.xx.xxxx, p. x.

28.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 86/69

Anexă la Decizia nr. 1/2019
Acordul de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și
Japonia, pe de altă parte
Regulamentul de procedură al comitetului mixt
Articolul 1
Atribuții și componență
(1) Comitetul mixt va îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 42 din Acordul de parteneriat strategic dintre Uniunea
Europeană și statele sale membre, denumite în continuare „partea Uniunii”, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte
(denumit în continuare „acordul”).
(2)

Comitetul mixt va fi compus din reprezentanți ai părților.

Articolul 2
Președinte
Comitetul mixt va fi coprezidat de reprezentanți ai părții Uniunii, pe de o parte, și ai Japoniei, pe de altă parte (denumite
în continuare, împreună, „părțile” și, individual, „partea”).

Articolul 3
Reuniuni
(1) Comitetul mixt se va reuni în mod normal o dată pe an, alternativ la Tokyo și la Bruxelles, la o dată stabilită prin
consens. Acesta se va reuni, de asemenea, la cererea oricăreia dintre părți, prin consens.
(2) Comitetul mixt se va întruni în mod normal la nivel de înalți funcționari, cu excepția cazului în care părțile decid
altfel.

Articolul 4
Caracterul public al reuniunilor
Cu excepția cazului în care părțile decid altfel, reuniunile comitetului mixt nu vor fi publice.

Articolul 5
Secretari
Un reprezentant al Serviciului European de Acțiune Externă și un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe al
Japoniei vor exercita în comun funcțiile de secretari ai comitetului mixt. Toate comunicările către și dinspre copreședinții
comitetului mixt vor fi transmise secretarilor.

Articolul 6
Participanți
(1) Înaintea fiecărei reuniuni, copreședinții vor fi informați, prin intermediul secretarilor, cu privire la componența
prevăzută a delegației fiecărei părți.
(2) Atunci când este cazul și prin consens, la reuniunile comitetului mixt pot fi invitați să participe experți sau
reprezentanți ai entităților relevante, în calitate de observatori sau pentru a oferi informații referitoare la un anumit
subiect.

L 86/70

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

28.3.2019

Articolul 7
Ordinea de zi a reuniunilor
(1)

Copreședinții vor întocmi o ordine de zi provizorie pentru fiecare reuniune.

(2)

Ordinea de zi provizorie va fi stabilită cel târziu cu cincisprezece zile înainte de începerea reuniunii.

(3) Comitetul mixt va adopta varianta finală a ordinii de zi la începutul fiecărei reuniuni. Pe ordinea de zi se pot
înscrie și alte puncte pe lângă cele care figurează pe ordinea de zi provizorie, dacă părțile decid astfel.
(4)

Copreședinții pot decide să reducă termenele menționate la alineatul (2), dacă este necesar.

Articolul 8
Procese-verbale
(1) Secretarii vor întocmi în comun procesul-verbal al fiecărei reuniuni, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de
două luni de la sfârșitul fiecărei reuniuni, cu excepția cazului în care se decide altfel prin consens. Proiectul de procesverbal va include, ca regulă generală, ordinea de zi finală și un rezumat al discuțiilor purtate în legătură cu fiecare punct
de pe ordinea de zi.
(2) Proiectul de proces-verbal va fi aprobat în scris de către părți, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de două
luni de la sfârșitul fiecărei reuniuni, cu excepția cazului în care se decide altfel prin consens.

Articolul 9
Decizii și recomandări
(1) În cadrul funcțiilor și sarcinilor care îi revin în temeiul articolului 42 din acord, comitetul mixt va formula
recomandări și va adopta decizii, după caz. Acestea vor fi intitulate „Recomandare” sau „Decizie”, fiind urmate de un
număr de ordine, de data adoptării acestora și de o descriere a obiectului lor. În fiecare recomandare sau decizie va fi
specificată data intrării sale în vigoare.
(2)

Comitetul mixt formulează recomandări și adoptă decizii prin consens.

(3) Comitetul mixt poate decide să formuleze recomandări și să adopte decizii prin intermediul unei proceduri scrise,
printr-un schimb de note între copreședinții comitetului mixt.
(4)

Recomandările și deciziile comitetului mixt vor fi adoptate în scris de către copreședinți.

(5) Fiecare parte poate hotărî să publice deciziile și recomandările comitetului mixt în orice mijloc de comunicare
corespunzător.

Articolul 10
Cheltuieli
(1) Fiecare parte va suporta cheltuielile rezultate în urma participării 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 11
Grupuri de lucru
(1)

Comitetul mixt poate decide să instituie grupuri de lucru, care să îl asiste în îndeplinirea sarcinilor sale.
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(2) Comitetul mixt poate decide să desființeze orice grup de lucru instituit sau să stabilească ori să modifice mandatul
acestuia.
(3)

Grupurile de lucru vor prezenta un raport comitetului mixt după fiecare reuniune.
Articolul 12
Modificarea regulamentului de procedură

Părțile pot modifica regulamentul de procedură în conformitate cu articolul 9.
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/525 A COMISIEI
din 26 martie 2019
de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în
conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului
[notificată cu numărul C(2019) 2208]
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de monitorizare a anumitor
substanțe și a reziduurilor acestora în animale vii și în produse de origine animală și de abrogare a Directivelor
85/358/CEE și 86/469/CEE și a Deciziilor 89/187/CEE și 91/664/CEE (1), în special articolul 29 alineatul (1) al patrulea
paragraf,
întrucât:
(1)

Directiva 96/23/CE stabilește măsuri de monitorizare a substanțelor și a grupelor de reziduuri prevăzute în
anexa I la directiva respectivă. Articolul 29 din directiva respectivă prevede ca țările terțe din care statele membre
sunt autorizate să importe animale și produse de origine animală reglementate prin directiva respectivă să
prezinte planuri de monitorizare a reziduurilor care să ofere garanțiile necesare (denumite în continuare
„planurile”). Planurile respective ar trebui să includă cel puțin grupele de reziduuri și de substanțe enumerate în
anexa I la directiva menționată mai sus.

(2)

Decizia 2011/163/UE a Comisiei (2) aprobă planurile prezentate de anumite țări terțe pentru animalele și
produsele de origine animală enumerate în lista din anexa la decizia respectivă (denumită în continuare „lista”).

(3)

Africa de Sud a prezentat Comisiei un plan pentru vânatul de crescătorie, care vizează doar ratitele. Africa de Sud
a remediat deficiențele identificate în cursul ultimului audit efectuat în februarie 2017 în ceea ce privește
capacitatea autorităților sud-africane de a efectua controale fiabile pentru vânatul de crescătorie. Planul prezentat
oferă garanții suficiente și ar trebui aprobat. Prin urmare, ar trebui inclusă în listă rubrica referitoare la Africa de
Sud pentru vânatul de crescătorie, cu o mențiune conform căreia aprobarea pentru vânatul de crescătorie este
limitată la ratite.

(4)

Prin urmare, Decizia 2011/163/UE ar trebui modificată în consecință.

(5)

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

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Anexa la Decizia 2011/163/UE se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 martie 2019.
Pentru Comisie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei

(1) JO L 125, 23.5.1996, p. 10.
(2) Decizia 2011/163/UE a Comisiei din 16 martie 2011 privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu
articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului (JO L 70, 17.3.2011, p. 40).
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Cod ISO2

Țara

Ovine/
Caprine

Porcine

Ecvidee

X

X

X (3)

X

Păsări de
curte

Acvacul
tură

Lapte

Ouă

Iepuri

Vânat
sălbatic

Vânat de
crescătorie

Miere

AD

Andorra

X

AE

Emiratele Arabe Unite

AL

Albania

AM

Armenia

AR

Argentina

X

X

X

AU

Australia

X

X

X

BA

Bosnia și Herțegovina

X

X

BD

Bangladesh

BF

Burkina Faso

X

BJ

Benin

X

BN

Brunei

BR

Brazilia

X

X

BW

Botswana

X

X

BY

Belarus

BZ

Belize

CA

Canada

X

X

X

X

X

CH

Elveția

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

CM

Camerun

CN

China

CO

Columbia

X (3)
X

X (1)

X (8)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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Bovine

X

X (2)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
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X

Țara

Bovine

Ovine/
Caprine

Porcine

Ecvidee

Păsări de
curte

Acvacul
tură

Lapte

Ouă

Iepuri

Vânat
sălbatic

Vânat de
crescătorie

Miere

CR

Costa Rica

X

CU

Cuba

X

DO

Republica Dominicană

EC

Ecuador

ET

Etiopia

FK

Insulele Falkland

FO

Insulele Feroe

GE

Georgia

X

GH

Ghana

X

GL

Groenlanda

GT

Guatemala

X

HN

Honduras

X

ID

Indonezia

X

IL

Israel (6)

IN

India

X

IR

Iran

X

JM

Jamaica

JP

Japonia

KE

Kenia

KG

Kârgâzstan

KR

Coreea de Sud

LK

Sri Lanka

MA

Maroc
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X
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X
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X

X

X
X

X

X

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

28.3.2019

X

Țara

Bovine

Ovine/
Caprine

Porcine

Ecvidee

Păsări de
curte

Acvacul
tură

X

X

X

X

ME

Muntenegru

MG

Madagascar

MK

Macedonia de Nord

MM

Myanmar/Birmania

X

MU

Mauritius

X

MX

Mexic

X

MY

Malaysia

MZ

Mozambic

NA

Namibia

NC

Noua Caledonie

NI

Nicaragua

NZ

Noua Zeelandă

PA

Panama

X

PE

Peru

X

PH

Filipine

X

PM

Saint-Pierre și Miquelon

PN

Insulele Pitcairn

PY

Paraguay

X

RS

Serbia (4)

X

X

X

RU

Rusia

X

X

X

RW

Rwanda

SA

Arabia Saudită

X

X

X

X

Iepuri

Vânat
sălbatic

Vânat de
crescătorie

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X (3)

X

Miere

X
X

X

X

X

X (3)
X

X

X
X

X

X

X (3)

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
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Ouă

RO

MD

Lapte
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X
X

X (2)

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X (5)

X

X
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X

Ovine/
Caprine

Porcine

Ecvidee

Păsări de
curte

Acvacul
tură

Lapte

X (3)

X (3)

X (3)

X (7)

X (3)

X

X (3)

Ouă

Iepuri

Vânat
sălbatic

Vânat de
crescătorie

X (7)

X (7)

Miere

SG

Singapore

SM

San Marino

SR

Surinam

SV

El Salvador

SZ

Eswatini

TH

Thailanda

X

X

TN

Tunisia

X

X

TR

Turcia

X

X

TW

Taiwan

X

X

TZ

Tanzania

X

X

UA

Ucraina

UG

Uganda

US

Statele Unite

X

X

UY

Uruguay

X

X

VE

Venezuela

X

VN

Vietnam

X

ZA

Africa de Sud

ZM

Zambia

X

X (3)

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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X
X

X (9)
X

Doar lapte de cămilă.
Export către Uniune de ecvidee vii destinate sacrificării (numai animale destinate producției de alimente).
Țări terțe care utilizează doar materii prime provenite fie din statele membre, fie din alte țări terțe din care sunt autorizate importurile de astfel de materii prime în Uniune, în conformitate cu articolul 2.
Cu excepția Kosovo [această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu Rezoluția 1244 (1999) a Consiliului de Securitate al ONU și cu Avizul Curții Internaționale de Justiție
privind Declarația de independență a Kosovo].
Numai pentru reni provenind din regiunile Murmansk și Yamalo-Nenets.
Înțeles în continuare ca Statul Israel, cu excepția teritoriilor aflate sub administrația israeliană începând cu iunie 1967, și anume Înălțimile Golan, Fâșia Gaza, Ierusalimul de Est și restul Cisiordaniei.
Numai pentru produse din carne proaspătă provenind din Noua Zeelandă, destinate Uniunii și care sunt descărcate, reîncărcate și tranzitate prin Singapore cu sau fără depozitare.
Numai pești cu înotătoare.
Numai ratite.”
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RO
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(2)
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DECIZIA (UE) 2019/526 A COMISIEI
din 27 martie 2019
de modificare a anexei la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Acordul monetar din 27 martie 2012 dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino (1), în special
articolul 8 alineatul (5),
întrucât:
(1)

Articolul 8 din Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino (denumit în continuare
„acordul monetar”) impune Republicii San Marino obligația de a implementa actele juridice și normele Uniunii
privind bancnotele și monedele euro, legislația bancară și financiară, prevenirea spălării banilor, prevenirea fraudei
și a contrafacerii mijloacelor de plată în numerar și fără numerar, medaliile și jetoanele, precum și cerințele de
raportare statistică. Actele și normele respective sunt enumerate în anexa la acordul monetar.

(2)

Comisia trebuie să modifice anexa la acordul monetar o dată pe an sau cu o frecvență mai mare, dacă acest lucru
este considerat oportun pentru a lua în considerare noile acte juridice și norme relevante ale Uniunii, precum și
modificările celor existente.

(3)

Unele acte juridice și norme ale Uniunii nu mai sunt relevante și, prin urmare, ar trebui eliminate din anexă, fiind
adoptate totodată noi acte juridice și norme ale Uniunii, precum și modificări ale actelor juridice existente, care
trebuie adăugate la anexă.

(4)

Prin urmare, anexa la acordul monetar ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Anexa la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino se înlocuiește cu textul anexei la prezenta
decizie.
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 27 martie 2019.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

(1) JO C 121, 26.4.2012, p. 5.
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ANEXĂ

„ ANEXĂ

DISPOZIȚII JURIDICE CARE TREBUIE IMPLEMENTATE

TERMEN DE IMPLEMEN
TARE

Prevenirea spălării banilor
1

Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea
produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea (JO L 68,
15.3.2005, p. 49)

1 octombrie 2014 (1)

2

Decizia 2000/642/JAI a Consiliului din 17 octombrie 2000 privind acordurile de
cooperare între unitățile de informații financiare ale statelor membre în ceea ce pri
vește schimbul de informații (JO L 271, 24.10.2000, p. 4)

1 septembrie 2013

3

Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea bani
lor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și
produselor infracțiunii (JO L 182, 5.7.2001, p. 1)

4

Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26
octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate
(JO L 309, 25.11.2005, p. 9)

5

Decizia 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre
oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identi
ficării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având le
gătură cu infracțiunile (JO L 332, 18.12.2007, p. 103)

6

Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014
privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite
în Uniunea Europeană (JO L 127, 29.4.2014, p. 39)

1 noiembrie 2016 (2)

7

Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai
2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regu
lamentului (CE) nr. 1781/2006 (JO L 141, 5.6.2015, p. 1)

1 octombrie 2017 (3)

8

Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015
privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finan
țării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentu
lui European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului
European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141,
5.6.2015, p. 73)

1 octombrie 2017 (3)

Modificată prin:
9

Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018
de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului fi
nanciar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare
a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE (JO L 156, 19.6.2018, p. 43)

31 decembrie 2020 (6)

Completată prin:
10

Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare
a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identifica
rea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (JO L 254,
20.9.2016, p. 1)

1 octombrie 2017 (5)
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DISPOZIȚII JURIDICE CARE TREBUIE IMPLEMENTATE

L 86/79
TERMEN DE IMPLEMEN
TARE

Modificat prin:
11

Regulamentul delegat (UE) 2018/105 al Comisiei din 27 octombrie 2017 de modifi
care a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 în ceea ce privește adăugarea Etiopiei
pe lista țărilor cu grad înalt de risc, în tabelul de la punctul I din anexă (JO L 19,
24.1.2018, p. 1)

31 martie 2019 (6)

12

Regulamentul delegat (UE) 2018/212
care a Regulamentului delegat (UE)
2015/849 a Parlamentului European
țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago
(JO L 41, 14.2.2018, p. 4)

31 martie 2019 (6)

al Comisiei din 13 decembrie 2017 de modifi
2016/1675 de completare a Directivei (UE)
și a Consiliului, în ceea ce privește adăugarea
și Tunisia în tabelul de la punctul I din anexă

Prevenirea fraudei și a contrafacerii
13

Decizia-cadru 2001/413/JAI a Consiliului din 28 mai 2001 de combatere a fraudei
și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul (JO L 149, 2.6.2001, p. 1)

1 septembrie 2013

14

Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a mă
surilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării (JO L 181, 4.7.2001,
p. 6)

1 septembrie 2013

Modificat prin:
15

Regulamentul (CE) nr. 44/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecției mo
nedei euro împotriva falsificării (JO L 17, 22.1.2009, p. 1)

16

Decizia 2001/887/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2001 privind protecția monedei
euro împotriva falsificării (JO L 329, 14.12.2001, p. 1)

1 septembrie 2013

17

Decizia 2003/861/CE a Consiliului din 8 decembrie 2003 privind analiza și coopera
rea cu privire la monedele euro falsificate (JO L 325, 12.12.2003, p. 44)

1 septembrie 2013

18

Regulamentul (CE) nr. 2182/2004 al Consiliului din 6 decembrie 2004 privind me
daliile și jetoanele similare monedelor euro (JO L 373, 21.12.2004, p. 1)

1 septembrie 2013

Modificat prin:
19

Regulamentul (CE) nr. 46/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 2182/2004 privind medaliile și jetoanele similare monede
lor euro (JO L 17, 22.1.2009, p. 5)

20

Directiva 2014/62/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014
privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede îm
potriva falsificării și de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului (JO
L 151, 21.5.2014, p. 1)

1 iulie 2016 (2)

Norme referitoare la bancnotele și monedele euro
21

Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 cu privire la
atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni (JO L 318, 27.11.1998,
p. 4)

1 septembrie 2013

22

Concluziile Consiliului din 10 mai 1999 privind sistemul de management al calității
pentru monedele euro

1 septembrie 2013

23

Comunicarea 2001/C 318/03 a Comisiei din 22 octombrie 2001 privind protecția
prin drepturi de autor a desenului feței comune a monedelor euro [COM(2001) 600
final] (JO C 318, 13.11.2001, p. 3)

1 septembrie 2013
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24

Orientarea BCE/2003/5 a Băncii Centrale Europene din 20 martie 2003 privind apli
carea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro,
precum și schimbul și retragerea bancnotelor euro (JO L 78, 25.3.2003, p. 20)

28.3.2019
TERMEN DE IMPLEMEN
TARE

1 septembrie 2013

Modificată prin:
25

Orientarea BCE/2013/11 a Băncii Centrale Europene din 19 aprilie 2013 de modifi
care a Orientării BCE/2003/5 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea re
producerilor neconforme de bancnote euro, precum și schimbul și retragerea banc
notelor euro (JO L 118, 30.4.2013, p. 43)

1 octombrie 2013 (1)

26

Recomandarea 2009/23/CE a Comisiei din 19 decembrie 2008 privind orientările
comune pentru fețele naționale ale monedelor euro și emiterea de monede euro des
tinate circulației [C(2008) 8625] (JO L 9, 14.1.2009, p. 52)

1 septembrie 2013

27

Decizia BCE/2010/14 a Băncii Centrale Europene din 16 septembrie 2010 privind
verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro (JO
L 267, 9.10.2010, p. 1)

1 septembrie 2013

Modificată prin:
28

Decizia BCE/2012/19 a Băncii Centrale Europene din 7 septembrie 2012 de modifi
care a Deciziei BCE/2010/14 privind verificarea autenticității și a calității și repune
rea în circulație a bancnotelor euro (2012/507/UE) (JO L 253, 20.9.2012, p. 19)

1 octombrie 2013 (1)

29

Regulamentul (UE) nr. 1210/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 15
decembrie 2010 privind autentificarea monedelor euro și procesarea monedelor
euro improprii circulației (JO L 339, 22.12.2010, p. 1)

1 septembrie 2013

30

Regulamentul (UE) nr. 1214/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16
noiembrie 2011 privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în
euro între statele membre din zona euro (JO L 316, 29.11.2011, p. 1)

1 octombrie 2014 (1)

31

Regulamentul (UE) nr. 651/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4
iulie 2012 privind emiterea de monede euro (JO L 201, 27.7.2012, p. 135)

1 octombrie 2013 (1)

32

Decizia BCE/2013/10 a Băncii Centrale Europene din 19 aprilie 2013 privind cupiu
rile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro
(BCE/2013/10) (JO L 118, 30.4.2013, p. 37)

1 octombrie 2013 (1)

33

Regulamentul (UE) nr. 729/2014 al Consiliului din 24 iunie 2014 privind valorile
nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație
(Reformare) (JO L 194, 2.7.2014, p. 1)

1 octombrie 2013

Legislație financiar-bancară
34

Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale
și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (JO L 372,
31.12.1986, p. 1)
Modificată prin:

35

Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie
2001 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE și 86/635/CEE în ceea
ce privește normele de evaluare aplicabile conturilor anuale și conturilor consolidate
ale anumitor forme de societăți comerciale, precum și ale băncilor și ale altor institu
ții financiare (JO L 283, 27.10.2001, p. 28)

1 septembrie 2016
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36

Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2003
de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE și 91/674/CEE
ale Consiliului privind conturile anuale și conturile consolidate ale anumitor forme
de societăți, ale băncilor și ale altor instituții financiare și ale întreprinderilor de asi
gurare (JO L 178, 17.7.2003, p. 16)

37

Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006
de modificare a Directivei 78/660/CEE a Consiliului privind conturile anuale ale anu
mitor forme de societăți comerciale, a Directivei 83/349/CEE a Consiliului privind
conturile consolidate, a Directivei 86/635/CEE a Consiliului privind conturile anuale
și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare și a Directivei
91/674/CEE a Consiliului privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare
consolidate ale întreprinderilor de asigurare (JO L 224, 16.8.2006, p. 1)

38

Directiva 89/117/CEE a Consiliului din 13 februarie 1989 privind obligațiile în ma
terie de publicare a documentelor contabile anuale ale sucursalelor, stabilite într-un
stat membru, ale instituțiilor de credit și instituțiilor financiare cu sediul social în
afara statului membru respectiv (JO L 44, 16.2.1989, p. 40)

1 septembrie 2018

39

Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 1997 pri
vind sistemele de compensare pentru investitori (JO L 84, 26.3.1997, p. 22)

1 septembrie 2018

40

Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 pri
vind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor
de valoare (JO L 166, 11.6.1998, p. 45)

1 septembrie 2018

Modificată prin:
41

Directiva 2009/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de
modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în siste
mele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare și a Directivei 2002/47/CE pri
vind contractele de garanție financiară în ceea ce privește sistemele legate și creanțele
private (JO L 146, 10.6.2009, p. 37)

42

Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie
2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE,
2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și
2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Auto
ritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea eu
ropeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supra
veghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (JO L 331,
15.12.2010, p. 120)

43

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4
iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile cen
trale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1)

44

Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23
iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Euro
peană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directive
lor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257,
28.8.2014, p. 1)

1 septembrie 2018

45

Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001
privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit (JO L 125, 5.5.2001, p. 15)

1 septembrie 2018
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Modificată prin:
46

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de
instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor
de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și
a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului Euro
pean și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190)

47

Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2002
privind contractele de garanție financiară (JO L 168, 27.6.2002, p. 43)

1 septembrie 2018

Modificată prin:
48

Directiva 2009/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de
modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în siste
mele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare și a Directivei 2002/47/CE pri
vind contractele de garanție financiară în ceea ce privește sistemele legate și creanțele
private (JO L 146, 10.6.2009, p. 37)

49

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de
instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor
de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și
a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului Euro
pean și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190)

50

Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie
2002 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor
de asigurare și a întreprinderilor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar
și de modificare a Directivelor 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE,
93/6/CEE și 93/22/CEE ale Consiliului și a Directivelor 98/78/CE și 2000/12/CE ale
Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 35, 11.2.2003, p. 1)
Modificată prin:

51

Directiva 2005/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2005 de
modificare a Directivelor 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE și
93/6/CEE ale Consiliului, precum și a Directivelor 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE,
2001/34/CE, 2002/83/CE și 2002/87/CE, în scopul instituirii unei noi structuri de
organizare pentru comitetele competente din domeniul serviciilor financiare (JO
L 79, 24.3.2005, p. 9)

52

Directiva 2008/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008
de modificare a Directivei 2002/87/CE privind supravegherea suplimentară a institu
țiilor de credit, a societăților de asigurări și a firmelor de investiții care aparțin unui
conglomerat financiar, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comi
siei (JO L 81, 20.3.2008, p. 40)

53

Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie
2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE,
2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și
2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Auto
ritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea eu
ropeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supra
veghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (JO L 331,
15.12.2010, p. 120)

1 septembrie 2018
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54

Directiva 2011/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie
2011 de modificare a Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE și
2009/138/CE în ceea ce privește supravegherea suplimentară a entităților financiare
care aparțin unui conglomerat financiar (JO L 326, 8.12.2011, p. 113)

55

Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013
cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială
a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei
2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176,
27.6.2013, p. 338)

L 86/83
TERMEN DE IMPLEMEN
TARE

Completată prin:
56

Regulamentul delegat (UE) 2015/2303 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare
a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește
standardele tehnice de reglementare care specifică definițiile și coordonarea suprave
gherii suplimentare a concentrării riscurilor și a tranzacțiilor în interiorul grupului
(JO L 326, 11.12.2015, p. 34)

1 septembrie 2018 (4)

57

Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004
privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și
93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și
a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (JO L 145,
30.4.2004, p. 1) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

1 septembrie 2018

Modificată prin:
58

Directiva 2006/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006
de modificare a Directivei 2004/39/CE privind piețele instrumentelor financiare, în
ceea ce privește anumite termene-limită (JO L 114, 27.4.2006, p. 60)

59

Directiva 2007/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie
2007 de modificare a Directivei 92/49/CEE a Consiliului și a Directivelor
2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE și 2006/48/CE în ceea ce privește normele
de procedură și criteriile de evaluare aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și
majorărilor de participații în sectorul financiar (JO L 247, 21.9.2007, p. 1)

60

Directiva 2008/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008
de modificare a Directivei 2004/39/CE privind piețele instrumentelor financiare, în
ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei (JO L 76, 19.3.2008,
p. 33)

61

Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie
2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE,
2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și
2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Auto
ritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea eu
ropeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supra
veghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (JO L 331,
15.12.2010, p. 120)
Completată prin:

62

Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în apli
care a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind obli
gațiile întreprinderilor de investiții de păstrare a evidenței și înregistrărilor, raportarea
tranzacțiilor, transparența pieței, admiterea de instrumente financiare în tranzacții și
definiția termenilor în sensul directivei în cauză (JO L 241, 2.9.2006, p. 1)

1 septembrie 2018

63

Directiva 2006/73/CE a Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directi
vei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele organiza
torice și condițiile de funcționare ale întreprinderilor de investiții și termenii definiți
în sensul directivei menționate (JO L 241, 2.9.2006, p. 26)

1 septembrie 2018
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64

Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16
septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regu
lamentului (CE) nr. 2560/2001 (JO L 266, 9.10.2009, p. 11)

28.3.2019
TERMEN DE IMPLEMEN
TARE

1 septembrie 2018

Modificat prin:
65

Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14
martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de
transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 924/2009 (JO L 94, 30.3.2012, p. 22)

1 septembrie 2018 (1)

66

Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie
2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activită
ții instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor
2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE (JO L 267,
10.10.2009, p. 7)

1 septembrie 2016

Modificată prin:
67

Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013
cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială
a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei
2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176,
27.6.2013, p. 338)

1 septembrie 2017 (3)

68

Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiem
brie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directi
velor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE)
nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015,
p. 35)

30 septembrie 2018 (4)

69

Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24
noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea
bancară europeană), de modificare a Deciziei 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei
2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12)

1 septembrie 2016

Modificat prin:
70

Regulamentul (UE) nr. 1022/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22
octombrie 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire
a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) în ceea ce
privește conferirea de atribuții specifice Băncii Centrale Europene în temeiul Regula
mentului (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului (JO L 287, 29.10.2013, p. 5)

71

Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie
2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile re
zidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamen
tului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 60, 28.2.2014, p. 34)

72

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de
instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor
de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și
a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului Euro
pean și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190)

73

Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiem
brie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directi
velor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE)
nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015,
p. 35)

1 septembrie 2018 (3)
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74

Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24
noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea eu
ropeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE
și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84)
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1 septembrie 2016

Modificat prin:
75

Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011
privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directive
lor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE)
nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1)

76

Regulamentul (UE) nr. 258/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3
aprilie 2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților speci
fice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020 și
de abrogare a Deciziei nr. 716/2009/CE (JO L 105, 8.4.2014, p. 1)

77

Directiva 2014/51/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014
de modificare a Directivelor 2003/71/CE și 2009/138/CE și a Regulamentelor (CE)
nr. 1060/2009, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010 în ceea ce privește com
petențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări
și Pensii Ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Euro
peană pentru Valori Mobiliare și Piețe) (JO L 153, 22.5.2014, p. 1)

78

Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14
martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de
transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 924/2009 (JO L 94, 30.3.2012, p. 22)

1 aprilie 2018 (2)

Modificat prin:
79

Regulamentul (UE) nr. 248/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26
februarie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 în ceea ce pri
vește migrarea la operațiuni de transfer de credit și de debitare directă efectuate la ni
velul Uniunii (JO L 84, 20.3.2014, p. 1)

80

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4
iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile cen
trale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1) și măsurile de ni
velul 2 aferente, după caz
Modificat prin:

81

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26
iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de in
vestiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013,
p. 1)

82

Regulamentul delegat (UE) nr. 1002/2013 al Comisiei din 12 iulie 2013 de modifi
care a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului
privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și regis
trele centrale de tranzacții cu privire la lista entităților care beneficiază de derogare
(JO L 279, 19.10.2013, p. 2)

83

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de
instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor
de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și
a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului Euro
pean și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190)

84

Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15
mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului
(UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84)

30 septembrie 2019 (3)
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85

Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015
privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finan
țării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentu
lui European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului
European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141,
5.6.2015, p. 73)

86

Regulamentul delegat (UE) 2015/1515 al Comisiei din 5 iunie 2015 de modificare
a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în
ceea ce privește prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la sistemele de pensii
(JO L 239, 15.9.2015, p. 63)

30 septembrie 2019 (4)

87

Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25
noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente fi
nanciare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE)
nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1)

30 septembrie 2019 (4)

Completat prin:
88

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei din 19 decem
brie 2012 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce pri
vește formatul și frecvența rapoartelor de tranzacție transmise către registrele cen
trale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate ex
trabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 352,
21.12.2012, p. 20)

89

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1248/2012 al Comisiei din 19 decem
brie 2012 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce pri
vește formatul cererilor de înregistrare a registrelor centrale de tranzacții în confor
mitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile cen
trale și registrele centrale de tranzacții (JO L 352, 21.12.2012, p. 30)

90

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1249/2012 al Comisiei din 19 decem
brie 2012 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește
formatul evidențelor care trebuie păstrate de contrapărțile centrale în conformitate
cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului pri
vind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și regis
trele centrale de tranzacții (JO L 352, 21.12.2012, p. 32)

91

Regulamentul delegat (UE) nr. 148/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile cen
trale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standardele tehnice de re
glementare privind detaliile minime ale datelor care trebuie raportate registrelor cen
trale de tranzacții (JO L 52, 23.2.2013, p. 1)

92

Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dis
pozițiile în materie de compensare indirectă, obligația de compensare, registrul pu
blic, accesul la un loc de tranzacționare, contrapărțile nefinanciare și tehnicile de ate
nuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate
prin CPC (JO L 52, 23.2.2013, p. 11)

93

Regulamentul delegat (UE) nr. 150/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile cen
trale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standarde tehnice de regle
mentare în care se precizează detaliile cererii de înregistrare ca registru central de
tranzacții (JO L 52, 23.2.2013, p. 25)
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94

Regulamentul delegat (UE) nr. 151/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile cen
trale și registrele centrale de tranzacții, în ceea ce privește standarde tehnice de regle
mentare care să precizeze datele care urmează să fie publicate și puse la dispoziție de
registrele centrale de tranzacții și standarde operaționale pentru agregarea, compara
rea și accesarea datelor (JO L 52, 23.2.2013, p. 33)

95

Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind cerințele
de capital pentru contrapărțile centrale (JO L 52, 23.2.2013, p. 37)

96

Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 privind
completarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Con
siliului în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare privind cerințele pentru
contrapărțile centrale (JO L 52, 23.2.2013, p. 41)

97

Regulamentul delegat (UE) nr. 876/2013 al Comisiei din 28 mai 2013 de completare
a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în
ceea ce privește standarde tehnice de reglementare privind colegiile pentru contra
părțile centrale (JO L 244, 13.9.2013, p. 19)

98

Regulamentul delegat (UE) nr. 285/2014 al Comisiei din 13 februarie 2014 de com
pletare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consi
liului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la efectul di
rect, substanțial și previzibil al contractelor în Uniune și la prevenirea eludării
normelor și a obligațiilor (JO L 85, 21.3.2014, p. 1)

99

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 484/2014 al Comisiei din 12 mai 2014
de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la capitalul ipotetic
al unei contrapărți centrale în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului (JO L 138, 13.5.2014, p. 57)

100

Regulamentul delegat (UE) 2015/2205 al Comisiei din 6 august 2015 de completare
a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în
ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare
(JO L 314, 1.12.2015, p. 13)

30 septembrie 2019 (4)

101

Regulamentul delegat (UE) 2016/592 al Comisiei din 1 martie 2016 de completare
a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în
ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare
(JO L 103, 19.4.2016, p. 5)

30 septembrie 2019 (4)

102

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26
iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de in
vestiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013,
p. 1) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

1 septembrie 2017 (1)

Modificat prin:
103

Regulamentul delegat (UE) 2015/62 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de modifi
care a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
în ceea ce privește indicatorul efectului de levier (JO L 11, 17.1.2015, p. 37)

104

Regulamentul (UE) 2017/2395 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 de
cembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește
măsurile tranzitorii pentru diminuarea impactului asupra fondurilor proprii al intro
ducerii IFRS 9 și pentru tratamentul expunerilor mari al anumitor expuneri din sec
torul public denominate în moneda națională a oricărui stat membru (JO L 345,
27.12.2017, p. 27)

30 iunie 2019 (6)
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105

Regulamentul (UE) 2017/2401 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 de
cembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele
prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (JO L 347, 28.12.2017,
p. 1)

28.3.2019
TERMEN DE IMPLEMEN
TARE

31 martie 2020 (6)

Completat prin:
106

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1423/2013 al Comisiei din 20 decem
brie 2013 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la cerin
țele de publicare a informațiilor privind fondurile proprii pentru instituții în confor
mitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului (JO L 355, 31.12.2013, p. 60)

1 septembrie 2017 (2)

107

Regulamentul delegat (UE) nr. 183/2014 al Comisiei din 20 decembrie 2013 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de
investiții, în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea
modului de calcul al ajustărilor specifice și al ajustărilor generale pentru riscul de
credit (JO L 57, 27.2.2014, p. 3)

1 septembrie 2017 (2)

108

Regulamentul delegat (UE) nr. 241/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 de comple
tare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru cerințele de fonduri proprii
în cazul instituțiilor (JO L 74, 14.3.2014, p. 8)

1 septembrie 2017 (2)

Modificat prin:
109

Regulamentul delegat (UE) 2015/488 al Comisiei din 4 septembrie 2014 de modifi
care a Regulamentului delegat (UE) nr. 241/2014 în ceea ce privește cerințele de fon
duri proprii pentru firme, calculate pe baza cheltuielilor generale fixe (JO L 78,
24.3.2015, p. 1)

1 septembrie 2017 (3)

110

Regulamentul delegat (UE) 2015/850 al Comisiei din 30 ianuarie 2015 de modifi
care a Regulamentului delegat (UE) nr. 241/2014 de completare a Regulamentului
(UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standar
dele tehnice de reglementare pentru cerințele de fonduri proprii în cazul instituțiilor
(JO L 135, 2.6.2015, p. 1)

1 septembrie 2017 (3)

111

Regulamentul delegat (UE) 2015/923 al Comisiei din 11 martie 2015 de modificare
a Regulamentului delegat (UE) nr. 241/2014 de completare a Regulamentului (UE)
nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele
tehnice de reglementare pentru cerințele de fonduri proprii în cazul instituțiilor (JO
L 150, 17.6.2015, p. 1)

1 septembrie 2017 (3)

112

Regulamentul delegat (UE) nr. 342/2014 al Comisiei din 21 ianuarie 2014 de com
pletare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regula
mentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la
standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea metodelor de calculare a cerințe
lor privind rata de adecvare a capitalului pentru conglomeratele financiare (JO
L 100, 3.4.2014, p. 1)

1 septembrie 2017 (2)

113

Regulamentul delegat (UE) nr. 523/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de comple
tare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea a ceea ce
constituie legătura strânsă dintre valoarea obligațiunilor garantate ale unei instituții și
valoarea activelor instituției (JO L 148, 20.5.2014, p. 4)

1 septembrie 2017 (2)

114

Regulamentul delegat (UE) nr. 525/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de comple
tare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru definirea pieței (JO L 148,
20.5.2014, p. 15)

1 septembrie 2017 (2)
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115

Regulamentul delegat (UE) nr. 526/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de comple
tare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
cu privire la standardele tehnice de reglementare în vederea stabilirii marjei aproxi
mative și a numărului limitat de portofolii mai mici pentru riscul de ajustare a eva
luării creditului (JO L 148, 20.5.2014, p. 17)

1 septembrie 2017 (2)

116

Regulamentul delegat (UE) nr. 528/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de comple
tare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru alte riscuri decât riscul
delta ale opțiunilor în cadrul abordării standardizate a riscului de piață (JO L 148,
20.5.2014, p. 29)

1 septembrie 2017 (2)

117

Regulamentul delegat (UE) nr. 529/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de comple
tare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea gradului de
importanță al extinderilor și al modificărilor abordării bazate pe modele interne de
rating și ale abordării avansate de evaluare (JO L 148, 20.5.2014, p. 36)

1 septembrie 2017 (2)

Modificat prin:
118

Regulamentul delegat (UE) 2015/942 al Comisiei din 4 martie 2015 de modificare
a Regulamentului delegat (UE) nr. 529/2014 de completare a Regulamentului (UE)
nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standar
dele tehnice de reglementare pentru evaluarea gradului de importanță al extinderilor
și al modificărilor abordărilor bazate pe modele interne în contextul calculării cerin
țelor de fonduri proprii pentru riscul de piață (JO L 154, 19.6.2015, p. 1)

30 septembrie 2017 (4)

119

Regulamentul delegat (UE) nr. 625/2014 al Comisiei din 13 martie 2014 de comple
tare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
prin intermediul unor standarde tehnice de reglementare care specifică cerințele apli
cabile instituțiilor care acționează în calitate de investitori, sponsori, creditori inițiali
și inițiatori în ceea ce privește expunerile la riscul de credit transferat (JO L 174,
13.6.2014, p. 16)

1 septembrie 2017 (2)

120

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie
2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la rapor
tarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 191, 28.6.2014,
p. 1)

1 septembrie 2017 (2)

Modificat prin:
121

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/79 al Comisiei din 18 decembrie
2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de
stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în
scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește grevarea
cu sarcini a activelor, modelul punctelor de date unic și normele de validare (JO
L 14, 21.1.2015, p. 1)

1 septembrie 2017 (3)

122

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/227 al Comisiei din 9 ianuarie 2015
de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire
a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de
supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului (JO L 48, 20.2.2015, p. 1)

1 septembrie 2017 (3)

123

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1278 al Comisiei din 9 iulie 2015 de
modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire
a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de
supraveghere a instituțiilor în ceea ce privește instrucțiunile, formularele și definițiile
(JO L 205, 31.7.2015, p. 1)

30 septembrie 2017 (4)

124

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/322 al Comisiei din 10 februarie
2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de
stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în
scopuri de supraveghere a instituțiilor referitoare la cerința de acoperire a necesarului
de lichiditate (JO L 64, 10.3.2016, p. 1)

30 septembrie 2017 (4)
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125

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/313 al Comisiei din 1 martie 2016
de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 în ceea ce
privește indicatorii suplimentari de monitorizare pentru raportarea lichidităților (JO
L 60, 5.3.2016, p. 5)

30 septembrie 2017 (4)

126

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/428 al Comisiei din 23 martie 2016
de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire
a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de
supraveghere a instituțiilor, în ceea ce privește indicatorul efectului de levier (JO
L 83, 31.3.2016, p. 1)

30 septembrie 2017 (4)

127

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 602/2014 al Comisiei din 4 iunie 2014
de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare pentru a facilita conver
gența practicilor de supraveghere cu privire la punerea în aplicare a ponderilor de
risc suplimentare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentu
lui European și al Consiliului (JO L 166, 5.6.2014, p. 22)

1 septembrie 2017 (2)

128

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 945/2014 al Comisiei din 4 septembrie
2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la indicii
relevanți cu o diversificare corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 265, 5.9.2014, p. 3)

1 septembrie 2017 (3)

129

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1030/2014 al Comisiei din 29 septem
brie 2014 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la mo
delele și datele uniforme pentru publicarea valorilor utilizate în vederea identificării
instituțiilor globale de importanță sistemică în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 30.9.2014,
p. 14)

1 septembrie 2017 (3)

130

Regulamentul delegat (UE) nr. 1187/2014 al Comisiei din 2 octombrie 2014 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru determina
rea expunerii globale față de un client sau un grup de clienți aflați în legătură din
punctul de vedere al tranzacțiilor cu active-suport (JO L 324, 7.11.2014, p. 1)

1 septembrie 2017 (3)

131

Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de comple
tare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
în ceea ce privește cerința de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituțiile
de credit (JO L 11, 17.1.2015, p. 1)

1 septembrie 2017 (3)

132

Regulamentul delegat (UE) 2015/585 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de comple
tare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea perioadelor
de risc de marjă (JO L 98, 15.4.2015, p. 1)

1 septembrie 2017 (3)

133

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/233 al Comisiei din 13 februarie
2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la mone
dele în cazul cărora banca centrală definește eligibilitatea într-un mod extrem de res
trictiv în temeiul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului (JO L 39, 14.2.2015, p. 11)

1 septembrie 2017 (3)

134

Regulamentul delegat (UE) 2015/1555 al Comisiei din 28 mai 2015 de completare
a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în
ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru publicarea de informații
în legătură cu respectarea de către instituții a cerinței privind amortizorul anticiclic
de capital în conformitate cu articolul 440 (JO L 244, 19.9.2015, p. 1)

30 septembrie 2017 (4)

135

Regulamentul delegat (UE) 2015/1556 al Comisiei din 11 iunie 2015 de completare
a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în
ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru tratamentul tranzitoriu
al expunerilor din titluri de capital conform abordării IRB (JO L 244, 19.9.2015,
p. 9)

30 septembrie 2017 (4)
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136

Regulamentul delegat (UE) 2015/1798 al Comisiei din 2 iulie 2015 de rectificare
a Regulamentului delegat (UE) nr. 625/2014 al Comisiei de completare a Regulamen
tului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin intermediul
unor standarde tehnice de reglementare care specifică cerințele aplicabile instituțiilor
care acționează în calitate de investitori, sponsori, creditori inițiali și inițiatori în ceea
ce privește expunerile la riscul de credit transferat (JO L 263, 8.10.2015, p. 12)

30 septembrie 2017 (4)

137

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/100 al Comisiei din 16 octombrie
2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare care specifică proce
dura de adoptare a deciziei comune privind cererea de acordare a anumitor aprobări
prudențiale în temeiul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European
și al Consiliului (JO L 21, 28.1.2016, p. 45)

30 septembrie 2017 (4)

138

Regulamentul delegat (UE) 2016/101 al Comisiei din 26 octombrie 2015 de comple
tare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea prudentă
prevăzute la articolul 105 alineatul (14) (JO L 21, 28.1.2016, p. 54)

30 septembrie 2017 (4)

139

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2197 al Comisiei din 27 noiembrie
2015 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește va
lutele strâns corelate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parla
mentului European și al Consiliului (JO L 313, 28.11.2015, p. 30)

30 septembrie 2017 (4)

140

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2344 al Comisiei din 15 decembrie
2015 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește mo
nedele cu constrângeri privind disponibilitatea activelor lichide în conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO
L 330, 16.12.2015, p. 26)

30 septembrie 2017 (4)

141

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/200 al Comisiei din 15 februarie
2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind publicarea de
către instituții a indicatorului efectului de levier, în conformitate cu Regulamentul
(UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 39, 16.2.2016,
p. 5)

30 septembrie 2017 (4)

142

Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013
cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială
a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei
2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176,
27.6.2013, p. 338)

1 septembrie 2017 (1)

Modificată prin:
143

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de
instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor
de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și
a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului Euro
pean și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190)

1 septembrie 2018 (3)

Completată prin:
144

Regulamentul delegat (UE) nr. 604/2014 al Comisiei din 4 martie 2014 de comple
tare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce
privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile calitative și canti
tative corespunzătoare pentru identificarea categoriilor de personal ale căror activi
tăți profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituții
(JO L 167, 6.6.2014, p. 30)

1 septembrie 2017 (2)

145

Regulamentul delegat (UE) nr. 524/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de comple
tare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce
privește standardele tehnice de reglementare care specifică informațiile pe care auto
ritățile competente din statele membre de origine și cele din statele membre gazdă și
le comunică reciproc (JO L 148, 20.5.2014, p. 6)

1 septembrie 2017 (2)
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146

Regulamentul delegat (UE) nr. 527/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de comple
tare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce
privește standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea claselor de in
strumente care reflectă în mod corespunzător calitatea creditului instituției în condi
ții de asigurare a continuității activității și care sunt adecvate pentru a fi utilizate în
scopul remunerației variabile (JO L 148, 20.5.2014, p. 21)

1 septembrie 2017 (2)

147

Regulamentul delegat (UE) nr. 530/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de comple
tare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu standarde
tehnice de reglementare în care sunt definite mai detaliat expunerile semnificative și
pragurile pentru abordările interne de calculare a riscului specific din portofoliul de
tranzacționare (JO L 148, 20.5.2014, p. 50)

1 septembrie 2017 (2)

148

Regulamentul delegat (UE) nr. 1152/2014 al Comisiei din 4 iunie 2014 de comple
tare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce
privește standardele tehnice de reglementare referitoare la identificarea situării geo
grafice a expunerilor din credite relevante în scopul calculării ratelor amortizorului
anticiclic de capital specific instituției (JO L 309, 30.10.2014, p. 5)

1 septembrie 2017 (3)

149

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 620/2014 al Comisiei din 4 iunie 2014
de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la schimbul de in
formații dintre autoritățile competente din statul membru de origine și din statul
membru gazdă, în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European
și a Consiliului (JO L 172, 12.6.2014, p. 1)

1 septembrie 2017 (2)

150

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 650/2014 al Comisiei din 4 iunie 2014
de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul,
structura, conținutul și data publicării anuale a informațiilor pe care autoritățile
competente trebuie să le publice în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parla
mentului European și a Consiliului (JO L 185, 25.6.2014, p. 1)

1 septembrie 2017 (2)

151

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 710/2014 al Comisiei din 23 iunie
2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește
condițiile de aplicare a procesului de adoptare a deciziei comune privind cerințele
prudențiale specifice unei instituții, în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parla
mentului European și a Consiliului (JO L 188, 27.6.2014, p. 19)

1 septembrie 2017 (2)

152

Regulamentul delegat (UE) nr. 1222/2014 al Comisiei din 8 octombrie 2014 de
completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în
ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea metodologiei
pentru identificarea instituțiilor globale de importanță sistemică și pentru definirea
de subcategorii ale instituțiilor globale de importanță sistemică (JO L 330,
15.11.2014, p. 27)

1 septembrie 2017 (3)

153

Regulamentul delegat (UE) 2016/98 al Comisiei din 16 octombrie 2015 de comple
tare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce
privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea condițiilor generale
de funcționare a colegiilor de supraveghetori (JO L 21, 28.1.2016, p. 2)

30 septembrie 2017 (4)

154

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99 al Comisiei din 16 octombrie
2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la stabili
rea funcționării operaționale a colegiilor de supraveghetori în conformitate cu Direc
tiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 21, 28.1.2016,
p. 21)

30 septembrie 2017 (4)

155

Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16
aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de
abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Direc
tivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173,
12.6.2014, p. 1) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

30 septembrie 2018 (4)
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156

Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iu
nie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor finan
ciare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de
investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamen
tului (UE) nr. 596/2014 (JO L 171, 29.6.2016, p. 1)

1 martie 2020 (6)

157

Regulamentul (UE) 2016/1033 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iu
nie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instru
mentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și
a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de
valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare (JO
L 175, 30.6.2016, p. 1)

30 septembrie 2018 (5)

Completat prin:
158

Directiva de punere în aplicare (UE) 2015/2392 a Comisiei din 17 decembrie 2015
privind Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
în ceea ce privește raportarea către autoritățile competente a încălcărilor efective sau
potențiale ale acestui regulament (JO L 332, 18.12.2015, p. 126)

30 septembrie 2018 (4)

159

Regulamentul delegat (UE) 2016/522 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de comple
tare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
în ceea ce privește o derogare aplicabilă anumitor organisme publice și băncilor cen
trale din țări terțe, indicatorii de manipulare a pieței, pragurile de publicare, autorita
tea competentă pentru notificările amânărilor, permisiunea de tranzacționare în pe
rioadele închise și tipurile de tranzacții efectuate de personalul de conducere care
trebuie notificate (JO L 88, 5.4.2016, p. 1)

30 septembrie 2018 (4)

160

Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014
privind schemele de garantare a depozitelor (reformare) (JO L 173, 12.6.2014,
p. 149)

1 septembrie 2016 (2)

161

Directiva 2014/57/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014
privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață (directiva privind abuzul de piață)
(JO L 173, 12.6.2014, p. 179)

30 septembrie 2018 (4)

162

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de
instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor
de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și
a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului Euro
pean și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190) și măsurile de nivelul 2 afe
rente, după caz

1 septembrie 2018 (2)

Modificată prin:
163

Directiva (UE) 2017/2399 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decem
brie 2017 de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește rangul instru
mentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență (JO
L 345, 27.12.2017, p. 96)

31 octombrie 2019 (6)

Completată prin:
164

Regulamentul delegat (UE) 2015/63 al Comisiei din 21 octombrie 2014 de comple
tare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce
privește contribuțiile ex ante la mecanismele de finanțare a rezoluției (JO L 11,
17.1.2015, p. 44)

1 septembrie 2018 (3)
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Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014
privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și
a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349) și măsurile de nivelul 2 afe
rente, după caz
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31 decembrie 2020 (3)

Modificată prin:
166

Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23
iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Euro
peană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directive
lor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257,
28.8.2014, p. 1)

31 decembrie 2020 (4)

167

Directiva (UE) 2016/1034 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iunie
2016 de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor finan
ciare (JO L 175, 30.6.2016, p. 8)

31 decembrie 2021 (5)

168

Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15
mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului
(UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84) și măsurile de nivelul 2 aferente,
după caz

31 decembrie 2020 (3)

Modificat prin:
169

Regulamentul (UE) 2016/1033 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iu
nie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instru
mentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și
a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de
valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare (JO
L 175, 30.6.2016, p. 1)

31 decembrie 2020 (5)

170

Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23
iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Euro
peană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directive
lor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257,
28.8.2014, p. 1)

31 decembrie 2020 (4)

Modificat prin:
171

Regulamentul (UE) 2016/1033 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iu
nie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instru
mentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și
a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de
valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare (JO
L 175, 30.6.2016, p. 1)

31 decembrie 2020 (6)

172

Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25
noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente fi
nanciare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE)
nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1)

30 septembrie 2019 (4)

173

Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiem
brie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directi
velor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE)
nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015,
p. 35) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

30 septembrie 2018 (4)

174

Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iu
nie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor finan
ciare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de
investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamen
tului (UE) nr. 596/2014 (JO L 171, 29.6.2016, p. 1)

1 martie 2020 (6)
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Legislația privind colectarea de informații statistice
175

Orientarea BCE/2013/24 a Băncii Centrale Europene din 25 iulie 2013 privind cerin
țele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor finan
ciare trimestriale (JO L 2, 7.1.2014, p. 34)

1 septembrie 2016 (2)

Modificată prin:
176

Orientarea (UE) 2016/66 a Băncii Centrale Europene din 26 noiembrie 2015 de mo
dificare a Orientării BCE/2013/24 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii
Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (BCE/2015/40) (JO
L 14, 21.1.2016, p. 36)

31 martie 2017 (4)

177

Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie
2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (reformare)
(BCE/2013/33) (JO L 297, 7.11.2013, p. 1)

1 septembrie 2016 (2)

Modificat prin:
178

Regulamentul (UE) nr. 1375/2014 al Băncii Centrale Europene din 10 decembrie
2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1071/2013 privind bilanțul sectorului
instituții financiare monetare (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (JO L 366, 20.12.2014,
p. 77)

179

Regulamentul (UE) nr. 1072/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie
2013 privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile finan
ciare monetare (reformare) (BCE/2013/34) (JO L 297, 7.11.2013, p. 51)

1 septembrie 2016 (2)

Modificat prin:
180

Regulamentul (UE) nr. 756/2014 al Băncii Centrale Europene din 8 iulie 2014 de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1072/2013 (BCE/2013/34) privind statisticile
referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare
(BCE/2014/30) (JO L 205, 12.7.2014, p. 14)

181

Orientarea Băncii Centrale Europene din 4 aprilie 2014 privind statisticile monetare
și financiare (reformare) (BCE/2014/15) (JO L 340, 26.11.2014, p. 1)

1 septembrie 2016 (2)

Modificată prin:
182

Orientarea (UE) 2015/571 a Băncii Centrale Europene din 6 noiembrie 2014 de mo
dificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare
(BCE/2014/43) (JO L 93, 9.4.2015, p. 82)

183

Orientarea (UE) 2016/450 a Băncii Centrale Europene din 4 decembrie 2015 de mo
dificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare
(BCE/2015/44) (JO L 86, 1.4.2016, p. 42)

31 martie 2017 (4)

184

Orientarea (UE) 2017/148 a Băncii Centrale Europene din 16 decembrie 2016 de
modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare
(BCE/2016/45) (JO L 26, 31.1.2017, p. 1)

1 noiembrie 2017 (5)
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185

Orientarea (UE) 2018/877 a Băncii Centrale Europene din 1 iunie 2018 de modifi
care a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare
(BCE/2018/17) (JO L 154, 18.6.2018, p. 22)

28.3.2019
TERMEN DE IMPLEMEN
TARE

1 octombrie 2019 (6)

(1) Comitetul mixt din 2013 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Acordul monetar din 27 martie
2012 dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino.
(2) Comitetul mixt din 2014 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Acordul monetar din 27 martie
2012 dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino.
(3) Comitetul mixt din 2015 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Acordul monetar din 27 martie
2012 dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino.
(4) Comitetul mixt din 2016 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Acordul monetar din 27 martie
2012 dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino.
(5) Comitetul mixt din 2017 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Acordul monetar din 27 martie
2012 dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino.
(6) Comitetul mixt din 2018 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Acordul monetar din 27 martie
2012 dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino.”
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DECIZIA (UE) 2019/527 A COMISIEI
din 27 martie 2019
de modificare a anexei la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Principatul Andorra
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Acordul monetar din 30 iunie 2011 dintre Uniunea Europeană și Principatul Andorra (1), în special
articolul 8 alineatul (4),
întrucât:
(1)

Articolul 8 din Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Principatul Andorra (denumit în continuare
„acordul monetar”) impune Principatului Andorra obligația de a implementa acte ale Uniunii privind bancnotele
și monedele euro, legislația financiară și bancară, prevenirea spălării banilor, prevenirea fraudei și a falsificării
mijloacelor de plată în numerar și fără numerar, medaliile și jetoanele și cerințele de raportare statistică. Actele
respective sunt enumerate în anexa la acordul monetar.

(2)

Comisia trebuie să modifice anual anexa respectivă pentru a lua în considerare noile acte juridice și norme
relevante ale Uniunii, precum și modificările celor existente.

(3)

Unele acte juridice și norme ale Uniunii nu mai sunt relevante și, prin urmare, ar trebui eliminate din anexă, fiind
adoptate totodată noi acte juridice și norme ale Uniunii, precum și modificări ale actelor juridice existente, care
trebuie adăugate la anexă.

(4)

Prin urmare, anexa la acordul monetar ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Anexa la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Principatul Andorra se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 27 martie 2019.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

(1) JO C 369, 17.12.2011, p. 1.
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ANEXĂ

„ ANEXĂ

DISPOZIȚII JURIDICE CARE TREBUIE IMPLEMENTATE

TERMEN DE
IMPLEMENTARE

Prevenirea spălării banilor
31 martie 2015 (1)

1

Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea
produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea (JO L 68,
15.3.2005, p. 49)

2

Decizia 2000/642/JAI a Consiliului din 17 octombrie 2000 privind acordurile de
cooperare între unitățile de informații financiare ale statelor membre în ceea ce pri
vește schimbul de informații (JO L 271, 24.10.2000, p 4)

3

Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea bani
lor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și
produselor infracțiunii (JO L 182, 5.7.2001, p. 1)

4

Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26
octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate
(JO L 309, 25.11.2005, p. 9)

5

Decizia 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre
oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identi
ficării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având le
gătură cu infracțiunile (JO L 332, 18.12.2007, p. 103)

6

Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014
privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite
în Uniunea Europeană (JO L 127, 29.4.2014, p. 39)

1 noiembrie 2016 (2)

7

Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai
2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regu
lamentului (CE) nr. 1781/2006 (JO L 141, 5.6.2015, p. 1)

1 octombrie 2017 (3)

8

Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015
privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finan
țării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentu
lui European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului
European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141,
5.6.2015, p. 73)

1 octombrie 2017 (3)

Modificată prin:
9

Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018
de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului fi
nanciar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare
a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE (JO L 156, 19.6.2018, p. 43)

31 decembrie 2020 (6)

Completată prin:
10

Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare
a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identifica
rea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (JO L 254,
20.9.2016, p. 1)

1 decembrie 2017 (5)

Modificat prin:
11

Regulamentul delegat (UE) 2018/105 al Comisiei din 27 octombrie 2017 de modifi
care a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 în ceea ce privește adăugarea Etiopiei
pe lista țărilor cu grad înalt de risc, în tabelul de la punctul I din anexă (JO L 19,
24.1.2018, p. 1)

31 martie 2019 (6)
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12

Regulamentul delegat (UE) 2018/212
care a Regulamentului delegat (UE)
2015/849 a Parlamentului European
țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago
(JO L 41, 14.2.2018, p. 4)

al Comisiei din 13 decembrie 2017 de modifi
2016/1675 de completare a Directivei (UE)
și a Consiliului, în ceea ce privește adăugarea
și Tunisia în tabelul de la punctul I din anexă

L 86/99
TERMEN DE
IMPLEMENTARE

31 martie 2019 (6)

Prevenirea fraudei și a contrafacerii
13

Decizia-cadru 2001/413/JAI a Consiliului din 28 mai 2001 de combatere a fraudei
și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul (JO L 149, 2.6.2001, p. 1)

30 septembrie 2013

14

Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a mă
surilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării (JO L 181, 4.7.2001,
p. 6)

30 septembrie 2013

Modificat prin:
15

Regulamentul (CE) nr. 44/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecției mo
nedei euro împotriva falsificării (JO L 17, 22.1.2009, p. 1)

16

Decizia 2001/887/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2001 privind protecția monedei
euro împotriva falsificării (JO L 329, 14.12.2001, p. 1)

30 septembrie 2013

17

Decizia 2003/861/CE a Consiliului din 8 decembrie 2003 privind analiza și coopera
rea cu privire la monedele euro falsificate (JO L 325, 12.12.2003, p. 44)

30 septembrie 2013

18

Regulamentul (CE) nr. 2182/2004 al Consiliului din 6 decembrie 2004 privind me
daliile și jetoanele similare monedelor euro (JO L 373, 21.12.2004, p. 1)

30 septembrie 2013

Modificat prin:
19

Regulamentul (CE) nr. 46/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 2182/2004 privind medaliile și jetoanele similare monede
lor euro (JO L 17, 22.1.2009, p. 5)

20

Directiva 2014/62/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014
privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede îm
potriva falsificării și de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului
(JO L 151, 21.5.2014, p. 1)

30 iunie 2016 (2)

Norme referitoare la bancnotele și monedele euro
21

Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 cu privire la
atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni (JO L 318, 27.11.1998,
p. 4)

30 septembrie 2014 (1)

22

Concluziile Consiliului din 10 mai 1999 privind sistemul de management al calității
pentru monedele euro

31 martie 2013

23

Comunicarea 2001/C 318/03 a Comisiei din 22 octombrie 2001 privind protecția
prin drepturi de autor a desenului feței comune a monedelor euro [COM(2001) 600
final] (JO C 318, 13.11.2001, p. 3)

31 martie 2013

24

Orientarea BCE/2003/5 a Băncii Centrale Europene din 20 martie 2003 privind apli
carea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro,
precum și schimbul și retragerea bancnotelor euro (JO L 78, 25.3.2003, p. 20)

31 martie 2013
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Modificată prin:
25

Orientarea BCE/2013/11 a Băncii Centrale Europene din 19 aprilie 2013 de modifi
care a Orientării BCE/2003/5 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea re
producerilor neconforme de bancnote euro, precum și schimbul și retragerea banc
notelor euro (JO L 118, 30.4.2013, p. 43)

30 septembrie 2014 (1)

26

Recomandarea 2009/23/CE a Comisiei din 19 decembrie 2008 privind orientările
comune pentru fețele naționale ale monedelor euro și emiterea de monede euro des
tinate circulației [C(2008) 8625] (JO L 9, 14.1.2009, p. 52)

31 martie 2013

27

Decizia BCE/2010/14 a Băncii Centrale Europene din 16 septembrie 2010 privind
verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro (JO
L 267, 9.10.2010, p. 1)

30 septembrie 2013

Modificată prin:
28

Decizia BCE/2012/19 a Băncii Centrale Europene din 7 septembrie 2012 de modifi
care a Deciziei BCE/2010/14 privind verificarea autenticității și a calității și repune
rea în circulație a bancnotelor euro (JO L 253, 20.9.2012, p. 19)

30 septembrie 2014 (1)

29

Regulamentul (UE) nr. 1210/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 15
decembrie 2010 privind autentificarea monedelor euro și procesarea monedelor
euro improprii circulației (JO L 339, 22.12.2010, p. 1)

31 martie 2013

30

Regulamentul (UE) nr. 1214/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16
noiembrie 2011 privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în
euro între statele membre din zona euro (JO L 316, 29.11.2011, p. 1)

31 martie 2015 (1)

31

Regulamentul (UE) nr. 651/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4
iulie 2012 privind emiterea de monede euro (JO L 201, 27.7.2012, p. 135)

30 septembrie 2014 (1)

32

Decizia BCE/2013/10 a Băncii Centrale Europene din 19 aprilie 2013 privind cupiu
rile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro (JO
L 118, 30.4.2013, p. 37)

30 septembrie 2014 (1)

33

Regulamentul (UE) nr. 729/2014 al Consiliului din 24 iunie 2014 privind valorile
nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație
(Reformare) (JO L 194, 2.7.2014, p. 1)

30 septembrie 2014 (2)

Legislație financiar-bancară
34

Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale
și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (JO L 372,
31.12.1986, p. 1)
Modificată prin:

35

Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie
2001 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE și 86/635/CEE în ceea
ce privește normele de evaluare aplicabile conturilor anuale și conturilor consolidate
ale anumitor forme de societăți comerciale, precum și ale băncilor și ale altor institu
ții financiare (JO L 283, 27.10.2001, p. 28)

36

Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2003
de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE și 91/674/CEE
ale Consiliului privind conturile anuale și conturile consolidate ale anumitor forme
de societăți, ale băncilor și ale altor instituții financiare și ale întreprinderilor de asi
gurare (JO L 178, 17.7.2003, p. 16)

31 martie 2016

28.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

DISPOZIȚII JURIDICE CARE TREBUIE IMPLEMENTATE

L 86/101
TERMEN DE
IMPLEMENTARE

37

Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006
de modificare a Directivei 78/660/CEE a Consiliului privind conturile anuale ale anu
mitor forme de societăți comerciale, a Directivei 83/349/CEE a Consiliului privind
conturile consolidate, a Directivei 86/635/CEE a Consiliului privind conturile anuale
și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare și a Directivei
91/674/CEE a Consiliului privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare
consolidate ale întreprinderilor de asigurare (JO L 224, 16.8.2006, p. 1)

38

Directiva 89/117/CEE a Consiliului din 13 februarie 1989 privind obligațiile în ma
terie de publicare a documentelor contabile anuale ale sucursalelor, stabilite într-un
stat membru, ale instituțiilor de credit și instituțiilor financiare cu sediul social în
afara statului membru respectiv (JO L 44, 16.2.1989, p. 40)

31 martie 2018

39

Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 1997 pri
vind sistemele de compensare pentru investitori (JO L 84, 26.3.1997, p. 22)

31 martie 2018

40

Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 pri
vind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor
de valoare (JO L 166, 11.6.1998, p. 45)

31 martie 2018

Modificată prin:
41

Directiva 2009/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de
modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în siste
mele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare și a Directivei 2002/47/CE pri
vind contractele de garanție financiară în ceea ce privește sistemele legate și creanțele
private (JO L 146, 10.6.2009, p. 37)

42

Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie
2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE,
2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și
2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Auto
ritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea eu
ropeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supra
veghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (JO L 331,
15.12.2010, p. 120)

43

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4
iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile cen
trale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1)

44

Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23
iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Euro
peană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directive
lor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257,
28.8.2014, p. 1)

31 martie 2018, cu ex
cepția articolului 3 ali
neatul (1): 1 februarie
2023 și de la 1 februa
rie 2025 (3)

45

Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001
privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit (JO L 125, 5.5.2001, p. 15)

31 martie 2018

Modificată prin:
46

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de
instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor
de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și
a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului Euro
pean și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190)
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Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2002
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31 martie 2018

Modificată prin:
48

Directiva 2009/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de
modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în siste
mele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare și a Directivei 2002/47/CE pri
vind contractele de garanție financiară în ceea ce privește sistemele legate și creanțele
private (JO L 146, 10.6.2009, p. 37)

49

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de
instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor
de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și
a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului Euro
pean și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190)

50

Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie
2002 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor
de asigurare și a întreprinderilor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar
și de modificare a Directivelor 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE,
93/6/CEE și 93/22/CEE ale Consiliului și a Directivelor 98/78/CE și 2000/12/CE ale
Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 35, 11.2.2003, p. 1)

31 martie 2018

Modificată prin:
51

Directiva 2005/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2005 de
modificare a Directivelor 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE și
93/6/CEE ale Consiliului, precum și a Directivelor 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE,
2001/34/CE, 2002/83/CE și 2002/87/CE, în scopul instituirii unei noi structuri de
organizare pentru comitetele competente din domeniul serviciilor financiare (JO
L 79, 24.3.2005, p. 9)

52

Directiva 2008/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008
de modificare a Directivei 2002/87/CE privind supravegherea suplimentară a institu
țiilor de credit, a societăților de asigurări și a firmelor de investiții care aparțin unui
conglomerat financiar, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comi
siei (JO L 81, 20.3.2008, p. 40)

53

Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie
2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE,
2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și
2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Auto
ritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea eu
ropeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supra
veghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (JO L 331,
15.12.2010, p. 120)

54

Directiva 2011/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie
2011 de modificare a Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE și
2009/138/CE în ceea ce privește supravegherea suplimentară a entităților financiare
care aparțin unui conglomerat financiar (JO L 326, 8.12.2011, p. 113)

55

Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013
cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială
a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei
2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176,
27.6.2013, p. 338)

30 septembrie 2017
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Completată prin:
56

Regulamentul delegat (UE) 2015/2303 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare
a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește
standardele tehnice de reglementare care specifică definițiile și coordonarea suprave
gherii suplimentare a concentrării riscurilor și a tranzacțiilor în interiorul grupului
(JO L 326, 11.12.2015, p. 34)

31 martie 2018 (4)

57

Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16
septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regu
lamentului (CE) nr. 2560/2001 (JO L 266, 9.10.2009, p. 11)

31 martie 2018

Modificat prin:
58

Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14
martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de
transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 924/2009 (JO L 94, 30.3.2012, p. 22)

59

Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie
2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activită
ții instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor
2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE (JO L 267,
10.10.2009, p. 7)

31 martie 2016

Modificată prin:
60

Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013
cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială
a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei
2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176,
27.6.2013, p. 338)

30 septembrie 2017 (3)

61

Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiem
brie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directi
velor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE)
nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015,
p. 35)

30 septembrie 2018 (4)

62

Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24
noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea
bancară europeană), de modificare a Deciziei 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei
2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12)

31 martie 2016

Modificat prin:
63

Regulamentul (UE) nr. 1022/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22
octombrie 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire
a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) în ceea ce
privește conferirea de atribuții specifice Băncii Centrale Europene în temeiul Regula
mentului (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului (JO L 287, 29.10.2013, p. 5)

64

Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie
2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile re
zidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamen
tului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 60, 28.2.2014, p. 34)

65

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de
instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor
de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și
a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului Euro
pean și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190)
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66

Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15
iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezo
luție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism
unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului
(UE) nr. 1093/2010 (JO L 225, 30.7.2014, p. 1)

67

Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiem
brie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directi
velor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE)
nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015,
p. 35)

68

Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24
noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea eu
ropeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE
și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84)
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31 martie 2016

Modificat prin:
69

Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011
privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directive
lor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE)
nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1)

70

Regulamentul (UE) nr. 258/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3
aprilie 2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților speci
fice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020 și
de abrogare a Deciziei nr. 716/2009/CE (JO L 105, 8.4.2014, p. 1)

71

Directiva 2014/51/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014
de modificare a Directivelor 2003/71/CE și 2009/138/CE și a Regulamentelor (CE)
nr. 1060/2009, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010 în ceea ce privește com
petențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări
și Pensii Ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Euro
peană pentru Valori Mobiliare și Piețe) (JO L 153, 22.5.2014, p. 1)

72

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4
iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile cen
trale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1) și măsurile de ni
velul 2 aferente, după caz
Modificat prin:

73

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26
iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de in
vestiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013,
p. 1)

74

Regulamentul delegat (UE) nr. 1002/2013 al Comisiei din 12 iulie 2013 de modifi
care a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului
privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și regis
trele centrale de tranzacții cu privire la lista entităților care beneficiază de derogare
(JO L 279, 19.10.2013, p. 2)

75

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de
instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor
de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și
a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului Euro
pean și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190)

30 septembrie 2019 (1)
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76

Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15
mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului
(UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84)

77

Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015
privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finan
țării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentu
lui European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului
European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141,
5.6.2015, p. 73)

78

Regulamentul delegat (UE) 2015/1515 al Comisiei din 5 iunie 2015 de modificare
a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în
ceea ce privește prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la sistemele de pensii
(JO L 239, 15.9.2015, p. 63)

30 septembrie 2019 (4)

79

Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25
noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente fi
nanciare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE)
nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1)

30 septembrie 2019 (4)

Completat prin:
80

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei din 19 decem
brie 2012 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce pri
vește formatul și frecvența rapoartelor de tranzacție transmise către registrele cen
trale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate ex
trabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 352,
21.12.2012, p. 20)

81

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1248/2012 al Comisiei din 19 decem
brie 2012 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce pri
vește formatul cererilor de înregistrare a registrelor centrale de tranzacții în confor
mitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile cen
trale și registrele centrale de tranzacții (JO L 352, 21.12.2012, p. 30)

82

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1249/2012 al Comisiei din 19 decem
brie 2012 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește
formatul evidențelor care trebuie păstrate de contrapărțile centrale în conformitate
cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului pri
vind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și regis
trele centrale de tranzacții (JO L 352, 21.12.2012, p. 32)

83

Regulamentul delegat (UE) nr. 148/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile cen
trale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standardele tehnice de re
glementare privind detaliile minime ale datelor care trebuie raportate registrelor cen
trale de tranzacții (JO L 52, 23.2.2013, p. 1)

84

Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dis
pozițiile în materie de compensare indirectă, obligația de compensare, registrul pu
blic, accesul la un loc de tranzacționare, contrapărțile nefinanciare și tehnicile de ate
nuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate
prin CPC (JO L 52, 23.2.2013, p. 11)

85

Regulamentul delegat (UE) nr. 150/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile cen
trale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standarde tehnice de regle
mentare în care se precizează detaliile cererii de înregistrare ca registru central de
tranzacții (JO L 52, 23.2.2013, p. 25)
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86

Regulamentul delegat (UE) nr. 151/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile cen
trale și registrele centrale de tranzacții, în ceea ce privește standarde tehnice de regle
mentare care să precizeze datele care urmează să fie publicate și puse la dispoziție de
registrele centrale de tranzacții și standarde operaționale pentru agregarea, compara
rea și accesarea datelor (JO L 52, 23.2.2013, p. 33)

87

Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind cerințele
de capital pentru contrapărțile centrale (JO L 52, 23.2.2013, p. 37)

88

Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 privind
completarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Con
siliului în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare privind cerințele pentru
contrapărțile centrale (JO L 52, 23.2.2013, p. 41)

89

Regulamentul delegat (UE) nr. 876/2013 al Comisiei din 28 mai 2013 de completare
a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în
ceea ce privește standarde tehnice de reglementare privind colegiile pentru contra
părțile centrale (JO L 244, 13.9.2013, p. 19)

30 septembrie 2019 (2)

90

Regulamentul delegat (UE) nr. 285/2014 al Comisiei din 13 februarie 2014 de com
pletare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consi
liului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la efectul di
rect, substanțial și previzibil al contractelor în Uniune și la prevenirea eludării
normelor și a obligațiilor (JO L 352, 21.3.2014, p. 1)

30 septembrie 2019 (2)

91

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 484/2014 al Comisiei din 12 mai 2014
de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la capitalul ipotetic
al unei contrapărți centrale în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului (JO L 138, 13.5.2014, p. 57)

30 septembrie 2019 (2)

92

Regulamentul delegat (UE) 2015/2205 al Comisiei din 6 august 2015 de completare
a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în
ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare
(JO L 314, 1.12.2015, p. 13)

30 septembrie 2019 (4)

93

Regulamentul delegat (UE) 2016/592 al Comisiei din 1 martie 2016 de completare
a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în
ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare
(JO L 103, 19.4.2016, p. 5)

30 septembrie 2019 (4)

94

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26
iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de in
vestiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013,
p. 1) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

30 septembrie 2017 (1)

Modificat prin:
95

Regulamentul delegat (UE) 2015/62 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de modifi
care a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
în ceea ce privește indicatorul efectului de levier (JO L 11, 17.1.2015, p. 37)

96

Regulamentul (UE) 2017/2395 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 de
cembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește
măsurile tranzitorii pentru diminuarea impactului asupra fondurilor proprii al intro
ducerii IFRS 9 și pentru tratamentul expunerilor mari al anumitor expuneri din sec
torul public denominate în moneda națională a oricărui stat membru (JO L 345,
27.12.2017, p. 27)

30 iunie 2019 (6)
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97

Regulamentul (UE) 2017/2401 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 de
cembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele
prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (JO L 347, 28.12.2017,
p. 1)
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31 martie 2020 (6)

Completat prin:
98

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1423/2013 al Comisiei din 20 decem
brie 2013 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la cerin
țele de publicare a informațiilor privind fondurile proprii pentru instituții în confor
mitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului (JO L 355, 31.12.2013, p. 60)

30 septembrie 2017 (2)

99

Regulamentul delegat (UE) nr. 183/2014 al Comisiei din 20 decembrie 2013 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de
investiții, în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea
modului de calcul al ajustărilor specifice și al ajustărilor generale pentru riscul de
credit (JO L 57, 27.2.2014, p. 3)

30 septembrie 2017 (2)

100

Regulamentul delegat (UE) nr. 241/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 de comple
tare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru cerințele de fonduri proprii
în cazul instituțiilor (JO L 74, 14.3.2014, p. 8)

30 septembrie 2017 (2)

Modificat prin:
101

Regulamentul delegat (UE) 2015/488 al Comisiei din 4 septembrie 2014 de modifi
care a Regulamentului delegat (UE) nr. 241/2014 în ceea ce privește cerințele de fon
duri proprii pentru firme, calculate pe baza cheltuielilor generale fixe (JO L 78,
24.3.2015, p. 1)

30 septembrie 2017 (3)

102

Regulamentul delegat (UE) 2015/850 al Comisiei din 30 ianuarie 2015 de modifi
care a Regulamentului delegat (UE) nr. 241/2014 de completare a Regulamentului
(UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standar
dele tehnice de reglementare pentru cerințele de fonduri proprii în cazul instituțiilor
(JO L 135, 2.6.2015, p. 1)

30 septembrie 2017 (3)

103

Regulamentul delegat (UE) 2015/923 al Comisiei din 11 martie 2015 de modificare
a Regulamentului delegat (UE) nr. 241/2014 de completare a Regulamentului (UE)
nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele
tehnice de reglementare pentru cerințele de fonduri proprii în cazul instituțiilor (JO
L 150, 17.6.2015, p. 1)

30 septembrie 2017 (3)

104

Regulamentul delegat (UE) nr. 342/2014 al Comisiei din 21 ianuarie 2014 de com
pletare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regula
mentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la
standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea metodelor de calculare a cerințe
lor privind rata de adecvare a capitalului pentru conglomeratele financiare (JO
L 100, 3.4.2014, p. 1)

30 septembrie 2017 (2)

105

Regulamentul delegat (UE) nr. 523/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de comple
tare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea a ceea ce
constituie legătura strânsă dintre valoarea obligațiunilor garantate ale unei instituții și
valoarea activelor instituției (JO L 148, 20.5.2014, p. 4)

30 septembrie 2017 (2)

106

Regulamentul delegat (UE) nr. 525/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de comple
tare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru definirea pieței (JO L 148,
20.5.2014, p. 15)

30 septembrie 2017 (2)
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107

Regulamentul delegat (UE) nr. 526/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de comple
tare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
cu privire la standardele tehnice de reglementare în vederea stabilirii marjei aproxi
mative și a numărului limitat de portofolii mai mici pentru riscul de ajustare a eva
luării creditului (JO L 148, 20.5.2014, p. 17)

30 septembrie 2017 (2)

108

Regulamentul delegat (UE) nr. 528/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de comple
tare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru alte riscuri decât riscul
delta ale opțiunilor în cadrul abordării standardizate a riscului de piață (JO L 148,
20.5.2014, p. 29)

30 septembrie 2017 (2)

109

Regulamentul delegat (UE) nr. 529/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de comple
tare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea gradului de
importanță al extinderilor și al modificărilor abordării bazate pe modele interne de
rating și ale abordării avansate de evaluare (JO L 148, 20.5.2014, p. 36)

30 septembrie 2017 (2)

Modificat prin:
110

Regulamentul delegat (UE) 2015/942 al Comisiei din 4 martie 2015 de modificare
a Regulamentului delegat (UE) nr. 529/2014 de completare a Regulamentului (UE)
nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standar
dele tehnice de reglementare pentru evaluarea gradului de importanță al extinderilor
și al modificărilor abordărilor bazate pe modele interne în contextul calculării cerin
țelor de fonduri proprii pentru riscul de piață (JO L 154, 19.6.2015, p. 1)

30 septembrie 2017 (4)

111

Regulamentul delegat (UE) nr. 625/2014 al Comisiei din 13 martie 2014 de comple
tare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
prin intermediul unor standarde tehnice de reglementare care specifică cerințele apli
cabile instituțiilor care acționează în calitate de investitori, sponsori, creditori inițiali
și inițiatori în ceea ce privește expunerile la riscul de credit transferat (JO L 174,
13.6.2014, p. 16)

30 septembrie 2017 (2)

112

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie
2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la rapor
tarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 191, 28.6.2014,
p. 1)

30 septembrie 2017 (2)

113

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 602/2014 al Comisiei din 4 iunie 2014
de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare pentru a facilita conver
gența practicilor de supraveghere cu privire la punerea în aplicare a ponderilor de
risc suplimentare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentu
lui European și al Consiliului (JO L 166, 5.6.2014, p. 22)

30 septembrie 2017 (2)

114

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 945/2014 al Comisiei din 4 septembrie
2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la indicii
relevanți cu o diversificare corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 265, 5.9.2014, p. 3)

30 septembrie 2017 (3)

115

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1030/2014 al Comisiei din 29 septem
brie 2014 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la mo
delele și datele uniforme pentru publicarea valorilor utilizate în vederea identificării
instituțiilor globale de importanță sistemică în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 30.9.2014,
p. 14)

30 septembrie 2017 (3)

116

Regulamentul delegat (UE) nr. 1187/2014 al Comisiei din 2 octombrie 2014 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru determina
rea expunerii globale față de un client sau un grup de clienți aflați în legătură din
punctul de vedere al tranzacțiilor cu active-suport (JO L 324, 7.11.2014, p. 1)

30 septembrie 2017 (3)
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117

Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de comple
tare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
în ceea ce privește cerința de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituțiile
de credit (JO L 11, 17.1.2015, p. 1)

30 septembrie 2017 (3)

118

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/79 al Comisiei din 18 decembrie
2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de
stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în
scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește grevarea
cu sarcini a activelor, modelul punctelor de date unic și normele de validare (JO
L 14, 21.1.2015, p. 1)

30 septembrie 2017 (3)

119

Regulamentul delegat (UE) 2015/585 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de comple
tare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea perioadelor
de risc de marjă (JO L 98, 15.4.2015, p. 1)

30 septembrie 2017 (3)

120

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/227 al Comisiei din 9 ianuarie 2015
de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire
a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de
supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului (JO L 48, 20.2.2015, p. 1)

30 septembrie 2017 (3)

121

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/233 al Comisiei din 13 februarie
2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la mone
dele în cazul cărora banca centrală definește eligibilitatea într-un mod extrem de res
trictiv în temeiul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului (JO L 39, 14.2.2015, p. 11)

30 septembrie 2017 (3)

122

Regulamentul delegat (UE) 2015/923 al Comisiei din 11 martie 2015 de modificare
a Regulamentului delegat (UE) nr. 241/2014 de completare a Regulamentului (UE)
nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele
tehnice de reglementare pentru cerințele de fonduri proprii în cazul instituțiilor (JO
L 150, 17.6.2015, p. 1)

30 septembrie 2017 (3)

123

Regulamentul delegat (UE) 2015/1555 al Comisiei din 28 mai 2015 de completare
a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în
ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru publicarea de informații
în legătură cu respectarea de către instituții a cerinței privind amortizorul anticiclic
de capital în conformitate cu articolul 440 (JO L 244, 19.9.2015, p. 1)

30 septembrie 2017 (4)

124

Regulamentul delegat (UE) 2015/1556 al Comisiei din 11 iunie 2015 de completare
a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în
ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru tratamentul tranzitoriu
al expunerilor din titluri de capital conform abordării IRB (JO L 244, 19.9.2015,
p. 9)

30 septembrie 2017 (4)

125

Regulamentul delegat (UE) 2015/1798 al Comisiei din 2 iulie 2015 de rectificare
a Regulamentului delegat (UE) nr. 625/2014 al Comisiei de completare a Regulamen
tului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin intermediul
unor standarde tehnice de reglementare care specifică cerințele aplicabile instituțiilor
care acționează în calitate de investitori, sponsori, creditori inițiali și inițiatori în ceea
ce privește expunerile la riscul de credit transferat (JO L 263, 8.10.2015, p. 12)

30 septembrie 2017 (4)

126

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1278 al Comisiei din 9 iulie 2015 de
modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire
a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de
supraveghere a instituțiilor în ceea ce privește instrucțiunile, formularele și definițiile
(JO L 205, 31.7.2015, p. 1)

30 septembrie 2017 (4)

127

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/100 al Comisiei din 16 octombrie
2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare care specifică proce
dura de adoptare a deciziei comune privind cererea de acordare a anumitor aprobări
prudențiale în temeiul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European
și al Consiliului (JO L 21, 28.1.2016, p. 45)

30 septembrie 2017 (4)
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128

Regulamentul delegat (UE) 2016/101 al Comisiei din 26 octombrie 2015 de comple
tare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea prudentă
prevăzute la articolul 105 alineatul (14) (JO L 21, 28.1.2016, p. 54)

30 septembrie 2017 (4)

129

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2197 al Comisiei din 27 noiembrie
2015 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește va
lutele strâns corelate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parla
mentului European și al Consiliului (JO L 313, 28.11.2015, p. 30)

30 septembrie 2017 (4)

130

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2344 al Comisiei din 15 decembrie
2015 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește mo
nedele cu constrângeri privind disponibilitatea activelor lichide în conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO
L 330, 16.12.2015, p. 26)

30 septembrie 2017 (4)

131

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/322 al Comisiei din 10 februarie
2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de
stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în
scopuri de supraveghere a instituțiilor referitoare la cerința de acoperire a necesarului
de lichiditate (JO L 64, 10.3.2016, p. 1)

30 septembrie 2017 (4)

132

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/200 al Comisiei din 15 februarie
2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind publicarea de
către instituții a indicatorului efectului de levier, în conformitate cu Regulamentul
(UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 39, 16.2.2016,
p. 5)

30 septembrie 2017 (4)

133

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/313 al Comisiei din 1 martie 2016
de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 în ceea ce
privește indicatorii suplimentari de monitorizare pentru raportarea lichidităților (JO
L 60, 5.3.2016, p. 5)

30 septembrie 2017 (4)

134

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/428 al Comisiei din 23 martie 2016
de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire
a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de
supraveghere a instituțiilor, în ceea ce privește indicatorul efectului de levier (JO
L 83, 31.3.2016, p. 1)

30 septembrie 2017 (4)

135

Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013
cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială
a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei
2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176,
27.6.2013, p. 338)

30 septembrie 2017 (1)

Modificată prin:
136

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de
instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor
de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și
a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului Euro
pean și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190)
Completată prin:

137

Regulamentul delegat (UE) nr. 604/2014 al Comisiei din 4 martie 2014 de comple
tare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce
privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile calitative și canti
tative corespunzătoare pentru identificarea categoriilor de personal ale căror activi
tăți profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituții
(JO L 167, 6.6.2014, p. 30)

30 septembrie 2017 (2)
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138

Regulamentul delegat (UE) nr. 524/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de comple
tare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce
privește standardele tehnice de reglementare care specifică informațiile pe care auto
ritățile competente din statele membre de origine și cele din statele membre gazdă și
le comunică reciproc (JO L 148, 20.5.2014, p. 6)

30 septembrie 2017 (2)

139

Regulamentul delegat (UE) nr. 527/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de comple
tare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce
privește standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea claselor de in
strumente care reflectă în mod corespunzător calitatea creditului instituției în condi
ții de asigurare a continuității activității și care sunt adecvate pentru a fi utilizate în
scopul remunerației variabile (JO L 148, 20.5.2014, p. 21)

30 septembrie 2017 (2)

140

Regulamentul delegat (UE) nr. 530/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de comple
tare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu standarde
tehnice de reglementare în care sunt definite mai detaliat expunerile semnificative și
pragurile pentru abordările interne de calculare a riscului specific din portofoliul de
tranzacționare (JO L 148, 20.5.2014, p. 50)

30 septembrie 2017 (2)

141

Regulamentul delegat (UE) nr. 1152/2014 al Comisiei din 4 iunie 2014 de comple
tare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce
privește standardele tehnice de reglementare referitoare la identificarea situării geo
grafice a expunerilor din credite relevante în scopul calculării ratelor amortizorului
anticiclic de capital specific instituției (JO L 309, 30.10.2014, p. 5)

30 septembrie 2017 (3)

142

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 620/2014 al Comisiei din 4 iunie 2014
de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la schimbul de in
formații dintre autoritățile competente din statul membru de origine și din statul
membru gazdă, în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European
și a Consiliului (JO L 172, 12.6.2014, p. 1)

30 septembrie 2017 (2)

143

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 650/2014 al Comisiei din 4 iunie 2014
de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul,
structura, conținutul și data publicării anuale a informațiilor pe care autoritățile
competente trebuie să le publice în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parla
mentului European și a Consiliului (JO L 185, 25.6.2014, p. 1)

30 septembrie 2017 (2)

144

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 710/2014 al Comisiei din 23 iunie
2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește
condițiile de aplicare a procesului de adoptare a deciziei comune privind cerințele
prudențiale specifice unei instituții, în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parla
mentului European și a Consiliului (JO L 188, 27.6.2014, p. 19)

30 septembrie 2017 (2)

145

Regulamentul delegat (UE) nr. 1222/2014 al Comisiei din 8 octombrie 2014 de
completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în
ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea metodologiei
pentru identificarea instituțiilor globale de importanță sistemică și pentru definirea
de subcategorii ale instituțiilor globale de importanță sistemică (JO L 330,
15.11.2014, p. 27)

30 septembrie 2017 (3)

146

Regulamentul delegat (UE) 2016/98 al Comisiei din 16 octombrie 2015 de comple
tare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce
privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea condițiilor generale
de funcționare a colegiilor de supraveghetori (JO L 21, 28.1.2016, p. 2)

30 septembrie 2017 (4)

147

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99 al Comisiei din 16 octombrie
2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la stabili
rea funcționării operaționale a colegiilor de supraveghetori în conformitate cu Direc
tiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 21, 28.1.2016,
p. 21)

30 septembrie 2017 (4)
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Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16
aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de
abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Direc
tivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173,
12.6.2014, p. 1) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz
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30 septembrie 2018 (4)

Modificat prin:
149

Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iu
nie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor finan
ciare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de
investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamen
tului (UE) nr. 596/2014 (JO L 171, 29.6.2016, p. 1)

1 martie 2020 (6)

150

Regulamentul (UE) 2016/1033 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iu
nie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instru
mentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și
a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de
valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare (JO
L 175, 30.6.2016, p. 1)

30 septembrie 2018 (5)

Completat prin:
151

Directiva de punere în aplicare (UE) 2015/2392 a Comisiei din 17 decembrie 2015
privind Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
în ceea ce privește raportarea către autoritățile competente a încălcărilor efective sau
potențiale ale acestui regulament (JO L 332, 18.12.2015, p. 126)

30 septembrie 2018 (4)

152

Regulamentul delegat (UE) 2016/522 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de comple
tare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
în ceea ce privește o derogare aplicabilă anumitor organisme publice și băncilor cen
trale din țări terțe, indicatorii de manipulare a pieței, pragurile de publicare, autorita
tea competentă pentru notificările amânărilor, permisiunea de tranzacționare în pe
rioadele închise și tipurile de tranzacții efectuate de personalul de conducere care
trebuie notificate (JO L 88, 5.4.2016, p. 1)

30 septembrie 2018 (4)

153

Directiva 2014/57/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014
privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață (directiva privind abuzul de piață)
(JO L 173, 12.6.2014, p. 179)

30 septembrie 2018 (4)

154

Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014
privind schemele de garantare a depozitelor (reformare) (JO L 173, 12.6.2014,
p. 149)

31 martie 2016 (2)

155

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de
instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor
de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și
a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului Euro
pean și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190) și măsurile de nivelul 2 afe
rente, după caz

31 martie 2018 (2)

Modificată prin:
156

Directiva (UE) 2017/2399 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decem
brie 2017 de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește rangul instru
mentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență (JO
L 345, 27.12.2017, p. 96)

31 octombrie 2019 (6)
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Completată prin:
157

Regulamentul delegat (UE) 2015/63 al Comisiei din 21 octombrie 2014 de comple
tare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce
privește contribuțiile ex ante la mecanismele de finanțare a rezoluției (JO L 11,
17.1.2015, p. 44)

31 martie 2018 (3)

158

Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014
privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și
a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349) și măsurile de nivelul 2 afe
rente, după caz

31 decembrie 2020 (3)

Modificată prin:
159

Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23
iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Euro
peană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directive
lor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257,
28.8.2014, p. 1)

31 decembrie 2020 (4)

160

Directiva (UE) 2016/1034 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iunie
2016 de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor finan
ciare (JO L 175, 30.6.2016, p. 8)

31 decembrie 2021 (5)

161

Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15
mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului
(UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84) și măsurile de nivelul 2 aferente,
după caz

31 decembrie 2020 (3)

Modificat prin:
162

Regulamentul (UE) 2016/1033 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iu
nie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instru
mentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și
a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de
valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare (JO
L 175, 30.6.2016, p. 1)

31 decembrie 2020 (5)

163

Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23
iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Euro
peană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directive
lor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257,
28.8.2014, p. 1)

31 decembrie 2020 (4)

Modificat prin:
164

Regulamentul (UE) 2016/1033 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iu
nie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instru
mentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și
a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de
valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare (JO
L 175, 30.6.2016, p. 1)

31 decembrie 2020 (6)

165

Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25
noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente fi
nanciare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE)
nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1)

30 septembrie 2019 (4)

166

Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiem
brie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directi
velor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE)
nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015,
p. 35) și măsurile de nivelul 2 aferente, după caz

30 septembrie 2018 (4)
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Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iu
nie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor finan
ciare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de
investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamen
tului (UE) nr. 596/2014 (JO L 171, 29.6.2016, p. 1)
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1 martie 2020 (6)

Legislația privind colectarea de informații statistice (*)
168

Orientarea BCE/2013/24 a Băncii Centrale Europene din 25 iulie 2013 privind cerin
țele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor finan
ciare trimestriale (JO L 2, 7.1.2014, p. 34)

31 martie 2016 (2)

Modificată prin:
169

Orientarea (UE) 2016/66 a Băncii Centrale Europene din 26 noiembrie 2015 de mo
dificare a Orientării BCE/2013/24 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii
Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (BCE/2015/40) (JO
L 14, 21.1.2016, p. 36)

31 martie 2017 (4)

170

Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie
2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (reformare)
(BCE/2013/33) (JO L 297, 7.11.2013, p. 1)

31 martie 2016 (2)

Modificată prin:
171

Regulamentul (UE) nr. 1375/2014 al Băncii Centrale Europene din 10 decembrie
2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1071/2013 privind bilanțul sectorului
instituții financiare monetare (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (JO L 366, 20.12.2014,
p. 77)

172

Regulamentul (UE) nr. 1072/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie
2013 privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile finan
ciare monetare (reformare) (BCE/2013/34) (JO L 297, 7.11.2013, p. 51)

31 martie 2016 (2)

Modificat prin:
173

Regulamentul (UE) nr. 756/2014 al Băncii Centrale Europene din 8 iulie 2014
BCE/2014/30 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1072/2013 (BCE/2013/34)
privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare
monetare (BCE/2014/30) (JO L 205, 12.7.2014, p. 14)

174

Orientarea BCE/2014/15 a Băncii Centrale Europene din 4 aprilie 2014 privind sta
tisticile monetare și financiare (reformare) (JO L 340, 26.11.2014, p. 1)

31 martie 2016 (2)

Modificată prin:
175

Orientarea (UE) 2015/571 a Băncii Centrale Europene din 6 noiembrie 2014 de mo
dificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare
(BCE/2014/43) (JO L 93, 9.4.2015, p. 82)

176

Orientarea (UE) 2016/450 a Băncii Centrale Europene din 4 decembrie 2015 de mo
dificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare
(BCE/2015/44) (JO L 86, 1.4.2016, p. 42)

31 martie 2017 (4)

177

Orientarea (UE) 2017/148 a Băncii Centrale Europene din 16 decembrie 2016 de
modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare
(BCE/2016/45) (JO L 26, 31.1.2017, p. 1)

1 decembrie 2017 (5)
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Orientarea (UE) 2018/877 a Băncii Centrale Europene din 1 iunie 2018 de modifi
care a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare
(BCE/2018/17) (JO L 154, 18.6.2018, p. 22)

(*) Astfel cum s-a convenit prin modelul privind simplificarea obligațiilor de raportare statistică.
(1) Comitetul mixt din 2013 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul
2011 dintre Uniunea Europeană și Principatul Andorra.
(2) Comitetul mixt din 2014 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul
2011 dintre Uniunea Europeană și Principatul Andorra.
(3) Comitetul mixt din 2015 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul
2011 dintre Uniunea Europeană și Principatul Andorra.
(4) Comitetul mixt din 2016 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul
2011 dintre Uniunea Europeană și Principatul Andorra.
(5) Comitetul mixt din 2017 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul
2011 dintre Uniunea Europeană și Principatul Andorra.
(6) Comitetul mixt din 2018 a convenit asupra acestor termene în temeiul articolului 8 alineatul
2011 dintre Uniunea Europeană și Principatul Andorra.”

1 octombrie 2019 (6)

(4) din Acordul monetar din 30 iunie
(4) din Acordul monetar din 30 iunie
(4) din Acordul monetar din 30 iunie
(4) din Acordul monetar din 30 iunie
(4) din Acordul monetar din 30 iunie
(4) din Acordul monetar din 30 iunie
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RECTIFICĂRI
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/244 al Comisiei din 11 februarie 2019
de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de biomotorină originară din
Argentina
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 40 din 12 februarie 2019)
La pagina 65, la articolul 1 alineatul (2):
în loc de:
„Societate

Taxă compensatorie definitivă

Cod adițional TARIC

Aceitera General Deheza S.A.

33,4 %

C493

Bunge Argentina S.A.

33,4 %

C494

LDC Argentina S.A.

26,2 %

C495

Molinos Agro S.A.

25,0 %

C496

Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F. y A

25,0 %

C497

Vicentin S.A.I.C.

25,0 %

C498

COFCO International Argentina S.A.

28,2 %

C490

Cargill S.A.C.I.

28,2 %

C491

Toate celelalte societăți

33,4 %

C999”

Taxă compensatorie definitivă

Cod adițional TARIC

Aceitera General Deheza S.A.

33,4 %

C493

Bunge Argentina S.A.

33,4 %

C494

LDC Argentina S.A.

26,2 %

C495

Molinos Agro S.A.

25,0 %

C496

Oleaginosa Moreno Hnos. SACIFI y A

25,0 %

C497

Vicentin S.A.I.C.

25,0 %

C498

COFCO International Argentina S.A.

28,2 %

C490

Cargill S.A.C.I.

28,2 %

C491

Toate celelalte societăți

33,4 %

C999”

se citește:
„Societate
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Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/245 a Comisiei din 11 februarie 2019 de
acceptare a ofertelor de angajament în urma instituirii de taxe compensatorii definitive asupra
importurilor de biomotorină originară din Argentina
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 40 din 12 februarie 2019)
La pagina 77, în tabelul de la articolul 1
în loc de:
„Molinos Agro S.A.

Produs și vândut de Molinos Agro S.A. sau

C496”

produs de Molinos Agro S.A. și vândut de Molinos Overseas Com
modities S.A., Uruguay, primului client independent din Uniune
care acționează ca importator.
se va citi:
„Molinos Agro S.A.

Produs și vândut de Molinos Agro S.A. sau

C496”.

produs de Molinos Agro S.A. și vândut de Molinos Overseas Com
modities S.A., Uruguay, primului client independent din Uniune
care acționează ca importator.

La pagina 77, în tabelul de la articolul 1
în loc de:
„Oleaginosa Moreno Hermanos
S.A.C.I.F. y A

Produs și vândut de Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F. y
A primului client independent din Uniune care acționează ca im
portator.

C497”

Produs și vândut de Oleaginosa Moreno Hnos. SACIFI y A primului
client independent din Uniune care acționează ca importator.

C497”.

se va citi:
„Oleaginosa Moreno Hnos.
SACIFI y A

La pagina 77, în tabelul de la articolul 1
în loc de:
„Vicentin S.A.I.C.

Produs și vândut de Vicentin S.A.I.C. sau

C498”

produs de Vicentin S.A.I.C. și vândut de Vicentin S.A.I.C. Sucursal,
Uruguay, primului client independent din Uniune care acționează ca
importator.
se va citi:
„Vicentin S.A.I.C.

Produs și vândut de Vicentin S.A.I.C. sau

C498”.

produs de Vicentin S.A.I.C. și vândut de Vicentin S.A.I.C. Sucursal
Uruguay, Uruguay, primului client independent din Uniune care ac
ționează ca importator.

La pagina 77, în tabelul de la articolul 1
în loc de:
„COFCO International
Argentina S.A.

Produs și vândut de COFCO International Argentina S.A. sau
produs de COFCO International Argentina S.A. și vândut de Cofco
Resources S.A., Elveția, primului client independent din Uniune care
acționează ca importator.

C490”
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se va citi:
„COFCO International
Argentina S.A.

Produs și vândut de COFCO International Argentina S.A. sau

C490”.

produs de COFCO International Argentina S.A. și vândut de Cofco
Resources SA, Elveția, primului client independent din Uniune care
acționează ca importator.

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/352 al Consiliului din 4 martie 2019
privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive
împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 64 din 5 martie 2019)
La pagina 2, în anexă, punctul 2, noua secțiune B (Dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă),
subtitlul „Aplicarea dreptului la apărare și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă în cazul fiecăreia dintre
persoanele incluse pe listă”, a doua rubrică
în loc de:

„2. Vitalli Yuriyovych Zakharchenko”,

se citește:

„2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko”.

Rectificare la Decizia (PESC) 2019/354 a Consiliului din 4 martie 2019 de modificare a Deciziei
2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme
având în vedere situația din Ucraina
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 64 din 5 martie 2019)
La pagina 8, în anexă, punctul 2, noua secțiune B (Dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă),
subtitlul „Aplicarea dreptului la apărare și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă în cazul fiecăreia dintre
persoanele incluse pe listă”, a doua rubrică:
în loc de:

„2. Vitalli Yuriyovych Zakharchenko”,

se citește:

„2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko”.
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