Jurnalul Oficial

L 204

al Uniunii Europene
★
★
★

★ ★ ★

★ ★ ★

★
★
★

Anul 62

Legislație

Ediția în limba română

2 august 2019

Cuprins

II

Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE
★

★

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1292 al Consiliului din 31 iulie 2019 privind
punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri
restrictive având în vedere situația din Libia .......................................................................

1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1293 al Comisiei din 29 iulie 2019 de
modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 în ceea ce privește lista
teritoriilor și a țărilor terțe stabilită în anexa II, precum și modelul de certificat de sănătate
animală pentru câini, pisici și dihori domestici stabilit în anexa IV (1) .....................................

3

★

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1294 al Comisiei din 1 august 2019 de
autorizare a introducerii pe piață a betainei ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE)
2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de
punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (1) ................................................................. 16

★

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1295 al Comisiei din 1 august 2019 de
modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1469 de instituire a unei taxe
antidumping la importurile anumitor tuburi și țevi obținute fără sudură, din fier sau din oțel,
originare din Rusia și Ucraina, ca urmare a unei reexaminări intermediare parțiale în
conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036 ........................... 22

DECIZII
★

Decizia (PESC) 2019/1296 a Consiliului din 31 iulie 2019 în sprijinul întăririi siguranței și
securității biologice în Ucraina, în concordanță cu punerea în aplicare a Rezoluției 1540 (2004)
a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la neproliferarea armelor
de distrugere în masă și a vectorilor acestora ...................................................................... 29

★

Decizia (PESC) 2019/1297 a Consiliului din 31 iulie 2019 de modificare a Deciziei (PESC)
2016/2382 de instituire a Colegiului European de Securitate și Apărare (CESA) ...................... 36

(1) Text cu relevanță pentru SEE.

RO

(continuare în pagina următoare)

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole și care au, în
general, o perioadă de valabilitate limitată.
Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine și sunt precedate de un asterisc.

★

Decizia (PESC) 2019/1298 a Consiliului din 31 iulie 2019 de sprijinire a dialogului și
a cooperării între Africa, China și Europa privind preîntâmpinarea deturnării de arme și de
muniții în Africa ............................................................................................................ 37

★

Decizia de punere în aplicare (PESC) 2019/1299 a Consiliului din 31 iulie 2019 privind
punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere
situația din Libia ............................................................................................................. 44

★

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1300 a Comisiei din 26 iulie 2019 în ceea ce privește
introducerea pe piață a unei garoafe de grădină modificate genetic (Dianthus caryophyllus L.,
linia FLO-40685-2) [notificată cu numărul C(2019) 5496] (1) ...................................................... 46

★

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1301 a Comisiei din 26 iulie 2019 de modificare
a Deciziei de punere în aplicare 2013/327/UE în ceea ce privește reînnoirea autorizației de
introducere pe piață a furajelor care conțin sau constau în rapiță modificată genetic Ms8, Rf3
și Ms8 × Rf3 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al
Consiliului [notificată cu numărul C(2019) 5499] (1) ................................................................. 50

★

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1302 a Comisiei din 26 iulie 2019 de autorizare
a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac
modificat genetic GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2019) 5501] (1) 54

★

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1303 a Comisiei din 26 iulie 2019 de autorizare
a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb
modificat genetic 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al
Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate
genetic [notificată cu numărul C(2019) 5493] (1) ...................................................................... 60

★

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1304 a Comisiei din 26 iulie 2019 de autorizare
a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb
modificat genetic 4114 (DP-ØØ4114-3), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al
Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2019) 5491] (1) ........................ 65

★

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1305 a Comisiei din 26 iulie 2019 de autorizare
a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb
modificat genetic Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 și subcombinațiile Bt11 × MIR162 × 1507,
MIR162 × 1507 × GA21 și MIR162 × 1507, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al
Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2019) 5502] (1) ........................ 69

★

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1306 a Comisiei din 26 iulie 2019 de reînnoire
a autorizației de introducere pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate
din porumbul modificat genetic 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) în temeiul
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu
numărul C(2019) 5503] (1) .................................................................................................. 75

★

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1307 a Comisiei din 26 iulie 2019 de autorizare
a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau din sau sunt fabricate din porumb
modificat genetic MON 87403 (MON-874Ø3-1), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003
al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2019) 5481] (1) ..................... 81

★

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1308 a Comisiei din 26 iulie 2019 de autorizare
a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb
modificat genetic MON 87411 (MON-87411-9), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003
al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2019) 5487] (1) ..................... 85

★

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1309 a Comisiei din 26 iulie 2019 de autorizare
a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia
modificată genetic MON 87751 (MON-87751-7), în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2019) 5489] (1) 90

(1) Text cu relevanță pentru SEE.

★

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1310 a Comisiei din 31 iulie 2019 de stabilire
a normelor privind funcționarea Rezervei europene de protecție civilă și a rescEU [notificată cu
numărul C(2019) 5614] (1) .................................................................................................. 94

★

Decizia (UE) 2019/1311 a Băncii Centrale Europene din 22 iulie 2019 privind o a treia serie de
operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2019/21) ...................................... 100

★

Decizia (UE) 2019/1312 a Băncii Centrale Europene din 22 iulie 2019 de modificare a Deciziei
(UE) 2016/810 (BCE/2016/10) privind o a doua serie de operațiuni țintite de refinanțare pe
termen mai lung (BCE/2019/22) ....................................................................................... 123

(1) Text cu relevanță pentru SEE.

2.8.2019

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 204/1

II
(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1292 AL CONSILIULUI
din 31 iulie 2019
privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind
măsuri restrictive având în vedere situația din Libia
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) 2016/44 al Consiliului din 18 ianuarie 2016 privind măsuri restrictive având în
vedere situația din Libia și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011 (1), în special articolul 21 alineatul (2),
având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,
întrucât:
(1)

La 18 ianuarie 2016, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2016/44.

(2)

În conformitate cu articolul 21 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2016/44, Consiliul a reexaminat lista
persoanelor și entităților desemnate prevăzută în anexa III la regulamentul respectiv.

(3)

Rubricile referitoare la două persoane ar trebui eliminate de pe lista persoanelor și entităților prevăzută în anexa
III la Regulamentul (UE) 2016/44.

(4)

Prin urmare, anexa III la Regulamentul (UE) 2016/44 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa III la Regulamentul (UE) 2016/44 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2019.
Pentru Consiliu
Președintele
T. TUPPURAINEN

(1) JO L 12, 19.1.2016, p. 1.
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ANEXĂ

În anexa III [„Lista persoanelor fizice și juridice, a entităților sau a organismelor menționate la articolul 6 alineatul (2)”]
la Regulamentul (UE) 2016/44, rubricile 1 (referitoare la ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed) și 14 (referitoare la
AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed) se elimină din lista prevăzută în partea A (Persoane) și rubricile rămase se
renumerotează în mod corespunzător.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1293 AL COMISIEI
din 29 iulie 2019
de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 în ceea ce privește lista
teritoriilor și a țărilor terțe stabilită în anexa II, precum și modelul de certificat de sănătate animală
pentru câini, pisici și dihori domestici stabilit în anexa IV
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind
circulația necomercială a animalelor de companie și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 (1), în special
articolul 13 alineatul (2) și articolul 25 alineatul (2),
întrucât:
(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei (2) prevede, printre altele, listele de teritorii și
de țări terțe menționate la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 576/2013 și certificatul de sănătate animală
necesar pentru circulația necomercială într-un stat membru a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici provenind
din teritorii și din țări terțe.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 a fost încorporat în Acordul privind Spațiul Economic
European (SEE) prin Decizia nr. 66/2016 a Comitetului mixt al SEE (3) și este pe deplin aplicabil în Norvegia, în
același mod în care este aplicabil în statele membre ale UE.

(3)

Norvegia figurează în lista din partea 1 din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013.
Decizia nr. 66/2016 a Comitetului mixt al SEE reglementează circulația necomercială într-un stat membru
a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici provenind din Norvegia. Prin urmare, este necesar ca Norvegia să fie
eliminată din lista teritoriilor și a țărilor terțe stabilită în partea 1 din anexa II la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) nr. 577/2013.

(4)

De asemenea, este necesar ca noul nume al fostei Republici iugoslave a Macedoniei să fie reflectat în lista
teritoriilor și a țărilor terțe stabilită în partea 2 din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 577/2013.

(5)

Regulamentul (UE) nr. 576/2013 prevede, printre altele, că pisicile, câinii și dihorii domestici provenind dintr-un
teritoriu sau dintr-o țară terță deplasați într-un stat membru în scopuri necomerciale trebuie să respecte toate
măsurile sanitare preventive pentru controlul bolilor sau al infecțiilor, altele decât rabia, adoptate în temeiul
articolului 19 alineatul (1) din regulamentul respectiv și să fie însoțiți de un document de identificare sub forma
unui certificat de sănătate animală. Partea 1 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 577/2013 al Comisiei stabilește modelul de certificat de sănătate animală.

(6)

În plus, ca urmare a revizuirii obligatorii a Regulamentului delegat (UE) nr. 1152/2011 al Comisiei (4), Comisia
a adoptat Regulamentul delegat (UE) 2018/772 (5), care prevede, printre altele, normele privind clasificarea pe
categorii a statelor membre sau a unor părți ale acestora, în vederea stabilirii eligibilității lor pentru aplicarea
măsurilor sanitare preventive pentru controlul infecției cu Echinococcus multilocularis la câini. Regulamentul delegat
(UE) 2018/772 a abrogat Regulamentul delegat (UE) nr. 1152/2011, cu efect de la 1 iulie 2018.

(1) JO L 178, 28.6.2013, p. 1.
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 privind modelele de documente de identificare
pentru circulația necomercială a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii și țări terțe și cerințele referitoare la
format, punere în pagină și limbă ale declarațiilor care atestă respectarea anumitor condiții prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013
al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 178, 28.6.2013, p. 109).
(3) Decizia nr. 66/2016 a Comitetului mixt al SEE din 29 aprilie 2016 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la
Acordul privind SEE [2017/2017] (JO L 300, 16.11.2017, p. 1).
(4) Regulamentul delegat (UE) nr. 1152/2011 al Comisiei din 14 iulie 2011 de completare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile sanitare preventive pentru controlul infecției cu Echinococcus multilo
cularis la câini (JO L 296, 15.11.2011, p. 6).
5
( ) Regulamentul delegat (UE) 2018/772 al Comisiei din 21 noiembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 576/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile sanitare preventive pentru controlul infecției cu Echinococcus multilo
cularis la câini, precum și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1152/2011 (JO L 130, 28.5.2018, p. 1).
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(7)

Lista statelor membre care respectă normele privind clasificarea pe categorii prevăzute în Regulamentul delegat
(UE) 2018/772 pentru întregul lor teritoriu sau pentru părți ale acestuia este stabilită în anexa la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2018/878 al Comisiei (1).

(8)

Prin urmare, este adecvat ca, în modelul de certificat de sănătate animală din anexa IV la Regulamentul de punere
în aplicare (UE) nr. 577/2013, trimiterile la Regulamentul delegat (UE) nr. 1152/2011 să fie înlocuite cu trimiteri
la Regulamentul delegat (UE) 2018/772 și la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/878.

(9)

Prin urmare, anexele II și IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 ar trebui să fie modificate
în consecință.

(10)

Pentru a se evita orice perturbare a circulației câinilor, pisicilor și dihorilor domestici, utilizarea certificatelor de
sănătate animală eliberate în conformitate cu partea 1 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 577/2013, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/561 al Comisiei (2),
ar trebui autorizată până la 28 februarie 2020.

(11)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 se modifică după cum urmează:
1. Partea 1 din anexa II se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament.
2. Partea 2 din anexa II se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.
3. Partea 1 din anexa IV se înlocuiește cu textul din anexa III la prezentul regulament.

Articolul 2
Pentru o perioadă de tranziție până la 28 februarie 2020, statele membre autorizează intrarea câinilor, a pisicilor și
a dihorilor domestici deplasați într-un stat membru dintr-un teritoriu sau o țară terță în scopuri necomerciale și însoțiți
de un certificat de sănătate animală eliberat până la 31 octombrie 2019 cel târziu, în conformitate cu modelul stabilit în
partea 1 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013, astfel cum a fost modificat prin
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/561.

Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 noiembrie 2019.
(1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/878 al Comisiei din 18 iunie 2018 de adoptare a listei statelor membre sau a părților din
teritoriile statelor membre care respectă normele pentru clasificarea pe categorii stabilite la articolul 2 alineatele (2) și (3) din
Regulamentul delegat (UE) 2018/772 privind aplicarea unor măsuri sanitare preventive pentru controlul infecției cu Echinococcus
multilocularis la câini (JO L 155, 19.6.2018, p. 1).
2
( ) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/561 al Comisiei din 11 aprilie 2016 de modificare a anexei IV la Regulamentul de punere
în aplicare (UE) nr. 577/2013 în ceea ce privește modelul de certificat de sănătate animală pentru pisicile, câinii și dihorii domestici
deplasați într-un stat membru dintr-un teritoriu sau o țară terță în scopuri necomerciale (JO L 96, 12.4.2016, p. 26).
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 29 iulie 2019.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXA I
„PARTEA 1

Lista teritoriilor și a țărilor terțe menționate la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE)
nr. 576/2013
Codul ISO

Teritoriul sau țara terță

AD

Andorra

CH

Elveția

FO

Insulele Feroe

GI

Gibraltar

GL

Groenlanda

IS

Islanda

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

SM

San Marino

VA

Statul Cetății Vaticanului”
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ANEXA II
„PARTEA 2

Lista teritoriilor și a țărilor terțe menționate la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
nr. 576/2013
Codul ISO

Teritoriul sau țara terță

AC

Insula Ascension

AE

Emiratele Arabe Unite

AG

Antigua și Barbuda

AR

Argentina

AU

Australia

AW

Aruba

BA

Bosnia și Herțegovina

BB

Barbados

BH

Bahrain

BM

Bermuda

BQ

Bonaire, Sint Eustatius și Saba (Insulele BES)

BY

Belarus

CA

Canada

CL

Chile

CW

Curaçao

FJ

Fiji

FK

Insulele Falkland

HK

Hong Kong

JM

Jamaica

JP

Japonia

KN

Saint Kitts și Nevis

KY

Insulele Cayman

LC

Saint Lucia

MS

Montserrat

MK

Macedonia de Nord

MU

Mauritius

MX

Mexic

MY

Malaysia

Teritoriile incluse
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Codul ISO

Teritoriul sau țara terță

NC

Noua Caledonie

NZ

Noua Zeelandă

PF

Polinezia Franceză

PM

Saint-Pierre și Miquelon

RU

Rusia

SG

Singapore

SH

Sfânta Elena

SX

Sint-Maarten

TT

Trinidad și Tobago

TW

Taiwan

US

Statele Unite ale Americii

2.8.2019
Teritoriile incluse

AS – Samoa Americană
GU – Guam
MP – Insulele Mariane de Nord
PR – Puerto Rico
VI – Insulele Virgine Americane”

VC

Saint Vincent și Grenadinele

VG

Insulele Virgine Britanice

VU

Vanuatu

WF

Wallis și Futuna
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ANEXA III
„PARTEA 1

Model de certificat de sănătate animală pentru circulația necomercială într-un stat membru dintrun teritoriu sau dintr-o țară terță a câinilor, pisicilor sau dihorilor domestici în conformitate cu
articolul 5 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1294 AL COMISIEI
din 1 august 2019
de autorizare a introducerii pe piață a betainei ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE)
2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere
în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015
privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE)
nr. 1852/2001 al Comisiei (1), în special articolul 12,
întrucât:
(1)

Regulamentul (UE) 2015/2283 prevede că doar alimentele noi autorizate și incluse în lista Uniunii pot fi
introduse pe piața Uniunii.

(2)

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

(3)

În temeiul articolului 12 din Regulamentul (UE) 2015/2283, Comisia trebuie să decidă cu privire la autorizarea și
introducerea pe piața Uniunii a unui aliment nou, precum și cu privire la actualizarea listei Uniunii.

(4)

La data de 12 iunie 2015, societatea DuPont Nutrition Biosciences ApS. (denumită în continuare „solicitantul”)
a transmis autorității competente din Finlanda o cerere de introducere pe piața Uniunii a betainei ca ingredient
alimentar nou în sensul articolului 1 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului
European și al Consiliului (3). Cererea solicită utilizarea betainei în batoanele proteice și cu cereale, în pudrele
pentru soluții buvabile și în băuturile izotonice gata de băut destinate persoanelor cu vârsta de peste 10 ani care
desfășoară activități sportive, precum și în batoanele proteice și cu cereale și în alimentele destinate unor scopuri
medicale speciale și/sau în înlocuitorii unei diete totale astfel cum sunt definiți în Regulamentul (UE)
nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4), cu excepția alimentelor destinate sugarilor și copiilor
de vârstă mică.

(5)

În conformitate cu articolul 35 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2283, orice cerere de introducere pe
piața Uniunii a unui aliment nou, transmisă unui stat membru în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul
(CE) nr. 258/97, care nu a făcut obiectul unei decizii finale înainte de data de 1 ianuarie 2018, beneficiază de
același tratament ca și o cerere introdusă în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283.

(6)

Deși cererea de introducere pe piață a betainei ca aliment nou în Uniune a fost prezentată unui stat membru în
conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 258/97, ea îndeplinește, de asemenea, cerințele prevăzute
în Regulamentul (UE) 2015/2283.

(7)

Autoritatea competentă din Finlanda a emis raportul de evaluare inițială la 21 octombrie 2015. În respectivul
raport, aceasta a ajuns la concluzia că betaina îndeplinește criteriile privind ingredientele alimentare noi,
prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 258/97.

(1) JO L 327, 11.12.2015, p. 1.
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei din 20 decembrie 2017 de stabilire a listei cu alimente noi a Uniunii în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi (JO L 351,
30.12.2017, p. 72).
(3) Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele
alimentare noi (JO L 43, 14.2.1997, p. 1).
(4) Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind alimentele destinate sugarilor și
copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății și de
abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE ale Comisiei,
a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 și (CE) nr. 953/2009 ale
Comisiei (JO L 181, 29.6.2013, p. 35).
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(8)

La 23 octombrie 2015, Comisia a transmis raportul de evaluare inițială celorlalte state membre. Alte state
membre au formulat obiecții motivate în termenul de 60 de zile prevăzut la articolul 6 alineatul (4) primul
paragraf din Regulamentul (CE) nr. 258/97, în ceea ce privește efectele adverse observate la nivelul la care nu se
observă niciun efect advers (NOAEL) propus de către solicitant pentru studiul privind toxicitatea orală cronică și
carcinogenicitatea, marja de expunere redusă între dozele de betaină la care s-au observat efecte în studiile
toxicologice și doza zilnică propusă de betaină.

(9)

Având în vedere obiecțiile motivate respective, Comisia a consultat Autoritatea Europeană pentru Siguranța
Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) la 4 aprilie 2016, solicitându-i să efectueze o evaluare
suplimentară a betainei ca ingredient alimentar nou în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 258/97.

(10)

La 25 octombrie 2017, autoritatea a adoptat un „Aviz științific privind siguranța betainei ca aliment nou în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 (5)”. Avizul în cauză, deși elaborat și adoptat de autoritate în temeiul
Regulamentului (CE) nr. 258/97, este în conformitate cu cerințele de la articolul 11 din Regulamentul (UE)
2015/2283.

(11)

În avizul său științific, autoritatea, în urma utilizării abordării bazate pe doza de referință (Benchmark Dose
Approach – BMD) (6), a concluzionat să betaina este sigură pentru grupele de populație avute în vedere, atunci
când este adăugată în alimente la o doză maximă zilnică de 400 mg/zi (6 mg/kg de greutate corporală pe zi). În
avizul respectiv, autoritatea a concluzionat că nu a fost stabilită siguranța betainei, în ceea ce privește utilizările
prevăzute și la nivelurile de utilizare propuse de solicitant, rezultând într-un aport de 2 500 mg de betaină pe zi.

(12)

La 25 ianuarie 2018, solicitantul a transmis Comisiei o cerere de protecție a datelor care fac obiectul unui drept
de proprietate pentru nouă studii care au fost transmise în sprijinul cererii, și anume rapoartele studiului de
toxicitate orală acută (7), ale două studii de toxicitate orală sub-acută [14 zile (8) și 28 de zile (9)] și al unui studiu
de toxicitate orală sub-cronică (10) (42 de zile), ale trei studii de mutagenitate și genotoxicitate (11), al unui studiu
de toxicitate orală cronică și de carcinogenicitate (12) și al unui studiu de toxicitate cronică a aportului alimentar la
oameni (șase luni) (13).

(13)

La 18 februarie 2018, autoritatea a considerat (14) că, în elaborarea avizului său privind betaina ca aliment nou,
datele din studiul de toxicitate orală cronică și de carcinogenicitate au servit drept bază pentru analiza BMD și
pentru determinarea nivelurilor sigure pentru consumul de betaină pentru populația țintă, datele din studiul de
toxicitate cronică a aportului alimentar la oameni au servit drept bază pentru determinarea nivelurilor sigure
pentru consumul de betaină pentru populația țintă, iar datele din cele trei studii de genotoxicitate au servit drept
bază pentru a atenua preocupările cu privire la genotoxicitatea potențială a betainei. Prin urmare, aceasta
a considerat că, fără datele din rapoartele nepublicate ale acestor studii, nu ar fi fost posibil să se obțină
concluziile privind siguranța betainei.

(14)

În urma primirii considerentelor autorității, Comisia a cerut solicitantului clarificări suplimentare cu privire la
justificarea revendicării dreptului de proprietate asupra studiului de toxicitate orală cronică și de carcinogenicitate,
a studiului de toxicitate cronică a aportului alimentar la oameni și a celor trei studii privind mutagenitatea și
genotoxicitatea, precum și clarificări în privința afirmației sale conform căreia acesta are un drept exclusiv de
a face trimiteri la studiile respective, astfel cum se menționează la articolul 26 alineatul (2) litera (b) din
Regulamentul (UE) 2015/2283.

(15)

Solicitantul a declarat că, la momentul în care a fost depusă cererea, el deținea drepturi de proprietate exclusive în
ceea ce privește studiile în cauză în temeiul legislației naționale și că, prin urmare, părțile terțe nu puteau să aibă
acces sau să utilizeze studiile respective în mod legal.

(16)

Comisia a evaluat toate informațiile furnizate de către solicitant și a considerat că solicitantul a justificat în mod
suficient îndeplinirea cerințelor prevăzute la articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2283. Prin
urmare, studiul de toxicitate orală cronică și de carcinogenicitate, studiul de toxicitate cronică a aportului
alimentar la oameni și cele trei studii de genotoxicitate cuprinse în dosarul solicitantului nu ar trebui să fie
utilizate de autoritate în beneficiul unui solicitant ulterior pentru o perioadă de cinci ani de la data intrării în
vigoare a prezentului regulament. În consecință, introducerea pe piața Uniunii a betainei în temeiul prezentului
regulament ar trebui limitată la solicitantul în cauză în perioada respectivă.

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

EFSA Journal 2017; 15(11):5057
EFSA Journal 2017; 15(1):4658
Life Science Research Limited, 1990, nepublicat.
TNO BIBRA, 2001, nepublicat.
TNO BIBRA, 2001, nepublicat.
Imasde Aglomentaria, 2012 nepublicat.
Asquith 1989 a, b, c. nepublicat.
Hatano Research Institute. 2002, studii nepublicate.
Raport nepublicat, nedatat.
Grupul științific al EFSA pentru produse dietetice, nutriție și alergii, Procesul-verbal al celei de a 83-a sesiuni care a avut loc la 78 februarie 2018 și a fost convenit la 18 februarie 2018 (https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/180207-1-m.pdf)
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(17)

Cu toate acestea, restrângerea autorizării betainei și a trimiterii la studiile cuprinse în dosarul solicitantului pentru
utilizarea exclusivă a solicitantului nu împiedică alți solicitanți să solicite o autorizație de introducere pe piață
pentru același aliment nou, cu condiția ca cererea lor să se bazeze pe informații obținute în mod legal, care să
justifice autorizarea în temeiul prezentului regulament.

(18)

La 2 noiembrie 2018, solicitantul a transmis Comisiei, în sensul articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul
(UE) 2015/2283, o cerere de schimbare a condițiilor specifice de utilizare a betainei care fuseseră incluse în
cererea din 12 iunie 2015 a solicitantului adresată autorității competente din Finlanda privind introducerea pe
piața Uniunii a betainei ca ingredient alimentar nou. Schimbările solicitate în cerere vizează modificări ale
utilizărilor prevăzute și ale nivelurilor de utilizare a betainei în pudrele pentru soluții buvabile, în băuturile
izotonice, în batoanele proteice și cu cereale și în alimentele înlocuitoare ale unei mese zilnice, destinate
sportivilor, precum și ale utilizărilor betainei în înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății și în
alimentele destinate unor scopuri medicale speciale, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 609/2013,
cu excepția alimentelor destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică. Modificările solicitate respective ar garanta
faptul că aportul de betaină al populației generale nu va depăși limita de 400 mg/zi (6 mg/kg de greutate
corporală pe zi) considerată sigură de autoritate în avizul său din 2017.

(19)

La 12 decembrie 2018, Comisia a consultat autoritatea solicitându-i să efectueze o evaluare suplimentară a modifi
cărilor utilizărilor prevăzute și ale nivelurilor de utilizare a betainei ca aliment nou în conformitate cu articolul
10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/2283.

(20)

La 14 martie 2019, autoritatea a adoptat un „Aviz științific privind siguranța betainei ca aliment nou în temeiul
Regulamentului (UE) 2015/2283” (15). Respectivul aviz științific respectă cerințele de la articolul 11 din
Regulamentul (UE) 2015/2283.

(21)

În avizul respectiv, autoritatea a concluzionat că betaina este sigură în contextul noilor condiții specifice de
utilizare propuse. Prin urmare, avizul științific respectiv oferă suficiente motive pentru a stabili că betaina, în
contextul noilor condiții specifice de utilizare propuse, atunci când este utilizată ca ingredient al pudrelor pentru
soluții buvabile, al băuturilor izotonice, al batoanelor proteice și cu cereale și al alimentelor înlocuitoare ale unei
mese zilnice, destinate sportivilor, precum și al înlocuitorilor unei diete totale pentru controlul greutății și al
alimentelor destinate unor scopuri medicale speciale, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 609/2013,
cu excepția alimentelor destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, respectă dispozițiile de la articolul 12
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2283.

(22)

Nivelul sigur al aportului de betaină ar putea fi depășit în cazul în care alimentele care conțin betaină sunt
utilizate împreună cu suplimente alimentare care conțin betaină. Prin urmare, este necesară informarea consuma
torilor print-o etichetă adecvată care să indice faptul că alimentele care conțin betaină nu ar trebui utilizate în
cazul în care sunt consumate în aceeași zi suplimente alimentare care conțin betaină.

(23)

Utilizarea betainei ar trebui să fie autorizată fără a aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 609/2013, care
stabilește cerințele privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor
scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății.

(24)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
(1. Betaina, cu specificațiile din anexa la prezentul regulament, se include în lista cu alimentele noi autorizate
a Uniunii, stabilită în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470.
(2)

Pe o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament numai solicitantul inițial:

Societatea: DuPont Nutrition Biosciences ApS;
Adresă: Langebrogade 1 DK-1411 Copenhaga K, Danemarca,
este autorizat să introducă pe piața Uniunii alimentul nou menționat la alineatul (1), cu excepția cazului în care un
solicitant ulterior obține autorizația pentru alimentul nou, fără a face trimitere la datele protejate în temeiul articolului 2
din prezentul regulament sau cu acordul DuPont Nutrition Biosciences ApS.
(15) EFSA Journal 2019; 17(4):5658
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(3) Rubrica din lista Uniunii menționată la alineatul (1) include condițiile de utilizare și cerințele de etichetare stabilite
în anexa la prezentul regulament.
(4)

Autorizația prevăzută în prezentul articol nu aduce atingere dispozițiilor din Regulamentul (UE) nr. 609/2013.
Articolul 2

Studiile cuprinse în dosarul de cerere, pe baza cărora autoritatea a evaluat alimentul nou menționat la articolul 1, asupra
cărora solicitantul susține că deține drepturile de proprietate și în absența cărora alimentul nou nu ar fi putut să fie
autorizat, nu pot fi utilizate în favoarea unui solicitant ulterior pentru o perioadă de cinci ani de la data intrării în
vigoare a prezentului regulament în absența acordului societății DuPont Nutrition Biosciences ApS.
Articolul 3
Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul
regulament.
Articolul 4
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, 1 august 2019.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXĂ

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 se modifică după cum urmează:

Aliment nou
autorizat

„Betaină

Condițiile în care poate fi utilizat alimentul nou

Categorie specifică de alimente

Niveluri maxime (*)

60 mg/100 g

Batoane proteice și cu cereale,
destinate sportivilor

500 mg/100 g

Înlocuitori de masă destinați
sportivilor

20 mg/100 g

Înlocuitori ai unei diete totale
pentru controlul greutății,
astfel cum sunt definiți în
Regulamentul (UE)
nr. 609/2013

500 mg/100 g (baton)

Alimente destinate unor
scopuri medicale speciale,
astfel cum sunt definite în
Regulamentul (UE)
nr. 609/2013, destinate
adulților

400 mg/zi

Alte cerințe

Denumirea alimentului nou
menționat pe eticheta produse
lor alimentare care îl conțin
este «betaină».
Etichetarea alimentelor care
conțin betaină conține o men
țiune conform căreia alimen
tele nu ar trebui să fie utilizate
dacă, în aceeași zi, se consumă
suplimente alimentare care
conțin betaină.

136 mg/100 g (supă)

Protecția datelor

Autorizată la 22 august 2019. Această includere
se bazează pe dovezi științifice și date științifice
care fac obiectul unui drept de proprietate, prote
jate în conformitate cu articolul 26 din Regula
mentul (UE) 2015/2283.
Solicitant: DuPont Nutrition Biosciences ApS,
Langebrogade 1 Copenhaga K, DK-1411, Dane
marca. Pe perioada protecției datelor, alimentul
nou «betaină» este autorizat pentru introducerea
pe piața Uniunii numai de către DuPont Nutri
tion Biosciences ApS, cu excepția cazului în care
un solicitant ulterior obține autorizația pentru
alimentul nou fără a face trimitere la dovezile
științifice sau la datele științifice care fac obiectul
unui drept de proprietate, protejate în conformi
tate cu articolul 26 din Regulamentul (UE)
2015/2283, sau cu acordul societății DuPont Nu
trition Biosciences ApS,

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Pudre pentru soluții buvabile,
băuturi izotonice și băuturi
energizante destinate
sportivilor

Cerințe specifice suplimentare
privind etichetarea

RO

1. În tabelul 1 (Alimente noi autorizate), se introduce următoarea rubrică, în ordine alfabetică:

Data de încheiere a protecției datelor: 22 august
2024.

188 mg/100 g (porridge)
60 mg/100 g (băuturi)

2.8.2019

(*) Nivelurile maxime de utilizare în produsul final gata de utilizare, comercializat ca atare sau reconstituit conform instrucțiunilor producătorului.”

Specificație

2.8.2019

Betaină (N,N,N-trimetilglicină sau carboxi-N,N,N-trimetilmetanaminiu), sub formă de anhidru (CH3)3N+CH2COO– (Nr. CAS: 107-43-7) și de monohidrat (CH3)
3N+CH2COO–.H2O (Nr. CAS: 590-47-6) se obține prin prelucrarea sfeclei de zahăr (și anume, melasă, vinasă sau glicerol-betaină).

RO

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

„Betaină

Descriere/definiție:

Caracteristici/compoziție
Aspect: Cristale albe, granulare
Betaină: ≥ 99,0 % (w/w raportat la substanța uscată)
Umiditate: ≤ 2,0 % (anhidru); ≤ 15,0 % (monohidrat)
Cenușă: ≤ 0,1 %

Proteină reziduală: ≤ 1,0 mg/g
Metale grele:
Arsen: < 0,1 mg/kg
Mercur: < 0,005 mg/kg
Cadmiu: < 0,01 mg/kg
Plumb: < 0,05 mg/kg

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

pH: 5,0-7,0

Criterii microbiologice:
Numărul total de microorganisme viabile: ≤ 100 UFC/g
Bacterii coliforme: Negativ/10 g
Salmonella sp.: Negativ/25 g
Drojdii: ≤ 10 UFC/g
Mucegaiuri: ≤ 10 UFC/g
UFC: unități formatoare de colonii.”

L 204/21

L 204/22

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

2.8.2019

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1295 AL COMISIEI
din 1 august 2019
de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1469 de instituire a unei taxe
antidumping la importurile anumitor tuburi și țevi obținute fără sudură, din fier sau din oțel,
originare din Rusia și Ucraina, ca urmare a unei reexaminări intermediare parțiale în conformitate
cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind
protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii
Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 11 alineatul (3),
întrucât:
1. PROCEDURĂ
1.1. Măsuri în vigoare
(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 954/2006 (2), Consiliul, în urma unei anchete (denumită în continuare „ancheta
inițială”), a instituit o taxă antidumping definitivă la importurile anumitor tuburi și țevi obținute fără sudură, din
fier sau din oțel, originare din Croația, Rusia și Ucraina. Măsurile constau într-o taxă antidumping ad valorem
cuprinsă între 12,3 % și 25,7 %, instituită asupra importurilor provenind de la producători-exportatori desemnați
individual din Ucraina, cu un nivel al taxei reziduale de 25,7 % aplicabil importurilor de la toate celelalte societăți
din Ucraina. Taxa antidumping definitivă aplicabilă producătorului-exportator care face obiectul actualei anchete
de reexaminare, CJSC Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube și OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant,
denumit în prezent LLC Interpipe Niko Tube și OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (denumit în
continuare „solicitantul” sau „Interpipe”), a fost de 25,1 %.

(2)

Ca urmare a unei cereri de anulare a Regulamentului (CE) nr. 954/2006 formulate de Interpipe, Tribunalul
Uniunii Europene a anulat articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 954/2006, în măsura în care taxa antidumping
stabilită pentru Interpipe depășea nivelul care ar fi fost aplicabil dacă prețul de export nu ar fi fost ajustat cu un
comision când vânzările au avut loc prin intermediul comerciantului afiliat, Sepco SA (3). La 16 februarie 2012,
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat hotărârea Tribunalului (4).

(3)

În urma acestor hotărâri, Consiliul a modificat Regulamentul (CE) nr. 954/2006 prin Regulamentul de punere în
aplicare (UE) nr. 540/2012 (5) pentru a corecta taxa antidumping aplicată Interpipe în măsura în care aceasta
fusese instituită în mod eronat. Prin urmare, taxa aplicabilă Interpipe a fost modificată la 17,7 %.

(4)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 585/2012 (6), Consiliul, în urma unei reexaminări efectuate în
perspectiva expirării măsurilor, a menținut măsurile instituite prin Regulamentul (CE) nr. 954/2006 al Consiliului
la importurile de tuburi și țevi obținute fără sudură, din fier sau oțel, originare din Rusia și Ucraina.

(1) JO L 176, 30.6.2016, p. 21.
(2) Regulamentul (CE) nr. 954/2006 al Consiliului din 27 iunie 2006 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile
anumitor tuburi și țevi obținute fără sudură, din fier sau din oțel, originare din Croația, România, Rusia și Ucraina, de abrogare a Regula
mentelor (CE) nr. 2320/97 și (CE) nr. 348/2000 ale Consiliului și de încheiere a reexaminării intermediare și a reexaminării în temeiul
expirării măsurilor a drepturilor antidumping aplicabile importurilor anumitor tuburi și țevi obținute fără sudură, din fier sau din oțel
nealiat, originare, printre altele, din Rusia și România și de încheiere a reexaminării intermediare a drepturilor antidumping aplicabile
importurilor anumitor tuburi și țevi obținute fără sudură, din fier sau din oțel nealiat, originare, printre altele, din Rusia, România,
Croația și Ucraina (JO L 175, 29.6.2006, p. 4).
(3) Hotărârea din 10 martie 2009, în cauza T-249/06, Interpipe Niko Tube și Interpipe NTRP/Consiliul, EU:T:2009:62.
4
( ) Hotărârea din 16 februarie 2012 în cauzele conexate C-191/09 P și C-200/09 P, Consiliul și Comisia/Interpipe Niko Tube și Interpipe
NTRP, EU:C:2012:78.
(5) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2012 al Consiliului din 21 iunie 2012 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 954/2006 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile anumitor tuburi și țevi obținute fără sudură, din fier sau din
oțel, originare din Croația, România, Rusia și Ucraina (JO L 165, 26.6.2012, p. 1).
(6) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 585/2012 al Consiliului din 26 iunie 2012 de instituire a unei taxe antidumping la
importurile anumitor tuburi și țevi obținute fără sudură, din fier sau din oțel, originare din Rusia și Ucraina, în urma unei reexaminări în
perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009, și de încheiere a procedurii
de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor privind importurile anumitor tuburi și țevi obținute fără sudură, din fier sau din oțel,
originare din Croația (JO L 174, 4.7.2012, p. 5).
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(5)

Ca urmare a unei cereri din partea Interpipe în temeiul articolului 11 alineatul (3) din regulamentul de bază,
Consiliul, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 795/2012 (7), a modificat măsurile definitive instituite
prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 585/2012 în ceea ce privește Interpipe (denumită în continuare
„ultima reexaminare intermediară”). Prin urmare, taxa aplicabilă Interpipe a fost modificată la 13,8 %.

(6)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1469 (8), în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva
expirării măsurilor, Comisia a menținut măsurile instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (CE)
nr. 585/2012, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 795/2012
și prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1269/2012 al Consiliului (9) asupra importurilor de tuburi și
țevi obținute fără sudură, din fier sau oțel, originare din Rusia și Ucraina (denumită în continuare „ancheta de
reexaminare în perspectiva expirării măsurilor”).

(7)

Taxele antidumping în vigoare în prezent variază între 35,8 % și 24,1 % pentru importurile originare din Rusia și
între 25,7 % și 12,3 % pentru importurile originare din Ucraina.
1.2. Cererea de reexaminare intermediară parțială

(8)

La 7 mai 2018, Comisia a anunțat, printr-un aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (denumit în
continuare „avizul de deschidere”) (10), deschiderea unei reexaminări intermediare parțiale a măsurilor
antidumping aplicabile importurilor de anumite tuburi și țevi obținute fără sudură, din fier sau din oțel, originare
din Ucraina, în temeiul articolului 11 alineatul (3) din regulamentul de bază.

(9)

Această reexaminare, al cărei domeniu de aplicare s-a limitat la reexaminarea dumpingului producătoruluiexportator Interpipe, a fost deschisă în urma unei cereri justificate depuse de societate. În cererea sa, Interpipe
a furnizat suficiente elemente de probă conform cărora împrejurările pe baza cărora au fost instituite măsurile
antidumping s-au schimbat și că aceste schimbări sunt de durată.
1.3. Ancheta

(10)

Ancheta cu privire la nivelul de dumping a cuprins perioada dintre 1 aprilie 2017 și 31 martie 2018 (denumită
în continuare „perioada anchetei de reexaminare”).

(11)

Comisia a informat oficial solicitantul, autoritățile din țara exportatoare și industria Uniunii cu privire la
deschiderea reexaminării intermediare parțiale. Părților interesate li s-a acordat posibilitatea de a-și prezenta
punctul de vedere în scris și de a solicita o audiere în termenul stabilit în avizul de deschidere.

(12)

Pentru a obține informațiile considerate necesare pentru anchetă, Comisia a trimis un chestionar solicitantului,
care a răspuns în termenul fixat.

(13)

Comisia a căutat și a verificat toate informațiile considerate necesare pentru a stabili nivelul dumpingului. S-au
efectuat vizite de verificare la sediul solicitantului și la societățile comerciale afiliate LLC Interpipe Ukraine,
Interpipe Europe SA și Interpipe Central Trade GmbH.
2. PRODUSUL CARE FACE OBIECTUL REEXAMINĂRII ȘI PRODUSUL SIMILAR
2.1. Produsul care face obiectul reexaminării

(14)

Produsul care face obiectul reexaminării este același cu cel definit în Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2018/1469, care a instituit măsurile în vigoare în prezent, și anume țevi și tuburi fără sudură, din fier sau din

(7) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 795/2012 al Consiliului din 28 august 2012 de modificare a Regulamentului de punere în
aplicare (UE) nr. 585/2012 de instituire a unei taxe antidumping la importurile anumitor tuburi și țevi obținute fără sudură, din fier sau
din oțel, originare din Rusia și Ucraina, ca urmare a unei reexaminări intermediare parțiale în conformitate cu articolul 11 alineatul (3)
din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 (JO L 238, 4.9.2012, p. 1).
(8) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1469 al Comisiei din 1 octombrie 2018 de instituire a unei taxe antidumping definitive
la importurile de anumite țevi și tuburi fără sudură, din fier sau din oțel, originare din Rusia și din Ucraina, în urma unei reexaminări
efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului
European și al Consiliului (JO L 246, 2.10.2018, p. 20).
(9) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1269/2012 al Consiliului din 21 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului de
punere în aplicare (UE) nr. 585/2012 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile anumitor tuburi și țevi obținute fără
sudură, din fier sau din oțel, originare, printre altele, din Rusia, ca urmare a unei reexaminări intermediare parțiale în conformitate cu
articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 (JO L 357, 28.12.2012, p. 1).
(10) JO C 159, 7.5.2018, p. 18.
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oțel, cu secțiune circulară, având un diametru exterior de maximum 406,4 mm și o valoare de echivalent carbon
mai mică sau egală cu 0,86 conform formulei și analizelor chimice (11) ale Institutului Internațional de Sudură
(IIS), originare, printre altele, din Ucraina, încadrate în prezent la codurile NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10,
ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30,
ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 și
ex 7304 59 93 (denumit în continuare „produsul care face obiectul reexaminării”).

2.2. Produsul similar
(15)

Astfel cum s-a stabilit în ancheta inițială, cât și în reexaminările ulterioare, ancheta actuală a confirmat că
produsul fabricat în Ucraina și exportat în Uniune, produsul fabricat și vândut pe piața internă din Ucraina,
precum și produsul fabricat și vândut în Uniune de producătorii din Uniune au aceleași caracteristici fizice și
tehnice de bază, precum și aceleași utilizări finale. Aceste produse sunt, prin urmare, considerate produse similare
în sensul articolului 1 alineatul (4) din regulamentul de bază.

3. CARACTERUL DURABIL AL MODIFICĂRII CIRCUMSTANȚELOR
(16)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază, s-a examinat dacă circumstanțele
modificate referitoare la dumping pot fi considerate ca având un caracter durabil.

(17)

În cursul anchetei antidumping inițiale din 2006, precum și în cea mai recentă anchetă de reexaminare
intermediară privind Interpipe din 2012, care a acoperit perioada anchetei de reexaminare, cuprinsă între
1 octombrie 2010 și 30 septembrie 2011, principala materie primă utilizată pentru fabricarea produsului care
face obiectul reexaminării, și anume țagle din oțel rotunde, a fost achiziționată de către Interpipe de la furnizori
independenți.

(18)

În cererea sa de reexaminare intermediară parțială, solicitantul a susținut că integrarea verticală a întreprinderii
LLC Metallurgical Plant „Dneprosteel” din 2013 a dus la o producție internă a materiei prime principale (țagle din
oțel), ceea ce a avut ca rezultat o reducere semnificativă a costurilor și o modificare a portofoliului de produse.
De asemenea, solicitantul a susținut că, în comparație cu tipurile de produse fabricate și exportate în perioada
anchetei de reexaminare intermediară din cadrul ultimei anchete de reexaminare intermediară, și anume clasa de
oțel „standard”, a adăugat în prezent produse noi și mai sofisticate la portofoliul său de produse (clasele „înalt
aliaj”, sau „conducte și țevi mecanice”), care au reprezentat o parte importantă din exporturile totale către UE în
cursul actualei anchete de reexaminare, de la 1 aprilie 2017 la 31 martie 2018.

(19)

Ancheta a confirmat faptul că materia primă de bază a fost produsă în cadrul propriei întreprinderi de către
solicitant și că această modificare a avut ca rezultat o modificare semnificativă a costurilor și a portofoliului de
produse. Ancheta a confirmat, de asemenea, faptul că tipurile de produse exportate de către Interpipe către
Uniune au fost, în foarte mare măsură, diferite de cele exportate în cursul perioadei anchetei de reexaminare din
cadrul ultimei anchete de reexaminare intermediară. Pe această bază și având în vedere natura structurală
a acestor schimbări, s-a concluzionat că modificările descrise în considerentul 17 sunt de durată și este puțin
probabil ca acestea să se schimbe în viitorul apropiat. În consecință, s-a considerat că aplicarea măsurilor
existente la nivelul lor actual ar trebui reevaluată.

(20)

O altă modificare pretinsă de solicitant după inițierea prezentei reexaminări, și anume existența/înființarea unei
întreprinderi comune între Interpipe și Vallourec Tubes, nu a fost luată în considerare, deoarece a avut loc după
deschiderea prezentei reexaminări intermediare.

4. DUMPINGUL
4.1.1. Structura societății și metodologia utilizată pentru calcularea dumpingului
(21)

În cursul perioadei anchetei de reexaminare, Interpipe deținea și controla în totalitate două societăți producătoareexportatoare (denumite în continuare „entitățile de producție”), LLC Interpipe Niko Tube („NIKO”) și OJSC
Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant („NTRP”).

(11) Valoarea de echivalent carbon este determinată în conformitate cu Raportul tehnic (Technical Report), 1967, IIW doc. IX-555-67,
publicat de Institutul Internațional de Sudură (IIS).
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(22)

În ancheta inițială, deoarece sistemul contabil al solicitantului nu permitea identificarea societății de producție în
cauză prin vânzări, a fost calculată o marjă comună de dumping prin agregarea tuturor datelor privind producția,
rentabilitatea și vânzările în Uniune ale celor două entități de producție.

(23)

Începând de la ultima reexaminare intermediară, ca urmare a unei schimbări semnificative în structura
corporativă a grupului, care a permis identificarea societății de producție în cauză prin vânzări și producție, și în
conformitate cu articolul 2 alineatul (11) și alineatul (12) din regulamentul de bază, Comisia nu a mai agregat
datele pentru societățile de producție, ci a utilizat metodologia standard. Această metodologie standard a constat
în stabilirea unei marje de dumping comune pentru cei doi producători-exportatori prin calcularea mai întâi
a marjei de dumping pentru fiecare producător-exportator în parte, înainte de a determina o rată medie
ponderată de dumping unică pentru ambele societăți.

(24)

În cadrul anchetei actuale, a fost posibil, de asemenea, să se identifice societatea de producție în cauză prin
vânzări. Astfel, în conformitate cu articolul 2 alineatul (11) și alineatul (12) din regulamentul de bază și în
conformitate cu practica constantă a instituțiilor Uniunii, s-a aplicat aceeași metodologie precum cea din ultima
reexaminare intermediară.

4.1.2. Valoarea normală
(25)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din regulamentul de bază, Comisia a examinat mai întâi pentru fiecare
producător-exportator, dacă volumul total al vânzărilor interne ale produsului similar către clienți independenți
a fost reprezentativ în comparație cu volumul total al vânzărilor sale la export către Uniune, adică dacă volumul
total al acestor vânzări reprezenta cel puțin 5 % din volumul total al vânzărilor la export ale produsului care face
obiectul reexaminării către Uniune. Examinarea a stabilit că vânzările interne erau reprezentative pentru ambii
producători-exportatori.

(26)

Ulterior, Comisia a examinat dacă vânzările efectuate de Interpipe pe piața sa internă pentru tipul de produs
identic sau comparabil cu tipul de produs vândut la export în Uniune au fost reprezentative, în conformitate cu
articolul 2 alineatul (2) din regulamentul de bază. Vânzările unui tip de produs pe piața internă sunt reprezen
tative dacă volumul total al vânzărilor interne pentru respectivul tip de produs către clienți independenți în cursul
perioadei de anchetă reprezintă cel puțin 5 % din volumul total al vânzărilor la export către Uniune ale tipului de
produs identic sau comparabil. Comisia a stabilit că vânzările interne ale tipului de produs identic sau comparabil
cu tipul de produs vândut la export către Uniune au fost, în mare măsură, reprezentative în cursul perioadei de
anchetă, deoarece între 60 și 80 % (12) din modelele exportate au fost vândute în cantități reprezentative pe piața
internă.

(27)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din regulamentul de bază, s-a examinat ulterior dacă vânzările pe piața
internă din fiecare tip de produs care fusese vândut în cantități reprezentative ar putea fi considerate ca fiind
efectuate în cadrul unor operațiuni comerciale normale. Examinarea s-a realizat prin stabilirea proporției de
vânzări interne profitabile către clienți independenți de pe piața internă pentru fiecare tip de produs care face
obiectul reexaminării exportat pe durata perioadei anchetei de reexaminare.

(28)

Pentru tipurile de produs ale căror vânzări (ca volum) pe piața internă ale tipului de produs respectiv s-au
realizat, în proporție de peste 80 %, la prețuri care erau superioare costurilor și al căror preț de vânzare mediu
ponderat pentru acel tip a fost mai mare sau egal cu costul unitar de producție, valoarea normală, pentru fiecare
tip de produs, a fost determinată ca fiind media ponderată a prețurilor interne reale ale tuturor vânzărilor tipului
de produs în cauză, indiferent dacă aceste vânzări au fost sau nu profitabile.

(29)

În cazul în care volumul de vânzări profitabile ale unui tip de produs a reprezentat 80 % sau mai puțin din
volumul total al vânzărilor acelui tip de produs sau atunci când prețul mediu ponderat pentru acel tip de produs
era mai mic decât costul unitar de producție, valoarea normală a fost stabilită pe baza prețului intern real,
calculat ca preț mediu ponderat numai pentru vânzările interne profitabile ale acelui tip de produs, realizate în
cursul perioadei anchetei de reexaminare.

(30)

Analiza vânzărilor pe piața internă a arătat că 35 până la 55 % (13) din totalul vânzărilor interne ale tipului de
produs identic sau comparabil cu tipul de produs vândut la export către Uniune au fost profitabile și că prețul de
vânzare mediu ponderat a fost mai mare decât costul de producție. În consecință, valoarea normală a fost
calculată ca medie ponderată doar a vânzărilor profitabile.

(12) Cifra exactă nu este pusă la dispoziție, întrucât aceasta face parte dintre datele specifice societății.
(13) Cifra exactă nu este pusă la dispoziție, întrucât aceasta face parte dintre datele specifice societății.
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(31)

Valoarea normală pentru tipurile de produs nereprezentative (și anume cele pentru care vânzările pe piața internă
au constituit mai puțin de 5 % din vânzările la export în Uniune sau care nu au fost vândute deloc pe piața
internă) a fost calculată pe baza costului de producție pe tip de produs plus o sumă pentru costurile de vânzare,
generale și administrative și pentru profit. În cazul în care au existat vânzări pe piața internă, s-a utilizat profitul
tranzacțiilor de pe piața internă pe tip de produs pentru tipurile de produs în cauză, care au avut loc în cadrul
operațiunilor comerciale normale. În cazul în care nu au existat vânzări pe piața internă, s-a utilizat un profit
mediu (14).

(32)

În urma comunicării constatărilor finale, grupul Interpipe a contestat unele dintre elementele utilizate de Comisie
în calculul valorii normale. Cererile se refereau la următoarele aspecte: (i) calculul costurilor VAG; (ii) presupusa
excludere a altor costuri de exploatare; (iii) utilizarea costurilor financiare; (iv) dubla contabilizare în ceea ce
privește ajustările costurilor VAG.

(33)

După revizuirea elementelor din dosar, Comisia a decis să accepte cererile de mai sus (ii) și (iv) și să respingă
cererile de mai sus (i) și (iii). Având în vedere caracterul confidențial al informațiilor comerciale conținute în
cererile grupului Interpipe și analiza Comisiei cu privire la aceste argumente, Comisia a furnizat grupului
Interpipe o comunicare suplimentară a constatărilor privind data adoptării prezentului regulament, conținând
o motivare detaliată.

(34)

În urma acceptării cererilor (ii) și (iv), Comisia a revizuit marja de dumping a Interpipe. Societății i s-a prezentat
o comunicare suplimentară care descrie impactul asupra marjei de dumping și a fost invitată să își prezinte
observațiile. Comisia a informat, de asemenea, industria UE cu privire la modificările marjei de dumping
a societății.

(35)

În urma comunicării suplimentare a constatărilor, Interpipe a menținut cererile respinse de Comisie, fără
a adăuga elemente noi care ar putea modifica concluziile Comisiei care au fost comunicate societății.
4.1.3. Prețul de export

(36)

Vânzările la export către UE ale produsului care face obiectul reexaminării au implicat diverse entități din cadrul
grupului Interpipe; și anume, fabricile, o societate de coordonare cu sediul în Ucraina („Interpipe Ucraina” sau
„IPU”), un importator afiliat cu sediul în Germania (denumit în continuare „Interpipe Central Trade GmbH” sau
„IPTC”) și un comerciant afiliat cu sediul în Elveția („Interpipe Europe SA” sau „IPE”).

(37)

Prețul de export a fost stabilit în conformitate cu articolul 2 alineatul (8) din regulamentul de bază, cu excepția
tranzacțiilor efectuate prin intermediul societății afiliate acționând ca importator, IPCT. În acest caz, prețul de
export a fost stabilit pe baza prețului la care produsul importat a fost revândut pentru prima dată unor clienți
independenți din Uniune, în conformitate cu articolul 2 alineatul (9) din regulamentul de bază. Prin urmare, s-au
operat ajustări ale prețului pentru a se ține cont de toate costurile suportate între import și revânzare, precum și
de un profit rezonabil. Aceste ajustări au fost calculate pe baza costurilor de vânzare, cheltuielilor administrative
și ale altor costuri generale ale comerciantului afiliat și a unui profit noțional realizat de un importator neafiliat
(2,5 % din cifra de afaceri).
4.1.4. Comparația

(38)

Valoarea normală și prețul de export al celor doi producători-exportatori au fost comparate pe o bază franco
fabrică. Pentru a asigura o comparație echitabilă între valoarea normală și prețul de export, s-au operat ajustări,
în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) din regulamentul de bază, pentru a se ține seama de diferențele care
influențează prețurile și comparabilitatea acestora. Pe această bază, au fost efectuate ajustări în ceea ce privește
costurile de transport, de asigurare, de manipulare, de încărcare și costurile auxiliare, taxele de import, taxele
vamale, comisioanele și costurile de credit.

(39)

În cursul perioadei anchetei de reexaminare, Interpipe a exportat produsul care face obiectul reexaminării în
Uniune prin intermediul a două canale de vânzări diferite, și anume, prin același comerciant afiliat cu sediul în
Elveția ca în ultima reexaminare intermediară (IPE) și prin intermediul unei societăți importatoare afiliate cu
sediul în UE (IPCT), înființată în 2014. Acest ultim canal de distribuție menționat nu exista în ultima reexaminare
intermediară. Având în vedere caracterul confidențial al informațiilor comerciale conținute în analiza Comisiei,
Comisia a furnizat grupului Interpipe o comunicare suplimentară a constatărilor privind data adoptării
prezentului regulament, conținând o motivare detaliată.

(14) Această schimbare de metodologie se datorează faptului că, în urma anchetei inițiale, un grup special al OMC a prezentat un raport
adoptat de Organismul de soluționare a litigiilor al OMC în litigiul Comunitățile Europene – Măsuri antidumping privind somonul de
crescătorie din Norvegia care prevede că marja reală de profit stabilită pentru tranzacțiile din cadrul unor operațiuni comerciale normale
pentru tipurile de produs relevante pentru care valoarea normală trebuie să fie construită nu poate fi ignorată. A se vedea raportul
WT/DS337/R din 16 noiembrie 2007 adoptat de Organul de soluționare a litigiilor la 15 ianuarie 2008, punctele 7.289-7.319.
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(40)

În consecință, Comisia a considerat că o ajustare în temeiul articolului 2 alineatul (10) litera (i) din regulamentul
de bază era justificată. Această ajustare a fost calculată prin deducerea din prețul de vânzare către primul client
neafiliat a costurilor de vânzare, cheltuielilor administrative și ale altor costuri generale ale comerciantului afiliat,
care nu au fost raportate ca elemente de luat în calcul, precum și a unui profit noțional echivalent celui realizat
de către un comerciant neafiliat (2,5 % din cifra de afaceri).

(41)

În urma comunicării constatărilor finale, grupul Interpipe a contestat concluzia Comisiei de a nu trata IPE ca
parte a unei entități economice unice, împreună cu celelalte entități NIKO, NTRP și IPU. După revizuirea
elementelor din dosar, Comisia a decis să respingă această cerere. Așa cum s-a menționat în considerentul 34,
societății i s-a prezentat o comunicare suplimentară care descrie impactul asupra marjei de dumping și a fost
invitată să își prezinte observațiile. În răspunsul său, Interpipe a menținut cererile care fuseseră respinse de
Comisie. Nu au fost primite alte observații cu privire la acest aspect.

(42)

Având în vedere caracterul confidențial al informațiilor comerciale conținute în cererea grupului Interpipe și
analiza Comisiei cu privire la aceste argumente, Comisia a furnizat grupului Interpipe o comunicare suplimentară
a constatărilor privind data adoptării prezentului regulament, conținând o motivare detaliată.

4.1.5. Marjă de dumping
(43)

În conformitate cu articolul 2 alineatele (11) și (12) din regulamentul de bază, valoarea normală medie ponderată
a fost comparată separat pentru fiecare dintre cei doi producători-exportatori cu prețul de export mediu ponderat
pe tip de produs, pe o bază franco fabrică. O marjă comună de dumping a fost ulterior stabilită pentru Interpipe
prin calcularea unei singure rate medii ponderate de dumping pentru ambii producători-exportatori din cadrul
Interpipe.

(44)

Pe această bază, marja de dumping, exprimată ca procent din prețul CIF la frontiera Uniunii, înainte de vămuire,
este de 8,1 %.

(45)

În urma comunicării suplimentare, ESTA a susținut că reducerea marjei de dumping a Interpipe ar crea un
prejudiciu suplimentar pentru industria tuburilor din oțel fără sudură din UE. Comisia observă că, în
conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din regulamentul de bază, valoarea taxei antidumping nu poate depăși
marja de dumping, care, în acest caz, a fost stabilită la 8,1 %.

(46)

Comitetului instituit în temeiul articolului 15 alineatul (1) din regulamentul de bază nu a emis un aviz,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Rubrica referitoare la LLC Interpipe Niko Tube și OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)
din tabelul de la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 585/2012 se înlocuiește cu
următorul text:

„LLC Interpipe Niko Tube și OJSC Interpipe Nizhnedne
provsky

8,1 %

A743”

Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

L 204/28

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 1 august 2019.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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DECIZII
DECIZIA (PESC) 2019/1296 A CONSILIULUI
din 31 iulie 2019
în sprijinul întăririi siguranței și securității biologice în Ucraina, în concordanță cu punerea în
aplicare a Rezoluției 1540 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu
privire la neproliferarea armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28 alineatul (1) și articolul 31 alineatul (1),
având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,
întrucât:
(1)

La 12 decembrie 2003, Consiliul European a adoptat Strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în
masă, al cărei capitol II cuprinde o listă a măsurilor destinate combaterii acestei proliferări. Astfel de măsuri
trebuie să fie adoptate atât în Uniune, cât și în țări terțe.

(2)

Uniunea pune în aplicare în mod activ respectiva strategie și se asigură că măsurile enumerate în capitolul III al
acesteia produc efecte, în special furnizând resurse financiare pentru sprijinirea proiectelor specifice desfășurate de
instituții multilaterale, acordând statelor asistență tehnică și expertiză cu privire la o gamă largă de măsuri în
materie de neproliferare și promovând rolul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU).

(3)

La 28 aprilie 2004, CSONU a adoptat Rezoluția 1540 (2004) [„RCSONU 1540 (2004)”], care a reprezentat
primul instrument internațional care a abordat, în mod integrat și global, armele de distrugere în masă, vectorii
acestora și materialele conexe. RCSONU 1540 (2004) a stabilit obligații pentru toate statele, iar respectivele
obligații au scopul de a împiedica și de a descuraja actorii nestatali să obțină acces la astfel de arme și materiale
conexe. CSONU a mai decis ca toate statele să adopte și să pună în aplicare măsuri eficace în vederea instituirii de
controale interne menite să prevină proliferarea armelor nucleare, chimice sau biologice, precum și a vectorilor
acestora, inclusiv prin instituirea de controale adecvate asupra materialelor conexe.

(4)

La 11 mai 2017, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2017/809 (1) în sprijinul punerii în aplicare
a RCSONU 1540 (2004). Punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a activităților menționate în cadrul
Deciziei (PESC) 2017/809 este încredințată Biroului pentru probleme de dezarmare al ONU (UNODA), în
cooperare cu organizațiile internaționale regionale relevante și în special cu Organizația pentru Securitate și
Cooperare în Europa (OSCE).

(5)

La 11 iulie 2017, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2017/1252 (2) în sprijinul întăririi siguranței și securității
chimice în Ucraina, în concordanță cu punerea în aplicare a RCSONU 1540 (2004). Punerea în aplicare din punct
de vedere tehnic a activităților menționate în Decizia (PESC) 2017/1252 este încredințată Secretariatului OSCE.

(6)

Aderarea universală la Convenția privind armele biologice și toxice (BTWC) și la RCSONU 1540 (2004) și
punerea în aplicare a acestora se numără printre principalele priorități ale Ucrainei în domeniul neproliferării
armelor de distrugere în masă.

(1) Decizia (PESC) 2017/809 a Consiliului din 11 mai 2017 în sprijinul punerii în aplicare a Rezoluției 1540 (2004) a Consiliului de
Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la neproliferarea armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora (JO L 121,
12.5.2017, p. 39).
2
( ) Decizia (PESC) 2017/1252 a Consiliului din 11 iulie 2017 în sprijinul întăririi siguranței și securității chimice în Ucraina, în concordanță
cu punerea în aplicare a Rezoluției 1540 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la neproliferarea
armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora (JO L 179, 12.7.2017, p. 8).
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(7)

La 21 martie și la 27 iunie 2014, Uniunea și Ucraina au semnat un acord de asociere (1) care prevede, printre
altele, armonizarea accelerată a legislației naționale ucrainene cu legislația relevantă a Uniunii, inclusiv în ceea
ce privește eliminarea oricăror obstacole din calea punerii în aplicare cuprinzătoare în Ucraina a RCSONU
1540 (2004). Anumite părți ale Acordului de asociere UE-Ucraina se aplică cu titlu provizoriu de la 1 noiembrie
2014. Acordul de asociere UE-Ucraina a intrat în vigoare la 1 septembrie 2017.

(8)

În conformitate cu planul de acțiune al guvernului ucrainean privind punerea în aplicare a Acordului de asociere
UE-Ucraina pentru anii 2018-2020, Ucraina s-a angajat să elaboreze și să îmbunătățească reglementările și
mecanismele în domeniul siguranței și securității biologice, în conformitate cu obligațiile Ucrainei în temeiul
BTWC și al RCSONU 1540 (2004), precum și cu normele și standardele internaționale și în special cu legislația
UE relevantă.

(9)

În acest context, Secretariatul OSCE, în strânsă cooperare cu autoritățile competente din Ucraina, a elaborat trei
proiecte de propuneri în vederea consolidării siguranței și securității biologice generale în Ucraina.

(10)

Ar trebui ca Secretariatului OSCE să-i fie încredințată sarcina punerii în aplicare, din punct de vedere tehnic,
a proiectelor care urmează să fie desfășurate în temeiul prezentei decizii.

(11)

Proiectele ar trebui să fie puse în aplicare în concordanță cu dispozițiile corespunzătoare din planul de acțiune al
guvernului ucrainean privind punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Ucraina. Activitățile ar trebui să țină
seama de bunele practici relevante și de învățămintele desprinse în timpul punerii în aplicare a Deciziei
(PESC) 2017/1252.

(12)

Secretariatul OSCE ar trebui să asigure o cooperare eficientă cu organizațiile și organismele internaționale
relevante, cum ar fi Unitatea de sprijin pentru punerea în aplicare a BTWC, Comitetul CSONU instituit în temeiul
RCSONU 1540 (2004), Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE) și Parteneriatul global împotriva
proliferării armelor și a materialelor de distrugere în masă. Secretariatul OSCE ar trebui, de asemenea, să asigure
complementaritatea și sinergia proiectelor întreprinse în urma acestei decizii cu proiectele și activitățile relevante
trecute și aflate în derulare în Ucraina, sprijinite de anumite state membre ale UE, și cu alte programe
sponsorizate de Uniune în acest domeniu, inclusiv Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace și centrele de
excelență ale UE pentru diminuarea riscurilor chimice, biologice, radiologice și nucleare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
(1) În scopul promovării păcii și securității și a unui multilateralism eficace la nivel global și regional, Uniunea
urmărește următoarele obiective:
— consolidarea siguranței și securității biologice în Ucraina prin îmbunătățirea bazei legislative și de reglementare
a Ucrainei și a sistemelor sale de sănătate a oamenilor și a animalelor, precum și prin sensibilizarea oamenilor de
știință din domeniul științelor vieții;
— susținerea unui multilateralism eficace la nivel regional prin sprijinirea acțiunilor OSCE de consolidare a capacităților
autorităților competente din Ucraina în domeniul siguranței și securității biologice, în concordanță cu obligațiile care
decurg din RCSONU 1540 (2004) și din BTWC.
(2)

Pentru realizarea obiectivelor menționate la alineatul (1), Uniunea întreprinde următoarele proiecte:

— armonizarea reglementărilor ucrainene actuale în materie de siguranță și securitate biologică cu standardele interna
ționale;
— stabilirea viabilității sistemului de supraveghere veterinară din Ucraina pentru bolile legate de patogenii deosebit de
periculoși („boli legate de EDP”);
— campanii de sensibilizare, educație și formare pentru oamenii de știință din domeniul științelor vieții în materie de
siguranță și securitate biologică.
În anexă este prevăzută o descriere detaliată a proiectelor menționate anterior.
(1) Acord de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și
Ucraina, pe de altă parte (JO L 161, 29.5.2014, p. 3).
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Articolul 2
(1) Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate („Înaltul Reprezentant”) este
responsabil de punerea în aplicare a prezentei decizii.
(2) Punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a proiectelor menționate la articolul 1 alineatul (2) este asigurată de
Secretariatul OSCE. Aceasta își îndeplinește respectiva atribuție sub controlul Înaltului Reprezentant. În acest scop,
Înaltul Reprezentant încheie acordurile necesare cu Secretariatul OSCE.
Articolul 3
(1) Valoarea de referință financiară pentru punerea în aplicare a proiectelor menționate la articolul 1 alineatul (2) este
de 1 913 900 EUR.
(2) Cheltuielile finanțate din valoarea prevăzută la alineatul (1) sunt gestionate în conformitate cu procedurile și
normele aplicabile bugetului general al Uniunii.
(3) Comisia supraveghează gestionarea corectă a cheltuielilor menționate la alineatul (1). În acest scop, aceasta încheie
un acord de finanțare cu Secretariatul OSCE. Respectivul acord prevede obligația Secretariatului OSCE de a asigura vizibi
litatea contribuției Uniunii, corespunzătoare importanței contribuției respective.
(4) Comisia depune eforturile necesare pentru a încheia acordul de finanțare menționat la alineatul (3) cât mai curând
posibil după intrarea în vigoare a prezentei decizii. Comisia informează Consiliul cu privire la orice dificultăți care
intervin în cursul acestui proces și cu privire la data încheierii acordului de finanțare.
Articolul 4
Înaltul Reprezentant raportează Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentei decizii și face acest lucru pe baza
rapoartelor periodice pregătite de Secretariatul OSCE. Aceste rapoarte stau la baza evaluării efectuate de Consiliu.
Comisia furnizează informații cu privire la aspectele financiare ale proiectelor menționate la articolul 1 alineatul (2).
Articolul 5
(1)

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

(2) Prezenta decizie expiră la 36 de luni de la data încheierii acordului de finanțare menționat la articolul 3
alineatul (3) sau la șase luni de la data adoptării deciziei dacă în această perioadă nu a fost încheiat niciun acord de
finanțare.

Adoptată la Bruxelles, 31 iulie 2019.
Pentru Consiliu
Președintele
T. TUPPURAINEN
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ANEXĂ

Consolidarea siguranței și securității biologice în Ucraina în concordanță cu RCSONU 1540 (2004)
1.

Context
Legislația ucraineană care interzice armele biologice este detaliată și de cuprinzătoare. Cu toate acestea, o parte
semnificativă a legislației și a reglementărilor în domeniu nu mai este de actualitate și nu respectă normele și
standardele internaționale. Prin urmare, se impun de urgență revizuirea și actualizarea acestora în scopul
armonizării cu standardele internaționale respective.
Nu există nicio lege-cadru privind siguranța și securitatea biologică în Ucraina care să evidențieze instituirea unui
sistem de siguranță și securitate biologică și funcționarea corespunzătoare a acestuia (de exemplu, care să
identifice în mod legal organismul executiv central care se ocupă de siguranța și securitatea biologică și care să
îndeplinească funcții de expertiză și de monitorizare). Mai mult, nu există nicio cooperarea cuprinzătoare între
toate ministerele, agențiile și organizațiile implicate pentru a preveni situațiile de urgență legate de amenințările
biologice și pentru a răspunde la acestea.
De asemenea, nu există mecanisme de control de către stat a respectării cerințelor de securitate biologică în
timpul lucrului cu agenți biologici. Nu există niciun registru al actorilor economici și neeconomici care lucrează
cu agenți biologici periculoși pe teritoriul Ucrainei. În plus, acești actori care lucrează cu agenți biologici
periculoși nu sunt obligați prin lege să dețină autorizațiile relevante. De fapt, eliminarea sistemului de autorizare
a dat naștere unei situații în care nu se raportează și nu se controlează respectarea cerințelor de siguranță și
securitate biologică în laboratoarele microbiologice al căror număr real este necunoscut. A fost anulat un
document normativ care reglementa contabilizarea, transportul, depozitarea și transferul de materiale biologice
periculoase. Documentele aplicabile acordă puțină atenție altor aspecte legate de securitatea biologică, cum ar fi
verificarea caracterului de încredere al personalului și protecția informațiilor confidențiale.
Ținând seama de ritmul în care cresc producția agricolă, producția biologică, transportul și relațiile comerciale
externe în lumea modernă, medicina umană și medicina veterinară se confruntă cu numeroase probleme, asociate
în mod specific cu riscul de proliferare a materialelor biologice în principal, bolile infecțioase și parazitare
comune în rândul oamenilor și al animalelor.
În zilele noastre, principalele amenințări pentru securitatea biologică și alimentară în Ucraina sunt asociate cu
pesta porcină africană, gripa aviară, febra aftoasă și cu agenții patogeni bacterieni rezistenți la mai multe
medicamente. Există riscuri focale naturale de apariție a unor focare de antrax, rabie, pestă porcină clasică și
tularemie. Asigurarea unei securități biologice și alimentare reprezintă un aspect sensibil care nu poate fi
soluționat fără implicarea unor mijloace fiabile de monitorizare, de prognoză și de diagnosticare timpurie
a infecțiilor emergente și semnificative din punct de vedere economic în rândul animalelor, inclusiv a infecțiilor
zoonotice. Securitatea biologică și alimentară în Ucraina poate fi abordată numai prin integrarea cercetării
fundamentale în genetică și biotehnologie moleculară în medicina veterinară și umană și în diagnosticarea
veterinară și umană.
Personalul majorității laboratoarelor ucrainene din domeniul științelor vieții este destul de experimentat în
manipularea materialelor biologice periculoase. Cu toate acestea, principiile și abordările moderne în materie de
siguranță și securitate biologică, tehnicile și practicile moderne și codurile de conduită legate de practicile
moderne sunt deosebit de rare în laboratoare. O serie de laboratoare de știință ale vieții posedă un număr
moderat de echipamente moderne, însă, din cauza lipsei de pregătire operațională pentru astfel de echipamente,
personalul laboratoarelor nu le utilizează sau le utilizează într-un mod necorespunzător. În plus, sistemul actual
de formare avansată pentru anumite categorii de oameni de știință din domeniul științelor vieții nu acoperă toate
aspectele adecvate ale siguranței și securității biologice. Toți acești factori pot duce la scăderea nivelului de
siguranță biologică și de securitate biologică al laboratoarelor în care sunt manipulate materiale biologice
periculoase.
Ca urmare a analizei de mai sus, OSCE a pregătit trei proiecte în vederea consolidării siguranței și securității
biologice generale în Ucraina. Aceste proiecte au fost puse la punct în cooperare cu autoritățile ucrainene
relevante. Toate proiectele ar urma să fie puse în aplicare în concordanță cu dispozițiile corespunzătoare din
planul de acțiune al guvernului ucrainean privind punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Ucraina.
Proiectele ar urma să fie puse în aplicare ținând seama totodată de bunele practici relevante și de învățămintele
desprinse în timpul punerii în aplicare în curs a Deciziei (PESC) 2017/1252 în sprijinul întăririi siguranței și
securității chimice în Ucraina.

2.8.2019
2.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 204/33

Obiectiv
Obiectivul general al prezentei decizii este de a sprijini proiectele OSCE care vizează consolidarea siguranței și
securității biologice în Ucraina, în concordanță cu obligațiile Ucrainei în temeiul BTWC și al
RCSONU 1540 (2004), precum și în conformitate cu Acordul de asociere UE-Ucraina.

3.

Descrierea proiectelor

3.1.

Armonizarea reglementărilor ucrainene actuale în materie de siguranță și securitate biologică cu standardele
internaționale

3.1.1. Obiectivul proiectului
— Îmbunătățirea bazei legislative și de reglementare a Ucrainei în domeniul siguranței și securității biologice, în
concordanță cu obligațiile ce decurg din RCSONU 1540 (2004), și anume adoptarea și asigurarea respectării
unor legi eficace adecvate care să interzică oricărui actor nestatal să producă, să dobândească, să dețină, să
dezvolte, să transporte, să transfere sau să folosească arme biologice și vectori ai acestora, mai ales în scopuri
de terorism.
3.1.2. Descrierea proiectului
— Măsurile specifice legate de îmbunătățirile legislative și de reglementare în domeniul siguranței și securității
biologice, necesitând o punere în aplicare prioritară și care vor fi sprijinite în mod direct prin acest proiect,
includ:
— elaborarea și transmiterea către Rada Supremă (Verkhovna Rada) a Ucrainei a proiectului de lege al Ucrainei
privind siguranța și securitatea biologică;
— elaborarea și adoptarea unei rezoluții a Cabinetului de Miniștri al Ucrainei privind reglementarea
aspectelor legate de controlul respectării cerințelor de siguranță și securitate biologică la nivelul instituțiilor
și al unităților care lucrează cu microorganisme patogene;
— elaborarea și adoptarea conceptului de siguranță și securitate biologică și a planului de acțiune național
ucrainian pentru a răspunde la focarele de boli periculoase și deosebit de periculoase, precum și identi
ficarea infrastructurii critice care să asigure un răspuns adecvat la riscurile de apariție a focarelor de boli
periculoase și deosebit de periculoase sau la aceste focare;
— introducerea unui sistem uniform de siguranță biologică a Ucrainei, precum și a unor planuri de protecție
împotriva difuzării accidentale sau deliberate a agenților biologici și pentru depozitarea și transportul
adecvate și în condiții de siguranță a acestora, inclusiv securitatea lor internă;
— reorganizarea sistemului de sănătate publică și de medicină veterinară pentru a respecta cerințele interna
ționale.
3.1.3. Rezultatele preconizate ale proiectului
— Îmbunătățirea sistemului ucrainean de siguranță și securitate biologică prin consolidarea cadrului național
legislativ și de reglementare în acest domeniu.
— Promovarea colaborării între diferite agenții responsabile de siguranța și securitatea biologică.
— Asigurarea viabilității sistemului de siguranță și securitate biologică în Ucraina.
3.1.4. Beneficiarii proiectului
— Ministerul Sănătății.
3.2.

Stabilirea viabilității sistemului de supraveghere veterinară din Ucraina pentru bolile legate de EDP

3.2.1. Obiectivul proiectului
— Îmbunătățirea siguranței și securității biologice prin consolidarea sistemului ucrainean de sănătate a oamenilor
și a animalelor, în concordanță cu obligațiile ce decurg din RCSONU 1540 (2004), și în special asigurarea
respectării unor măsuri eficace de instituire a unor controale interne pentru a preveni proliferarea armelor
biologice și a vectorilor acestora, inclusiv prin instituirea unor controale adecvate asupra materialelor conexe.
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3.2.2. Descrierea proiectului
— Introducerea unei monitorizări eficace a bolilor la oameni și a bolilor la animale prin înființarea unui centru
comun de utilizare pentru secvențierea și caracterizarea genetică a agenților selecționați și dotarea instituțiilor
participante cu aparate de reacție polimerazică în lanț-revers transcriptază (RT-PCR).
— Instituirea unor măsuri de reacție rapidă în situații de urgență și introducerea diagnosticării rapide a bolilor
deosebit de periculoase întâlnite la animale prin dezvoltarea unor instrumente de diagnosticare bazate pe RTPCR pentru detectarea pe bază de PCR a unor agenți selectați (agenți ai următoarelor boli: gripa aviară, boala
de Newcastle, tuberculoza multirezistentă, dermatoza nodulară contagioasă, tularemia, pesta porcină africană,
pestă porcină clasică, febra aftoasă, bruceloza, salmonela multirezistentă și antraxul), pe baza unor protocoale
interne elaborate în Ucraina.
— Dezvoltarea stocării în condiții de siguranță a agenților patogeni, inclusiv a agenților patogeni zoonotici, virali
și bacterieni în laboratoare și depozite, prin întocmirea unor dosare de înregistrare pentru ansamblurile bazate
pe RT-PCR.
— Furnizarea unei politici tehnice unificate în domeniul evaluării conformității pentru laboratoarele de testare,
asigurarea încrederii la nivel național și internațional, asigurarea condițiilor pentru recunoașterea reciprocă
a performanței și a transparenței și asigurarea sensibilizării și a competenței în domeniul protecției biologice.
— Consolidarea capacităților în diagnosticarea moleculară a bolilor legate de EDP.
3.2.3. Rezultatele preconizate ale proiectului
— Consolidarea capacității naționale de supraveghere și prognoză în medicina veterinară.
— Dezvoltarea unor instrumente naționale eficace de diagnosticare și supraveghere, bazate pe instrumente RTPCR și PCR izoterme (C & D, validare și punere în aplicare în laboratoare).
— Punerea în aplicare a unei monitorizări eficace a bolilor la animale (inclusiv a bolilor zoonotice).
— Crearea unei capacități umane de diagnosticare moleculară a bolilor legate de EDP (cursuri de formare în
laborator privind tehnicile PCR).
3.2.4. Beneficiarii proiectului
— Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorilor.
— Beneficiarul asistenței: Centrul Științific Național „Institutul pentru medicină veterinară experimentală și
clinică” (Harkov, Ucraina).
3.3

Campanii de sensibilizare, educație și formare pentru oamenii de știință din domeniul științelor vieții în materie
de siguranță și securitate biologică

3.3.1. Obiectivul proiectului
— Îmbunătățirea siguranței, securității și eticii biologice în Ucraina prin sensibilizarea oamenilor de știință din
domeniul științelor vieții în privința siguranței și securității biologice, în conformitate cu obligațiile ce decurg
din RCSONU 1540 (2004), inclusiv asigurarea respectării unor măsuri interne eficace pentru a preveni
proliferarea armelor biologice și a vectorilor acestora.
3.3.2. Descrierea proiectului
— Crearea unei echipe de formatori din diferite instituții ucrainene din domeniul științelor vieții, care vor fi în
măsură să disemineze cunoștințele moderne despre principiile de siguranță, securitate și etică biologică,
bunele practici de laborator și tehnicile și metodele pentru gestionarea riscurilor biologice în laboratoare.
— Îmbunătățirea resurselor actuale pentru diseminarea într-o mai mare măsură a cunoștințelor și sensibilizarea
în materie de siguranță, securitate și etică biologică în rândul cadrelor didactice, al studenților și al cercetă
torilor din domeniul științelor vieții și al altor părți interesate relevante, ținând seama pe deplin de proiectul
P633 al Centrului pentru Știință și Tehnologie din Ucraina – „Educație și sensibilizare în Ucraina”.
— Asigurarea durabilității capacităților de formare după finalizarea proiectului.
3.3.3. Rezultatele preconizate ale proiectului
— O mai mare sensibilizare a părților interesate de la nivel național și local în domeniul siguranței și securității
biologice.
— Creșterea capacității oamenilor de știință din domeniul științelor vieții de a manipula în condiții de siguranță
materialele biologice periculoase.
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— Creșterea capacității oamenilor de știință din Ucraina din domeniul științelor vieții de a reduce riscurile unei
posibile utilizări necorespunzătoare a materialelor și a echipamentelor în timpul cercetărilor lor, precum și ale
utilizării inadecvate a cunoștințelor și a rezultatelor acestora.
— Înființarea unei echipe solide de formatori în privința siguranței și securității biologice pentru oamenii de
știință din domeniul științelor vieții.
— Dotarea cu resurse îmbunătățite și durabile pentru diseminarea la distanță a cunoștințelor în materie de
siguranță, securitate și etică biologică.
3.4.

Beneficiarii proiectului
— Ministerul Sănătății.

4.

Sprijin administrativ pentru punerea în aplicare a proiectelor
Personalul special desemnat din cadrul Secretariatului OSCE și din biroul coordonatorului de proiecte pentru
Ucraina al OSCE va coordona și gestiona punerea în aplicare a activităților de proiect stabilite la secțiunea 3, cu
scopul de a se continua dezvoltarea cadrului de colaborare dintre partenerii ucraineni, inclusiv prin elaborarea
unor propuneri de proiecte și a unor măsuri la nivel național noi și relevante.
Personalul auxiliar va îndeplini următoarele sarcini:
— gestionarea proiectelor în fiecare etapă a ciclului de viață al proiectului;
— supravegherea financiară curentă a proiectelor;
— furnizarea de expertiză tehnică și juridică, sprijinirea achizițiilor publice de anvergură mai mare, colaborarea
cu alte organizații internaționale, asigurarea calității și controlul calității în ceea ce privește rezultatele
proiectelor aprobate, precum și raportarea către Uniunea Europeană.

5.

Durata
Durata totală estimată a proiectelor va fi de 36 de luni.

6.

Entitatea de punere în aplicare din punct de vedere tehnic
Punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a prezentei decizii va fi încredințată Centrului de prevenire
a conflictelor al Secretariatului OSCE și coordonatorului de proiecte pentru Ucraina al OSCE. OSCE va pune în
aplicare activitățile prevăzute în prezenta decizie în cooperare cu alte organizații și agenții internaționale,
îndeosebi pentru a asigura sinergii eficace și pentru a evita suprapunerile.

7.

Raportare
Secretariatul OSCE va întocmi rapoarte periodice, precum și rapoarte după încheierea fiecăreia dintre activitățile
descrise. Rapoartele finale ar trebui transmise Uniunii Europene cel târziu la șase săptămâni de la încheierea activi
tăților relevante.

8.

Comitetul director
Comitetul director pentru aceste proiecte va fi alcătuit dintr-un reprezentant al Înaltului Reprezentant și un
reprezentant al entității de punere în aplicare menționată la secțiunea 6 din prezenta anexă. Comitetul director va
revizui periodic punerea în aplicare a prezentei decizii, cel puțin o dată la șase luni, inclusiv prin utilizarea
mijloacelor electronice de comunicare.

9.

Costul total estimat al proiectelor și contribuția financiară din partea Uniunii Europene
Costul total al proiectelor se ridică la 1 913 900 EUR.
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DECIZIA (PESC) 2019/1297 A CONSILIULUI
din 31 iulie 2019
de modificare a Deciziei (PESC) 2016/2382 de instituire a Colegiului European de Securitate și
Apărare (CESA)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28 alineatul (1), articolul 42 alineatul (4) și
articolul 43 alineatul (2),
având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,
întrucât:
(1)

La 21 decembrie 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/2382 (1) de instituire a Colegiului European de
Securitate și Apărare (CESA).

(2)

La 14 mai 2018, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/712 (2), încredințând CESA sarcina de a crea
o platformă de educație, formare, evaluare și exerciții în domeniul cibernetic, observând în același timp
necesitatea de a asigura complementaritatea cu alte eforturi și inițiative ale Uniunii.

(3)

La 6 noiembrie 2018, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/1655 (3) de modificare a Deciziei (PESC)
2016/2382 și de stabilire a unei valori de referință financiară pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și
31 decembrie 2019.

(4)

La 20 septembrie 2018, Comitetul politic și de securitate a adoptat mandatul Grupului de formare a civililor al
UE ca o configurație specială a Comitetului pentru aspectele civile ale gestionării crizelor.

(5)

La 15 martie 2019, în cadrul reuniunii Grupului de formare a civililor al UE, statele membre au exprimat
necesitatea sprijinului financiar al Uniunii pentru coordonatorii civili pentru formare.

(6)

La 3 iunie 2019, Comitetul director al CESA a decis că CESA ar trebui să administreze și să gestioneze costurile
legate de cheltuielile de deplasare și de cazare ale coordonatorilor civili pentru formare.

(7)

Prin urmare, Decizia (PESC) 2016/2382 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
La articolul 4 alineatul (3) din Decizia (PESC) 2016/2382, se adaugă următoarea literă:
„(j) sprijinirea Comitetului pentru aspectele civile ale gestionării crizelor și a Grupului de formare a civililor al UE
prin administrarea și gestionarea costurilor de deplasare și de cazare legate de activitățile coordonatorilor civili
pentru formare.”
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 31 iulie 2019.
Pentru Consiliu
Președintele
T. TUPPURAINEN

(1) Decizia (PESC) 2016/2382 a Consiliului din 21 decembrie 2016 de instituire a Colegiului European de Securitate și Apărare (CESA) și de
abrogare a Deciziei 2013/189/PESC (JO L 352, 23.12.2016, p. 60).
(2) Decizia (PESC) 2018/712 a Consiliului din 14 mai 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/2382 de instituire a Colegiului European
de Securitate și Apărare (CESA) (JO L 119, 15.5.2018, p. 37).
(3) Decizia (PESC) 2018/1655 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/2382 de instituire a Colegiului
European de Securitate și Apărare (CESA) (JO L 276, 7.11.2018, p. 9).
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DECIZIA (PESC) 2019/1298 A CONSILIULUI
din 31 iulie 2019
de sprijinire a dialogului și a cooperării între Africa, China și Europa privind preîntâmpinarea
deturnării de arme și de muniții în Africa
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28 alineatul (1) și articolul 31 alineatul (1),
având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,
întrucât:
(1)

Tratatul privind comerțul cu arme (TCA) a intrat în vigoare la 24 decembrie 2014 și toate statele membre sunt
parte la acesta. TCA are drept obiectiv stabilirea unor standarde internaționale comune la cel mai înalt nivel
posibil pentru reglementarea comerțului legal cu arme convenționale, precum și preîntâmpinarea și eradicarea
comerțului ilicit cu arme convenționale și preîntâmpinarea deturnării acestora.

(2)

La 19 noiembrie 2018, Consiliul a adoptat Strategia UE împotriva armelor de foc, armelor de calibru mic și
armamentului ușor ilicite și a muniției aferente, intitulată „Asigurarea securității armelor, protejarea cetățenilor”
(denumită în continuare „strategia”). Obiectivul principal al strategiei este punerea în aplicare deplină și efectivă
a Programului de acțiune al ONU din 2001 pentru preîntâmpinarea, combaterea și eradicarea comerțului ilicit cu
arme de calibru mic și armament ușor sub toate aspectele sale. Strategia prevede că UE va continua să promoveze
un control responsabil și eficace al exporturilor de arme și să sprijine universalizarea și punerea în aplicare
a TCA. Strategia afirmă totodată că UE va continua să sprijine Uniunea Africană și comunitățile economice
regionale relevante în eforturile lor de combatere a comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor și
cu muniția aferentă.

(3)

În ianuarie 2017, cea de a 28-a sesiune ordinară a Adunării Uniunii Africane a adoptat „Foaia de parcurs
principală a Uniunii Africane cuprinzând măsuri practice pentru a reduce la tăcere armele în Africa până în
2020” („African Union Master Roadmap of Practical Steps to Silence the Guns in Africa by Year 2020”), prin care
statele membre ale Uniunii Africane se angajează: să reducă fluxul și circulația ilegale a armelor ilicite; să
împiedice accesul la arme al rebelilor/insurgenților și să taie legăturile cu furnizorii și cu beneficiarii de arme
ilicite, inclusiv prin impunerea de interdicții, în concordanță cu TCA.

(4)

În concluziile sale privind o strategie a UE pentru China din 18 iulie 2016, Consiliul a sprijinit instituirea unui
dialog periodic și substanțial între UE și China +n scopul găsirii, împreună cu statele membre, a unui teren
comun mai extins în ceea ce privește dezarmarea, neproliferarea, combaterea terorismului, migrația și securitatea
cibernetică.

(5)

La 30 iunie 2018, cea de a treia Conferință a Organizației Națiunilor Unite de evaluare a progreselor realizate în
ceea ce privește punerea în aplicare a Programului de acțiune al ONU împotriva armelor de calibru mic și
a armamentului ușor ilicite a adoptat un document final în care statele își reînnoiesc angajamentul de
a preîntâmpina și de a combate deturnarea armelor de calibru mic și a armamentului ușor. Statele își reafirmă
disponibilitatea de a continua cooperarea internațională și de a consolida cooperarea regională, prin îmbunătățirea
coordonării, a consultării, a schimbului de informații și a cooperării operaționale, cu implicarea organizațiilor
regionale și subregionale relevante, precum și a autorităților de aplicare a legii, de control la frontiere și de
acordare a licențelor de import și de export. De asemenea, statele se angajează să facă schimb de experiență, de
lecții învățate și de bune practici privind exporturile de arme de calibru mic și armament ușor, controlul la
import și la tranzit, inclusiv privind procesele de certificare sau certificatele utilizatorilor finali, precum și să le
pună în practică în conformitate cu cadrele juridice naționale și cu cerințele de securitate ale statelor.

(6)

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă afirmă că lupta împotriva comerțului ilicit cu arme de calibru mic și
armament ușor este necesară pentru realizarea a numeroase obiective de dezvoltare durabilă, inclusiv a celor
privind pacea, justiția și instituțiile solide, reducerea sărăciei, creșterea economică, sănătatea, egalitatea de gen și
orașele sigure. Prin urmare, în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă 16.4, toate statele s-au angajat să reducă
în mod semnificativ fluxurile financiare ilicite și fluxurile de arme ilicite.

L 204/38

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

2.8.2019

(7)

La 27 februarie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/121/PESC (1), de sprijinire a activităților de promovare
a dialogului și a cooperării UE-China-Africa privind controlul armelor convenționale. Respectivul proiect a fost
pus în aplicare cu succes de Saferworld, dar sunt necesare mai multe eforturi în acest domeniu pentru a se realiza
obiectivele prevăzute în respectiva decizie.

(8)

Începând cu 2008, Consiliul a adoptat unsprezece decizii de sprijinire a acțiunilor de comunicare cu privire la
controlul exporturilor responsabile de arme, în conformitate cu TCA și cu Poziția comună 2008/944/PESC
a Consiliului (2), dar colaborarea cu China cu privire la acest subiect a fost limitată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
(1) Obiectivul prezentei decizii este de a contribui la preîntâmpinarea și combaterea deturnării de arme și muniții în
Africa.
(2)

În temeiul alineatului (1), Uniunea sprijină următoarele obiective:

(a) sensibilizarea părților interesate din Africa, China și Uniune cu privire la modul în care fluxul ilicit de arme, în
special de arme de calibru mic și armament ușor (SALW), precum și de muniție aferentă, către persoane neautorizate
contribuie în mod semnificativ la amplificarea insecurității și a violenței în diferite părți ale Africii, subminând astfel
coeziunea socială, siguranța publică, dezvoltarea socioeconomică și funcționarea eficace a instituțiilor de stat;
(b) promovarea asumării răspunderii și a responsabilității în ceea ce privește comerțul legal cu arme, demonstrând
părților interesate din Africa, China și Uniune modul în care controlul eficace al exporturilor de arme poate
contribui la reducerea riscului de deturnare a armelor către piața ilicită.
(3) În scopul atingerii respectivelor obiective, prezenta decizie sprijină înființarea și dezvoltarea unui grup de lucru
neguvernamental comun la nivel de experți Africa-China-Europa privind controlul armelor convenționale (GLE), ale
cărui principale sarcini vor fi creșterea nivelului de conștientizare și de implicare și luarea de măsuri din partea comuni
tăților care elaborează politici din Africa, din China și din Uniune, precum și consolidarea cooperării regionale și interna
ționale pentru a împiedica deturnarea de arme și muniții în Africa.
(4)

Rezultatele preconizate ale prezentei decizii sunt următoarele:

(a) o mai bună înțelegere a impactului pe care îl au deturnarea și utilizarea abuzivă a armelor în Africa, ca urmare
a cercetării comune și a analizei comune orientate către acțiune realizate de cercetători și cadre universitare din
Africa, China și Uniune, cu recomandări de proiecte specifice sprijinite de China;
(b) creșterea gradului de conștientizare de către părțile interesate din Africa, China și Uniune a rolului pe care îl are
controlul eficace al exporturilor de arme în reducerea riscului de deturnare și a consecințelor negative ale armelor și
munițiilor ilicite în Africa;
(c) sporirea contribuției Chinei la inițiativele internaționale și regionale relevante, inclusiv la inițiativa Uniunii Africane
de a reduce la tăcere armele în Africa până în 2020 și la punerea în aplicare a TCA;
(d) includerea tematicii controlului armelor de calibru mic pe agenda dialogului Forumului privind cooperarea dintre
China, Africa și Uniune (FOCAC);
(e) crearea unor noi forumuri care să reunească experți din partea guvernului, a societății civile, a mediului de afaceri și
a mediului universitar din Africa, China și Uniune, care vor contribui la fundamentarea dialogului strategic la nivel
înalt dintre UE și China.
(5) Beneficiarii direcți ai proiectelor vor fi aproximativ 500 de persoane din rândul comunității care elaborează
politici din Africa, China și Uniune, inclusiv organizații neguvernamentale, grupuri de reflecție, reprezentanți ai
industriei, funcționari guvernamentali însărcinați cu controlul armelor convenționale, precum și parlamentari.
Beneficiarii indirecți vor fi populația, comunitățile, grupurile și persoanele din Africa care sunt afectate de proliferarea
armelor și a munițiilor ilicite pe continent.
(6)

O descriere detaliată a proiectului este prezentată în anexa la prezenta decizie.

(1) Decizia 2012/121/PESC a Consiliului din 27 februarie 2012 de sprijinire a activităților de promovare a dialogului și a cooperării UEChina-Africa privind controlul armelor convenționale (JO L 54, 28.2.2012, p. 8).
(2) Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul
exporturilor de tehnologie și echipament militar (JO L 335, 13.12.2008, p. 99).
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Articolul 2
(1) Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate („ÎR”) răspunde de punerea în
aplicare a prezentei decizii.
(2) Implementarea la nivel tehnic a proiectului menționat la articolul 1 este asigurată de organizația neguvernamentală
Saferworld.
(3) Saferworld își îndeplinește atribuțiile sub responsabilitatea ÎR. În acest scop, ÎR încheie acordurile necesare cu
Saferworld.
Articolul 3
(1) Valoarea de referință financiară pentru punerea în aplicare a proiectului finanțat de Uniune, menționat la
articolul 1, este de 994 007 EUR.
(2) Cheltuielile finanțate din valoarea de referință prevăzută la alineatul (1) sunt gestionate în conformitate cu
procedurile și normele aplicabile bugetului Uniunii.
(3) Comisia supraveghează gestionarea corectă a cheltuielilor menționate la alineatul (1). În acest scop, Comisia
încheie acordul de finanțare necesar cu Saferworld. Acordul de finanțare prevede că Saferworld trebuie să asigure vizibi
litatea contribuției Uniunii care trebuie să fie adecvată în raport cu valoarea acesteia.
(4) Comisia depune eforturile necesare pentru a încheia acordul de finanțare menționat la alineatul (3) cât mai curând
posibil după intrarea în vigoare a prezentei decizii. Comisia informează Consiliul cu privire la eventualele dificultăți
survenite în decursul respectivului proces și cu privire la data încheierii acordului de finanțare.
Articolul 4
(1) ÎR raportează Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentei decizii, pe baza unor rapoarte periodice
trimestriale întocmite de Saferworld. Rapoartele respective stau la baza evaluării efectuate de Consiliu.
(2)

Comisia raportează cu privire la aspectele financiare ale proiectului menționat la articolul 1.
Articolul 5

(1)

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

(2) Prezenta decizie expiră după 36 luni de la data încheierii acordului de finanțare menționat la articolul 3
alineatul (3). Totuși, aceasta expiră după șase luni de la data intrării sale în vigoare dacă niciun acord nu a fost încheiat
în respectivul termen.

Adoptată la Bruxelles, 31 iulie 2019.
Pentru Consiliu
Președintele
T. TUPPURAINEN
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ANEXĂ
DIALOGUL ȘI COOPERAREA ÎNTRE AFRICA, CHINA ȘI EUROPA PRIVIND PREÎNTÂMPINAREA DETURNĂRII DE
ARME ȘI DE MUNIȚII ÎN AFRICA

1.

Descrierea proiectului și a activităților
Proiectul va cuprinde două etape principale, astfel cum sunt rezumate mai jos, la secțiunea 1.1 privind înființarea
unui GLE și la secțiunea 1.2 privind comunicarea cu părțile interesate din Africa, China și Uniune care
promovează măsuri ce trebuie luate cu scopul de a preîntâmpina deturnarea de arme și de muniții în Africa.

1.1.

Etapa 1: Înființarea și dezvoltarea unui grup de lucru neguvernamental comun la nivel de experți Africa-ChinaEuropa privind preîntâmpinarea deturnării de arme și de muniții în Africa.

1.1.1. Obiective
Înființarea unui grup de lucru neguvernamental comun la nivel de experți Africa-China-Europa (GLE), care să
reunească experți neguvernamentali din Africa, China și Uniune pentru a se implica în activități de comunicare pe
lângă părțile interesate din Africa, China și Uniune și pentru a sprijini dialogul și cooperarea la nivel trilateral
privind preîntâmpinarea deturnării de arme și de muniții în Africa, cu scopul:
(a) de a ilustra costul pentru securitate și pe plan socioeconomic și umanitar al deturnării de arme în Africa, în
special de arme de calibru mic și de armament ușor și de muniție aferentă, precum și de a demonstra
modurile în care îmbunătățirea controlului transferurilor de arme, inclusiv în ceea ce privește oferta, poate
contribui la reducerea riscului de deturnare a armelor în mâinile unor persoane neautorizate;
(b) de a contribui la fundamentarea dialogului strategic la nivel înalt dintre UE și China, în special cu privire la
securitate și la cooperarea în domeniul controlului armelor în Africa;
(c) de a face schimb de informații, idei, expertiză și rezultate ale cercetării între membrii săi și de a evalua
eficacitatea politicilor și inițiativelor actuale;
(d) de a aborda în mod activ și de a formula recomandări părților interesate la nivel de guvern. Funcționari din
Africa, China, Uniune și din statele membre vor fi invitați să observe activitatea GLE și să contribuie la
aceasta.

1.1.2. Activități
Printre activitățile care trebuie sprijinite pentru concretizarea atribuțiilor menționate la etapa 1 se numără:
(a) identificarea și dezvoltarea de către Saferworld a unei abordări de implicare față de principalii parteneri și
principalele părți interesate din cadrul guvernelor, sectorului de afaceri, organizațiilor societății civile, institu
țiilor universitare și agențiilor multilaterale, precum și față de factorii de la nivel regional și comunitar, care va
fi crucială pentru succesul și durabilitatea proiectului;
(b) bazându-se pe realizările proiectului Uniunii sprijinit în temeiul Deciziei 2012/121/PESC: (i) organizarea
a până la 20 de reuniuni de pregătire și de monitorizare în Africa, China și Europa pentru a spori gradul de
sensibilizare privind proiectul, incluzând structura și calendarul, și pentru a asigura sprijinul autorităților
competente; (ii) identificarea unor experți de prim rang din Africa, China și Uniune care se vor implica în
GLE; (iii) elaborarea unor planuri de lucru detaliate pentru înființarea și operaționalizarea GLE; (iv) crearea
unei echipe de coordonare a proiectului; (v) delimitarea și repartizarea responsabilităților în cadrul echipei; și
(vi) monitorizarea și evaluarea progreselor în punerea în aplicare a activităților;
(c) înființarea unui GLE pentru a sprijini dialogul și cooperarea trilaterale. Se preconizează că din GLE vor face
parte nouă experți în materie de control al armelor de calibru mic din Africa, China și Europa, care vor fi
aleși din cadrul grupurilor de reflecție, al centrelor de cercetare și al instituțiilor universitare, pe baza
intereselor și a expertizei acestora, precum și a capacității lor de a se implica în proiect;
(d) crearea unui site internet al GLE, care va servi drept platformă online pentru interfața publică a GLE;
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(e) organizarea a trei reuniuni ale GLE (una în Africa, una în China și una în Europa), pentru a permite interac
țiunea și schimbul de cunoștințe în rândul membrilor GLE și al funcționarilor din Africa, China, Uniune și din
statele membre, precum și pentru a oferi orientări în ceea ce privește punerea în practică a activităților de
sensibilizare și de cercetare.
1.1.3. Rezultate
GLE devine elementul de bază al procesului de dialog promovat prin prezenta decizie, jucând un rol crucial în
reunirea experților în materie de control al armelor de calibru mic din Africa, China și Europa, contribuind la
reducerea decalajului dintre comunitățile care se ocupă de cercetare și cele care elaborează politici și asigurând
transmiterea efectivă a rezultatelor proiectului către guvernele din Africa, China, Europa și către instituțiile
Uniunii.
1.2.

Etapa 2: Activități de comunicare pe lângă părțile interesate la nivel de guvern din Africa, China și Uniune privind
preîntâmpinarea deturnării armelor și munițiilor în Africa și combaterea posesiei ilegale de arme și de muniții în
Africa și a transferului și utilizării ilegale a acestora

1.2.1. Obiective
(a) reducerea deturnării de arme și muniții pe continentul african, reducând astfel amenințările pentru securitatea
oamenilor, contribuirea la un mediu pașnic și sigur pentru cetățenii africani și promovarea dezvoltării;
(b) sprijinirea statelor africane în ceea ce privește punerea în aplicare a Foii de parcurs principale a Uniunii
Africane cuprinzând măsuri practice pentru a reduce la tăcere armele în Africa până în 2020 și a strategiilor
relevante ale comunităților economice regionale;
(c) stimularea sinergiilor cu punerea în aplicare a altor inițiative internaționale și regionale relevante, inclusiv
a TCA, a Programului de acțiune al ONU privind SALW și a Protocolului ONU privind armele de foc;
(d) coordonarea și crearea de sinergii cu inițiativele relevante sprijinite de Uniune în Africa, incluzând proiectele
UE privind controlul exporturilor de arme și proiectele UE de informare cu privire la TCA sprijinite prin
Deciziile (PESC) 2018/299 (1) și 2018/101 (2) ale Consiliului, precum și proiectul iTrace al Conflict
Armament Research Ltd. (CAR), sprijinit prin Decizia (PESC) 2017/2283 a Consiliului (3);
(e) implicarea în procesul multianual de reexaminare juridică care se desfășoară în prezent în China și care va
avea drept rezultat adoptarea unei noi legi privind controlul exporturilor;
(f) sprijinirea activităților de control al armelor de calibru mic la nivel comunitar, prin contacte cu persoanele de
la nivel local și oferindu-le acestora posibilitatea de a se exprima, precum și modalități de a reduce costul
uman al armelor și munițiilor ilicite;
(g) sprijinirea cercetării comune și a analizei comune orientate spre acțiuni desfășurate de experți din Africa,
China și Uniune cu privire la problemele asociate deturnării și utilizării necorespunzătoare a armelor și
munițiilor în Africa, cu recomandări de măsuri specifice care contribuie la abordarea și la reducerea amenin
țărilor legate de armele și munițiile ilicite. Acestea pot include, printre altele: controlul exporturilor;
depozitarea în condiții de siguranță și securitate a armelor și munițiilor; distrugerea surplusului de arme și
muniții; marcarea, ținerea evidențelor și urmărirea, inclusiv cooperarea cu misiunile Organizației Națiunilor
Unite însărcinate cu identificarea și urmărirea armelor ilicite; monitorizarea și asigurarea respectării aplicării
embargourilor asupra armelor; și schimbul de informații operaționale în vederea anihilării rețelelor de trafic
de arme.
1.2.2. Activități
Printre activitățile care trebuie sprijinite pentru punerea în aplicare a atribuțiilor menționate la etapa 2 se numără:
(a) două seminare (unul în Africa și unul în China) cu tema „Promovarea răspunderii și a responsabilității în ceea
ce privește comerțul cu arme și preîntâmpinarea deturnării armelor și munițiilor către persoane neautorizate
și destabilizatoare din Africa”, derulate sub egida GLE, ai cărui membri vor ajuta Saferworld, participând
totodată la evenimente;
(b) elaborarea și difuzarea unui document de informare cu tema „Combaterea proliferării armelor și munițiilor
ilicite în Africa: recomandări către FOCAC”, înainte de summitul FOCAC din 2021;
(1) Decizia (PESC) 2018/299 a Consiliului din 26 februarie 2018 privind promovarea rețelei europene de grupuri de reflecție independente
în domeniul neproliferării și dezarmării, în sprijinul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în
masă (JO L 56, 28.2.2018, p. 46).
(2) Decizia (PESC) 2018/101 a Consiliului din 22 ianuarie 2018 privind promovarea controlului eficace al exporturilor de arme (JO L 17,
23.1.2018, p. 40).
(3) Decizia (PESC) 2017/2283 a Consiliului din 11 decembrie 2017 în sprijinul unui mecanism global de raportare privind armele de
calibru mic și armamentul ușor și alte arme și muniții convenționale ilicite pentru a reduce riscul comerțului ilicit cu acestea („iTrace III”)
(JO L 328, 12.12.2017, p. 20).
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(c) elaborarea și difuzarea unui document de informare în engleză și în chineză cu tema „Proliferarea armelor și
munițiilor ilicite în Africa: ce pot face statele furnizoare pentru a reduce riscul de deturnare?”;
(d) derularea a trei vizite de cercetare pe teren ale GLE, fiecare cu o durată de zece zile, în trei țări africane
selecționate, pentru a aborda aspecte legate de proliferarea și circulația necontrolată a armelor și munițiilor
ilicite (inclusiv complexitatea proceselor de deturnare de la transferuri sau exploatații autorizate, precum și
fenomenele transfrontaliere problematice, cum ar fi furtul de bovine, alimentate de proliferarea armelor și
munițiilor ilicite);
(e) elaborarea a trei studii de cercetare (în limbile chineză, engleză și franceză) de către GLE despre cercetarea pe
teren, cu recomandări de măsuri practice necesare pentru combaterea armelor și munițiilor ilicite, punând un
accent deosebit pe rolul furnizorilor de arme în Africa, China și UE în reducerea riscului de deturnare;
(f) organizarea a circa 20 de reuniuni bilaterale cu funcționari africani, chinezi și ai statelor membre pentru
a împărtăși și a comunica în mod eficace recomandările GLE și pentru a spori gradul de conștientizare și
interesul politic pentru proiectele de cooperare la nivel oficial;
(g) elaborarea și difuzarea unui raport de cercetare (în limbile chineză, engleză și franceză) privind proliferarea
armelor și munițiilor ilicite în Africa, care va evalua eficacitatea acțiunilor actuale și va include recomandări
de proiecte concrete care vor contribui la o mai bună combatere a armelor și munițiilor ilicite, reducând
astfel impactul lor dăunător și contribuind la îmbunătățirea păcii și a securității naționale, regionale și interna
ționale. Raportul va include un accent special pe rolul furnizorilor de arme din Africa, China și Uniune în
reducerea riscului de deturnare a armelor în Africa;
(h) organizarea unui seminar de încheiere în China pentru a comunica recomandările din cadrul procesului de
cercetare și dialog și pentru a demonstra beneficiile cooperării dintre Africa, China, Uniune și statele membre
și ale participării la activități comune, precum și instituirea unor procese de susținere a dialogului pe viitor.

1.2.3. Rezultate
— Un nivel mai bun de conștientizare, de cunoaștere și de înțelegere pentru 500 de persoane din cadrul
comunității care elaborează politici din Africa, China și Uniune, incluzând funcționari însărcinați cu
controalele exporturilor de arme convenționale, cadre universitare, parlamentari, organizații neguverna
mentale, reprezentanți ai industriei și jurnaliști, în ceea ce privește factorii care contribuie la disponibilitatea
pe scară largă a armelor și munițiilor ilicite în Africa, chestiunile importante și impactul pe teren, precum și
rolul și responsabilitatea statelor care furnizează arme în reducerea riscului de deturnare în timpul transferului
de arme.
— Îmbunătățirea dialogului, a interacțiunii și a cooperării privind preîntâmpinarea și combaterea deturnării de
arme și de muniții dintre 60 de funcționari din Africa, China, Uniune și din statele membre, inclusiv prin
identificarea domeniilor de cooperare practică între Africa, China și Uniune, ceea ce va contribui la reducerea
deturnării de arme și de muniții în Africa.
— Reducerea numărului de situații în care armele și munițiile sunt deturnate către persoane neautorizate și
destabilizatoare din Africa.
— Acordarea de sprijin pentru punerea în aplicare a Foii de parcurs principale a Uniunii Africane cuprinzând
măsuri practice pentru a reduce la tăcere armele în Africa până în 2020 și a Programului de acțiune al ONU
împotriva SALW ilicite.
— O mai bună aliniere a normelor și a reglementărilor naționale din Africa și din China la standardele interna
ționale de control al exporturilor de arme, cum ar fi TCA, în vederea reducerii riscului de deturnare în cadrul
comerțului cu arme.
— Reintroducerea controlului armelor pe agenda FOCAC drept punct de acces vital pentru consolidarea
dialogului și a cooperării dintre Africa și China cu privire la preîntâmpinarea deturnării de arme către
persoane neautorizate și destabilizatoare din Africa.
— Elaborarea unui set de analize bazate pe dovezi ale problemei armelor și munițiilor ilicite în Africa, pe baza
cercetărilor comune realizate pe teren de experți din Africa, China și Uniune, care vor contribui la o mai bună
înțelegere globală a deturnării și a retransferului de arme către persoane neautorizate și destabilizatoare din
Africa și vor oferi o bază comună mai puternică pentru Africa, China și Uniune, astfel încât acestea să
coopereze cu mai multă eficacitate pentru a rezolva problema.
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— Identificarea mijloacelor practice de abordare a amenințărilor legate de proliferarea armelor și munițiilor
ilicite, precum și a necesității unor răspunsuri colective și de cooperare la nivel internațional, în concordanță
cu angajamentele și inițiativele de politică internaționale și regionale importante, cum ar fi Programul ONU de
acțiune împotriva SALW ilicite, Instrumentul internațional de urmărire, Agenda 2030 pentru dezvoltare
durabilă, Tratatul privind comerțul cu arme, Strategia Uniunii Africane pentru controlul proliferării, circulației
și traficului de arme de calibru mic și de armament ușor, Agenda strategică de cooperare UE-China 2020,
Strategia UE privind China și Strategia UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic și
a armamentului ușor ilicite și a muniției aferente, precum și strategiile și planurile de acțiune relevante ale
comunităților economice regionale.
— Consolidarea capacității autorităților naționale africane și a organizațiilor regionale de a identifica nevoile
specifice de asistență tehnică și identificarea unor platforme adecvate în cadrul dialogului lor cu China și UE
în scopul canalizării resurselor necesare pentru a răspunde acestor nevoi.
2.

Participanți și locurile de desfășurare a seminarelor/atelierelor și a evenimentelor de încheiere și de inaugurare
Cu excepția cazului în care se prevede altfel în textul prezentei anexe, Saferworld va propune participanți
potențiali și posibile locuri de desfășurare a seminarelor și a altor evenimente avute în vedere în cadrul
proiectului, care vor fi apoi aprobate de ÎR, în consultare cu organismele competente ale Consiliului.

3.

Gen
Saferworld va integra aspectele de gen în strategiile și activitățile legate de punerea în aplicare a acestui proiect,
astfel încât femeile și bărbații să influențeze proiectul, să participe la acesta și să beneficieze de pe urma sa în
mod echitabil. În măsura posibilului, Saferworld va încuraja partenerii la proiect să propună delegații mixte din
punctul de vedere al genului care să participe la activitățile din cadrul proiectului și să se asigure că în toate
seminarele și vizitele de studiu este inclus impactul în funcție de gen pe care îl au armele și munițiile ilicite.

4.

Parteneri
Se preconizează că principalii parteneri ai proiectului vor fi Asociația pentru controlul armelor și dezarmare din
China și Centrul de cercetare și informare în domeniul securității din Kenya.

5.

Comitetul director
Comitetul director al acestui proiect va fi alcătuit din câte un reprezentant al ÎR, al Comisiei și al Saferworld.
Comitetul director va examina punerea în aplicare a prezentei decizii o dată la șase luni, inclusiv prin mijloace
electronice de comunicare.

6.

Raportare
Saferworld va prezenta rapoarte descriptive din șase în șase luni pentru a analiza progresele înregistrate în sensul
obținerii de rezultate. De asemenea, Saferworld va prezenta rapoarte descriptive și financiare anuale și un raport
final în termen de șase luni de la sfârșitul perioadei de punere în aplicare.

7.

Vizibilitatea Uniunii și disponibilitatea materialelor de asistență
Materialele elaborate în contextul proiectului și site-ul internet specific vor asigura vizibilitatea Uniunii, în special
pe baza logoului și a reprezentării grafice a Manualului privind comunicarea și vizibilitatea pentru acțiunile
externe ale Uniunii Europene. Delegațiile Uniunii ar trebui să fie implicate în evenimentele din țările terțe pentru
a spori monitorizarea la nivel politic și vizibilitatea.
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2019/1299 A CONSILIULUI
din 31 iulie 2019
privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere
situația din Libia
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),
având în vedere Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului din 31 iulie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere
situația din Libia și de abrogare a Deciziei 2011/137/PESC ( (1)), în special articolul 12 alineatul (2),
având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,
întrucât:
(1)

La 31 iulie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1333.

(2)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Decizia (PESC) 2015/1333, Consiliul a reexaminat listele
persoanelor și entităților desemnate care figurează în anexele II și IV la decizia respectivă.

(3)

Rubrica privind o persoană ar trebui să fie eliminată din anexa II la Decizia (PESC) 2015/1333 și rubricile privind
două persoane ar trebui eliminate din anexa IV la decizia respectivă.

(4)

Decizia (PESC) 2015/1333 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Anexele II și IV la Decizia (PESC) 2015/1333 se modifică în conformitate 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, 31 iulie 2019.
Pentru Consiliu
Președintele
T. TUPPURAINEN

(1) JO L 206, 1.8.2015, p. 34.
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ANEXĂ

Decizia (PESC) 2015/1333 se modifică după cum urmează:
1. în anexa II [„Lista persoanelor și entităților menționate la articolul 8 alineatul (2)”], rubrica 1 (referitoare la
ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed) se elimină din lista prevăzută în partea A (Persoane);
2. în anexa IV [„Lista persoanelor și entităților menționate la articolul 9 alineatul (2)”], rubricile 1 (referitoare la
ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed) și 14 (referitoare la AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed) se elimină
din lista prevăzută în partea A (Persoane).
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1300 A COMISIEI
din 26 iulie 2019
în ceea ce privește introducerea pe piață a unei garoafe de grădină modificate genetic (Dianthus
caryophyllus L., linia FLO-40685-2)
[notificată cu numărul C(2019) 5496]
(Numai textul în limba neerlandeză este autentic)
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind
diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE
a Consiliului (1), în special articolul 18 alineatul (1) primul paragraf,
după consultarea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară,
întrucât:
(1)

În temeiul Directivei 2001/18/CE, introducerea pe piață a unui produs conținând sau constând într-un organism
modificat genetic sau într-o combinație de organisme modificate genetic este condiționată de o autorizare scrisă
acordată de autoritatea competentă a statului membru care a primit notificarea pentru introducerea pe piață
a acelui produs.

(2)

În octombrie 2013, autorității competente din Țările de Jos i-a fost prezentată de către Suntory Holdings Limited,
Osaka, Japonia, o notificare cu privire la introducerea pe piață a unei garoafe de grădină modificate genetic
(Dianthus caryophyllus L., linia FLO-40685-2).

(3)

Notificarea vizează importul, distribuția și vânzarea cu amănuntul de flori tăiate de garoafe de grădină modificate
genetic Dianthus caryophyllus L., linia FLO-40685-2.

(4)

În conformitate cu articolul 14 din Directiva 2001/18/CE, autoritatea competentă din Țările de Jos a elaborat un
raport de evaluare, care a conchis că nu există motive pe baza cărora să se refuze autorizarea introducerii pe
piață, sub formă de flori tăiate, a garoafelor de grădină modificate genetic (Dianthus caryophyllus L., linia FLO40685-2) în scop ornamental, în cazul în care sunt îndeplinite anumite condiții specifice.

(5)

Raportul de evaluare a fost prezentat Comisiei și autorităților competente ale celorlalte state membre, unele dintre
acestea emițând obiecții cu privire la introducerea pe piață a produsului. Un stat membru și-a menținut obiecțiile.

(6)

În avizul său din 10 martie 2016, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare
„autoritatea”) a conchis că nu există niciun motiv științific pentru a considera că importul, distribuția și vânzarea
cu amănuntul în Uniune de flori tăiate de garoafe de grădină modificate genetic FLO-40685-2, în scop
ornamental, va avea efecte adverse asupra sănătății umane sau asupra mediului (2). De asemenea, autoritatea
a considerat că planul de monitorizare furnizat de titularul autorizației este acceptabil, având în vedere utilizările
prevăzute ale garoafei FLO-40685-2.

(7)

Examinarea avizului autorității, care a ținut seama de notificarea completă, de raportul de evaluare elaborat de
autoritatea competentă din Țările de Jos, de obiecțiile statelor membre și de informațiile suplimentare furnizate de
notificator ca răspuns la obiecțiile statelor membre, nu oferă motive pentru a considera că introducerea pe piață,
sub formă de flori tăiate, a garoafelor de grădină modificate genetic (Dianthus caryophyllus L., linia FLO-40685-2)
va dăuna sănătății umane sau mediului în contextul utilizării ornamentale propuse.

(1) JO L 106, 17.4.2001, p. 1.
(2) Grupul EFSA pentru OMG (Grupul EFSA pentru organismele modificate genetic), 2016. Scientific opinion on a Part C notification (reference
C/NL/13/02) from Suntory Holdings Limited for the import, distribution and retailing of carnation FLO-40685-2 cut flowers with modified petal
colour for ornamental use [Aviz științific privind o notificare referitoare la partea C (referința C/NL/13/02) din partea Suntory Holdings
Limited pentru importul, distribuția și vânzarea cu amănuntul a florilor tăiate de garoafă FLO-40685-2, cu o culoare modificată
a petalelor în scop ornamental]. EFSA Journal 2016;14(4):4431, 18 pp., doi:10.2903/j.efsa.2016.4431.
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(8)

Garoafei de grădină modificate genetic (Dianthus caryophyllus L., linia FLO-40685-2) trebuie să i se atribuie un
identificator unic în sensul Regulamentului (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (1) și
al Regulamentului (CE) nr. 65/2004 al Comisiei (2).

(9)

Având în vedere avizul autorității, nu este necesar să se stabilească condiții specifice pentru utilizarea prevăzută în
ceea ce privește manipularea sau ambalarea produsului și protejarea anumitor ecosisteme, medii sau zone
geografice.

(10)

Etichetarea produsului trebuie să includă informații care să specifice că florile tăiate de garoafă de grădină
modificată genetic (Dianthus caryophyllus L., linia FLO-40685-2) nu pot fi utilizate în alimentația umană sau
animală și nici în scopul cultivării.

(11)

În luna decembrie 2016, a fost verificată și testată o metodă de detectare pentru garoafa modificată genetic
Dianthus caryophyllus L., linia FLO-40685-2, în conformitate cu anexa III B.D.12 din Directiva 2001/18/CE.

(12)

Comitetul înființat în temeiul articolului 30 alineatul (1) din Directiva 2001/18/CE nu a emis un aviz în termenul
stabilit de președintele său. S-a considerat că este necesar un act de punere în aplicare, iar președintele a prezentat
proiectul actului de punere în aplicare comitetului de apel în vederea unor deliberări suplimentare. Comitetul de
apel nu a emis niciun aviz,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Autorizația
(1) Autoritatea competentă din Țările de Jos autorizează în scris introducerea pe piață a garoafei de grădină
modificate genetic Dianthus caryophyllus L., linia FLO-40685-2, notificată de Suntory Holdings Limited, Osaka, Japonia
(referința C/NL/13/02) și definită la articolul 2.
(2) Autorizația se comunică în scris și indică în mod explicit cerințele prevăzute la articolele 3 și 4 și codul unic de
identificare prevăzut la articolul 2 alineatul (3).
(3) Autorizația se limitează la introducerea pe piață, sub formă de flori tăiate, a garoafelor de grădină modificate
genetic Dianthus caryophyllus L., linia FLO-40685-2 în calitate de produs.
(4) Autorizația se referă la descendența obținută din reproducerea vegetativă a garoafei de grădină modificate genetic
(Dianthus caryophyllus L., linia FLO-40685-2).
(5)

Perioada de valabilitate a autorizației este de 10 ani de la data eliberării acesteia.

Articolul 2
Produsul
(1) Organismul modificat genetic destinat introducerii pe piață este o garoafă de grădină (Dianthus caryophyllus L.) cu
o culoare modificată a florii, derivată dintr-o cultură celulară de Dianthus caryophyllus L. și transformată cu Agrobac
terium tumefaciens, sușa AGL0, folosind vectorul pCGP1991 și obținându-se astfel linia FLO-40685-2.
(1) Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea
organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate
genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE (JO L 268, 18.10.2003, p. 24).
(2) Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de stabilire a unui sistem de elaborare și alocare a unor identificatori
unici pentru organismele modificate genetic (JO L 10, 16.1.2004, p. 5).
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Garoafa modificată genetic conține următoarele secvențe de ADN în trei casete:
(a) Caseta 1
Gena dfr de petunie, care codifică dihidroflavonol 4-reductaza (DFR), o enzimă-cheie în calea biosintetică
a antocianinei, incluzând propriul promotor și propria secvență terminală.
(b) Caseta 2
Secvența promotoare a genei de gura-leului care codifică calcon sintaza, flavonoida 3′5′-hidroxilază (f3′5′h) a Viola
hortensis, sub formă de ADNc care codifică F3′5′H, o enzimă-cheie în calea biosintetică a antocianinei, și secvența
terminală a unei gene de petunie D8 care codifică un omolog al proteinei de transfer a fosfolipidelor.
Aceste două casete au fost introduse în genomul plantei pentru a obține culoarea dorită a florii.
(c) Caseta 3
Promotorul 35S al virusului mozaicului conopidei, regiunea 5′ netradusă a genei de petunie care codifică proteina ce
leagă clorofila a/b, gena SuRB (als) care codifică o proteină mutantă a acetolactat sintazei (ALS), derivată din
Nicotiana tabacum, care conferă toleranță la sulfoniluree, incluzând propria secvență terminală. Această caracteristică
a fost utilizată ca marker în selecția transformanților.
(2)

Garoafa modificată genetic conține inserția, sau o parte din aceasta, în patru loci:

— Locus 1: o copie a ADN-T-ului, care conține cele trei casete, și o copie incompletă a ADN-T-ului, care conține numai
caseta f3′5′h cu marginea dreaptă a ADN-T-ului. Cele două copii ale ADN-T-ului sunt separate de o regiune
genomică a ADN-ului garoafei.
— Locus 2: o inserție care conține secvența terminală D8 și marginea dreaptă a ADN-T-ului.
— Locus 3: o copie completă și una incompletă a casetei f3′5′h, conținând amândouă secvențele terminale D8 și
marginile drepte ale ADN-T-ului orientate în direcții opuse.
— Locus 4: o copie incompletă a casetei als și marginea stângă a ADN-T-ului.
(3)

Identificatorul unic al garoafei de grădină modificate genetic este FLO-4Ø685-2.

Articolul 3
Condiții pentru introducerea pe piață
Garoafa modificată genetic Dianthus caryophyllus L. linia FLO-40685-2 poate fi introdusă pe piață sub rezerva
următoarelor condiții:
(a) garoafa de grădină modificată genetic poate fi utilizată doar în scopuri ornamentale;
(b) cultivarea garoafei de grădină modificate genetic nu este permisă;
(c) fără a aduce atingere cerințelor de confidențialitate prevăzute la articolul 25 din Directiva 2001/18/CE, metodologia
de detectare și identificare a garoafei modificate genetic, incluzând datele experimentale care demonstrează specifi
citatea metodologiei, validată de laboratorul de referință al Uniunii Europene, este pusă la dispoziția publicului la
adresa http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/valid-2001-18.htm;
(d) fără a aduce atingere cerințelor de confidențialitate prevăzute la articolul 25 din Directiva 2001/18/CE, titularul
autorizației pune la dispoziția autorităților competente și a serviciilor de inspecție ale statelor membre, precum și
a laboratoarelor de control ale Uniunii, ori de câte ori i se solicită acest lucru, eșantioane de control pozitive și
negative ale produsului, materialul genetic al acestuia sau materiale de referință;
(e) mențiunea „Acest produs este un organism modificat genetic” sau „Acest produs este o garoafă de grădină modificată
genetic”, precum și mențiunea „nu este destinat(ă) consumului uman sau animal și nici cultivării” trebuie să apară fie
pe o etichetă, fie, în cazul produselor care nu sunt preambalate, într-un document care însoțește garoafele modificate
genetic.
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Articolul 4
Monitorizare
(1) În cursul perioadei de valabilitate a autorizației, titularul autorizației se asigură că este instituit și pus în aplicare
planul de monitorizare care este cuprins în notificare și care constă într-un plan general de supraveghere destinat
controlării eventualelor efecte adverse asupra sănătății umane sau asupra mediului rezultate în urma manipulării sau
utilizării garoafei modificate genetic Dianthus caryophyllus L., linia FLO-40685-2.
Planul de monitorizare este disponibil la adresa [Link: plan publicat pe internet].
(2) Titularul autorizației informează direct operatorii și utilizatorii cu privire la siguranța și caracteristicile generale ale
garoafei modificate genetic, precum și cu privire la condițiile de monitorizare, inclusiv la măsurile de gestionare
corespunzătoare care trebuie luate în cazul înmulțirii accidentale.
(3) Titularul autorizației prezintă Comisiei și autorităților competente ale statelor membre rapoarte anuale cu privire
la rezultatele activităților de monitorizare.
(4) Titularul autorizației trebuie să fie în măsură să prezinte Comisiei și autorităților competente ale statelor membre
dovezi conform cărora:
(a) rețelele de monitorizare existente, inclusiv rețelele naționale de control în domeniul botanic și serviciile de protecție
a plantelor, specificate în planul de monitorizare cuprins în notificare adună informațiile relevante pentru monito
rizarea garoafei modificate genetic; și
(b) rețelele de monitorizare existente menționate la litera (a) au acceptat să pună aceste informații la dispoziția titularului
autorizației înaintea datei la care sunt prezentate Comisiei și autorităților competente ale statelor membre rapoartele
de monitorizare în conformitate cu alineatul (3).
Articolul 5
Destinatar
Prezenta decizie se adresează Regatului Țărilor de Jos.

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

Membru al Comisiei
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1301 A COMISIEI
din 26 iulie 2019
de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/327/UE în ceea ce privește reînnoirea
autorizației de introducere pe piață a furajelor care conțin sau constau în rapiță modificată genetic
Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și
al Consiliului
[notificată cu numărul C(2019) 5499]
(Numai textul în limba germană este autentic)
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003
privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (1), în special articolul 11 alineatul (3) și articolul 23
alineatul (3),
întrucât:
(1)

Decizia de punere în aplicare 2013/327/UE a Comisiei (2) a autorizat introducerea pe piață a produselor
alimentare care conțin sau constau în rapiță modificată genetic Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3 și a produselor alimentare
și a furajelor produse din respectivele organisme modificate genetic.

(2)

Anterior, Decizia 2007/232/CE a Comisiei (3) a autorizat introducerea pe piață a furajelor care conțin sau constau
în rapiță modificată genetic Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3. Sfera de aplicare a respectivei autorizații acoperea, de
asemenea, produse care conțin sau constau în rapiță Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3 destinate altor utilizări decât ca
alimente și furaje, cu excepția cultivării.

(3)

La 20 mai 2016, Bayer CropScience AG a transmis Comisiei o cerere de reînnoire a autorizației de introducere pe
piață a produselor reglementate prin Decizia 2007/232/CE, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 23 din
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(4)

La 28 noiembrie 2017, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară („autoritatea”) a emis un aviz (4)
favorabil în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. Aceasta a concluzionat că
cererea de reînnoire nu conținea elemente de probă pentru noi pericole, expuneri modificate sau incertitudini
științifice care ar modifica concluziile evaluării inițiale a riscurilor asociate rapiței Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3 adoptate
de către EFSA în 2005 (5).

(5)

În avizul său, autoritatea a luat în considerare toate întrebările și preocupările specifice semnalate de statele
membre în cadrul consultării autorităților naționale competente, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (4)
și la articolul 18 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(6)

Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului, constând într-un
plan general de supraveghere prezentat de solicitant, este în conformitate cu utilizările prevăzute ale produselor.

(7)

Având în vedere cele de mai sus, ar trebui reînnoită autorizația pentru introducerea pe piață a produselor
reglementate prin Decizia 2007/232/CE.

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
(2) Decizia de punere în aplicare 2013/327/UE a Comisiei din 25 iunie 2013 de autorizare a introducerii pe piață a produselor alimentare
care conțin sau constau în rapiță modificată genetic Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3 sau a produselor alimentare și a furajelor produse din
respectivele organisme modificate genetic în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
(JO L 175, 27.6.2013, p. 57).
(3) Decizia 2007/232/CE a Comisiei din 26 martie 2007 cu privire la introducerea pe piață, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE
a Parlamentului European și a Consiliului, a produselor din rapiță cu semințe oleaginoase (Brassica napus L., liniile Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3)
modificată genetic pentru a fi tolerantă la erbicidul glufosinat de amoniu (JO L 100, 17.4.2007, p. 20).
4
( ) Grupul științific pentru OMG al EFSA, 2017. Aviz științific privind evaluarea rapiței modificate genetic Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3 pentru
reînnoirea autorizației în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 (cererea EFSA-GMO-RX-004). EFSA Journal 2017;15(11):5067.
(5) EFSA, 2005. „Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on a request from the Commission related to the
application (Reference C/BE/96/01) for the placing on the market of glufosinate-tolerant hybrid oilseed rape Ms8 x Rf3, derived from
genetically modified parental lines (Ms8, Rf3), for import and processing for feed and industrial uses, under Part C of Directive
2001/18/EC from Bayer CropScience” [Avizul Grupului științific pentru organisme modificate genetic privind o cerere din partea
Comisiei legată de cererea (referința C/BE/96/01) de introducere pe piață a rapiței hibride tolerante la glufosinat Ms8 × Rf3, derivată din
liniile parentale modificate genetic (Ms8, Rf3), pentru import și transformarea în furaje și pentru utilizări industriale, în temeiul părții C
din Directiva 2001/18/CE, din partea Bayer CropScience]. EFSA Journal 2005;3(10):281, p. 23.
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(8)

La 30 noiembrie 2017, solicitantul Bayer CropScience a solicitat Comisiei reunirea într-o singură autorizație
a utilizărilor rapiței Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3, care fac obiectul cererii de reînnoire, și a utilizărilor rapiței respective
reglementate prin Decizia de punere în aplicare 2013/327/UE. Prin scrisoarea sa din 5 decembrie 2017, Comisia
a informat solicitantul că reunirea utilizărilor ar urma să intre în vigoare prin extinderea domeniului de aplicare
al Deciziei de punere în aplicare 2013/327/UE la produsele vizate de cererea de reînnoire din 20 mai 2016. Prin
urmare, solicitantului i s-a adus la cunoștință faptul că, în urma reunirii utilizărilor, produsele care fac obiectul
cererii de reînnoire ar fi supuse condițiilor de autorizare prevăzute în Decizia de punere în aplicare 2013/327/UE.

(9)

Comisia consideră că cererea solicitantului este justificată în interesul simplificării. Prin urmare, Decizia de punere
în aplicare 2013/327/UE ar trebui modificată pentru a include în sfera sa de aplicare produsele reglementate în
prezent prin Decizia 2007/232/CE.

(10)

Prin scrisoarea din 1 august 2018, Bayer CropScience AG i-a solicitat Comisiei transferul drepturilor și
obligațiilor sale pentru toate autorizațiile către BASF Agricultural Solutions Seed US LLC. Prin scrisoarea din
6 august 2018, BASF SE și-a confirmat acordul cu acest transfer în numele BASF Agricultural Solutions Seed US
LLC. Acest transfer afectează Decizia 2007/232/CE și Decizia de punere în aplicare 2013/327/UE.

(11)

Un identificator unic a fost alocat rapiței Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3, în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 65/2004 al Comisiei (6). Respectivul identificator unic ar trebui utilizat în continuare.

(12)

Pe baza avizului autorității, se pare că, pentru produsele care fac obiectul prezentei decizii, nu este necesară nicio
altă cerință specifică de etichetare în afară de cele prevăzute la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE)
nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (7). Cu toate acestea, pentru a se asigura că utilizarea
respectivelor produse rămâne în limitele autorizației acordate prin prezenta decizie, etichetarea produselor care
conțin sau constau în rapița Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3, cu excepția alimentelor, ar trebui să includă o indicație clară
care să specifice că produsele în cauză nu sunt destinate cultivării.

(13)

Nu este necesar să se modifice planul de monitorizare a efectelor asupra mediului prevăzut în Decizia de punere
în aplicare 2013/327/UE, deoarece este, în esență, identic cu cel evaluat de către autoritate în cadrul cererii de
reînnoire.

(14)

Toate informațiile relevante privind autorizarea produselor ar trebui introduse în registrul comunitar al
produselor alimentare și al furajelor modificate genetic menționat la articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul
(CE) nr. 1829/2003.

(15)

Decizia 2007/232/CE ar trebui să fie abrogată.

(16)

Prezenta decizie trebuie notificată, prin intermediul Mecanismului internațional de schimb de informații în
domeniul biosecurității, părților semnatare ale Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția
privind diversitatea biologică, în temeiul articolului 9 alineatul (1) și al articolului 15 alineatul (2) litera (c) din
Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

(17)

Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale nu a emis un aviz în
termenul stabilit de președintele său. Prezentul act de punere în aplicare a fost considerat necesar, iar președintele
l-a transmis comitetului de apel în vederea unor deliberări suplimentare. Comitetul de apel nu a emis un aviz,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Modificări
(1)

Decizia de punere în aplicare 2013/327/UE se modifică după cum urmează:

1. Titlul se înlocuiește cu următorul text:
„Decizia de punere în aplicare 2013/327/UE a Comisiei din 25 iunie 2013 de autorizare a introducerii pe
piață a produselor alimentare și a furajelor care conțin, constau în sau sunt produse din rapiță modificată
genetic Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al
Consiliului”.
(6) Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de stabilire a unui sistem de elaborare și alocare a unor identificatori
unici pentru organismele modificate genetic (JO L 10, 16.1.2004, p. 5).
(7) Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea
organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate
genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE (JO L 268, 18.10.2003, p. 24).
(8) Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2003 privind deplasările transfrontaliere de
organisme modificate genetic (JO L 287, 5.11.2003, p. 1).
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2. Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 2
Autorizare
Se autorizează următoarele produse în scopul respectării dispozițiilor de la articolul 4 alineatul (2) și articolul 16
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 în conformitate cu condițiile stabilite în prezenta decizie:
(a) produse și ingrediente alimentare care conțin, constau în sau sunt produse din rapiță ACS-BNØØ5-8, ACSBNØØ3-6 și ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6;
(b) furaje care conțin, constau în sau sunt produse din rapiță ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 și ACS-BNØØ58 × ACS-BNØØ3-6;
(c) rapița ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 și ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 în produse care conțin sau care
constau în respectivele OMG-uri, destinate altor utilizări decât cele menționate la literele (a) și (b), cu excepția
cultivării.”
3. La articolul 3 se adaugă un nou al doilea paragraf:
„Textul «nu este destinat cultivării» figurează pe eticheta și în documentele însoțitoare ale produselor care conțin sau
constau în rapița modificată genetic menționate la articolul 2, cu excepția produselor și ingredientelor alimentare.”
4. Se adaugă un nou articol 3a:
„Articolul 3a
Metoda de detecție
Metoda prevăzută la litera (d) din anexă se aplică pentru detectarea rapiței ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 și ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6.”
5. Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 6
Titularul autorizației
Titularul autorizației este BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Statele Unite ale Americii, reprezentat de BASF
SE, Germania.”
6. Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 8
Destinatar
Prezenta decizie se adresează BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Germania.”
(2)

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2013/327/UE se modifică după cum urmează:

1. Litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) Solicitantul și titularul autorizației:
Denumire: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC
Adresă:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Statele Unite ale Americii

Reprezentată de BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Germania.”
2. Litera (b) se înlocuiește cu următorul text:
„(b) Desemnarea și specificațiile produselor:
1. produse și ingrediente alimentare care conțin, constau în sau sunt produse din rapiță ACS-BNØØ5-8, ACSBNØØ3-6 și ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6;
2. furaje care conțin, constau în sau sunt produse din rapiță ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 și ACS-BNØØ58 × ACS-BNØØ3-6;
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3. rapiță ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 și ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 în produse care conțin sau care
constau în respectivele OMG-uri, destinate altor utilizări decât cele menționate la punctele 1 și 2, cu excepția
cultivării.
Rapița modificată genetic ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 și ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, conform
descrierii din cereri, exprimă proteina fosfinotricin acetil transferază (PAT), care conferă toleranță la
ingredientul activ erbicid glufosinat de amoniu, și proteinele barnază (ACS-BNØØ5-8) și barstar (ACSBNØØ3-6), care produc sterilitate masculină și, respectiv, refacerea fertilității.”
3. La litera (c) se adaugă un al doilea paragraf:
„Textul «nu este destinat cultivării» figurează pe eticheta și în documentele însoțitoare ale produselor care conțin sau
constau în rapița modificată genetic menționate la litera (b), cu excepția produselor și ingredientelor alimentare.”
Articolul 2
Abrogare
Decizia 2007/232/CE se abrogă.
Articolul 3
Destinatar
Prezenta decizie se adresează BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Germania.

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

Membru al Comisiei
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1302 A COMISIEI
din 26 iulie 2019
de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din
bumbac modificat genetic GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
[notificată cu numărul C(2019) 5501]
(Numai textul în limba germană este autentic)
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003
privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (1), în special articolul 7 alineatul (3) și articolul 19 alineatul
(3),
întrucât:
(1)

La 11 februarie 2011, societatea Bayer CropScience AG (denumită în continuare „solicitantul”) a prezentat
autorității naționale competente din Țările de Jos o cerere (denumită în continuare „cererea”), în conformitate cu
articolele 5 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, de introducere pe piață a produselor alimentare,
a ingredientelor alimentare și a furajelor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac GHB614 ×
LLCotton25 × MON 15985 și din subcombinația LLCotton25 × MON 15985. Cererea a vizat, de asemenea,
introducerea pe piață a bumbacului modificat genetic GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 și a subcombinației
LLCotton25 × MON 15985 în produse care constau în acest tip de bumbac sau îl conțin și care sunt destinate
altor utilizări decât ca produse alimentare și furaje, cu excepția cultivării.

(2)

Prin scrisoarea din 20 aprilie 2011, solicitantul a fost informat că, din cauza caracteristicilor reproductive ale
bumbacului GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, subcombinația LLCotton25 × MON 15985 ar trebui
eliminată din cerere pentru a fi evaluată separat. Prin scrisoarea din 15 iunie 2015, solicitantul a prezentat
Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) o versiune actualizată
a cererii, care limitează obiectul ei la introducerea pe piață a produselor alimentare, a ingredientelor alimentare și
a furajelor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac GHB614 × LLCotton25 × MON 15985.

(3)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (5) și cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003,
cererea a inclus informații și concluzii privind evaluarea riscurilor efectuată în conformitate cu principiile stabilite
în anexa II la Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), precum și informațiile solicitate
în baza anexelor III și IV la directiva respectivă. Cererea a cuprins și un plan de monitorizare a efectelor asupra
mediului, în conformitate cu anexa VII la Directiva 2001/18/CE.

(4)

La 20 aprilie 2018, autoritatea a emis un aviz favorabil în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul
(CE) nr. 1829/2003 (3). Autoritatea a concluzionat că bumbacul modificat genetic GHB614 × LLCotton25 ×
MON 15985 este la fel de sigur și se preconizează că va avea același impact nutrițional ca și bumbacul
nemodificat genetic cu care este comparat, în contextul obiectului cererii.

(5)

În avizul său, autoritatea a luat în considerare toate întrebările și preocupările specifice semnalate de statele
membre în cadrul consultării autorităților naționale competente, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (4)
și la articolul 18 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(6)

Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului transmis de
solicitant, constând într-un plan de supraveghere generală, este în concordanță cu utilizările preconizate ale
produselor.

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
(2) Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu
a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, p. 1).
(3) Grupul EFSA pentru OMG (Grupul EFSA pentru organismele modificate genetic), 2018. Scientific opinion on the assessment of genetically
modified cotton GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 [Aviz științific privind
evaluarea bumbacului modificat genetic GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, pentru utilizare ca produse alimentare și ca furaje, în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003] (cererea EFSA-GMO-NL-2011-94). EFSA Journal 2018;16(4):5213, 27 pp. doi: 10.2903/j.
efsa.2018.5213
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(7)

Având în vedere aceste considerații, ar trebui autorizată introducerea pe piață a produselor care conțin, constau
în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB614 × LLCotton25 × MON 15985.

(8)

Prin scrisoarea din 1 august 2018, Bayer CropScience AG a solicitat Comisiei transferul drepturilor și obligațiilor
Bayer CropScience AG cu privire la toate autorizațiile și cererile în curs de soluționare pentru produsele
modificate genetic către BASF Agricultural Solutions Seed US LLC. Prin scrisoarea din 6 august 2018, BASF SE
a confirmat aprobarea acestui transfer în numele BASF Agricultural Solutions Seed US LLC.

(9)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei, bumbacului modificat genetic GHB614 ×
LLCotton25 × MON 15985 ar trebui să-i fie alocat un identificator unic (4).

(10)

Din avizul autorității reiese că pentru produsele care fac obiectul prezentei decizii nu este necesară nicio altă
cerință specifică de etichetare în afara celor prevăzute la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2)
din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003
al Parlamentului European și al Consiliului (5). Cu toate acestea, pentru a se asigura faptul că utilizarea produselor
în cauză rămâne în limitele autorizației acordate prin prezenta decizie, etichetarea produselor care conțin sau
constau în bumbac modificat genetic GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, cu excepția produselor alimentare,
ar trebui să conțină o mențiune clară potrivit căreia produsele în cauză nu sunt destinate cultivării.

(11)

Titularul autorizației ar trebui să prezinte rapoarte anuale cu privire la punerea în aplicare și la rezultatele activi
tăților stabilite în planul de monitorizare a efectelor asupra mediului. Rezultatele respective ar trebui prezentate în
conformitate cu cerințele privind formularele standard de raportare prevăzute în Decizia 2009/770/CE
a Comisiei (6).

(12)

Avizul autorității nu justifică impunerea unor condiții sau restricții specifice pentru introducerea pe piață și/sau
a unor condiții sau restricții specifice pentru utilizare și manipulare și nici a unor cerințe de monitorizare după
introducerea pe piață în ceea ce privește consumul produselor alimentare și al furajelor sau pentru protejarea
anumitor ecosisteme/a mediului și/sau a anumitor zone geografice, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul
(5) litera (e) și la articolul 18 alineatul (5) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(13)

Toate informațiile relevante privind autorizarea produselor ar trebui introduse în registrul comunitar al
produselor alimentare și furajelor modificate genetic menționat la articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1829/2003.

(14)

Prezenta decizie trebuie notificată, prin intermediul Mecanismului internațional de schimb de informații în
domeniul biosecurității, părților semnatare ale Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția
privind diversitatea biologică, în temeiul articolului 9 alineatul (1) și al articolului 15 alineatul (2) litera (c) din
Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

(15)

Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale nu a emis un aviz în
termenul stabilit de președintele său. Prezentul act de punere în aplicare a fost considerat necesar, iar președintele
l-a transmis comitetului de apel în vederea unor deliberări suplimentare. Comitetul de apel nu a emis un aviz,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Organismul modificat genetic și identificatorul unic
Identificatorul unic BCS-GHØØ2-5 × ACS-GHØØ1-3 × MON-15985-7 este alocat, în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 65/2004, bumbacului modificat genetic (Gossypium hirsutum) GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, astfel cum
se specifică la punctul (b) al anexei la prezenta decizie.
(4) Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de stabilire a unui sistem de elaborare și alocare a unor identificatori
unici pentru organismele modificate genetic (JO L 10, 16.1.2004, p. 5).
(5) Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea
organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate
genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE (JO L 268, 18.10.2003, p. 24).
(6) Decizia 2009/770/CE a Comisiei din 13 octombrie 2009 de stabilire a formularelor standard de raportare pentru prezentarea
rezultatelor monitorizării privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, ca produse sau ca și componente
ale produselor, în vederea introducerii pe piață, în temeiul Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 275,
21.10.2009, p. 9).
(7) Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2003 privind deplasările transfrontaliere de
organisme modificate genetic (JO L 287, 5.11.2003, p. 1).
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Articolul 2
Autorizare
Se autorizează următoarele produse în scopul respectării dispozițiilor de la articolul 4 alineatul (2) și articolul 16
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 în conformitate cu condițiile stabilite în prezenta decizie:
(a) produse alimentare și ingrediente alimentare care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac GHB614 ×
LLCotton25 × MON 15985;
(b) furaje care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac GHB614 × LLCotton25 × MON 15985;
(c) produse care conțin sau constau în bumbac GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 destinate altor utilizări decât
cele prevăzute la literele (a) și (b) de la prezentul articol, cu excepția cultivării.
Articolul 3
Etichetare
(1) În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul
(CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, „denumirea
organismului” este „bumbac”.
(2) Textul „nu este destinat cultivării” figurează pe eticheta și în documentele însoțitoare ale produselor care conțin
sau constau în bumbacul modificat genetic menționat la articolul 1, cu excepția produselor și ingredientelor alimentare.
Articolul 4
Metoda de detecție
Metoda prevăzută la litera (d) din anexă se aplică pentru detectarea bumbacului modificat genetic menționat la
articolul 1.
Articolul 5
Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului
(1) Titularul autorizației asigură întocmirea și punerea în aplicare a planului de monitorizare a efectelor asupra
mediului, astfel cum se prevede la litera (h) din anexă.
(2) Titularul autorizației transmite Comisiei rapoarte anuale cu privire la punerea în aplicare și la rezultatele activi
tăților stabilite în planul de monitorizare, în conformitate cu Decizia 2009/770/CE.
Articolul 6
Registrul comunitar
Informațiile din anexa la prezenta decizie se introduc în registrul comunitar al produselor alimentare și furajelor
modificate genetic menționat la articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.
Articolul 7
Titularul autorizației
Titularul autorizației este societatea BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, SUA, reprezentată de BASF SE, Germania.
Articolul 8
Valabilitate
Prezenta decizie se aplică timp de 10 ani de la data notificării.
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Articolul 9
Destinatar
Prezenta decizie se adresează BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Germania.

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

Membru al Comisiei
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ANEXĂ

(a) Solicitantul și titularul autorizației:
Nume: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC
Adresă: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Statele Unite ale Americii
Reprezentat de BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Germania.
(b) Denumirea și caracteristicile produselor:
1. produse alimentare și ingrediente alimentare care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac GHB614 ×
LLCotton25 × MON 15985;
2. furaje care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac GHB614 × LLCotton25 × MON 15985;
3. produse care conțin sau constau în bumbac GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 destinate altor utilizări decât
cele prevăzute la punctele 1 și 2, cu excepția cultivării.
Bumbacul modificat genetic GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, astfel cum este descris în cerere, exprimă
proteina 2mEPSPS, care conferă toleranță la erbicidele ce conțin glifosat, proteina PAT, care conferă toleranță la
erbicidele pe bază de glufosinat de amoniu, proteinele Cry1Ac și Cry1Ab2, care conferă protecție împotriva
anumitor specii de dăunători din ordinul lepidopterelor. În procesul de modificare genetică, au mai fost utilizate, ca
markeri de selecție, gena uidA, care codifică proteina GUS, gena nptII, care conferă rezistență la kanamicină și
neomicină, și gena aadA, care conferă rezistență la spectinomicină și streptomicină.
(c) Etichetare:
1. În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul
(CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, „denumirea
organismului” este „bumbac”.
2. Mențiunea „nu este destinat cultivării” figurează pe eticheta și în documentele însoțitoare ale produselor care
conțin sau constau în bumbacul GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 indicat la litera (e), cu excepția
produselor și ingredientelor alimentare.
(d) Metoda de detecție:
1. Metodele de detecție bazate pe PCR cantitativă și specifică de eveniment pentru bumbacul GHB614 ×
LLCotton25 × MON 15985 sunt cele validate pentru evenimentele bumbacului modificat genetic BCS-GHØØ2-5,
ACS-GHØØ1-3 și MON-15985-7. Metodele de detecție au fost validate pentru ADN-ul genomic extras din
frunzele de bumbac BCS-GHØØ2-5, ACS-GHØØ1-3 și MON-15985-7.
2. Validate de laboratorul de referință al UE, înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, și publicate la
adresa http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx
3. Materiale de referință: AOCS 1108-A5 (pentru BCS-GHØØ2-5), AOCS 0306-E2 (pentru ACS-GHØØ1-3) și
AOCS 0804-D (MON-15985-7) sunt disponibile prin intermediul American Oil Chemists Society (AOCS) la adresa
https://www.aocs.org/crm
(e) Identificatorul unic:
BCS-GHØØ2-5 × ACS-GHØØ1-3 × MON-15985-7
(f) Informații necesare în temeiul anexei II la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția
privind diversitatea biologică:
[Mecanismul internațional de schimb de informații în domeniul biosecurității, număr ID de înregistrare: publicat în
registrul comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic la momentul notificării].
(g) Condiții sau restricții privind introducerea pe piață, utilizarea sau manipularea produselor:
Nu sunt necesare.
(h) Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului:
Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului în conformitate cu anexa VII la Directiva 2001/18/CE.
[Link: plan publicat în registrul comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic]
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(i) Cerințele de monitorizare după introducerea pe piață pentru utilizarea ca produs alimentar destinat
consumului uman
Nu sunt necesare.
Notă: linkurile către documentele relevante pot necesita modificări ulterioare. Aceste modificări vor fi puse la dispoziția
publicului prin actualizarea registrului comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic.
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1303 A COMISIEI
din 26 iulie 2019
de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din
porumb modificat genetic 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al
Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic
[notificată cu numărul C(2019) 5493]
(Numai textele în limbile neerlandeză și franceză sunt autentice)
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003
privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (1), în special articolul 7 alineatul (3) și articolul 19
alineatul (3),
întrucât:
(1)

La 7 aprilie 2011, Syngenta Crop Protection AG a transmis autorității naționale competente din Germania, prin
intermediul societății sale afiliate Syngenta Crop Protection NV/SA, o cerere, în conformitate cu articolele 5 și 17
din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, de introducere pe piață a produselor alimentare, a ingredientelor
alimentare și a hranei pentru animale care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic
5307 (denumită în continuare „cererea”). Cererea a vizat, de asemenea, introducerea pe piață a produselor care
conțin sau constau în porumb modificat genetic 5307 și care sunt destinate altor utilizări decât consumul uman
și animal, cu excepția cultivării.

(2)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (5) și cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003,
cererea a inclus informații și concluzii privind evaluarea riscurilor efectuată în conformitate cu principiile stabilite
în anexa II la Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), precum și informațiile solicitate
în baza anexelor III și IV la directiva respectivă. Cererea a cuprins și un plan de monitorizare a efectelor asupra
mediului, în conformitate cu anexa VII la Directiva 2001/18/CE.

(3)

La 5 mai 2015, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a emis
un aviz, în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 (3). Autoritatea nu a putut
ajunge la o concluzie generală privind porumbul 5307 din cauza unui studiu de toxicitate de 28 de zile vizând
proteina eCry3.1Ab considerat inadecvat.

(4)

La 8 decembrie 2016, solicitantul a pus la dispoziție un nou studiu de toxicitate de 28 de zile vizând proteina
eCry3.1Ab.

(5)

La 11 aprilie 2018, autoritatea a publicat un text care completează avizul ei științific (4), luând în considerare
studiul de toxicitate suplimentar. Autoritatea a ajuns la concluzia că porumbul 5307, astfel cum a fost evaluat în
avizul inițial și în studiul de toxicitate suplimentar, este la fel de sigur și de nutritiv ca omologul său convențional
în cadrul sferei de cuprindere a cererii.

(6)

În avizul emis, autoritatea a luat în considerare toate întrebările și îngrijorările exprimate de statele membre în
contextul consultării autorităților naționale competente, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (4) și la
articolul 18 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
(2) Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu
a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, p. 1).
(3) Grupul EFSA pentru OMG (Grupul EFSA pentru organismele modificate genetic), 2015. Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-DE2011-95) for the placing on the market of genetically modified maize 5307 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC)
No 1829/2003 from Syngenta Crop Protection AG. [Aviz științific privind cererea (EFSA-GMO-DE-2011-95) de introducere pe piață
a porumbului modificat genetic 5307 destinat utilizării în alimente și hrana pentru animale, importării și prelucrării, în temeiul Regula
mentului (CE) nr. 1829/2003, produs de Syngenta Crop Protection AG]. EFSA Journal 2015;13(5):4083, p. 29. https://doi.org/10.
2903/j.efsa.2015.4083
(4) Grupul EFSA pentru OMG (Grupul EFSA pentru organismele modificate genetic), 2018. Statement complementing the EFSA Scientific
Opinion on application (EFSA-GMO-DE-2011-95) for the placing on the market of genetically modified maize 5307 for food and feed uses, import
and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Syngenta Crop Protection AG taking into consideration an additional toxicological study.
[Declarație în completarea avizului științific privind cererea (EFSA-GMO-DE-2011-95) de introducere pe piață a porumbului modificat
genetic 5307 destinat utilizării în alimente și hrană pentru animale, importării și prelucrării în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 1829/2003, produs de Syngenta Crop Protection AG, luând în considerare un studiu toxicologic suplimentar]. EFSA Journal
2018;16(4):5233, p. 9. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5233

2.8.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 204/61

(7)

Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului, constând într-un
plan general de supraveghere prezentat de solicitant, a fost în conformitate cu utilizările prevăzute ale produselor.

(8)

Având în vedere concluziile de mai sus, introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt
fabricate din porumb modificat genetic 5307 pentru utilizările menționate în cerere ar trebui să fie autorizată.

(9)

Ar trebui alocat un identificator unic porumbului modificat genetic 5307, în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 65/2004 al Comisiei (5).

(10)

Din avizul autorității reiese că pentru produsele care fac obiectul prezentei decizii nu este necesară nicio altă
cerință specifică de etichetare în afara celor prevăzute la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2)
din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003
al Parlamentului European și al Consiliului (6). Cu toate acestea, pentru a se asigura utilizarea respectivelor
produse în limitele autorizației acordate prin prezenta decizie, etichetarea produselor care conțin sau constau în
porumbul modificat genetic 5307, cu excepția alimentelor, ar trebui să includă o indicație clară care să specifice
că produsele în cauză nu sunt destinate cultivării.

(11)

Pentru a lua în considerare punerea în aplicare și rezultatele activităților stabilite în planul de monitorizare
a efectelor asupra mediului, titularul autorizației ar trebui să prezinte rapoarte anuale în conformitate cu cerințele
privind formularele standard de raportare prevăzute în Decizia 2009/770/CE a Comisiei (7).

(12)

Avizul autorității nu justifică impunerea unor condiții sau restricții specifice pentru introducerea pe piață, pentru
utilizare și manipulare și nici a unor cerințe de monitorizare după introducerea pe piață în ceea ce privește
consumul produselor alimentare și al hranei pentru animale, sau pentru protejarea anumitor ecosisteme/a mediului
sau a anumitor zone geografice, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (5) litera (e) și la articolul 18
alineatul (5) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(13)

Toate informațiile relevante privind autorizarea produselor ar trebui introduse în registrul comunitar al
produselor alimentare și furajelor modificate genetic menționat la articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1829/2003.

(14)

Prezenta decizie trebuie notificată, prin intermediul Mecanismului internațional de schimb de informații în
domeniul biosecurității, părților semnatare ale Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția
privind diversitatea biologică, în temeiul articolului 9 alineatul (1) și al articolului 15 alineatul (2) litera (c) din
Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

(15)

Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale nu a emis un aviz în
termenul stabilit de președintele său. Prezentul act de punere în aplicare a fost considerat necesar, iar președintele
l-a transmis comitetului de apel în vederea unor deliberări suplimentare. Comitetul de apel nu a emis un aviz,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Organismul modificat genetic și identificatorul unic
Identificatorul unic SYN-Ø53Ø7-1 se alocă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 65/2004, porumbului modificat
genetic (Zea mays L.) 5307, astfel cum se specifică la litera (b) din anexa la prezenta decizie.
(5) Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de stabilire a unui sistem de elaborare și alocare a unor identificatori
unici pentru organismele modificate genetic (JO L 10, 16.1.2004, p. 5).
(6) Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea
organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate
genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE (JO L 268, 18.10.2003, p. 24).
(7) Decizia 2009/770/CE a Comisiei din 13 octombrie 2009 de stabilire a formularelor standard de raportare pentru prezentarea
rezultatelor monitorizării privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, ca produse sau ca și componente
ale produselor, în vederea introducerii pe piață, în temeiul Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 275,
21.10.2009, p. 9).
(8) Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2003 privind deplasările transfrontaliere de
organisme modificate genetic (JO L 287, 5.11.2003, p. 1).
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Articolul 2
Autorizare
Următoarele produse sunt autorizate în sensul articolului 4 alineatul (2) și al articolului 16 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, în conformitate cu condițiile stabilite în prezenta decizie:
(a) alimente și ingrediente alimentare care conțin, constau în sau sunt produse din porumb SYN-Ø53Ø7-1;
(b) hrană pentru animale care conține, care constă în sau care este fabricată din porumb SYN-Ø53Ø7-1;
(c) produse care conțin sau care constau din porumb SYN-Ø53Ø7-1, destinate altor utilizări decât cele prevăzute la
prezentul articol literele (a) și (b), cu excepția cultivării.
Articolul 3
Etichetare
(1) În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolele 13 alineatul (1) și 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1829/2003 și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, „denumirea organismului” este
„porumb”.
(2) Mențiunea „nu este destinat cultivării” figurează pe eticheta și în documentele însoțitoare ale produselor care
conțin sau constau din porumb SYN-Ø53Ø7-1, cu excepția produselor menționate la articolul 2 litera (a).

Articolul 4
Metoda de detecție
Pentru detectarea porumbului SYN-Ø53Ø7-1 se aplică metoda menționată la litera (d) din anexă.

Articolul 5
Monitorizarea efectelor asupra mediului
(1) Titularul autorizației asigură faptul că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului, astfel cum este
menționat la litera (h) din anexă, se instituie și se pune în aplicare.
(2) Titularul autorizației transmite Comisiei rapoarte anuale cu privire la implementarea și la rezultatele activităților
menționate în planul de monitorizare, în conformitate cu Decizia 2009/770/CE.

Articolul 6
Registrul comunitar
Informațiile din anexa la prezenta decizie se introduc în registrul comunitar al produselor alimentare și furajelor
modificate genetic, astfel cum este menționat la articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Articolul 7
Titularul autorizației
Titularul autorizației este societatea comercială Syngenta Crop Protection AG, Elveția, reprezentată de Syngenta Crop
Protection NV/SA, Belgia.

Articolul 8
Valabilitate
Prezenta decizie se aplică timp de 10 ani de la data notificării.
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Articolul 9
Destinatar
Prezenta decizie se adresează societății Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgia.

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

Membru al Comisiei
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ANEXĂ

(a) Solicitantul și titularul autorizației:
Denumire: Syngenta Crop Protection AG
Adresă:

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Elveția

Reprezentată de Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgia.
(b) Desemnarea și specificațiile produselor:
1. alimente care conțin, care constau în sau care sunt fabricate din porumb SYN-Ø53Ø7-1;
2. hrană pentru animale care conține, care constă în sau care este fabricată din porumb SYN-Ø53Ø7-1;
3. produse care conțin sau care constau în porumb SYN-Ø53Ø7-1, pentru orice alte utilizări decât cele prevăzute la
punctele 1 și 2, cu excepția cultivării.
Porumbul modificat genetic SYN-Ø53Ø7-1, astfel cum este descris în cerere, exprimă proteina eCry3.1Ab, care
conferă rezistență împotriva anumitor specii de dăunători din ordinul coleopterelor, precum și proteina PMI, care
a fost utilizată ca marker de selecție.
(c) Etichetarea:
1. În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003,
„denumirea organismului” este „porumb”.
2. Mențiunea „nu este destinat cultivării” figurează pe eticheta și în documentele însoțitoare ale produselor care
conțin sau constau în porumb SYN-Ø53Ø7-1, cu excepția produselor menționate la articolul 2 litera (a).
(d) Metoda de detecție:
1. Metoda bazată pe PCR cantitativă în timp real specifică de eveniment pentru detectarea porumbului modificat
genetic SYN-Ø53Ø7-1.
2. Validată de laboratorul de referință al UE înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, publicată la
adresa
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx
3. Materialul de referință: AOCS 0411-C și AOCS 0411-D sunt disponibile prin intermediul American Oil Chemists
Society la adresa https://www.aocs.org/crm
(e) Identificatorul unic:
SYN-Ø53Ø7-1
(f) Informațiile necesare în temeiul anexei II la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția
privind diversitatea biologică
[Mecanismul internațional de schimb de informații în domeniul biosecurității, număr de identificare cu care a fost
înregistrat: publicat în registrul comunitar al alimentelor modificate genetic și al furajelor modificate genetic la momentul
notificării].
(g) Condițiile sau restricțiile privind introducerea pe piață, utilizarea sau manipularea produselor:
Nu sunt necesare.
(h) Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului:
Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului în conformitate cu anexa VII la Directiva 2001/18/CE.
[Link: plan publicat în registrul alimentelor și furajelor modificate genetic]
(i) Cerințele de monitorizare ulterioară introducerii pe piață pentru utilizarea ca aliment destinat consumului
uman:
Nu sunt necesare.
Notă: Linkurile către documentele relevante pot necesita modificări ulterioare. Modificările respective vor fi puse la
dispoziția publicului prin actualizarea registrului alimentelor și furajelor modificate genetic.
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1304 A COMISIEI
din 26 iulie 2019
de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din
porumb modificat genetic 4114 (DP-ØØ4114-3), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al
Parlamentului European și al Consiliului
[notificată cu numărul C(2019) 5491]
(Numai textele în limbile neerlandeză și franceză sunt autentice)
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003
privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (1), în special articolul 7 alineatul (3) și articolul 19
alineatul (3),
întrucât:
(1)

La 27 noiembrie 2014, Pioneer Overseas Corporation, în numele Pioneer Hi-Bred International Inc., Statele Unite
ale Americii, a prezentat autorității naționale competente din Țările de Jos o cerere în conformitate cu articolele 5
și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 (denumită în continuare „cererea”). Cererea s-a referit la introducerea
pe piață a produselor alimentare, a ingredientelor alimentare și a furajelor care conțin, constau în sau sunt
fabricate din porumb modificat genetic 4114. Cererea a vizat, de asemenea, introducerea pe piață a produselor
care conțin sau constau în porumb modificat genetic 4114 destinate altor utilizări decât consumul uman și
animal, cu excepția cultivării.

(2)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (5) și cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003,
cererea a inclus informații și concluzii privind evaluarea riscurilor efectuată în conformitate cu principiile stabilite
în anexa II la Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2). Aceasta a inclus, de asemenea,
informațiile necesare în temeiul anexelor III și IV la directiva respectivă și un plan de monitorizare a efectelor
asupra mediului în conformitate cu anexa VII la directiva respectivă.

(3)

La 24 mai 2018, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”)
a emis un aviz favorabil în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 (3). Aceasta
a concluzionat că porumbul modificat genetic 4114, astfel cum este descris în cerere, este la fel de sigur ca
organismul (organismele) nemodificat(e) genetic pentru comparare și ca soiurile de porumb de referință
nemodificate genetic testate, în ceea ce privește efectele potențiale asupra sănătății umane și animale și asupra
mediului.

(4)

În avizul emis, autoritatea a luat în considerare toate întrebările și preocupările exprimate de statele membre în
contextul consultării autorităților naționale competente, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (4) și la
articolul 18 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(5)

Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului, constând într-un
plan general de supraveghere prezentat de solicitant, este în conformitate cu utilizările prevăzute ale produselor.

(6)

Având în vedere considerațiile de mai sus, introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt
fabricate din porumb modificat genetic 4114 ar trebui să fie autorizată pentru utilizările menționate în cerere.

(7)

Ar trebui alocat un identificator unic porumbului modificat genetic 4114, în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 65/2004 al Comisiei (4).

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
(2) Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu
a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, p. 1).
(3) Grupul EFSA pentru OMG (Grupul EFSA pentru organismele modificate genetic), 2018. Scientific Opinion on the assessment of genetically
modified maize 4114 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2014-123) [Aviz științific
privind evaluarea porumbului modificat genetic 4114 pentru utilizare ca produs alimentar sau ca furaj în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 1829/2003] (cererea EFSA-GMO-NL-2014-123). EFSA Journal 2018; 16(5):5280, 25 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5280
(4) Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de stabilire a unui sistem de elaborare și alocare a unor identificatori
unici pentru organismele modificate genetic (JO L 10, 16.1.2004, p. 5).
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(8)

Din avizul autorității reiese că pentru produsele care fac obiectul prezentei decizii nu este necesară nicio altă
cerință specifică de etichetare în afara celor prevăzute la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2)
din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003
al Parlamentului European și al Consiliului (5). Cu toate acestea, pentru a se asigura faptul că utilizarea respec
tivelor produse rămâne în limitele autorizației acordate prin prezenta decizie, etichetarea produselor care conțin
sau constau în porumb modificat genetic 4114, cu excepția produselor alimentare și a ingredientelor alimentare,
ar trebui să conțină o indicație clară care să precizeze că acestea nu sunt destinate cultivării.

(9)

Pentru a lua în considerare punerea în aplicare și rezultatele activităților stabilite în planul de monitorizare
a efectelor asupra mediului, titularul autorizației ar trebui să prezinte rapoarte anuale, elaborate în conformitate
cu cerințele privind formularele standard de raportare prevăzute în Decizia 2009/770/CE a Comisiei (6).

(10)

Avizul autorității nu justifică impunerea unor condiții sau restricții specifice pentru introducerea pe piață, pentru
utilizare și manipulare și nici a unor cerințe de monitorizare după introducerea pe piață în ceea ce privește
consumul produselor alimentare și al hranei pentru animale, sau pentru protejarea anumitor ecosisteme/a mediului
sau a anumitor zone geografice, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (5) litera (e) și la articolul 18
alineatul (5) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(11)

Toate informațiile relevante privind autorizarea produselor ar trebui introduse în registrul comunitar al
produselor alimentare și al furajelor modificate genetic menționat la articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul
(CE) nr. 1829/2003.

(12)

Prezenta decizie trebuie notificată, prin intermediul Mecanismului internațional de schimb de informații în
domeniul biosecurității, părților semnatare ale Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția
privind diversitatea biologică, în temeiul articolului 9 alineatul (1) și al articolului 15 alineatul (2) litera (c) din
Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

(13)

Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale nu a emis un aviz în
termenul stabilit de președinte. Prezentul act de punere în aplicare a fost considerat necesar, iar președintele l-a
transmis comitetului de apel în vederea unor deliberări suplimentare. Comitetul de apel nu a emis un aviz,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Organismul modificat genetic și identificatorul unic
Identificatorul unic DP-ØØ4114-3 se alocă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 65/2004, porumbului modificat
genetic (Zea mays L.) 4114, astfel cum este menționat la litera (b) din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2
Autorizare
Următoarele produse sunt autorizate în sensul articolului 4 alineatul (2) și al articolului 16 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, în conformitate cu condițiile stabilite în prezenta decizie:
(a) produse alimentare și ingrediente alimentare care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic
4114;
(b) furaje care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 4114;
(c) produse care conțin sau constau în porumb modificat genetic 4114, pentru alte utilizări decât cele prevăzute la
literele (a) și (b), cu excepția cultivării.
(5) Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea
organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate
genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE (JO L 268, 18.10.2003, p. 24).
(6) Decizia 2009/770/CE a Comisiei din 13 octombrie 2009 de stabilire a formularelor standard de raportare pentru prezentarea
rezultatelor monitorizării privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, ca produse sau ca și componente
ale produselor, în vederea introducerii pe piață, în temeiul Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 275,
21.10.2009, p. 9).
(7) Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2003 privind deplasările transfrontaliere de
organisme modificate genetic (JO L 287, 5.11.2003, p. 1).
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Articolul 3
Etichetare
(1) În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, „numele
organismului” este „porumb”.
(2) Mențiunea „nu este destinat cultivării” figurează pe eticheta și în documentele însoțitoare ale produselor care
conțin sau constau în porumb modificat genetic 4114, cu excepția produselor alimentare și a ingredientelor alimentare.
Articolul 4
Metoda de detecție
Metoda menționată la litera (d) din anexă se aplică pentru detectarea porumbului modificat genetic 4114.
Articolul 5
Monitorizarea efectelor asupra mediului
(1) Titularul autorizației asigură faptul că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului, astfel cum este
prezentat la litera (h) din anexă, este în vigoare și este pus în aplicare.
(2) Titularul autorizației transmite Comisiei rapoarte anuale cu privire la punerea în aplicare și la rezultatele activi
tăților menționate în planul de monitorizare, în conformitate cu Decizia 2009/770/CE.
Articolul 6
Registrul comunitar
Informațiile din anexa la prezenta decizie se introduc în registrul comunitar al produselor alimentare și al furajelor
modificate genetic, astfel cum se menționează la articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.
Articolul 7
Titularul autorizației
Titularul autorizației este Pioneer Hi-Bred International, Inc., Statele Unite, reprezentat de Pioneer Overseas Corporation,
Belgia.
Articolul 8
Valabilitate
Prezenta decizie se aplică timp de 10 ani de la data notificării.
Articolul 9
Destinatar
Prezenta decizie se adresează Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles, Belgia.

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

Membru al Comisiei
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ANEXĂ

(a) Solicitantul și titularul autorizației:
Denumire: Pioneer Hi-Bred International, Inc.
Adresă:

7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014, Statele Unite

Reprezentat de: Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts, 44, 1040 Bruxelles, Belgia.
(b) Denumirea și specificațiile produselor:
1. produse alimentare și ingrediente alimentare care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat
genetic 4114;
2. furaje care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 4114;
3. produse care conțin sau constau în porumb modificat genetic 4114, pentru alte utilizări decât cele prevăzute la
punctele 1 și 2, cu excepția cultivării.
Porumbul modificat genetic 4114 exprimă proteinele Cry1F (versiunea trunchiată), Cry34Ab1 și Cry35Ab1, care
oferă protecție împotriva unor specii de dăunători din ordinul lepidopterelor și coleopterelor, precum și proteina
PAT, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glufosinat de amoniu.
(c) Etichetare:
1. În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003,
„numele organismului” este „porumb”.
2. Mențiunea „nu este destinat cultivării” figurează pe eticheta și în documentele însoțitoare ale produselor care
conțin sau constau în porumb modificat genetic 4114, cu excepția produselor menționate la litera (b) punctul 1
din prezenta anexă.
(d) Metoda de detecție:
1. Metoda bazată pe PCR cantitativă în timp real specifică evenimentului pentru detectarea porumbului modificat
genetic DP-ØØ4114-3.
2. Validată de laboratorul de referință al UE, înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și publicată la
adresa http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx
3. Materialul de referință: ERM®-BF439 este accesibil prin intermediul Centrului Comun de Cercetare (JRC) al
Comisiei Europene la adresa https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/
(e) Identificatorul unic:
DP-ØØ4114-3
(f) Informațiile necesare în temeiul anexei II la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția
privind diversitatea biologică:
[Mecanismul internațional de schimb de informații în domeniul biosecurității, număr ID de înregistrare: publicat în
registrul comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic la momentul notificării].
(g) Condiții sau restricții privind introducerea pe piață, utilizarea sau manipularea produselor:
Nu sunt necesare.
(h) Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului:
Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului în conformitate cu anexa VII la Directiva 2001/18/CE.
[Link: plan publicat în registrul produselor alimentare și al furajelor modificate genetic]
(i) Cerințe de monitorizare după introducerea pe piață pentru utilizarea ca produs alimentar destinat
consumului uman:
Nu sunt necesare.
Notă: linkurile către documentele relevante pot necesita modificări ulterioare. Modificările respective vor fi puse la
dispoziția publicului prin actualizarea registrului produselor alimentare și al furajelor modificate genetic.
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1305 A COMISIEI
din 26 iulie 2019
de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din
porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 și subcombinațiile Bt11 × MIR162 ×
1507, MIR162 × 1507 × GA21 și MIR162 × 1507, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al
Parlamentului European și al Consiliului
[notificată cu numărul C(2019) 5502]
(Numai textele în limbile neerlandeză și franceză sunt autentice)
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003
privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (1), în special articolul 7 alineatul (3) și articolul 19
alineatul (3),
întrucât:
(1)

La 10 august 2010, Syngenta Crop Protection AG a transmis autorității naționale competente din Germania, prin
intermediul societății sale afiliate Syngenta Crop Protection NV/SA, o cerere, în conformitate cu articolele 5 și 17
din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, de introducere pe piață a produselor alimentare, a ingredientelor
alimentare și a hranei pentru animale care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic
Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (denumită în continuare „cererea”). Cererea a vizat, de asemenea, introducerea
pe piață a produselor care conțin sau constau în porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 și
care sunt destinate altor utilizări decât consumul uman și animal, cu excepția cultivării.

(2)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (5) și cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003,
cererea a inclus informații și concluzii privind evaluarea riscurilor efectuată în conformitate cu principiile stabilite
în anexa II la Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), precum și informațiile solicitate
în baza anexelor III și IV la directiva respectivă. Cererea a cuprins și un plan de monitorizare a efectelor asupra
mediului, în conformitate cu anexa VII la Directiva 2001/18/CE.

(3)

La 30 iulie 2013, Syngenta a extins obiectul cererii la toate cele zece subcombinații de evenimente unice de
transformare care constituie porumbul Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21.

(4)

La 31 martie 2016, Syngenta a actualizat obiectul cererii pentru a exclude subcombinațiile care făceau obiectul
altor cereri: Bt11 × MIR162 × GA21, Bt11 × MIR162, Bt11 × GA21 și MIR162 × GA21, autorizate prin Decizia
de punere în aplicare (UE) 2016/1685 a Comisiei (3) și subcombinațiile Bt11 × 1507 × GA21, Bt11 × 1507 și
1507 × GA21, autorizate prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1209 a Comisiei (4). Prin urmare, obiectul
cererii cuprinde subcombinațiile Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 și MIR162 × 1507.

(5)

La 11 iulie 2018, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”)
a emis un aviz favorabil în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 (5).

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
(2) Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu
a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, p. 1).
(3) Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1685 a Comisiei din 16 septembrie 2016 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care
conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și din soiuri de porumb modificat
genetic obținut din combinarea a două sau trei dintre evenimentele Bt11, MIR162, MIR604 și GA21 și de abrogare a Deciziilor
2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE și 2011/894/UE (JO L 254, 20.9.2016, p. 22).
(4) Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1209 a Comisiei din 4 iulie 2017 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin,
constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și din porumb modificat genetic
obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și GA21, în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO L 173,
6.7.2017, p. 28).
(5) Grupul EFSA pentru OMG (Grupul EFSA pentru organismele modificate genetic), 2018. Scientific opinion on the assessment of genetically
modified maize Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21 and three subcombinations independently of their origin, for food and feed uses under Regulation
(EC) No 1829/2003 [Aviz științific privind evaluarea porumbului modificat genetic Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21 și a trei subcom
binații, indiferent de originea lor, pentru utilizările ca alimente și hrană pentru animale, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003]
(cererea EFSA-GMO-DE-2010-86). EFSA Journal 2018;16(7):5309.
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Autoritatea a concluzionat că porumbul modificat genetic Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21, astfel cum este
descris în cerere, este la fel de sigur și de nutritiv ca porumbul nemodificat genetic comparator în contextul
obiectului cererii. În ceea ce privește cele trei subcombinații din obiectul cererii, autoritatea a concluzionat că este
de așteptat ca ele să fie la fel de sigure ca evenimentele uniceBt11, MIR162, 1507 și GA21, ca subcombinațiile
evaluate anterior și ca porumbul cu acumularea a patru evenimente Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21.
(6)

În avizul emis, autoritatea a luat în considerare întrebările și preocupările exprimate de statele membre în
contextul consultării autorităților naționale competente, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (4) și la
articolul 18 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(7)

Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului transmis de
solicitant, constând într-un plan de supraveghere generală, este în concordanță cu utilizările preconizate ale
produselor.

(8)

Având în vedere respectivele concluzii, introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt
fabricate din porumbul modificat genetic Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 și a celor trei subcombinații de
porumb Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 și MIR162 × 1507 ar trebui să fie autorizată pentru
utilizările menționate în cerere.

(9)

Ar trebui alocat un identificator unic fiecărui organism modificat genetic care face obiectul prezentei decizii, în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei (6).

(10)

Din avizul autorității reiese că pentru produsele care fac obiectul prezentei decizii nu este necesară nicio altă
cerință specifică de etichetare în afara celor prevăzute la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2)
din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003
al Parlamentului European și al Consiliului (7). Cu toate acestea, pentru a se asigura că utilizarea produselor în
cauză rămâne în limitele autorizației acordate prin prezenta decizie, etichetarea produselor respective, cu excepția
alimentelor, ar trebui să conțină o mențiune clară potrivit căreia produsele în cauză nu sunt destinate cultivării.

(11)

Pentru a lua în considerare punerea în aplicare și rezultatele activităților stabilite în planul de monitorizare
a efectelor asupra mediului, titularul autorizației ar trebui să prezinte rapoarte anuale, elaborate în conformitate
cu cerințele privind formularele standard de raportare prevăzute în Decizia 2009/770/CE a Comisiei (8).

(12)

Avizul autorității nu justifică impunerea unor condiții sau restricții specifice pentru introducerea pe piață, pentru
utilizare și manipulare și nici a unor cerințe de monitorizare după introducerea pe piață în ceea ce privește
consumul produselor alimentare și al hranei pentru animale, sau pentru protejarea anumitor ecosisteme/a mediului
sau a anumitor zone geografice, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (5) litera (e) și la articolul 18
alineatul (5) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(13)

Toate informațiile relevante privind autorizarea produselor ar trebui introduse în registrul comunitar al
produselor alimentare și furajelor modificate genetic menționat la articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1829/2003.

(14)

Prezenta decizie trebuie notificată, prin intermediul Mecanismului internațional de schimb de informații în
domeniul biosecurității, părților semnatare ale Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția
privind diversitatea biologică, în temeiul articolului 9 alineatul (1) și al articolului 15 alineatul (2) litera (c) din
Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (9).

(15)

Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale nu a emis un aviz în
termenul stabilit de președinte. Prezentul act de punere în aplicare a fost considerat necesar, iar președintele l-a
transmis comitetului de apel în vederea unor deliberări suplimentare. Comitetul de apel nu a emis un aviz,

(6) Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de stabilire a unui sistem de elaborare și alocare a unor identificatori
unici pentru organismele modificate genetic (JO L 10, 16.1.2004, p. 5).
(7) Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea
organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate
genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE (JO L 268, 18.10.2003, p. 24).
(8) Decizia 2009/770/CE a Comisiei din 13 octombrie 2009 de stabilire a formularelor standard de raportare pentru prezentarea
rezultatelor monitorizării privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, ca produse sau ca și componente
ale produselor, în vederea introducerii pe piață, în temeiul Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 275,
21.10.2009, p. 9).
(9) Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2003 privind deplasările transfrontaliere de
organisme modificate genetic (JO L 287, 5.11.2003, p. 1).
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Organismele modificate genetic și identificatorii unici
Se alocă următorii identificatori unici, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 65/2004, porumbului modificat genetic,
astfel cum se specifică la litera (b) din anexa la prezenta decizie.
(a) identificatorul unic SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 pentru porumbul modificat
genetic (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21;
(b) identificatorul unic SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 pentru porumbul modificat genetic (Zea
mays L.) Bt11 × MIR162 × 1507;
(c) identificatorul unic SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 pentru porumbul modificat genetic (Zea mays
L.) MIR162 × 1507 × GA21;
(d) identificatorul unic SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 pentru porumbul modificat genetic (Zea mays L.) MIR162 ×
1507.
Articolul 2
Autorizare
Se autorizează următoarele produse în scopul respectării dispozițiilor de la articolul 4 alineatul (2) și articolul 16
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 în conformitate cu condițiile stabilite în prezenta decizie:
(a) produsele și ingredientele alimentare care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic
menționat la articolul 1;
(b) hrana pentru animale care conține, constă în sau este fabricată din porumbul modificat genetic menționat la
articolul 1;
(c) produse care conțin sau care constau în porumbul modificat genetic menționat la articolul 1 pentru alte utilizări
decât cele prevăzute la punctele (a) și (b), cu excepția cultivării.
Articolul 3
Etichetare
(1) În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, „numele
organismului” este „porumb”.
(2) Mențiunea „nu este destinat cultivării” figurează pe eticheta și în documentele însoțitoare ale produselor care
conțin sau constau în porumbul modificat genetic menționat la articolul 1, cu excepția produselor menționate la
articolul 2 litera (a).
Articolul 4
Metoda de detecție
Metoda prevăzută la litera (d) din anexă se aplică pentru detectarea porumbului modificat genetic menționat la
articolul 1.
Articolul 5
Monitorizarea efectelor asupra mediului
(1) Titularul autorizației asigură faptul că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului, astfel cum este
prezentat la litera (h) din anexă, este în vigoare și este pus în aplicare.
(2) Titularul autorizației transmite Comisiei rapoarte anuale cu privire la implementarea și la rezultatele activităților
menționate în planul de monitorizare, în conformitate cu Decizia 2009/770/CE.
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Articolul 6
Registrul comunitar
Informațiile din anexa la prezenta decizie se introduc în registrul comunitar al produselor alimentare și furajelor
modificate genetic, astfel cum se menționează la articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.
Articolul 7
Titularul autorizației
Titularul autorizației este societatea comercială Syngenta Crop Protection AG, Elveția, reprezentată de Syngenta Crop
Protection NV/SA, Belgia.
Articolul 8
Valabilitate
Prezenta decizie se aplică timp de 10 ani de la data notificării.
Articolul 9
Destinatar
Prezenta decizie se adresează societății Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise, 489, 1050 Bruxelles, Belgia.

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

Membru al Comisiei
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ANEXĂ

(a) Solicitantul și titularul autorizației:
Denumire: Syngenta Crop Protection AG
Adresă:

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Elveția

Reprezentată de Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgia.
(b) Denumirea și specificațiile produselor:
1. produse și ingrediente alimentare care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic (Zea
mays L.) menționat la litera (e);
2. hrană pentru animale care conține, constă în sau este fabricată din porumbul modificat genetic (Zea mays L.)
menționat la litera (e);
3. produse care conțin sau care constau în porumbul modificat genetic menționat la litera (e) pentru alte utilizări
decât cele prevăzute la punctele 1 și 2, cu excepția cultivării.
Porumbul modificat genetic SYN-BTØ11-1 exprimă proteina Cry1Ab, care conferă protecție împotriva anumitor
specii de dăunători din ordinul lepidopterelor, precum și proteina PAT, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de
glufosinat de amoniu.
Porumbul modificat genetic SYN-IR162-4 exprimă proteina Vip3Aa20, care conferă protecție împotriva anumitor
specii de dăunători din ordinul lepidopterelor, precum și proteina PMI, care a fost utilizată ca marcator de selecție.
Porumbul modificat genetic DAS-Ø15Ø7-1 exprimă proteina Cry1F, care conferă protecție împotriva anumitor
specii de dăunători din ordinul lepidopterelor, precum și proteina PAT, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de
glufosinat de amoniu.
Porumbul modificat genetic MON-ØØØ21-9 exprimă proteina mEPSPS, care conferă toleranță la erbicidele pe bază
de glifosat.
(c) Etichetare:
1. În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003,
„denumirea organismului” este „porumb”.
2. Mențiunea „nu este destinat cultivării” figurează pe eticheta și în documentele însoțitoare ale produselor care
conțin sau constau în soiurile de porumb specificate la litera (e), cu excepția produselor menționate la litera (b)
punctul 1 din prezenta anexă.
(d) Metoda de detecție:
1. Metodele de detecție bazate pe PCR cantitativă și specifică de eveniment pentru porumbul Bt11 × MIR162 ×
1507 × GA21 sunt cele validate pentru evenimentele porumbului modificat genetic SYN-BTØ11-1, SYN-IR1624, DAS-Ø15Ø7-1 și MON-ØØØ21-9.
2. Validate de laboratorul de referință al UE, înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, și publicate la
adresa
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx
3. Materiale de referință: ERM®-BF412 (pentru SYN-BTØ11-1) și ERM®-BF418 (pentru DAS-Ø15Ø7-1) sunt
disponibile prin intermediul Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene la adresa https://ec.europa.
eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/, iar AOCS 1208-A și AOCS 0407-A (pentru SYN-IR162-4), AOCS 0407A și AOCS 0407-B (pentru MON-ØØØ21-9) sunt disponibile prin intermediul Societății Americane a Petrochi
miștilor (American Oil Chemists Society) la adresa https://www.aocs.org/crm#maize
(e) Identificatorii unici:
SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9;
SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1;
SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9;
SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1.

L 204/74

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

2.8.2019

(f) Informațiile necesare în temeiul anexei II la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția
privind diversitatea biologică:
[Mecanismul internațional de schimb de informații în domeniul biosecurității, număr ID de înregistrare: publicat în
registrul comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic la momentul notificării].
(g) Condiții sau restricții privind introducerea pe piață, utilizarea sau manipularea produselor:
Nu sunt necesare.
(h) Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului:
Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului în conformitate cu anexa VII la Directiva 2001/18/CE.
[Link: plan publicat în registrul comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic]
(i) Cerințele de monitorizare după introducerea pe piață pentru utilizarea ca produs alimentar destinat
consumului uman
Nu sunt necesare.
Notă: linkurile către documentele relevante pot necesita modificări ulterioare. Aceste modificări vor fi puse la dispoziția
publicului prin actualizarea registrului comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic.
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1306 A COMISIEI
din 26 iulie 2019
de reînnoire a autorizației de introducere pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt
fabricate din porumbul modificat genetic 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
[notificată cu numărul C(2019) 5503]
(Numai textele în limbile neerlandeză și franceză sunt autentice)
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003
privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (1), în special articolul 11 alineatul (3) și articolul 23
alineatul (3),
întrucât:
(1)

Decizia 2007/703/CE a Comisiei (2) a autorizat introducerea pe piață a produselor alimentare și a furajelor care
conțin, constau în sau fabricate din porumb modificat genetic 1507×NK603 (denumit în continuare „porumb
1507×NK603”). Domeniul de aplicare al autorizației acoperă, de asemenea, introducerea pe piață a produselor,
altele decât produsele alimentare și furajele, care conțin sau constau în porumb 1507×NK603, pentru aceleași
utilizări ca orice alt soi de porumb, cu excepția cultivării.

(2)

La 20 octombrie 2016, Pioneer Overseas Corporation, în numele Pioneer Hi-Bred International, Inc., și Dow
AgroSciences Europe, în numele Dow AgroSciences LLC, au prezentat împreună Comisiei, în conformitate cu
articolele 11 și 23 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, o cerere de reînnoire a respectivei autorizații.

(3)

La 25 iulie 2018, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”)
a emis un aviz favorabil (3) în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.
Autoritatea a concluzionat că cererea de reînnoire nu conținea elemente de probă pentru noi pericole, expuneri
modificate sau incertitudini științifice care ar modifica concluziile evaluării inițiale a riscurilor asociate
porumbului 1507×NK603 adoptate de autoritate în 2006 (4).

(4)

În avizul său din 25 iulie 2018, autoritatea a luat în considerare toate întrebările și preocupările exprimate de
statele membre în contextul consultării autorităților naționale competente, astfel cum se prevede la articolul 6
alineatul (4) și la articolul 18 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(5)

Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului, constând într-un
plan general de supraveghere, prezentat de solicitanți, este în conformitate cu utilizările prevăzute ale produselor.

(6)

Având în vedere concluziile respective, autorizația de introducere pe piață a produselor alimentare și a furajelor
care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 1507×NK603 și a produselor care
constau în acest porumb sau care conțin acest porumb și care sunt destinate altor utilizări decât ca produse
alimentare sau furaje, cu excepția cultivării, ar trebui să fie reînnoită.

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
(2) Decizia 2007/703/CE a Comisiei din 24 octombrie 2007 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse
sau fabricate din porumb modificat genetic 1507×NK603 (DAS-Ø15Ø7-1×MON-ØØ6Ø3-6) în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 285, 31.10.2007, p. 47).
(3) Grupul științific pentru OMG al EFSA, 2018. Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize 1507×NK603 for renewal of
authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-008) [Aviz științific privind evaluarea porumbului
modificat genetic 1507×NK603 în vederea reînnoirii autorizației în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003] (cererea EFSA-GMORX-008). EFSA Journal 2018;16(7): 5347.
(4) Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an application (Reference EFSA-GMO-UK-2004-05) for the placing on the
market of insect-protected and glufosinate and glyphosate-tolerant genetically modified maize 1507×NK603, for food and feed uses, import and
processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Pioneer Hi-Bred and Mycogen Seeds [Aviz al Grupului științific pentru organisme
modificate genetic privind o cerere (Referința EFSA-GMO-UK-2004-05) de introducere pe piață a porumbului modificat genetic
1507×NK603 protejat împotriva insectelor, tolerant la glufosinat și la glifosat, pentru utilizare în produse alimentare și furaje, pentru
import și pentru prelucrare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, transmisă de Pioneer Hi-Bred și de Mycogen Seeds]. The
EFSA Journal 2006;4(5): 355.
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(7)

Prin scrisoarea din 13 septembrie 2018, Dow AgroSciences Europe a solicitat Comisiei, în contextul retragerii
Regatului Unit din Uniunea Europeană, ca reprezentantul în Uniune al Dow AgroSciences LLC, Statele Unite ale
Americii, să fie Dow AgroSciences Distribution S.A.S., cu sediul în Franța. Prin scrisoarea din 7 septembrie 2018,
Dow AgroSciences Distribution S.A.S și-a confirmat acordul.

(8)

Prin scrisoarea din 12 octombrie 2018, Dow AgroSciences LLC și-a confirmat, de asemenea, acordul de a fi
reprezentat de Dow AgroSciences Distribution S.A.S. și a precizat că Mycogen Seeds este o filială a Dow
AgroSciences LLC.

(9)

Porumbului modificat genetic 1507×NK603 i-a fost alocat un identificator unic, în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 65/2004 al Comisiei (5), în contextul autorizării sale inițiale. Respectivul identificator unic ar trebui
utilizat în continuare.

(10)

Din avizul autorității reiese că, pentru produsele care fac obiectul prezentei decizii, nu este necesară nicio altă
cerință specifică de etichetare în afara celor prevăzute la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2)
din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003
al Parlamentului European și al Consiliului (6). Cu toate acestea, pentru a se asigura faptul că utilizarea produselor
care conțin sau constau în porumb 1507×NK603 rămâne în limitele autorizației acordate prin prezenta decizie,
etichetarea produselor respective, cu excepția produselor alimentare, ar trebui să conțină o indicație clară din care
să reiasă că nu sunt destinate cultivării.

(11)

Titularii autorizației ar trebui să transmită rapoarte anuale comune cu privire la punerea în aplicare și la
rezultatele activităților stabilite în planul de monitorizare. Rezultatele respective ar trebui să fie prezentate în
conformitate cu cerințele prevăzute în Decizia 2009/770/CE a Comisiei (7).

(12)

Avizul autorității nu justifică impunerea unor condiții sau restricții specifice pentru introducerea pe piață, pentru
utilizare și manipulare, inclusiv a unor cerințe de monitorizare după introducerea pe piață în ceea ce privește
consumul produselor alimentare și al furajelor, sau pentru protejarea anumitor ecosisteme/a mediului sau
a anumitor zone geografice, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (5) litera (e) și la articolul 18 alineatul
(5) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(13)

Toate informațiile relevante privind autorizarea produselor ar trebui introduse în registrul comunitar al
produselor alimentare și al furajelor modificate genetic menționat la articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul
(CE) nr. 1829/2003.

(14)

Prezenta decizie trebuie să fie notificată prin intermediul Mecanismului internațional de schimb de informații în
domeniul biosecurității părților semnatare ale Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția
privind diversitatea biologică, în temeiul articolului 9 alineatul (1) și al articolului 15 alineatul (2) litera (c) din
Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

(15)

Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale nu a emis un aviz în
termenul stabilit de președinte. Prezentul act de punere în aplicare a fost considerat necesar, iar președintele l-a
transmis comitetului de apel în vederea unor deliberări suplimentare. Comitetul de apel nu a emis un aviz,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Organismul modificat genetic și identificatorul unic
Identificatorul unic DAS-Ø15Ø7-1×MON-ØØ6Ø3-6 se alocă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 65/2004,
porumbului modificat genetic (Zea mays L.) 1507×NK603, astfel cum este menționat la litera (b) din anexa la prezenta
decizie.
(5) Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de stabilire a unui sistem de elaborare și alocare a unor identificatori
unici pentru organismele modificate genetic (JO L 10, 16.1.2004, p. 5).
(6) Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea
organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate
genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE (JO L 268, 18.10.2003, p. 24).
(7) Decizia 2009/770/CE a Comisiei din 13 octombrie 2009 de stabilire a formularelor standard de raportare pentru prezentarea
rezultatelor monitorizării privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, ca produse sau ca și componente
ale produselor, în vederea introducerii pe piață, în temeiul Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 275,
21.10.2009, p. 9).
(8) Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2003 privind deplasările transfrontaliere de
organisme modificate genetic (JO L 287, 5.11.2003, p. 1).
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Articolul 2
Reînnoirea autorizației
Autorizația pentru introducerea pe piață a următoarelor produse se reînnoiește în conformitate cu condițiile stabilite în
prezenta decizie:
(a) produse alimentare și ingrediente alimentare care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic
1507×NK603;
(b) furaje care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 1507×NK603;
(c) produse care conțin sau constau în porumb modificat genetic 1507×NK603, pentru alte utilizări decât cele
prevăzute la literele (a) și (b) din prezentul articol, cu excepția cultivării.
Articolul 3
Etichetare
(1) În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, „numele
organismului” este „porumb”.
(2) Mențiunea „nu este destinat cultivării” figurează pe eticheta și în documentele însoțitoare ale produselor care
conțin sau constau în porumb modificat genetic 1507×NK603, cu excepția produselor menționate la articolul 2
litera (a).

Articolul 4
Metoda de detecție
Metoda menționată la litera (d) din anexă se aplică pentru detectarea porumbului modificat genetic 1507×NK603.

Articolul 5
Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului
(1) Titularii autorizației asigură faptul că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului, astfel cum este prezentat
la litera (h) din anexă, este în vigoare și este pus în aplicare.
(2) Titularii autorizației prezintă Comisiei rapoarte anuale comune cu privire la punerea în aplicare și la rezultatele
activităților stabilite în planul de monitorizare în conformitate cu formularul prevăzut în Decizia 2009/770/CE.

Articolul 6
Registrul comunitar
Informațiile din anexa la prezenta decizie se introduc în registrul comunitar al produselor alimentare și al furajelor
modificate genetic, astfel cum se menționează la articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Articolul 7
Titularii autorizației
(1)

Titularii autorizației sunt:

(a) Pioneer Hi-Bred International, Inc., Statele Unite ale Americii, reprezentat de Pioneer Overseas Corporation, Belgia; și
(b) Dow AgroSciences LLC, Statele Unite ale Americii, reprezentat de Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Franța.
(2) Ambii titulari ai autorizației sunt responsabili de îndeplinirea îndatoririlor care le revin titularilor autorizației în
temeiul prezentei decizii și al Regulamentului (CE) nr. 1829/2003.
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Articolul 8
Valabilitate
Prezenta decizie se aplică timp de 10 ani de la data notificării.
Articolul 9
Destinatari
Prezenta decizie se adresează:
(a) Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles, Belgia; și
(b) Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Franța.

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

Membru al Comisiei
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ANEXĂ

(a) Solicitanții și titularii autorizației:
Nume: Pioneer Hi-Bred International, Inc.
Adresă: 7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014, Statele Unite ale Americii
Reprezentat de: Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles, Belgia;
și
Nume: Dow AgroSciences LLC
Adresă: 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, Statele Unite ale Americii
Reprezentat de: Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux,
Franța
(b) Denumirea și specificațiile produselor:
1. produse alimentare și ingrediente alimentare care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat
genetic 1507×NK603;
2. furaje care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 1507×NK603;
3. produse care conțin sau constau în porumb modificat genetic 1507×NK603, pentru alte utilizări decât cele
prevăzute la punctele 1 și 2, cu excepția cultivării.
Porumbul modificat genetic 1507×NK603 exprimă gena cry1F, care conferă protecție împotriva anumitor specii de
dăunători din ordinul lepidopterelor, gena pat, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glufosinat de amoniu, și
gena cp4 epsps, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glifosat.
(c) Etichetare:
1. În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003,
„numele organismului” este „porumb”.
2. Mențiunea „nu este destinat cultivării” figurează pe eticheta și în documentele însoțitoare ale produselor care
conțin sau constau în porumb modificat genetic 1507×NK603, cu excepția produselor menționate la litera (b)
punctul 1 din prezenta anexă.
(d) Metoda de detecție:
1. Metode bazate pe PCR (reacția de polimerizare în lanț) cantitativă în timp real specifică de eveniment pentru
porumbul modificat genetic DAS-Ø15Ø7-1 și MON-ØØ6Ø3-6, validate pentru porumbul DAS-Ø15Ø7-1×MONØØ6Ø3-6.
2. Validate de laboratorul de referință al UE înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, publicate la
adresa http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx
3. Materiale de referință: ERM®-BF418 (pentru DAS-Ø15Ø7-1) și ERM®-BF415 (pentru MON-ØØ6Ø3-6)
disponibile prin intermediul Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, la adresa https://ec.
europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue
(e) Identificatorul unic:
DAS-Ø15Ø7-1×MON-ØØ6Ø3-6
(f) Informațiile necesare în temeiul anexei II la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția
privind diversitatea biologică:
[Mecanismul internațional de schimb de informații în domeniul biosecurității, număr ID de înregistrare: publicat în
registrul produselor alimentare și al furajelor modificate genetic la momentul notificării.]
(g) Condiții sau restricții privind introducerea pe piață, utilizarea sau manipularea produselor:
Nu sunt necesare.
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(h) Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului:
Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului în conformitate cu anexa VII la Directiva 2001/18/CE
a Parlamentului European și a Consiliului (1).
[Link: plan publicat în registrul produselor alimentare și al furajelor modificate genetic]
(i) Cerințe de monitorizare după introducerea pe piață pentru utilizarea ca produs alimentar destinat
consumului uman:
Nu sunt necesare.
Notă: Este posibil ca linkurile către documentele relevante să necesite a fi modificate în timp. Modificările respective vor
fi puse la dispoziția publicului prin actualizarea registrului produselor alimentare și al furajelor modificate genetic.

(1) Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu
a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, p. 1).
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1307 A COMISIEI
din 26 iulie 2019
de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau din sau sunt fabricate din
porumb modificat genetic MON 87403 (MON-874Ø3-1), în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
[notificată cu numărul C(2019) 5481]
(Numai textele în limbile franceză și neerlandeză sunt autentice)
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003
privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (1), în special articolul 7 alineatul (3) și articolul 19
alineatul (3),
întrucât:
(1)

La 26 iunie 2015, Monsanto Europe S.A./N.V. a prezentat autorității naționale competente din Belgia, în numele
Monsanto Company, Statele Unite ale Americii, o cerere, în conformitate cu articolele 5 și 17 din Regulamentul
(CE) nr. 1829/2003, de introducere pe piață a produselor alimentare, a ingredientelor alimentare și a furajelor
care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87403 (denumită în continuare
„cererea”). Cererea a vizat, de asemenea, introducerea pe piață a produselor care conțin sau constau din porumb
modificat genetic MON 87403 și care sunt destinate altor utilizări decât consumul uman și animal, cu excepția
cultivării.

(2)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (5) și cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003,
cererea a inclus informații și concluzii privind evaluarea riscurilor efectuată în conformitate cu principiile stabilite
în anexa II la Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), precum și informațiile solicitate
în baza anexelor III și IV la directiva respectivă. Cererea a cuprins și un plan de monitorizare a efectelor asupra
mediului, în conformitate cu anexa VII la Directiva 2001/18/CE.

(3)

La 26 aprilie 2018, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”)
a emis un aviz favorabil în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 (3). Aceasta
a concluzionat că porumbul modificat genetic MON 87403, astfel cum este descris în cerere, este la fel de sigur
ca omologul său convențional și ca soiurile de porumb de referință nemodificate genetic, în ceea ce privește
efectele potențiale asupra sănătății umane și animale și asupra mediului.

(4)

În avizul emis, autoritatea a luat în considerare toate întrebările și preocupările exprimate de statele membre în
contextul consultării autorităților naționale competente, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (4) și la
articolul 18 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(5)

Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului, constând într-un
plan general de supraveghere prezentat de solicitant, este în conformitate cu utilizările prevăzute ale produselor.

(6)

Având în vedere concluziile de mai sus, introducerea pe piață a produselor care conțin, constau din sau sunt
fabricate din porumb modificat genetic MON 87403 ar trebui să fie autorizată pentru utilizările menționate în
cerere.

(7)

Prin scrisoarea din 27 august 2018, Monsanto Europe N.V. a informat Comisia că Monsanto Europe N.V. și-a
transformat forma juridică și și-a schimbat denumirea în Bayer Agriculture BVBA, Belgia.

(8)

Ar trebui alocat un identificator unic porumbului modificat genetic MON 87403, în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei (4).

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
(2) Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu
a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, p. 1).
(3) Grupul EFSA pentru OMG (Grupul EFSA pentru organismele modificate genetic), 2018. Scientific Opinion on the assessment of genetically
modified maize MON 87403 for food and feed uses, import and processing, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-BE2015-125) [Aviz științific privind evaluarea porumbului modificat genetic MON 87403 pentru utilizare ca produse alimentare sau ca
furaje, pentru import și pentru prelucrare, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003] (cererea EFSA-GMO-BE-2015-125). EFSA
Journal 2018;16(3):5225, p. 28, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5225
(4) Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de stabilire a unui sistem de elaborare și alocare a unor identificatori
unici pentru organismele modificate genetic (JO L 10, 16.1.2004, p. 5).
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(9)

Din avizul autorității reiese că pentru produsele care fac obiectul prezentei decizii nu este necesară nicio altă
cerință specifică de etichetare în afara celor prevăzute la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2)
din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003
al Parlamentului European și al Consiliului (5). Cu toate acestea, pentru a se asigura faptul că utilizarea respec
tivelor produse rămâne în limitele autorizației acordate prin prezenta decizie, etichetarea produselor care conțin
sau constau din porumb modificat genetic MON 87403, cu excepția alimentelor, ar trebui să conțină o indicație
clară care să precizeze că acestea nu sunt destinate cultivării.

(10)

Pentru a lua în considerare punerea în aplicare și rezultatele activităților stabilite în planul de monitorizare
a efectelor asupra mediului, titularul autorizației ar trebui să prezinte rapoarte anuale, elaborate în conformitate
cu cerințele privind formularele standard de raportare prevăzute în Decizia 2009/770/CE a Comisiei (6).

(11)

Avizul autorității nu justifică impunerea unor condiții sau restricții specifice pentru introducerea pe piață, pentru
utilizare și manipulare, inclusiv a unor cerințe de monitorizare după introducerea pe piață în ceea ce privește
consumul produselor alimentare și al furajelor, sau pentru protejarea anumitor ecosisteme/a mediului sau
a anumitor zone geografice, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (5) litera (e) și la articolul 18
alineatul (5) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(12)

Toate informațiile relevante privind autorizarea produselor ar trebui introduse în registrul comunitar al
produselor alimentare și furajelor modificate genetic menționat la articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1829/2003.

(13)

Prezenta decizie trebuie notificată, prin intermediul Mecanismului internațional de schimb de informații în
domeniul biosecurității, părților semnatare la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția
privind diversitatea biologică, în temeiul articolului 9 alineatul (1) și al articolului 15 alineatul (2) litera (c) din
Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

(14)

Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale nu a emis un aviz în
termenul stabilit de președintele său. Prezentul act de punere în aplicare a fost considerat necesar, iar președintele
l-a transmis comitetului de apel în vederea unor deliberări suplimentare. Comitetul de apel nu a emis un aviz,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Organismul modificat genetic și identificatorul unic
Identificatorul unic MON-874Ø3-1 este alocat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 65/2004, porumbului
modificat genetic (Zea mays L.) MON 87403, astfel cum se specifică la litera (b) din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2
Autorizare
Următoarele produse sunt autorizate în sensul articolului 4 alineatul (2) și al articolului 16 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, în conformitate cu condițiile stabilite în prezenta decizie:
(a) produse alimentare și ingrediente alimentare care conțin, constau din sau sunt fabricate din porumb MON-874Ø3-1;
(b) furaje care conțin, care constau din sau care sunt fabricate din porumb MON-874Ø3-1;
(c) produse care conțin sau care constau din porumb MON-874Ø3-1, destinate altor utilizări decât cele prevăzute la
prezentul articol literele (a) și (b), cu excepția cultivării.
(5) Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea
organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate
genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE (JO L 268, 18.10.2003, p. 24).
(6) Decizia 2009/770/CE a Comisiei din 13 octombrie 2009 de stabilire a formularelor standard de raportare pentru prezentarea
rezultatelor monitorizării privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, ca produse sau ca și componente
ale produselor, în vederea introducerii pe piață, în temeiul Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 275,
21.10.2009, p. 9).
(7) Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2003 privind deplasările transfrontaliere de
organisme modificate genetic (JO L 287, 5.11.2003, p. 1).
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Articolul 3
Etichetare
(1) În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, „numele
organismului” este „porumb”.
(2) Mențiunea „nu este destinat cultivării” figurează pe eticheta și în documentele însoțitoare ale produselor care
conțin sau constau din porumb MON-874Ø3-1, cu excepția produselor menționate la articolul 2 litera (a).
Articolul 4
Metoda de detecție
Metoda menționată la litera (d) din anexă se aplică pentru detectarea porumbului MON-874Ø3-1.
Articolul 5
Monitorizarea efectelor asupra mediului
(1) Titularul autorizației asigură faptul că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului, astfel cum este
prezentat la litera (h) din anexă, este în vigoare și este pus în aplicare.
(2) Titularul autorizației transmite Comisiei rapoarte anuale cu privire la implementarea și la rezultatele activităților
menționate în planul de monitorizare, în conformitate cu Decizia 2009/770/CE.
Articolul 6
Registrul comunitar
Informațiile din anexa la prezenta decizie se introduc în registrul comunitar al produselor alimentare și furajelor
modificate genetic, astfel cum se menționează la articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.
Articolul 7
Titularul autorizației
Titularul autorizației este Monsanto Company, Statele Unite ale Americii, reprezentat de Bayer Agriculture BVBA, Belgia.
Articolul 8
Valabilitate
Prezenta decizie se aplică timp de 10 ani de la data notificării.
Articolul 9
Destinatar
Prezenta decizie se adresează Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgia.

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

Membru al Comisiei
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ANEXĂ

(a) Solicitantul și titularul autorizației:
Denumire: Monsanto Company
Adresă:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Statele Unite ale Americii

Reprezentată de Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgia.
(b) Denumirea și specificațiile produselor:
1. produse alimentare și ingrediente alimentare care conțin, constau din sau sunt fabricate din porumb MON874Ø3-1;
2. furaje care conțin, care constau din sau care sunt fabricate din porumb MON-874Ø3-1;
3. produse care conțin sau care constau din porumb MON-874Ø3-1, pentru alte utilizări decât cele prevăzute la
punctele 1 și 2, cu excepția cultivării.
Porumbul modificat genetic MON-874Ø3-1 a fost conceput pentru a crește biomasa porumbului în timpul fazei de
reproducere timpurii prin expresia proteinei AtHB17Δ113 (codificată de o genă din Arabidopsis thaliana).
(c) Etichetare:
1. În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003,
„denumirea organismului” este „porumb”.
2. Mențiunea „nu este destinat cultivării” figurează pe eticheta și în documentele însoțitoare ale produselor care
conțin sau constau din porumb MON-874Ø3-1, cu excepția produselor menționate la articolul 2 litera (a).
(d) Metoda de detecție:
1. Metoda bazată pe PCR cantitativă în timp real specifică de eveniment pentru detectarea porumbului modificat
genetic MON-874Ø3-1.
2. Validată de laboratorul de referință al UE, înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și publicată la
adresa http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx
3. Materialul de referință: AOCS 0216-A disponibil prin intermediul American Oil Chemists Society (AOCS) la
adresa https://www.aocs.org/crm
(e) Identificatorul unic:
MON-874Ø3-1
(f) Informațiile necesare în temeiul anexei II la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția
privind diversitatea biologică:
[Mecanismul internațional de schimb de informații în domeniul biosecurității, număr ID de înregistrare: publicat în
registrul comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic la momentul notificării].
(g) Condiții sau restricții privind introducerea pe piață, utilizarea sau manipularea produselor:
Nu sunt necesare.
(h) Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului:
Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului în conformitate cu anexa VII la Directiva 2001/18/CE.
[Link: plan publicat în registrul alimentelor și furajelor modificate genetic]
(i) Cerințe de monitorizare după introducerea pe piață pentru utilizarea ca produs alimentar destinat
consumului uman:
Nu sunt necesare.
Notă: Linkurile către documentele relevante pot necesita modificări ulterioare. Modificările respective vor fi puse la
dispoziția publicului prin actualizarea registrului alimentelor și furajelor modificate genetic.
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1308 A COMISIEI
din 26 iulie 2019
de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din
porumb modificat genetic MON 87411 (MON-87411-9), în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
[notificată cu numărul C(2019) 5487]
(Numai textele în limbile franceză și neerlandeză sunt autentice)
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003
privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (1), în special articolul 7 alineatul (3) și articolul 19
alineatul (3),
întrucât:
(1)

La 5 februarie 2015, Monsanto Europe N.V. a prezentat autorității naționale competente din Țările de Jos, în
numele Monsanto Company, Statele Unite ale Americii, o cerere, în conformitate cu articolele 5 și 17 din
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, de introducere pe piață a produselor alimentare, a ingredientelor alimentare și
a furajelor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb MON 87411 (denumită în continuare „cererea”).
Cererea a vizat, de asemenea, introducerea pe piață a produselor care constau în porumb modificat genetic
MON 87411 și care sunt destinate altor utilizări decât consumul uman și animal ca oricare alt porumb, cu
excepția cultivării.

(2)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (5) și cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003,
cererea a inclus informații și concluzii privind evaluarea riscurilor efectuată în conformitate cu principiile stabilite
în anexa II la Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), precum și informațiile solicitate
în baza anexelor III și IV la directiva respectivă. Cererea a cuprins, de asemenea, un plan de monitorizare
a efectelor asupra mediului prevăzut în anexa VII la Directiva 2001/18/CE.

(3)

La 2 iulie 2018, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a emis
un aviz favorabil în conformitate cu articolul 6 și articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 (3). Aceasta
a concluzionat că porumbul modificat genetic MON 87411, astfel cum este descris în cerere, este la fel de sigur și
nutritiv ca omologul său convențional și ca soiurile de porumb de referință nemodificate genetic, în ceea ce
privește efectele potențiale asupra sănătății umane și animale și asupra mediului.

(4)

În avizul emis, autoritatea a luat în considerare toate întrebările și preocupările exprimate de statele membre în
contextul consultării autorităților naționale competente, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (4) și la
articolul 18 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(5)

Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului transmis de
solicitant, constând într-un plan de supraveghere generală, este în concordanță cu utilizările preconizate ale
produselor.

(6)

Având în vedere concluziile de mai sus, introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt
fabricate din porumb modificat genetic MON 87411 ar trebui să fie autorizată pentru utilizările menționate în
cerere.

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
(2) Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu
a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, p. 1).
(3) Grupul EFSA pentru OMG (Grupul EFSA pentru organismele modificate genetic), 2018. Scientific Opinion on the assessment of genetically
modified maize MON 87411 for food and feed uses, import and processing, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL2015-124) [Aviz științific privind evaluarea porumbului modificat genetic MON 87411 pentru utilizare ca produse alimentare sau ca
furaje, pentru import și pentru prelucrare, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003] (cererea EFSA-GMO-NL-2015-124). EFSA
Journal 2018; 16(6):5310, p. 29 doi: 10.2903/j.efsa.2018.5310.
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(7)

Prin scrisoarea din 27 august 2018, Monsanto Europe N.V. a informat Comisia că Monsanto Europe N.V. și-a
transformat forma juridică și și-a schimbat denumirea în Bayer Agriculture BVBA, Belgia.

(8)

Ar trebui alocat un identificator unic porumbului modificat genetic MON 87411, în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei (4).

(9)

Din avizul autorității reiese că pentru produsele care fac obiectul prezentei decizii nu este necesară nicio altă
cerință specifică de etichetare în afara celor prevăzute la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2)
din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003
al Parlamentului European și al Consiliului (5). Cu toate acestea, pentru a se asigura faptul că utilizarea respec
tivelor produse rămâne în limitele autorizației acordate prin prezenta decizie, etichetarea produselor care conțin
sau constau în porumb modificat genetic MON 87411, cu excepția alimentelor, ar trebui să conțină o indicație
clară care să precizeze că acestea nu sunt destinate cultivării.

(10)

Pentru a lua în considerare punerea în aplicare și rezultatele activităților stabilite în planul de monitorizare
a efectelor asupra mediului, titularul autorizației ar trebui să prezinte rapoarte anuale, elaborate în conformitate
cu cerințele privind formularele standard de raportare prevăzute în Decizia 2009/770/CE a Comisiei (6).

(11)

Avizul autorității nu justifică impunerea unor condiții sau restricții specifice pentru introducerea pe piață, pentru
utilizare și manipulare, inclusiv a unor cerințe de monitorizare după introducerea pe piață în ceea ce privește
consumul produselor alimentare și al furajelor, sau pentru protejarea anumitor ecosisteme/a mediului sau
a anumitor zone geografice, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (5) litera (e) și la articolul 18
alineatul (5) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(12)

Toate informațiile relevante privind autorizarea produselor ar trebui introduse în registrul comunitar al
produselor alimentare și furajelor modificate genetic menționat la articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1829/2003.

(13)

Prezenta decizie trebuie notificată, prin intermediul Mecanismului internațional de schimb de informații în
domeniul biosecurității, părților semnatare la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția
privind diversitatea biologică, în temeiul articolului 9 alineatul (1) și al articolului 15 alineatul (2) litera (c) din
Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

(14)

Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale nu a emis un aviz în
termenul stabilit de președintele său. Prezentul act de punere în aplicare a fost considerat necesar, iar președintele
l-a transmis comitetului de apel în vederea unor deliberări suplimentare. Comitetul de apel nu a emis un nici un
aviz,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Organismul modificat genetic și identificatorul unic
Identificatorul unic MON-87411-9 este alocat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 65/2004, porumbului
modificat genetic (Zea mays L.) MON 87411, astfel cum este specificat la litera (b) din anexa la prezenta decizie.
(4) Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de stabilire a unui sistem de elaborare și alocare a unor identificatori
unici pentru organismele modificate genetic (JO L 10, 16.1.2004, p. 5).
(5) Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea
organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate
genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE (JO L 268, 18.10.2003, p. 24).
(6) Decizia 2009/770/CE a Comisiei din 13 octombrie 2009 de stabilire a formularelor standard de raportare pentru prezentarea
rezultatelor monitorizării privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, ca produse sau ca și componente
ale produselor, în vederea introducerii pe piață, în temeiul Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 275,
21.10.2009, p. 9).
(7) Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2003 privind deplasările transfrontaliere de
organisme modificate genetic (JO L 287, 5.11.2003, p. 1).
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Articolul 2
Autorizare
Următoarele produse sunt autorizate în sensul articolului 4 alineatul (2) și al articolului 16 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, în conformitate cu condițiile stabilite în prezenta decizie:
(a) produse alimentare și ingrediente alimentare care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb MON-87411-9;
(b) furaje care conțin, care constau în sau care sunt fabricate din porumb MON-87411-9;
(c) produse care conțin sau care constau în porumb MON-87411-9, destinate altor utilizări decât cele prevăzute la
prezentul articol literele (a) și (b), cu excepția cultivării.
Articolul 3
Etichetare
(1) În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003,
„denumirea organismului” este „porumb”.
(2) Mențiunea „nu este destinat cultivării” figurează pe eticheta și în documentele însoțitoare ale produselor care
conțin sau constau în porumb MON-87411-9, cu excepția produselor menționate la articolul 2 litera (a).

Articolul 4
Metoda de detecție
Pentru detectarea porumbului MON-87411-9 se aplică metoda menționată la litera (d) din anexă.

Articolul 5
Monitorizarea efectelor asupra mediului
(1) Titularul autorizației asigură faptul că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului, astfel cum este
prezentat la litera (h) din anexă, este în vigoare și este pus în aplicare.
(2) Titularul autorizației transmite Comisiei rapoarte anuale cu privire la implementarea și la rezultatele activităților
menționate în planul de monitorizare, în conformitate cu Decizia 2009/770/CE.

Articolul 6
Registrul comunitar
Informațiile din anexa la prezenta decizie se introduc în registrul comunitar al produselor alimentare și furajelor
modificate genetic, astfel cum se menționează la articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Articolul 7
Titularul autorizației
Titularul autorizației este Monsanto Company, Statele Unite ale Americii, reprezentat de Bayer Agriculture BVBA, Belgia.

Articolul 8
Valabilitate
Prezenta decizie se aplică timp de 10 ani de la data notificării.
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Articolul 9
Destinatar
Prezenta decizie se adresează Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgia.

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

Membru al Comisiei
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ANEXĂ

(a) Solicitantul și titularul autorizației:
Denumire: Monsanto Company
Adresă:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Statele Unite ale Americii

Reprezentată de Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgia.
(b) Denumirea și specificațiile produselor:
1. produse alimentare și ingrediente alimentare care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb
MON-87411-9;
2. hrană pentru animale care conține, constă în sau este fabricată din porumb MON-87411-9;
3. produse care conțin sau care constau în porumb MON-87411-9, destinate altor utilizări decât cele prevăzute la
punctele 1 și 2, cu excepția cultivării.
Porumbul modificat genetic MON-87411-9 exprimă proteina CP4 EPSPS, care conferă toleranță la erbicidele pe bază
de glifosat, și proteinele Cry3Bb1 și DvSnf7 dsRNA, care conferă rezistență la viermele vestic al rădăcinilor de
porumb (Diabrotica spp.).
(c) Etichetare:
1. În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003,
„denumirea organismului” este „porumb”.
2. Mențiunea „nu este destinat cultivării” trebuie să figureze pe eticheta și în documentele însoțitoare ale produselor
care conțin sau constau în porumb MON-87411-9, cu excepția produselor menționate la litera (b) punctul 1 din
prezenta anexă.
(d) Metoda de detecție:
1. Metoda bazată pe PCR cantitativă în timp real specifică de eveniment pentru detectarea porumbului modificat
genetic MON 87411.
2. Validate de laboratorul de referință al UE, înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, și publicate la
adresa
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx
3. Materialul de referință: AOCS 0215-B disponibil prin intermediul American Oil Chemists Society (AOCS) la
adresa https://www.aocs.org/crm
(e) Identificatorul unic:
MON-87411-9
(f) Informațiile necesare în temeiul anexei II la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția
privind diversitatea biologică:
[Mecanismul internațional de schimb de informații în domeniul biosecurității, număr ID de înregistrare: publicat în
registrul comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic la momentul notificării].
(g) Condiții sau restricții privind introducerea pe piață, utilizarea sau manipularea produselor:
Nu sunt necesare.
(h) Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului:
Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului în conformitate cu anexa VII la Directiva 2001/18/CE.
[Link: plan publicat în registrul comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic]
(i) Cerințe de monitorizare după introducerea pe piață pentru utilizarea ca aliment destinat consumului uman
Nu sunt necesare.
Notă: Linkurile către documentele relevante pot necesita modificări ulterioare. Respectivele modificări vor fi puse la
dispoziția publicului prin actualizarea registrului comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic.
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1309 A COMISIEI
din 26 iulie 2019
de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din
soia modificată genetic MON 87751 (MON-87751-7), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003
al Parlamentului European și al Consiliului
[notificată cu numărul C(2019) 5489]
(Numai textele în limbile franceză și neerlandeză sunt autentice)
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003
privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (1), în special articolul 7 alineatul (3) și articolul 19
alineatul (3),
întrucât:
(1)

La 26 septembrie 2014, Monsanto Europe S.A./N.V. a prezentat autorității naționale competente din Țările de Jos,
în numele Monsanto Company, Statele Unite ale Americii, o cerere, în conformitate cu articolele 5 și 17 din
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, de introducere pe piață a unor produse alimentare, ingrediente alimentare și
furaje care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87751 (denumită în continuare
„cererea”). Cererea a vizat, de asemenea, introducerea pe piață a unor produse care conțin sau constau în soia
modificată genetic MON 87751 și care sunt destinate altor utilizări decât consumul uman și animal, cu excepția
cultivării.

(2)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (5) și cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003,
cererea a inclus informații și concluzii privind evaluarea riscurilor efectuată în conformitate cu principiile stabilite
în anexa II la Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), precum și informațiile solicitate
în baza anexelor III și IV la directiva respectivă. Cererea a cuprins și un plan de monitorizare a efectelor asupra
mediului, în conformitate cu anexa VII la Directiva 2001/18/CE.

(3)

La 2 august 2018, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”)
a emis un aviz favorabil în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 (3). Aceasta
a conchis că soia modificată genetic MON 87751, astfel cum este descrisă în cerere, este la fel de sigură și
nutritivă ca omologul său convențional și ca soiurile de soia de referință nemodificate genetic, în ceea ce privește
efectele potențiale asupra sănătății umane și animale și asupra mediului.

(4)

În avizul emis, autoritatea a luat în considerare toate întrebările și preocupările exprimate de statele membre în
contextul consultării autorităților naționale competente, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (4) și la
articolul 18 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(5)

Autoritatea a conchis, de asemenea, că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului, constând într-un plan
general de supraveghere prezentat de solicitant, este în conformitate cu utilizările prevăzute ale produselor.

(6)

Având în vedere concluziile de mai sus, introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt
fabricate din soia modificată genetic MON 87751 ar trebui să fie autorizată pentru utilizările menționate în
cerere.

(7)

Prin scrisoarea din 27 august 2018, Monsanto Europe N.V. a informat Comisia că Monsanto Europe N.V. și-a
transformat forma juridică și și-a schimbat denumirea în Bayer Agriculture BVBA, Belgia.

(8)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei (4), soiei modificate genetic MON 87751 este
necesar să i se aloce un identificator unic.

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
(2) Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu
a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, p. 1).
(3) Grupul EFSA pentru OMG (Grupul EFSA pentru organismele modificate genetic), 2018. Scientific Opinion on the assessment of genetically
modified soybean MON 87751 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2014–121) [Aviz
științific privind evaluarea soiei modificate genetic MON 87751 pentru utilizare ca produs alimentar sau ca furaj în temeiul Regula
mentului (CE) nr. 1829/2003] (cererea EFSA-GMO-NL-2014–121). EFSA Journal 2018; 16(8):5346, p. 32, doi: 10.2903/j.
efsa.2018.5346.
(4) Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de stabilire a unui sistem de elaborare și alocare a unor identificatori
unici pentru organismele modificate genetic (JO L 10, 16.1.2004, p. 5).
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(9)

Din avizul autorității, reiese că, pentru produsele care fac obiectul prezentei decizii, nu este necesară nicio altă
cerință specifică de etichetare în afara celor prevăzute la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2)
din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003
al Parlamentului European și al Consiliului (5). Cu toate acestea, pentru a se asigura faptul că utilizarea respec
tivelor produse rămâne în limitele autorizației acordate prin prezenta decizie, etichetarea produselor care conțin
sau constau în soia modificată genetic MON 87751, cu excepția alimentelor, ar trebui să conțină o indicație clară
care să precizeze că acestea nu sunt destinate cultivării.

(10)

Pentru a lua în considerare punerea în aplicare și rezultatele activităților stabilite în planul de monitorizare
a efectelor asupra mediului, titularul autorizației trebuie să prezinte rapoarte anuale, elaborate în conformitate cu
cerințele privind formularele standard de raportare prevăzute în Decizia 2009/770/CE a Comisiei (6).

(11)

Avizul autorității nu justifică impunerea unor condiții sau restricții specifice pentru introducerea pe piață, pentru
utilizare și manipulare, inclusiv a unor cerințe de monitorizare după introducerea pe piață în ceea ce privește
consumul produselor alimentare și al furajelor, sau pentru protejarea anumitor ecosisteme/a mediului sau
a anumitor zone geografice, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (5) litera (e) și la articolul 18
alineatul (5) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(12)

Toate informațiile relevante privind autorizarea produselor trebuie introduse în registrul comunitar al produselor
alimentare și al furajelor modificate genetic menționat la articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1829/2003.

(13)

Prezenta decizie trebuie să fie notificată prin intermediul Mecanismului internațional de schimb de informații în
domeniul biosecurității părților semnatare ale Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția
privind diversitatea biologică, în temeiul articolului 9 alineatul (1) și al articolului 15 alineatul (2) litera (c) din
Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

(14)

Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale nu a emis un aviz în
termenul stabilit de președinte. Prezentul act de punere în aplicare a fost considerat necesar, iar președintele l-a
transmis comitetului de apel în vederea unor deliberări suplimentare. Comitetul de apel nu a emis un aviz,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Organismul modificat genetic și identificatorul unic
Soiei modificate genetic [Glycine max (L.) Merr.] MON 87751, cu specificațiile de la litera (b) din anexa la prezenta
decizie, i se alocă identificatorul unic MON-87751-7, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 65/2004.

Articolul 2
Autorizare
Următoarele produse sunt autorizate în sensul articolului 4 alineatul (2) și al articolului 16 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, în conformitate cu condițiile stabilite în prezenta decizie:
(a) produse alimentare și ingrediente alimentare care conțin, constau în sau sunt produse din soia modificată genetic
MON-87751-7;
(b) furaje care conțin, constau în sau sunt produse din soia modificată genetic MON-87751-7;
(c) produse care conțin sau constau în soia modificată genetic MON-87751-7, pentru alte utilizări decât cele prevăzute
la literele (a) și (b), cu excepția cultivării.
(5) Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea
organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate
genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE (JO L 268, 18.10.2003, p. 24).
(6) Decizia 2009/770/CE a Comisiei din 13 octombrie 2009 de stabilire a formularelor standard de raportare pentru prezentarea
rezultatelor monitorizării privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, ca produse sau ca și componente
ale produselor, în vederea introducerii pe piață, în temeiul Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 275,
21.10.2009, p. 9).
(7) Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2003 privind deplasările transfrontaliere de
organisme modificate genetic (JO L 287, 5.11.2003, p. 1).

L 204/92

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

2.8.2019

Articolul 3
Etichetare
(1) În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, „numele
organismului” este „soia”.
(2) Mențiunea „nu este destinat cultivării” figurează pe eticheta și în documentele însoțitoare ale produselor care
conțin sau constau în soia modificată genetic MON-87751-7, cu excepția produselor menționate la articolul 2 litera (a).
Articolul 4
Metoda de detecție
Metoda menționată la litera (d) din anexă se aplică pentru detectarea soiei modificate genetic MON-87751-7.
Articolul 5
Monitorizarea efectelor asupra mediului
(1) Titularul autorizației asigură faptul că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului, astfel cum este
prezentat la litera (h) din anexă, este în vigoare și este pus în aplicare.
(2) Titularul autorizației transmite Comisiei rapoarte anuale cu privire la punerea în aplicare și la rezultatele activi
tăților menționate în planul de monitorizare, în conformitate cu Decizia 2009/770/CE.
Articolul 6
Registrul comunitar
Informațiile din anexă se introduc în registrul comunitar al produselor alimentare și furajelor modificate genetic, astfel
cum se menționează la articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.
Articolul 7
Titularul autorizației
Titularul autorizației este Monsanto Company, Statele Unite ale Americii, reprezentat de Bayer Agriculture BVBA, Belgia.
Articolul 8
Valabilitate
Prezenta decizie se aplică timp de 10 ani de la data notificării.
Articolul 9
Destinatar
Prezenta decizie se adresează Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgia.

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

Membru al Comisiei
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ANEXĂ

(a) Solicitantul și titularul autorizației:
Denumire: Monsanto Company
Adresă:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Statele Unite ale Americii

Reprezentată de Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgia.
(b) Denumirea și specificațiile produselor:
1. produse alimentare și ingrediente alimentare care conțin, constau în sau sunt produse din soia modificată genetic
MON-87751-7;
2. furaje care conțin, constau în sau sunt produse din soia modificată genetic MON-87751-7;
3. produse care conțin sau constau în soia modificată genetic MON-87751-7, pentru alte utilizări decât cele
prevăzute la punctele 1 și 2, cu excepția cultivării.
Soia modificată genetic MON-87751-7 a fost dezvoltată pentru a conferi protecție împotriva anumitor specii de
dăunători din ordinul lepidopterelor prin exprimarea genelor cry1A.105 și cry2Ab2.
(c) Etichetarea:
1. În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003,
„numele organismului” este „soia”.
2. Mențiunea „nu este destinat cultivării” figurează pe eticheta și în documentele însoțitoare ale produselor care
conțin sau constau în soia modificată genetic MON-87751-7, cu excepția produselor menționate la litera (b)
punctul 1 din prezenta anexă.
(d) Metoda de detecție:
1. Metoda bazată pe PCR cantitativă în timp real specifică evenimentului pentru detectarea soiei modificate genetic
MON-87751-7.
2. Validate de laboratorul de referință al UE, înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, și publicate la
adresa http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx
3. Material de referință: AOCS 0215-A disponibil prin intermediul American Oil Chemists Society (AOCS) la adresa
https://www.aocs.org/crm
(e) Identificator unic:
MON-87751-7
(f) Informațiile necesare în temeiul anexei II la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția
privind diversitatea biologică:
[Mecanismul internațional de schimb de informații în domeniul biosecurității, număr ID de înregistrare: publicat în
registrul comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic la momentul notificării].
(g) Condiții sau restricții privind introducerea pe piață, utilizarea sau manipularea produselor:
Nu sunt necesare.
(h) Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului:
Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului în conformitate cu anexa VII la Directiva 2001/18/CE.
[Link: plan publicat în registrul comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic]
(i) Cerințe de monitorizare după introducerea pe piață pentru utilizarea ca aliment destinat consumului uman
Nu sunt necesare.
Notă: Linkurile către documentele relevante pot necesita modificări ulterioare. Aceste modificări vor fi puse la dispoziția
publicului prin actualizarea registrului comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic.
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1310 A COMISIEI
din 31 iulie 2019
de stabilire a normelor privind funcționarea Rezervei europene de protecție civilă și a rescEU
[notificată cu numărul C(2019) 5614]
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un
mecanism de protecție civilă al Uniunii (1), în special articolul 32 alineatul (1) litera (g),
întrucât:
(1)

Mecanismul Uniunii respectă responsabilitatea principală a statelor membre pentru prevenirea, pregătirea pentru
dezastrele naturale și pentru cele provocate de om și răspunsul la acestea și promovează, totodată, solidaritatea și
cooperarea între statele membre în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea
Europeană (TUE) și, respectiv, cu articolul 196 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(2)

Prin adoptarea Deciziei (UE) 2019/420 a Parlamentului European și a Consiliului (2), mecanismul Uniunii a fost
consolidat prin creșterea sprijinului financiar al Uniunii pentru Rezerva europeană de protecție civilă și prin
instituirea rescEU.

(3)

În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (c) din Decizia nr. 1313/2013/UE, capacitățile de răspuns care
beneficiază de sprijin financiar din partea Uniunii pentru costurile de adaptare trebuie puse la dispoziție ca parte
a Rezervei europene de protecție civilă pentru o perioadă minimă legată de finanțarea primită și care variază
între 3 și 10 ani, începând de la data disponibilității lor efective. Perioadele exacte de angajament ar trebui
specificate pentru a garanta securitatea juridică.

(4)

rescEU ar trebui să ofere asistență în situații covârșitoare, în care capacitățile globale existente la nivel național și
cele angajate de statele membre în cadrul Rezervei europene de protecție civilă nu sunt suficiente pentru a asigura
un răspuns eficace în fața dezastrelor. Pentru a se asigura punerea efectivă în aplicare a rescEU, ar trebui să fie
adoptate norme privind înființarea, gestionarea și menținerea capacităților rescEU.

(5)

Capacitățile rescEU sunt puse la dispoziție pentru operațiuni de răspuns în cadrul mecanismului Uniunii. În urma
unei solicitări de asistență transmise prin intermediul Centrului de coordonare a răspunsului la situații de urgență
(ERCC), Comisia, în strânsă coordonare cu statul membru solicitant și cu statul membru care deține sau care ia
capacitatea rescEU în chirie ori în leasing, trebuie să decidă cu privire la trimiterea pe teren a capacității
respective. Ar trebui prevăzute criterii pentru deciziile de trimitere pe teren, precum și proceduri operaționale
relevante pentru a asigura un proces decizional eficace și transparent. De asemenea, ar trebui prevăzute criterii
pentru luarea deciziilor de trimitere pe teren în cazul unor solicitări divergente privind utilizarea capacităților
rescEU.

(6)

Capacitățile rescEU pot fi utilizate în scopuri naționale atunci când nu sunt utilizate sau necesare pentru
operațiuni de răspuns în cadrul mecanismului Uniunii. Pentru a garanta disponibilitatea și pregătirea capacităților
rescEU pentru a fi trimise pe teren în cadrul mecanismului Uniunii în intervalul de timp prevăzut de cerințele de
calitate pentru fiecare tip de capacitate rescEU, ar trebui să se stabilească norme adecvate pentru utilizarea lor la
nivel național.

(7)

Atunci când capacitățile rescEU sunt utilizate în scopuri naționale, statele membre ar trebui să informeze
Comisia. În cazul utilizării la nivel național a capacităților rescEU, sistemul de notificare ar trebui să fie simplu și
eficace.

(8)

Pentru a se asigura eficiența operațională, ar trebui stabilite norme clare pentru demobilizarea și retragerea capaci
tăților rescEU.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 924.
(2) Decizia (UE) 2019/420 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 martie 2019 de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE
privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 77I, 20.3.2019, p. 1).
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(9)

În conformitate cu articolul 12 alineatul (10) din Decizia nr. 1313/2013/UE, statele membre pot refuza, în
anumite cazuri, să trimită pe teren personal care să opereze capacități rescEU în afara Uniunii. Ar trebui
prevăzute norme care să reglementeze aceste cazuri specifice.

(10)

Odată cu adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/570 a Comisiei (3), capacitățile de combatere
aeriană a incendiilor forestiere au fost definite drept capacități rescEU. Pentru a acorda asistență financiară din
partea Uniunii pentru dezvoltarea unor astfel de capacități în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din
Decizia nr. 1313/2013/UE, ar trebui definite costurile totale estimate ale acestora. Costurile totale estimate ar
trebui să fie calculate ținând seama de categoriile de costuri eligibile prevăzute în anexa IA la Decizia
nr. 1313/2013/UE.

(11)

Pentru a reduce timpii de trimitere pe teren și a îmbunătăți securitatea juridică, ar trebui clarificați termenii și
condițiile referitoare la găzduirea și operarea capacităților rescEU. Aceste condiții ar trebui să constituie baza
contractelor operaționale dintre Comisie și statele membre.

(12)

Pentru a asigura vizibilitatea Uniunii atunci când sunt trimise pe teren capacitățile rescEU și pentru a asigura
condiții uniforme atunci când se pune în aplicare articolul 20a din Decizia nr. 1313/2013/UE, prezenta decizie ar
trebui să prevadă norme privind modalitățile adecvate de vizibilitate.

(13)

Capacitățile rescEU ar trebui să fie înregistrate, certificate și întreținute în mod corespunzător de către statele
membre, în conformitate cu reglementările naționale și internaționale existente. De asemenea, procesul de
certificare a mecanismului Uniunii ar trebui să fie finalizat.

(14)

Odată cu intrarea în vigoare la 21 martie 2019 a Deciziei (UE) 2019/420, Uniunea poate acorda, de acum
înainte, asistență financiară pentru costurile operaționale. Prin urmare, este necesară prevederea de norme și
proceduri care să permită statelor membre să solicite o astfel de asistență.

(15)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 33 alineatul (1)
din Decizia nr. 1313/2013/UE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Obiectul
Prezenta decizie stabilește normele de punere în aplicare a Deciziei nr. 1313/2013/UE în ceea ce privește:
(a) angajarea în cadrul Rezervei europene de protecție civilă a capacităților care beneficiază de finanțare pentru costurile
de adaptare;
(b) criteriile pentru deciziile de trimitere pe teren privind capacitățile rescEU, inclusiv în cazul unor solicitări divergente;
(c) criteriile pentru deciziile de demobilizare și retragere;
(d) utilizarea la nivel național a capacităților rescEU;
(e) refuzul de a trimite personal pe teren în afara Uniunii;
(f) conținutul general al contractelor operaționale;
(g) cerințele de vizibilitate pentru utilizarea capacităților rescEU;
(h) certificarea și înregistrarea capacităților rescEU;
(i) costurile totale estimate ale capacităților rescEU de combatere aeriană a incendiilor forestiere și
(j) modalitățile de solicitare a asistenței financiare pentru costurile operaționale.
(3) Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/570 a Comisiei din 8 aprilie 2019 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei
nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește capacitățile rescEU și de modificare a Deciziei de punere
în aplicare 2014/762/UE a Comisiei (JO L 99, 10.4.2019, p. 41).
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Articolul 2
Angajarea în cadrul Rezervei europene de protecție civilă a capacităților care beneficiază de
finanțare pentru costurile de adaptare
(1) Statele membre care primesc sprijin financiar din partea Uniunii pentru costurile de adaptare a capacităților în
conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (c) din Decizia nr. 1313/2013/UE angajează capacitățile respective în
cadrul Rezervei europene de protecție civilă pentru diferite perioade minime, pe baza cuantumului total al finanțării
primite.
Perioadele minime se stabilesc după cum urmează:
(a) o perioadă minimă de 3 ani pentru capacitățile care primesc până la 300 000 EUR sprijin financiar din partea
Uniunii;
(b) o perioadă minimă de 5 ani pentru capacitățile care primesc între 300 001 EUR și 1 000 000 EUR sprijin financiar
din partea Uniunii;
(c) o perioadă minimă de 7 ani pentru capacitățile care primesc între 1 000 001 EUR și 2 000 000 EUR sprijin
financiar din partea Uniunii;
(d) o perioadă minimă de 10 ani pentru capacitățile care primesc peste 2 000 000 EUR sprijin financiar din partea
Uniunii.
(2) În cazul în care durata de viață economică a unei capacități este mai scurtă decât perioada minimă menționată la
alineatul (1), perioada minimă se stabilește pe baza duratei de viață economică.
(3) Comisia poate conveni, prin intermediul ERCC, să pună capăt perioadei minime menționate la alineatul (1) în
legătură cu o anumită capacitate, dacă acest lucru este justificat în mod corespunzător de către un stat membru.
Articolul 3
Criterii pentru deciziile de trimitere pe teren privind capacitățile rescEU
(1) La primirea unei cereri de asistență, ERCC evaluează dacă sunt suficiente capacitățile existente oferite de statele
membre prin intermediul mecanismului Uniunii și cele angajate în prealabil în cadrul Rezervei europene de protecție
civilă astfel încât să se asigure un răspuns eficace la cererea respectivă. În cazul în care nu se poate asigura un răspuns
eficace, Comisia, prin intermediul ERCC, decide trimiterea pe teren a capacităților rescEU în conformitate cu procedura
prevăzută la articolul 12 alineatul (6) din Decizia nr. 1313/2013/UE.
(2)

Decizia de trimitere pe teren a capacităților rescEU ține seama de următoarele criterii specifice:

(a) situația operațională în statele membre, precum și potențialele riscuri de dezastre;
(b) caracterul adecvat și oportun al capacităților rescEU de a răspunde la dezastrul respectiv;
(c) localizarea geografică a capacităților rescEU, inclusiv durata estimată a transportului către zona afectată;
(d) alte criterii relevante, inclusiv termenii și condițiile capacităților rescEU, astfel cum sunt prevăzute în contractele
operaționale.
(3) În cazul unor solicitări de asistență divergente, atunci când se decide asupra trimiterii pe teren a capacităților
rescEU, se iau în considerare următoarele criterii suplimentare:
(a) riscurile preconizate pentru viețile omenești;
(b) riscurile preconizate pentru infrastructura critică, astfel cum este definită la articolul 2 litera (a) din Directiva
2008/114/CE a Consiliului (4), indiferent dacă aceasta este situată în interiorul sau în afara Uniunii;
(c) impactul preconizat al dezastrelor, inclusiv impactul asupra mediului;
(d) nevoile identificate de ERCC, precum și planurile de trimitere pe teren existente;
(e) riscul potențial de răspândire a dezastrelor;
(f) efectele socioeconomice;
(g) declanșarea clauzei de solidaritate în temeiul articolului 222 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
(h) alți factori operaționali relevanți.
(4) Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și
evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora (JO L 345, 23.12.2008, p. 75).
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Articolul 4
Criterii pentru deciziile de demobilizare și retragere
(1)

Capacitățile rescEU sunt demobilizate în următoarele cazuri:

(a) la primirea unei notificări prealabile închiderii în CECIS; sau
(b) în cazul în care se ia o decizie de retragere în conformitate cu alineatul (2).
(2) Decizia de a retrage o capacitate rescEU este luată de Comisie prin intermediul ERCC, în cazul în care există
o nevoie operațională mai mare pentru capacitatea respectivă în altă parte sau în cazul în care nevoile de pe teren nu
mai justifică utilizarea acesteia. Decizia este luată în strânsă coordonare cu statul membru care găzduiește capacitatea
rescEU și statul membru (statele membre) care solicită asistența, precum și, după caz, cu țările terțe sau cu organizațiile
internaționale.
(3) În scopul luării deciziei menționate la alineatul (2), Comisia ia în considerare, printre altele, criteriile enumerate la
articolul 3 alineatele (2) și (3).
Articolul 5
Utilizarea la nivel național a capacităților rescEU
(1)

Statele membre care utilizează capacitățile rescEU în scopuri naționale asigură:

(a) disponibilitatea și pregătirea pentru operațiuni în cadrul mecanismului Uniunii în termenul prevăzut în cerințele de
calitate relevante, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu Comisia;
(b) egalitatea de tratament a capacităților rescEU și a altor capacități naționale în ceea ce privește întreținerea adecvată,
depozitarea, asigurarea, personalul alocat și alte activități relevante de gestionare și de întreținere;
(c) reparația rapidă în caz de avarie.
(2) Prin intermediul ERCC, statele membre transmit Comisiei notificări cu privire utilizarea la nivel național a capaci
tăților rescEU și prezintă un raport în urma utilizării acestora.
(3) În cazul în care utilizarea la nivel național a capacităților rescEU influențează disponibilitatea acestora, astfel cum
se prevede la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol, statele membre trebuie să obțină, înainte de trimiterea pe teren,
acordul Comisiei prin intermediul ERCC.
Statele membre asigură disponibilitatea în cel mai scurt timp posibil, în cazul în care capacitățile rescEU în cauză sunt
necesare pentru operațiuni de răspuns în cadrul mecanismului Uniunii.
Articolul 6
Refuzul de a trimite personal pe teren în afara Uniunii
(1) În cazul în care o decizie de trimitere pe teren a capacităților rescEU în afara Uniunii a fost luată în conformitate
cu articolul 12 alineatul (10) din Decizia nr. 1313/2013/UE, statele membre pot refuza trimiterea pe teren
a personalului lor în următoarele cazuri:
(a) în cazul în care au fost rupte relațiile diplomatice dintre statul membru în cauză și țara terță solicitantă;
(b) în cazul unui conflict armat, al amenințării unui conflict armat sau al altor motive serioase echivalente care ar duce
la periclitarea siguranței și securității personalului și ar împiedica statul membru în cauză să își îndeplinească
obligația de diligență.
(2) Statul membru care refuză trimiterea pe teren a personalului său informează de îndată Comisia și îi furnizează
o justificare motivată.
Articolul 7
Conținutul general al contractelor operaționale
Contractele operaționale menționate la articolul 12 alineatul (5) din Decizia nr. 1313/2013/UE trebuie, printre altele:
(a) să precizeze natura entității care găzduiește capacitatea rescEU;
(b) să precizeze locurile în care sunt găzduite capacitățile rescEU;
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(c) să furnizeze informații privind logistica și asigurările relevante;
(d) să descrie procesul național de luare a deciziilor pentru asigurarea disponibilității și a pregătirii capacităților rescEU
pentru operațiunile din cadrul mecanismului Uniunii în termenul prevăzut în cerințele de calitate relevante;
(e) să conțină informații actualizate privind personalul, inclusiv termenii și condițiile de încadrare în muncă, contractele
de asigurare, formarea, precum și o descriere a măsurilor care au fost luate pentru a garanta detașarea sa interna
țională;
(f) să includă un plan de lucru privind întreținerea;
(g) să prevadă cerințe de raportare specifice;
(h) să prevadă cerințe de vizibilitate pentru Uniune, astfel cum se menționează la articolul 20a din Decizia
nr. 1313/2013/UE.
Articolul 8
Modalități de vizibilitate pentru utilizarea capacităților rescEU
În cazul în care capacitățile rescEU sunt utilizate pentru operațiuni de răspuns în cadrul mecanismului Uniunii, se
asigură o vizibilitate adecvată a Uniunii de către statul membru care găzduiește capacitatea rescEU și statul membru care
solicită asistență, în conformitate cu articolul 20a din Decizia nr. 1313/2013/UE.
Articolul 9
Răspunderea și despăgubirea pentru daune
Statele membre se abțin de la depunerea oricărei plângeri împotriva Comisiei pentru daunele care rezultă din
intervențiile de asistență efectuate în cadrul mecanismului Uniunii sau pentru consecințele care rezultă din netrimiterea
pe teren, demobilizarea sau retragerea capacităților rescEU furnizate în cadrul mecanismului Uniunii și conform
prezentei decizii, cu excepția cazului în care se dovedește că acestea sunt rezultatul unei fraude sau al unei abateri grave.
Articolul 10
Normele de certificare și de înregistrare
(1) Statele membre asigură certificarea și înregistrarea capacităților rescEU în conformitate cu normele și reglemen
tările aplicabile la nivel național și internațional.
(2) În cazul în care capacitățile rescEU sunt multifuncționale, certificarea și înregistrarea se realizează în mod
corespunzător.
(3) Statele membre certifică capacitățile rescEU în cadrul procesului de certificare al mecanismului Uniunii cât mai
curând posibil și în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Decizia nr. 1313/2013/UE și cu capitolul 5 din Decizia
de punere în aplicare 2014/762/UE a Comisiei (5). Capacitățile rescEU pentru care procesul de certificare al Uniunii este
în curs de finalizare pot fi trimise pe teren în conformitate cu articolul 3.
Articolul 11
Costurile totale estimate ale capacităților de combatere aeriană a incendiilor forestiere ale rescEU
(1) Categoriile de costuri menționate la punctele 1-6 și punctul 8 din anexa IA la Decizia nr. 1313/2013/UE se iau în
considerare la calcularea costului total estimat al capacităților de combatere aeriană a incendiilor forestiere ale rescEU.
(2) Costurile din cadrul categoriei de costuri legate de echipamente menționate la punctul 1 din anexa IA la Decizia
nr. 1313/2013/UE pentru capacitățile de combatere aeriană a incendiilor forestiere cu ajutorul avioanelor se calculează
pe baza prețurilor pieței aplicabile atunci când capacitățile sunt achiziționate, închiriate sau luate în leasing în
conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din Decizia nr. 1313/2013/UE. În cazul în care statele membre achiziționează,
închiriază sau iau în leasing capacități rescEU, acestea furnizează Comisiei dovezi documentate ale prețurilor practicate
în mod real de pe piață.
(5) Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 16 octombrie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei
nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii și de abrogare
a Deciziilor 2004/277/CE, Euratom și 2007/606/CE, Euratom ale Comisiei (JO L 320, 6.11.2014, p. 1).
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Costurile din cadrul categoriei de costuri legate de echipamente menționate la punctul 1 din anexa IA la Decizia
nr. 1313/2013/UE pentru capacitățile de combatere aeriană a incendiilor forestiere cu ajutorul elicopterelor se calculează
pe baza prețurilor pieței aplicabile atunci când capacitățile sunt achiziționate, închiriate sau luate în leasing în
conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din Decizia nr. 1313/2013/UE. În cazul în care statele membre achiziționează,
închiriază sau iau în leasing capacități rescEU, acestea furnizează Comisiei dovezi documentate ale prețurilor practicate
în mod real de pe piață.
(3) Costurile din cadrul categoriilor de costuri menționate la punctele 2-6 și la punctul 8 din anexa IA la Decizia
nr. 1313/2013/UE pentru capacitățile de combatere aeriană a incendiilor forestiere cu ajutorul avioanelor se calculează
cel puțin o dată pe parcursul fiecărui cadru financiar multianual începând cu perioada 2014-2020, luând în considerare
informațiile de care dispune Comisia, inclusiv inflația și calculele costurilor efectuate în scopul finanțării capacităților
naționale în conformitate cu articolul 35 din Decizia nr. 1313/2013/UE. Aceste costuri sunt utilizate de Comisie în
scopul acordării de asistență financiară anuală.
Costurile din cadrul categoriilor de costuri menționate la punctele 2-6 și la punctul 8 din anexa IA la Decizia
nr. 1313/2013/UE pentru capacitățile de combatere aeriană a incendiilor forestiere cu ajutorul elicopterelor se calculează
cel puțin o dată pe parcursul fiecărui cadru financiar multianual începând cu perioada 2014-2020, luând în considerare
informațiile de care dispune Comisia, inclusiv inflația și calculele costurilor efectuate în scopul finanțării capacităților
naționale în conformitate cu articolul 35 din Decizia nr. 1313/2013/UE. Aceste costuri sunt utilizate de Comisie în
scopul acordării de asistență financiară anuală.
Articolul 12
Costurile operaționale eligibile
(1) Costurile operaționale menționate la articolul 23 alineatele (2), (4b) și (4c) din Decizia nr. 1313/2013/UE includ
toate costurile de funcționare ale unei capacități pe parcursul unei operațiuni, care sunt necesare pentru ca aceasta să
devină eficace din punct de vedere operațional. Aceste costuri pot include, după caz, costurile legate de personal, de
transportul internațional și local, de logistică, de consumabile și de furnituri, de întreținere, precum și alte costuri
necesare pentru a asigura utilizarea eficace a acestor capacități.
(2) Costurile menționate la alineatul (1) nu sunt eligibile pentru finanțare în cazul în care sunt acoperite prin
intermediul sprijinului națiunii gazdă (Host Nation Support), în temeiul articolului 39 din Decizia de punere în aplicare
2014/762/UE sau în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/570, sau în
cazul în care sunt finanțate prin intermediul altor instrumente financiare ale Uniunii.
(3) Procedurile de solicitare a sprijinului pentru transport prevăzute la articolul 48, articolul 49 alineatele (1) și (3),
articolul 51, articolul 53 și în anexa VIII la Decizia de punere în aplicare 2014/762/UE se aplică mutatis mutandis solici
tărilor de asistență financiară pentru costurile operaționale până când acestea sunt înlocuite, după caz.
Articolul 13
Destinatari
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 31 iulie 2019.
Pentru Comisie
Christos STYLIANIDES

Membru al Comisiei
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DECIZIA (UE) 2019/1311 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 22 iulie 2019
privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2019/21)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,
având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1
prima liniuță, articolul 12.1, articolul 18.1 a doua liniuță și articolul 34.1 a doua liniuță,
întrucât:
(1)

Decizia BCE/2014/34 (1) prevede o serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (targeted longerterm refinancing operations) (denumite în continuare „TLTRO”), desfășurate pe o perioadă de doi ani, din 2014 până
în 2016 (TLTRO-I), iar Decizia (UE) 2016/810 a Băncii Centrale Europene (BCE/2016/10) (2) prevede o a doua
serie de TLTRO, desfășurate din iunie 2016 până în martie 2017 (TLTRO-II).

(2)

La 7 martie 2019, în scopul îndeplinirii mandatului său de asigurare a stabilității prețurilor, Consiliul guverna
torilor a decis să lanseze o nouă serie de șapte operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (denumite în
continuare „TLTRO-III”), care urmează să fie desfășurate din septembrie 2019 până în martie 2021, fiecare cu
o scadență de doi ani. TLTRO-III urmăresc să contribuie la menținerea unor condiții favorabile de creditare
bancară și să sprijine orientarea acomodativă a politicii monetare în statele membre a căror monedă este
euro. Creditarea eligibilă în contextul acestei măsuri include creditele acordate sectorului privat nefinanciar, cu
excepția creditelor pentru locuințe acordate gospodăriilor populației. Împreună cu alte măsuri non-standard
existente, TLTRO-III sunt menite să contribuie la o întoarcere pe termen mediu a ratelor inflației la valori mai
mici, dar apropiate de 2%.

(3)

Ca și în cazul primei și celei de a doua serii de TLTRO, pentru a facilita participarea instituțiilor care, din motive
organizatorice, se împrumută de la Eurosistem prin utilizarea unei structuri de grup, participarea la TLTRO-III ar
trebui să fie posibilă pe bază de grup sub rezerva anumitor condiții. Participarea pe bază de grup ar trebui să se
desfășoare printr-un anumit membru al grupului și atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite. De asemenea,
pentru a se aborda chestiunile referitoare la distribuția lichidității intragrup, în cazul grupurilor care sunt
înființate pe baza legăturilor strânse dintre membri, toți membrii grupului ar trebui să confirme în mod oficial în
scris participarea acestora la grup. Un grup TLTRO care a fost recunoscut în scopurile TLTRO-II în conformitate
cu Decizia (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) ar trebui să poată participa la TLTRO-III în calitate de grup TLTRO-III
sub rezerva anumitor proceduri privind notificarea și recunoașterea.

(4)

Suma totală care poate fi împrumutată în cadrul tuturor TLTRO-III ar trebui determinată pe baza soldului de
credite eligibile acordate sectorului privat nefinanciar al unui participant la data de 28 februarie 2019, ținând
seama de orice sume împrumutate anterior de participantul la TLTRO-III în cadrul TLTRO-II în conformitate cu
Decizia (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) și încă nerambursate. În plus, creditele eligibile acordate sectorului privat
nefinanciar care au fost autosecuritizate (respectiv, atunci când titlurile garantate cu active care rezultă din
securitizare sunt păstrate în întregime), sub rezerva anumitor condiții, pot fi luate în considerare și în scopul
calculării alocării de creditare a fiecărui participant. Aceasta va îmbunătăți relația dintre alocarea de creditare și
furnizarea de creditare în economie.

(5)

Pentru fiecare TLTRO-III ar trebui aplicată o limită maximă a ofertei. Limitarea dimensiunii ofertelor urmărește să
evite o concentrare excesivă a ofertelor în doar câteva operațiuni.

(6)

Rata dobânzii aplicabilă fiecărei TLTRO-III ar trebui determinată pe baza istoricului de credit al participantului în
perioada 1 aprilie 2019-31 martie 2021 în conformitate cu principiile stabilite în prezenta decizie.

(1) Decizia BCE/2014/34 din 29 iulie 2014 privind măsuri legate de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (JO L 258,
29.8.2014, p. 11).
(2) Decizia (UE) 2016/810 a Băncii Centrale Europene din 28 aprilie 2016 privind o a doua serie de operațiuni țintite de refinanțare pe
termen mai lung (BCE/2016/10) (JO L 132, 21.5.2016, p. 107).
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(7)

Fiecare TLTRO-III va avea o scadență de doi ani. Având în vedere scadența mai scurtă în comparație cu primele
TLTRO și cu TLTRO-II, participanții nu ar trebui să dispună de opțiunea de a rambursa voluntar orice sume care
au fost alocate în cadrul TLTRO-III înainte de scadența acestora.

(8)

Instituțiile care doresc să participe la TLTRO-III ar trebui să facă obiectul anumitor cerințe de raportare. Datele
raportate vor fi utilizate: (a) pentru a determina alocarea de creditare; (b) pentru calcularea valorii de referință
aplicabile; (c) pentru evaluarea performanțelor participanților față de valorile de referință ale acestora; și (d) în alte
scopuri analitice, astfel cum poate fi necesar pentru îndeplinirea misiunilor Eurosistemului. De asemenea, se
preconizează că băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare
„BCN”) care primesc datele raportate pot să le comunice în cadrul Eurosistemului, în măsura și la nivelul necesar
pentru punerea corespunzătoare în aplicare a cadrului TLTRO-III, precum și pentru analiza eficacității acestuia și
în alte scopuri analitice ale Eurosistemului. Datele raportate pot fi partajate în cadrul Eurosistemului în scopul
validării datelor furnizate.

(9)

Pentru a acorda instituțiilor de credit timp suficient pentru efectuarea pregătirilor operaționale pentru prima
TLTRO-III, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare fără întârzieri nejustificate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Definiții
În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:
1. „creditare netă de referință” înseamnă valoarea creditării nete eligibile pe care un participant trebuie să o depășească
în perioada 1 aprilie 2019-31 martie 2021 pentru a se califica pentru o rată a dobânzii la împrumuturile TLTRO-III
ale participantului care este mai scăzută decât rata inițială aplicată și care se calculează în conformitate cu principiile
și detaliile prevăzute la articolul 4 și, respectiv, în anexa I;
2. „sold de referință” înseamnă suma dintre soldurile de credite eligibile ale unui participant la data de 31 martie 2019
și creditarea netă de referință a participantului, care se calculează în conformitate cu principiile și detaliile prevăzute
la articolul 4 și, respectiv, în anexa I;
3. „limita ofertei” înseamnă suma maximă care poate fi împrumutată de un participant în cadrul oricărei TLTRO-III,
calculată în conformitate cu principiile și detaliile prevăzute la articolul 4 și, respectiv, în anexa I;
4. „alocare de creditare” înseamnă suma totală care poate fi împrumutată de un participant în cadrul tuturor TLTROIII, calculată în conformitate cu principiile și detaliile prevăzute la articolul 4 și, respectiv, în anexa I;
5. „instituție de credit” înseamnă o instituție de credit, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 14 din Orientarea
(UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/60) (3);
6. „deviere de la soldul de referință” înseamnă punctele procentuale cu care au crescut sau scăzut creditele eligibile ale
unui participant acordate în perioada 1 aprilie 2019-31 martie 2021 în raport cu soldul de referință al acestuia,
calculat în conformitate cu detaliile prevăzute la articolul 4 și în anexa I;
7. „credite eligibile” înseamnă credite acordate societăților nefinanciare și gospodăriilor populației (inclusiv instituții
fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației) rezidente, astfel cum se definește la articolul 1 punctul 4 din
Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului (4), în statele membre a căror monedă este euro, cu excepția creditelor
pentru locuințe acordate gospodăriilor populației, astfel cum se detaliază în anexa II;
8. „creditare netă eligibilă” înseamnă creditare brută sub forma creditelor eligibile, net de rambursările soldurilor de
credite eligibile într-o anumită perioadă, astfel cum se detaliază în anexa II;
(3) Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică
monetară a Eurosistemului (BCE/2014/60) (JO L 91, 2.4.2015, p. 3).
(4) Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală
Europeană (JO L 318, 27.11.1998, p. 8).
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9. „societate vehicul investițional” (SVI) înseamnă o societate vehicul investițional, astfel cum este definită la articolul 1
punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/40) (5);
10. „prima perioadă de referință” înseamnă perioada 1 aprilie 2018-31 martie 2019;
11. „cod SVI” înseamnă un cod unic de identificare pentru o SVI din lista de SVI administrată și publicată de Banca
Centrală Europeană (BCE) în scopuri statistice în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1075/2013
(BCE/2013/40);
12. „ajustare de stimulare a ratei dobânzii” înseamnă reducerea, dacă este cazul, a ratei dobânzii aplicabile sumelor
împrumutate în cadrul TLTRO-III, exprimată ca o fracțiune din diferența medie între nivelul maxim posibil al ratei
dobânzii și nivelul minim posibil al ratei dobânzii, calculată în conformitate cu detaliile prevăzute în anexa I;
13. „identificatorul persoanei juridice” (legal entity identifier – LEI) înseamnă un cod de referință alfanumeric în
conformitate cu ISO 17442, care este atribuit unei persoane juridice;
14. „instituție financiară monetară” (IFM) înseamnă o instituție financiară monetară, astfel cum este definită la articolul 1
litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/33) (6);
15. „cod IFM” înseamnă un cod unic de identificare pentru o IFM din lista de IFM administrată și publicată de Banca
Centrală Europeană (BCE) în scopuri statistice în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013
(BCE/2013/33);
16. „solduri de credite eligibile” înseamnă solduri de credite eligibile din bilanț, cu excluderea creditelor eligibile
securitizate sau transferate în alt mod fără derecunoaștere din bilanț, astfel cum se detaliază în anexa II;
17. „participant” înseamnă o contraparte eligibilă pentru operațiunile de piață monetară ale Eurosistemului în
conformitate cu Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), care depune oferte în procedurile de licitație TLTRO-III
în mod individual sau pe bază de grup ca instituție principală și care face obiectul tuturor drepturilor și obligațiilor
asociate participării sale în procedurile de licitație TLTRO-III;
18. „sold de referință” înseamnă suma soldurilor de credite eligibile și, la exercitarea opțiunii din articolul 6 alineatul (3),
a soldurilor de credite eligibile autosecuritizate la data de 28 februarie 2019;
19. „BCN relevantă” înseamnă, cu trimitere la un anumit participant, BCN a statului membru în care este stabilit un
participant;
20. „a doua perioadă de referință” înseamnă perioada 1 aprilie 2019-31 martie 2021;
21. „securitizare” înseamnă o tranzacție care este: (a) o securitizare tradițională definită la articolul 2 alineatul (9) din
Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului (7); și/sau (b) o securitizare, astfel cum
este definită la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 (BCE/2013/40) și care presupune
transferul creditelor securitizate către o SVI;
22. „credite eligibile autosecuritizate” înseamnă credite eligibile inițiate și securitizate de către un participant sau de către
un membru al unui grup TLTRO-III, astfel încât titlurile garantate cu active rezultate din securitizare sunt păstrate în
proporție de 100% de acest participant sau de către membrul grupului TLTRO-III.

Articolul 2
A treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung
(1) Eurosistemul desfășoară șapte TLTRO-III în conformitate cu calendarul orientativ pentru TLTRO-III publicat pe
website-ul BCE.
(5) Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele și
pasivele societăților vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare (BCE/2013/40) (JO L 297, 7.11.2013, p. 107).
(6) Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare
monetare (BCE/2013/33) (JO L 297, 7.11.2013, p. 1).
(7) Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general
privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare
a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012
(JO L 347, 28.12.2017, p. 35).
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(2) Fiecare TLTRO-III are scadența, fără a exista o opțiune de rambursare anticipată voluntară, la doi ani după data
respectivă de decontare, într-o zi care coincide cu data decontării unei operațiuni principale de refinanțare a Eurosis
temului, în conformitate cu calendarul orientativ pentru TLTRO-III publicat pe website-ul BCE.
(3)

TLTRO-III sunt:

(a) tranzacții reversibile de furnizare de lichiditate;
(b) executate în mod descentralizat de către BCN;
(c) executate prin licitații standard; și
(d) executate sub forma unor proceduri de licitație la rată fixă.
(4) Pentru TLTRO-III se aplică condițiile standard în care BCN sunt pregătite să desfășoare operațiuni de creditare, cu
excepția cazului în care se stabilește altfel în prezenta decizie. Condițiile includ procedurile de desfășurare a operațiunilor
de piață monetară, criteriile de stabilire a eligibilității contrapărților și a colateralului în sensul operațiunilor de creditare
ale Eurosistemului și sancțiunile aplicabile în caz de nerespectare a obligațiilor de către părți. Fiecare condiție este
stabilită în cadrele juridice generale și temporare aplicabile operațiunilor de refinanțare și implementată în cadrele
naționale contractuale și/sau de reglementare ale BCN.
(5) În cazul unui conflict între prezenta decizie și Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sau orice alt act juridic al
BCE care stabilește cadrul juridic aplicabil operațiunilor de refinanțare pe termen mai lung și/sau orice alte măsuri
naționale de punere în aplicare a acestuia la nivel național, prevalează prezenta decizie.

Articolul 3
Participare
(1) Instituțiile pot participa la TLTRO-III pe bază individuală dacă sunt contrapărți eligibile pentru operațiunile de
piață monetară ale Eurosistemului.
(2) Instituțiile pot participa la TLTRO-III pe bază de grup prin formarea unui grup TLTRO-III. Participarea pe bază de
grup este relevantă în scopul calculării alocării de creditare și a valorilor de referință aplicabile, astfel cum sunt stabilite
la articolul 4, și a obligațiilor de raportare asociate, astfel cum sunt stabilite la articolul 6. Participarea pe bază de grup
face obiectul următoarelor restricții:
(a) o instituție nu face parte din mai mult de un grup TLTRO-III;
(b) o instituție care participă la TLTRO-III pe bază de grup nu poate participa pe bază individuală;
(c) instituția desemnată ca instituție principală este singurul membru al grupului TLTRO-III care poate participa la
procedurile de licitație TLTRO-III; și
(d) componența și instituția principală a unui grup TLTRO-III rămân neschimbate pentru toate TLTRO-III, sub rezerva
alineatelor (5) și (6) din prezentul articol.
(3)

Pentru a participa la TLTRO-III printr-un grup TLTRO-III, sunt îndeplinite următoarele condiții.

(a) Începând din ultima zi a lunii care precede solicitarea prevăzută la litera (d) din prezentul alineat, fiecare membru al
unui anumit grup:
(i) are o legătură strânsă cu alt membru al grupului în sensul „legăturii strânse” definite la articolul 138 din
Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), iar referințele din acesta la „contraparte”, „garant”, „emitent” sau
„debitor” se înțeleg ca referințe la un membru al grupului; sau
(ii) constituie rezerve minime obligatorii în Eurosistem în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al
Băncii Centrale Europene (BCE/2003/9) (8) indirect prin alt membru al grupului sau este utilizat de alt membru
al grupului pentru constituirea indirectă de rezerve minime obligatorii în Eurosistem.
(8) Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii
(BCE/2003/9) (JO L 250, 2.10.2003, p. 10).
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(b) Grupul desemnează un membru ca instituție principală pentru grup. Instituția principală este o contraparte eligibilă
pentru operațiunile de piață monetară ale Eurosistemului.
(c) Fiecare membru al grupului TLTRO-III este o instituție de credit cu sediul într-un stat membru a cărui monedă este
euro și care îndeplinește criteriile prevăzute la articolul 55 literele (a), (b) și (c) din Orientarea (UE) 2015/510
(BCE/2014/60).
(d) Sub rezerva literei (e), instituția principală solicită BCN a acesteia participarea pe bază de grup în conformitate cu
calendarul orientativ pentru TLTRO-III publicat pe website-ul BCE. Solicitarea include:
(i)

denumirea instituției principale;

(ii) o listă de coduri IFM și denumiri ale tuturor instituțiilor care urmează a fi incluse în grupul TLTRO-III;
(iii) o explicație a temeiului unei solicitări de grup, inclusiv o listă a legăturilor strânse și/sau a relațiilor privind
constituirea indirectă a rezervelor dintre membrii grupului, identificând fiecare membru prin codul IFM al
acestuia;
(iv) în cazul membrilor grupului care îndeplinesc condițiile prevăzute la litera (a) punctul (ii): o confirmare scrisă de
la instituția principală care să ateste că fiecare membru al grupului TLTRO-III al acesteia a decis oficial să facă
parte din grupul TLTRO-III în cauză și să nu participe la TLTRO-III ca o contraparte individuală sau ca membru
al oricărui alt grup TLTRO-III, împreună cu dovezi corespunzătoare privind depunerea de către semnatarii
autorizați a confirmării scrise a instituției principale. O instituție principală poate efectua confirmarea necesară
pentru membrii grupului TLTRO-III al acesteia atunci când există acorduri în acest sens, precum cele pentru
constituirea indirectă a rezervelor minime obligatorii în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9), care prevăd în mod expres că membrii relevanți ai grupului
participă la operațiunile de piață monetară ale Eurosistemului exclusiv prin instituția principală. BCN relevantă,
în cooperare cu BCN ale membrilor relevanți ai grupului, poate verifica validitatea confirmării scrise în cauză; și
(v) în cazul unui membru al grupului căruia i se aplică litera (a) punctul (i): 1. o confirmare scrisă din partea
membrului relevant al grupului cu privire la decizia sa oficială de a face parte din grupul TLTRO-III în cauză și
de a nu participa la TLTRO-III ca o contraparte individuală sau ca membru al oricărui alt grup TLTRO-III; și 2.
dovezi corespunzătoare, confirmate de BCN a membrului relevant al grupului, cu privire la luarea acestei decizii
oficiale la cel mai înalt nivel decizional din structura membrului, precum consiliul de administrație sau
echivalent, în conformitate cu orice dispoziții legale aplicabile.
(e) Un grup TLTRO-II recunoscut în scopurile TLTRO-II în conformitate cu Decizia (UE) 2016/810 (BCE/2016/10)
poate participa la TLTRO-III ca un grup TLTRO-III, cu condiția ca instituția principală a acestuia să depună
o notificare scrisă în acest sens către BCN relevantă, în conformitate cu calendarul orientativ pentru TLTRO-III
publicat pe website-ul BCE. Notificarea include:
(i) o listă a membrilor grupului TLTRO-II care au decis în mod oficial să fie membri ai grupului TLTRO-III în cauză
și să nu participe la TLTRO-III în calitate de contrapărți individuale sau ca membri ai oricărui alt grup TLTRO-III.
În cazul membrilor grupului care îndeplinesc condițiile prevăzute la litera (a) punctul (ii), instituția principală
poate transmite notificarea necesară atunci când există acorduri în acest sens, astfel cum se prevede la litera (d)
punctul (iv), care stabilesc în mod expres că membrii relevanți ai grupului participă la operațiunile de piață
monetară ale Eurosistemului exclusiv prin instituția principală. BCN relevantă, în cooperare cu BCN ale
membrilor relevanți ai grupului, poate verifica validitatea acestei liste; și
(ii) dovezi corespunzătoare, astfel cum pot fi cerute de BCN a instituției principale, privind depunerea de către
semnatari autorizați.
(f) Instituția principală obține o confirmare de la BCN a acesteia potrivit căreia grupul TLTRO-III a fost recunoscut.
Înainte de emiterea confirmării, BCN relevantă poate solicita instituției principale orice informații suplimentare
relevante pentru evaluarea de către aceasta a grupului TLTRO-III potențial. În evaluarea unei solicitări de grup, BCN
relevantă ia, de asemenea, în considerare orice evaluări de către BCN ale membrilor grupului, în măsura în care este
necesar, precum verificarea documentației transmise în conformitate cu literele (d) sau (e), după caz.
În sensul prezentei decizii, instituțiile de credit care fac obiectul supravegherii consolidate, inclusiv sucursalele aceleiași
instituții de credit, sunt considerate și candidați adecvați pentru recunoașterea grupurilor TLTRO-III și trebuie să respecte
condițiile prevăzute în prezentul articol mutatis mutandis. Aceasta facilitează formarea grupurilor TLTRO-III între astfel de
instituții, atunci când acestea fac parte din aceeași entitate juridică. În scopul confirmării formării sau modificării
componenței unui grup TLTRO-III de această natură, se aplică alineatul (3) litera (d) punctul (v) și, respectiv, alineatul (6)
litera (b) punctul (ii) subpunctul 5.
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(4) În cazul în care una sau mai multe instituții incluse în solicitarea de recunoaștere a grupului TLTRO-III nu
îndeplinesc condițiile de la alineatul (3), BCN relevantă poate respinge parțial solicitarea grupului propus. În acest caz,
instituțiile care depun solicitarea pot decide să acționeze ca un grup TLTRO-III cu componența limitată la membrii
grupului care îndeplinesc condițiile necesare sau să retragă solicitarea de recunoaștere a grupului TLTRO-III.
(5) În cazuri excepționale, din motive obiective, Consiliul guvernatorilor poate decide să deroge de la condițiile
stabilite la alineatele (2) și (3).
(6) Fără a aduce atingere alineatului (5), componența unui grup recunoscut în conformitate cu alineatul (3) se poate
schimba în următoarele circumstanțe:
(a) Un membru este exclus din grupul TLTRO-III dacă nu mai îndeplinește cerințele de la alineatul (3) literele (a) sau (c).
BCN a membrului relevant al grupului informează instituția principală cu privire la neîndeplinirea acestor cerințe de
către membrul grupului.
În aceste cazuri, instituția principală în cauză notifică BCN relevantă cu privire la modificarea statutului membrului
grupului său.
(b) În cazul în care, în legătură cu grupul TLTRO-III, au fost stabilite legături strânse sau constituiri indirecte de rezerve
minime obligatorii în Eurosistem, suplimentare, după ultima zi a lunii care precede solicitarea menționată la alineatul
(3) litera (d), componența grupului TLTRO-III se poate modifica, pentru a permite adăugarea unui membru nou, cu
următoarele condiții:
(i)

instituția principală solicită BCN a acesteia recunoașterea modificării componenței grupului TLTRO-III în
conformitate cu calendarul orientativ pentru TLTRO-III publicat pe website-ul BCE;

(ii) solicitarea menționată la punctul (i) include:
1. denumirea instituției principale;
2. lista de coduri IFM și denumiri ale tuturor instituțiilor care urmează a fi incluse în noua componență
a grupului TLTRO-III;
3. o explicație a temeiului solicitării, inclusiv detalii ale modificărilor aduse legăturilor strânse și/sau relațiilor
privind constituirea indirectă a rezervelor dintre membrii grupului, identificând fiecare membru prin codul
IFM al acestuia;
4. în cazul membrilor grupului cărora li se aplică alineatul (3) litera (a) punctul (ii): o confirmare scrisă de la
instituția principală care să ateste că fiecare membru al propriului grup TLTRO-III a decis oficial să facă parte
din grupul TLTRO-III în cauză și să nu participe la TLTRO-III ca o contraparte individuală sau ca membru al
oricărui alt grup TLTRO-III. O instituție principală poate efectua certificarea necesară pentru membrii
grupului TLTRO-III al acesteia atunci când există acorduri în acest sens, precum cele pentru constituirea
indirectă a rezervelor minime obligatorii în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1745/2003 (BCE/2003/9), care prevăd în mod expres că membrii relevanți ai grupului participă la
operațiunile de piață monetară ale Eurosistemului exclusiv prin instituția principală. BCN relevantă, în
cooperare cu BCN ale membrilor relevanți ai grupului, poate verifica validitatea acestei confirmări scrise; și
5. în cazul membrilor grupului cărora li se aplică alineatul (3) litera (a) punctul (i), o confirmare scrisă de la
fiecare membru suplimentar cu privire la decizia sa oficială să facă parte din grupul TLTRO-III în cauză și să
nu participe la TLTRO-III ca o contraparte individuală sau ca membru al oricărui alt grup TLTRO-III, precum
și o confirmare scrisă din partea fiecărui membru al grupului TLTRO-III, inclus atât în componența veche,
cât și în cea nouă, cu privire la decizia sa oficială de a fi de acord cu componența nouă a grupului TLTRO-III,
împreună cu dovezi corespunzătoare, confirmate de BCN a membrului relevant al grupului, astfel cum se
detaliază la alineatul (3) litera (d) punctul (v); și
(iii) instituția principală a obținut o confirmare de la BCN a acesteia potrivit căreia grupul TLTRO-III modificat a fost
recunoscut. Înainte de emiterea confirmării, BCN relevantă poate solicita instituției principale orice informații
suplimentare relevante pentru evaluarea de către aceasta a noii componențe a grupului TLTRO-III. În evaluarea
unei solicitări de grup, BCN relevantă trebuie, de asemenea, să ia în considerare orice evaluări ale BCN ale
membrilor grupului, în măsura în care este necesar, precum verificarea documentației transmise în conformitate
cu punctul (ii).
(c) În cazul în care, în legătură cu grupul TLTRO-III, are loc o fuziune, achiziție sau divizare care implică membrii
grupului TLTRO-III după ultima zi a lunii care precede solicitarea menționată la alineatul (3) litera (d), iar această
operațiune nu conduce la o modificare a setului de credite eligibile, componența grupului TLTRO-III se poate
modifica pentru a reflecta fuziunea, achiziția sau divizarea, după caz, sub rezerva îndeplinirii condițiilor de la litera
(b).
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(7) Atunci când modificările componenței unui grup TLTRO-III au fost acceptate de Consiliul guvernatorilor în
conformitate cu alineatul (5) sau modificările componenței grupurilor TLTRO-III au avut loc în conformitate cu alineatul
(6), cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor decide altfel, se aplică următoarele:
(a) în ceea ce privește modificările pentru care se aplică alineatul (5), alineatul (6) litera (b) sau alineatul (6) litera (c),
instituția principală poate participa la o TLTRO-III pe baza componenței noi a grupului TLTRO-III al acesteia numai
după ce a obținut o confirmare din partea băncii sale centrale naționale cu privire la recunoașterea componenței noi
a grupului TLTRO-III; și
(b) o instituție care nu mai este un membru al unui grup TLTRO-III nu mai participă la alt TLTRO-III, fie individual, fie
ca membru al altui grup TLTRO-III, cu excepția cazului în care depune o nouă solicitare de participare în
conformitate cu alineatele (1), (3) sau (6).
(8) În cazul în care o instituție principală își pierde eligibilitatea ca o contraparte pentru operațiunile de piață
monetară ale Eurosistemului, grupul TLTRO-III al acesteia nu mai este recunoscut, iar această instituție principală este
obligată să ramburseze toate sumele împrumutate în cadrul TLTRO-III.

Articolul 4
Alocarea de creditare, limita ofertei și valori de referință
(1) Alocarea de creditare aplicabilă unui participant individual se calculează pe baza datelor de creditare privind
soldul de referință al participantului individual. Alocarea de creditare aplicabilă unui participant care este instituția
principală a unui grup TLTRO-III se calculează pe baza datelor agregate de creditare privind soldul de referință pentru
toți membrii grupului TLTRO-III.
(2) Alocarea de creditare a fiecărui participant este egală cu 30% din soldul său total de referință minus orice sumă
împrumutată anterior de acest participant la TLTRO-III în cadrul TLTRO-II în conformitate cu Decizia (UE) 2016/810
(BCE/2016/10) și încă în curs la data decontării unei TLTRO-III, ținând seama de orice notificare cu caracter juridic
obligatoriu de rambursare anticipată depusă de participant în conformitate cu articolul 6 din Decizia (UE) 2016/810
(BCE/2016/10). Calculele tehnice relevante sunt descrise în anexa I.
(3) În cazul în care membrul unui grup TLTRO recunoscut în scopurile TLTRO-II în conformitate cu Decizia (UE)
2016/810 (BCE/2016/10) nu dorește să fie membru al respectivului grup TLTRO-III, în scopul calculării alocării de
creditare TLTRO-III pentru instituția de credit ca participant individual se consideră că această instituție a împrumutat în
cadrul TLTRO-II o sumă egală cu suma împrumutată de instituția principală a grupului TLTRO-II în cadrul TLTRO-II și
încă în curs la data decontării unei TLTRO-III, multiplicată cu ponderea creditelor eligibile ale membrului în cele ale
grupului TLTRO-II la data de 31 ianuarie 2016. Această din urmă sumă va fi scăzută din suma pe care respectivul grup
TLTRO-III se consideră că a împrumutat-o în cadrul TLTRO-II în scopul calculării alocării de creditare TLTRO-III
a instituției principale.
(4) Limita ofertei fiecărui participant pentru fiecare TLTRO-III este egală cu: (i) alocarea de creditare a acestuia redusă
cu sumele împrumutate în cadrul TLTRO-III anterioare; sau (ii) o zecime din soldul total de referință al acestuia,
reținându-se valoarea cea mai mică. Această sumă este considerată a reprezenta o limită maximă a ofertei pentru fiecare
participant și se aplică regulile aplicabile ofertelor care depășesc limita maximă a ofertei, astfel cum sunt stabilite la
articolul 36 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Calculele tehnice relevante sunt descrise în anexa I.
(5) Creditarea netă de referință a unui participant se determină pe baza creditării nete eligibile din prima perioadă de
referință, după cum urmează:
(a) pentru participanții care raportează creditare netă eligibilă pozitivă sau zero în prima perioada de referință,
creditarea netă de referință este zero;
(b) pentru participanții care raportează creditare netă eligibilă negativă în prima perioadă de referință, creditarea netă de
referință este egală cu creditarea netă eligibilă pentru prima perioadă de referință.
Calculele tehnice relevante sunt descrise în anexa I. Creditarea netă de referință pentru participanții care au primit licențe
bancare după 28 februarie 2019 este zero, cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor, în circumstanțe în care se
justifică în mod obiectiv, decide altfel.
(6) Soldul de referință al unui participant se determină drept suma dintre soldurile de credite eligibile la data de
31 martie 2019 și creditarea netă de referință. Calculele tehnice relevante sunt descrise în anexa I.
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Articolul 5
Dobânzi
(1) Sub rezerva alineatului (2), rata dobânzii aplicabilă sumei împrumutate în cadrul fiecărei TLTRO-III este stabilită la
un nivel de 10 puncte de bază peste rata medie a operațiunii principale de refinanțare pe durata respectivei TLTRO-III.
(2) Rata dobânzii aplicabilă sumelor împrumutate de participanți a căror creditare netă eligibilă în a doua perioadă de
referință depășește creditarea netă de referință a acestora este mai mică decât rata prevăzută la alineatul (1) și poate
scădea până la un nivel de 10 puncte de bază peste rata medie a facilității de depozit pe durata respectivei TLTRO-III, în
funcție de devierea de la soldul de referință. Detaliile și calculele sunt descrise în anexa I.
(3) Devierea de la soldul de referință, ajustarea de stimulare a ratei dobânzii rezultată, dacă este cazul, și ratele finale
ale dobânzii sunt comunicate participanților în conformitate cu calendarul orientativ pentru TLTRO-III publicat pe
website-ul BCE.
(4)

Arieratele sunt purtătoare de dobânzi la scadența fiecărei TLTRO-III.

(5) În cazul în care, din cauza adoptării măsurilor reparatorii disponibile unei BCN în conformitate cu reglementările
sau contractele sale, un participant este obligat să ramburseze soldurile TLTRO-III înainte ca devierea de la soldul de
referință și ajustarea de stimulare a ratei dobânzii rezultată, dacă este cazul, să fie comunicate acestui participant, rata
dobânzii aplicabilă sumelor împrumutate de acest participant în cadrul fiecărei TLTRO-III este stabilită la un nivel de 10
puncte de bază peste rata medie a operațiunii principale de refinanțare pe durata TLTRO-III relevante până la data la care
efectuarea rambursării a fost solicitată de BCN. În cazul în care această rambursare este solicitată după devierea de la
soldul de referință, iar ajustarea de stimulare a ratei dobânzii rezultată, dacă este cazul, a fost comunicată participantului,
rata dobânzii aplicabilă sumelor împrumutate de acest participant în cadrul fiecărei TLTRO-III se stabilește ținând seama
de devierea de la soldul de referință.

Articolul 6
Cerințe de raportare
(1) Fiecare participant la TLTRO-III transmite BCN relevante datele identificate în modelele de raportare prevăzute în
anexa II, după cum urmează:
(a) soldul de referință în scopul stabilirii alocării de creditare și a limitelor ofertei participantului, precum și date
referitoare la prima perioadă de referință în scopul stabilirii valorilor de referință ale participantului (denumit în
continuare „primul raport”); și
(b) datele referitoare la a doua perioadă de referință în scopul stabilirii ratelor dobânzii aplicabile (denumite în
continuare „al doilea raport”).
(2)

Datele sunt furnizate în conformitate cu:

(a) calendarul orientativ pentru TLTRO-III publicat pe website-ul BCE;
(b) orientările stabilite în anexa II; și
(c) standardele minime de acuratețe și conformitate cu conceptele specificate în anexa IV la Regulamentul (UE)
nr. 1071/2013 (BCE/2013/33).
(3) Participanții care intenționează să includă credite eligibile autosecuritizate în scopul calculării alocării de creditare
a acestora își exercită această opțiune furnizând posturile suplimentare referitoare la toate creditele eligibile autosecuri
tizate, astfel cum se detaliază în anexa II, împreună cu evaluarea de către auditor a acestor posturi suplimentare, în
conformitate cu următoarele reguli:
(a) Participanții care participă la prima sau la a doua operațiune TLTRO-III pot participa pe baza unui prim raport care
omite posturile suplimentare. Cu toate acestea, pentru includerea creditelor autosecuritizate în calcularea alocării de
creditare și a limitelor ofertelor aferente acestora la a doua sau la a treia operațiune, posturile suplimentare și
evaluarea de către auditorul respectiv a posturilor suplimentare sunt puse la dispoziție BCN relevante înainte de
termenul pentru primul raport pentru fiecare dintre aceste operațiuni prevăzute în calendarul orientativ pentru
TLTRO-III publicat pe website-ul BCE.
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(b) Participanții care participă pentru prima dată la a treia operațiune TLTRO-III sau la operațiuni ulterioare pun la
dispoziție BCN relevante, până la termenul relevant prevăzut în calendarul orientativ pentru TLTRO-III publicat pe
website-ul BCE, atât primul raport, inclusiv posturile suplimentare, cât și evaluarea de către auditorul respectiv
a posturilor suplimentare.
(4) Termenii utilizați în raportul depus de participanți se interpretează în conformitate cu definițiile acestor termeni
din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33).
(5) Instituțiile principale ale grupurilor TLTRO-III depun rapoarte care reflectă date agregate pentru toți membrii
grupului TLTRO-III. În plus, BCN a instituției principale sau BCN a unui membru al unui grup TLTRO-III poate, în
coordonare cu BCN a instituției principale, să ceară instituției principale să depună date dezagregate pentru fiecare
membru individual al grupului.
(6) Fiecare participant se asigură că un auditor extern evaluează calitatea datelor depuse în conformitate cu alineatele
(1)-(3) în conformitate cu următoarele reguli:
(a) evaluarea de către auditor a primului raport este pusă la dispoziția BCN relevante până la termenul relevant prevăzut
în calendarul orientativ pentru TLTRO-III publicat pe website-ul BCE;
(b) rezultatele evaluării auditorului pentru al doilea raport sunt puse la dispoziția BCN relevante până la termenul
relevant prevăzut în calendarul orientativ pentru TLTRO-III publicat pe website-ul BCE;
(c) evaluările auditorului se axează pe cerințele prevăzute la alineatele (2) și (4). În special, auditorul:
(i)

evaluează acuratețea datelor furnizate prin verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate de către setul de
credite eligibile ale participantului, inclusiv, în cazul unei instituții principale, creditele eligibile ale membrilor
grupului său TLTRO-III;

(ii) verifică respectarea de către datele raportate a orientărilor detaliate în anexa II și a conceptelor introduse de
Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33);
(iii) se asigură că datele raportate sunt consecvente cu datele elaborate în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 1071/2013 (BCE/2013/33);
(iv) verifică existența controalelor și a procedurilor necesare pentru a valida integritatea, acuratețea și consecvența
datelor; și
(v) în ceea ce privește posturile suplimentare, se asigură, prin intermediul unei proceduri de angajare a unei
asigurări pozitive, respectiv o procedură care certifică faptul că datele raportate sunt exacte și relevante, că
creditele eligibile autosecuritizate incluse în scopul calculării soldului de referință al unui participant corespund
titlurilor garantate cu active relevante păstrate în proporție de 100% de participantul respectiv sau de membrul
grupului TLTRO-III care a inițiat creditele eligibile autosecuritizate.
În cazul unei participări pe bază de grup, rezultatele evaluărilor auditorului sunt transmise BCN ale celorlalți membri
ai grupului TLTRO-III. La cererea BCN a participantului, rezultatele detaliate ale evaluărilor desfășurate în temeiul
prezentului alineat sunt transmise BCN respective și, în cazul unei participări pe bază de grup, sunt ulterior
transmise BCN ale membrilor grupului;
(d) evaluările auditorului conțin cel puțin următoarele elemente:
(i)

tipul de procedură de audit aplicată;

(ii)

perioada acoperită de audit;

(iii) documentația analizată;
(iv)

descriere a metodelor urmate de auditori pentru a îndeplini atribuțiile descrise în articolul 6 alineatul (6) litera
(c);

(v)

după caz, identificatorii (coduri SVI și/sau LEI, după caz) fiecărui vehicul de securitizare care deține creditele
eligibile autosecuritizate menționate la litera (c) punctul (v) și codul IFM al participantului sau membrului
grupului TLTRO-III care a inițiat creditele eligibile autosecuritizate;

(vi)

corecțiile efectuate, dacă este cazul, după aplicarea metodelor descrise la punctul (iv);

(vii) confirmarea faptului că datele incluse în modelele de raportare corespund informațiilor cuprinse în sistemele
interne ale participanților; și
(viii) observații sau evaluări finale ca rezultat al auditului extern.
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Eurosistemul poate oferi orientări suplimentare privind modul în care trebuie să se desfășoare evaluarea de către auditor,
caz în care participanții se asigură că această orientare este aplicată de auditori în cursul evaluării pe care o efectuează.
(7) Sub rezerva alineatului 8, în urma unei modificări a componenței grupului TLTRO-III sau a unei reorganizări
a societății, precum o fuziune, achiziție sau divizare (inclusiv una care rezultă din rezoluția sau lichidarea participantului),
care afectează setul de credite eligibile ale participantului, se depune un prim raport revizuit, în conformitate cu instruc
țiunile primite de la BCN a participantului. BCN relevantă evaluează impactul revizuirii și ia măsurile corespunzătoare.
Aceste acțiuni pot include o cerință de rambursare a sumelor împrumutate, care, luând în considerare modificarea
componenței grupului TLTRO-III sau reorganizarea întreprinderii, depășesc alocarea de creditare relevantă. Participantul
în cauză, care poate include o entitate nou înființată după reorganizarea societății, furnizează toate informațiile
suplimentare solicitate de BCN relevantă necesare pentru evaluarea impactului revizuirii.
(8) Prin derogare de la alineatul (7), revizuirea primului raport nu este necesară, însă impactul relevant asupra
creditelor eligibile poate fi înregistrat în schimb ca o ajustare în al doilea raport în cazurile în care:
(a) reorganizarea societății implică instituții care înainte de reorganizarea societății erau supuse unor măsuri de
supraveghere sau de rezoluție, iar aceste măsuri, astfel cum au fost confirmate de BCN relevantă, le-au afectat efectiv
capacitatea de a acorda credite cel puțin pentru o jumătate din a doua perioadă de referință;
(b) reorganizarea societății presupune o achiziție de către un participant care a fost încheiată în ultimele șase luni ale
celei de a doua perioade de referință; sau
(c) BCN relevantă evaluează impactul modificării componenței grupului sau al reorganizării societății în sensul că nu
presupune un raport revizuit.
Pentru cazurile (b) și (c), participanții pot totuși opta să revizuiască primul raport pentru a ține seama de reorganizările
societăților.
(9) Datele furnizate de participanți în conformitate cu prezentul articol pot fi utilizate de Eurosistem pentru punerea
în aplicare a cadrului TLTRO-III, precum și pentru analiza eficacității cadrului și pentru alte scopuri analitice ale Eurosis
temului. Pentru aceste scopuri, BCN care primesc datele raportate în conformitate cu prezentul articol pot să le
comunice în cadrul Eurosistemului. Datele raportate în conformitate cu prezentul articol pot fi, de asemenea, partajate în
cadrul Eurosistemului în scopul validării datelor furnizate.

Articolul 7
Nerespectarea cerințelor de raportare
(1) Atunci când un participant nu depune un raport sau nu îndeplinește cerințele de audit ori când sunt identificate
erori în datele raportate, se aplică următoarele:
(a) În cazul în care un participant nu pune primul raport la dispoziția BCN relevante până la termenul corespunzător,
alocarea sa de creditare este stabilită la zero.
(b) În cazul în care un participant nu pune rezultatele evaluării de către auditor a primului raport la dispoziția BCN
relevante până la termenul relevant prevăzut în calendarul orientativ pentru TLTRO-III publicat pe website-ul BCE,
participantul rambursează toate soldurile împrumutate în temeiul TLTRO-III în ziua decontării următoarei operațiuni
principale de refinanțare la o rată a dobânzii corespunzătoare unui nivel de 10 puncte de bază peste rata medie
a operațiunii principale de refinanțare pe durata fiecărei TLTRO-III respective.
(c) În cazul în care un participant nu pune al doilea raport la dispoziția BCN relevante până la termenul relevant,
sumelor împrumutate de acest participant în temeiul TLTRO-III li se aplică rata dobânzii corespunzătoare unui nivel
de 10 puncte de bază peste rata medie a operațiunii principale de refinanțare pe durata fiecărei TLTRO-III respective,
împreună cu o penalitate zilnică suplimentară de 500 EUR până la depunerea celui de-al doilea raport, până la un
nivel maxim de 15 000 EUR. Penalitatea se acumulează și se datorează la primirea de către BCN relevantă a celui deal doilea raport sau atunci când a fost atinsă penalitatea maximă, în cazul în care al doilea raport încă nu a fost
primit până atunci.
(d) În cazul în care un participant nu pune rezultatele evaluării de către auditor a celui de-al doilea raport la dispoziția
BCN relevante până la termenul relevant, sumelor împrumutate de acest participant în cadrul TLTRO-III li se aplică
rata dobânzii corespunzătoare unui nivel de 10 puncte de bază peste rata medie a operațiunii principale de
refinanțare pe durata fiecărei TLTRO-III respective.
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(e) În cazul în care un participant nu respectă în alt mod obligațiile prevăzute la articolul 6 alineatele (6) sau (7),
sumelor împrumutate de acest participant în cadrul TLTRO-III li se aplică rata dobânzii corespunzătoare unui nivel
de 10 puncte de bază peste rata medie a operațiunii principale de refinanțare pe durata fiecărei TLTRO-III respective.
(f) În cazul în care un participant, în legătură cu auditul menționat la articolul 6 alineatul (6) sau prin orice alte
mijloace, identifică erori în datele depuse în rapoarte, inclusiv inexactități sau omisiuni, acesta notifică BCN relevantă
în acest sens în cel mai scurt timp posibil. Atunci când BCN relevantă a fost notificată cu privire la astfel de erori,
inexactități sau omisiuni sau atunci când aceasta ia la cunoștință de aceste erori, inexactități sau omisiuni în alt mod:
(i) participantul transmite în cel mai scurt timp posibil toate informațiile suplimentare solicitate de BCN relevantă
necesare pentru evaluarea impactului erorilor, inexactităților sau omisiunilor în cauză; și (ii) BCN relevantă poate lua
măsuri corespunzătoare, care pot include o recalculare a valorilor relevante, care, la rândul său, poate afecta rata
dobânzii aplicată împrumuturilor participantului în cadrul TLTRO-III, și o cerință de rambursare a sumelor
împrumutate care, din cauza erorii, inexactității sau omisiunii, depășesc alocarea de creditare a participantului.
(2) Alineatul (1) nu aduce atingere niciunei sancțiuni care poate fi impusă în conformitate cu Decizia BCE/2010/10 (9)
în ceea ce privește obligațiile de raportare stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33).
Articolul 8
Intrarea în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare la 3 august 2019.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 22 iulie 2019.
Președintele BCE
Mario DRAGHI

(9) Decizia BCE/2010/10 din 19 august 2010 privind nerespectarea cerințelor de raportare statistică (JO L 226, 28.8.2010, p. 48).
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ANEXA I
DESFĂȘURAREA CELEI DE A TREIA SERII DE OPERAȚIUNI ȚINTITE DE REFINANȚARE PE TERMEN MAI
LUNG

1. Calcularea alocării de creditare și a limitei ofertei
Participanții la o operațiune din a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (TLTRO-III),
acționând pe bază individuală sau ca instituție principală a unui grup TLTRO-III, fac obiectul unei alocări de creditare.
Alocarea de creditare calculată va fi rotunjită în plus până la următorul multiplu de 10 000 EUR.
Alocarea de creditare aplicabilă unui participant individual la TLTRO-III se calculează pe baza soldului de referință care
cuprinde soldul de credite eligibile și, la exercitarea opțiunii de la articolul 6 alineatul (3), de credite eligibile autosecuri
tizate la data de 28 februarie 2019. Alocarea de creditare aplicabilă instituției principale a unui grup TLTRO-III se
calculează pe baza soldului de referință al tuturor membrilor acestui grup TLTRO-III.
Alocarea de creditare este egală cu 30% din soldul de referință referitor la participant (1), minus sumele împrumutate de
participant în operațiunile țintite de refinanțare pe termen mai lung în conformitate cu Decizia (UE) 2016/810
(BCE/2016/10) (TLTRO-II) și încă în curs la data decontării TLTRO-III respective, sau zero, dacă această valoare este
negativă, respectiv:
BAk = max(0,3 × ORFeb2019 – OBk, 0) pentru k = 1,…,7,
unde BAk este alocarea de creditare în TLTRO-III k (cu k = 1,…,7), ORFeb2019 este soldul de referință la data de
28 februarie 2019, iar OBk este suma împrumutată de participant în TLTRO-II și încă în curs la data decontării
TLTRO-III k.
Limita ofertei aplicabilă fiecărui participant în fiecare TLTRO-III este: a) alocarea de creditare a acestuia BAk, minus
sumele împrumutate în cadrul TLTRO-III anterioare; sau b) o zecime din soldul total de referință al acestuia, reținându-se
valoarea cea mai mică. Fie Ck ≥ 0 creditarea unui participant în TLTRO-III k; atunci Ck ≤ BLk, unde BLk este limita ofertei
pentru acest participant în operațiunea k, care este definită după cum urmează:
BL1 = min(BA1, 0,1 × ORFeb2019)
și
!

k−1
X

BLk ¼ min BAk −

Cj , 0,1 � ORFeb2019
j¼1

pentru k = 2,…,7.
2. Calcularea valorilor de referință
Fie NLm creditarea netă eligibilă a unui participant în luna calendaristică m, calculată ca fluxul brut de credite eligibile
noi al participantului în acea lună, minus rambursările de credite eligibile, astfel cum sunt definite în anexa II.
Fie NLB creditarea netă de referință pentru acest participant. Aceasta este definită după cum urmează:
NLB = min (NLApr2018 + NLMay2018 + … + NLMar2019, 0)
Acest lucru presupune că, în cazul în care participantul are o creditare netă eligibilă pozitivă sau zero în prima perioadă
de referință, atunci NLB = 0. În cazul în care, totuși, participantul are o creditare netă eligibilă negativă în prima
perioadă de referință, atunci NLB = NLApr2018 + NLMay2018 + … + NLMar2019.
Fie OAB soldul de referință al unui participant. Acesta este definit după cum urmează:
OAB = max (OLMar2019 + NLB,0),
unde OLMar2019 este soldul de credite eligibile la sfârșitul lunii martie 2019.
(1) Trimiterile la un „participant” se înțeleg ca aplicabile participanților individuali sau grupurilor TLTRO-III.
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3. Calcularea ratei dobânzii
Fie NSMar2021 suma obținută prin adunarea creditării nete eligibile din perioada 1 aprilie 2019-31 martie 2021 și
a soldului de credite eligibile la data de 31 martie 2019, aceasta fiind calculată ca NSMar2021 = OLMar2019 + NLApr2019 + … +
NLMar2021.
Fie EX devierea procentuală a NSMar2021 de la soldul de referință, respectiv,
ðNSMar2021 − OABÞ
� 100
OAB
EX se va exprima ca un procentaj rotunjit la 15 zecimale. Atunci când OAB este egal cu zero, EX este considerat egal cu
2,5.
EX ¼

Fie MROk media ratei operațiunii principale de refinanțare (MRO) prevalente pe durata TLTRO-III k și exprimată ca
o rată procentuală anuală și fie DFk media ratei facilității de depozit prevalente pe durata TLTRO-III k și exprimată ca
rată procentuală anuală, respectiv:
1 Xnk
MROk,t
t¼1
nk
1 Xnk
DFk ¼
DFk,t
t¼1
nk
În ecuațiile de mai sus, nk (pentru k = 1,…7) indică numărul de zile al TLTRO-III k, iar MROk,t indică rata aplicată MRO
în ziua t a TLTRO-III k, dacă această MRO este desfășurată într-un regim de alocare integrală la o rată fixă, sau MROk,t
indică rata minimă a ofertei aplicată MRO în ziua t a TLTRO-III k, dacă această MRO este desfășurată în cadrul unei
licitații la rată variabilă, și este exprimată ca rată procentuală anuală. În ecuațiile de mai sus, DFk,t indică rata aplicată
facilității de depozit în ziua t a TLTRO-III k și este exprimată ca rată procentuală anuală.
MROk ¼

Fie iri ajustarea de stimulare a ratei dobânzii, măsurată ca fracțiune din coridorul mediu între nivelul maxim posibil al
ratei dobânzii (MROk þ 0,1) și nivelul minim posibil al ratei dobânzii (DFk þ 0,1); fie rk rata dobânzii care urmează a fi
aplicată pentru TLTRO-III k, exprimată ca rată procentuală anuală; iri și rk sunt determinate după cum urmează:
(a) În cazul în care un participant nu depășește soldul de referință de credite eligibile la data de 31 martie 2021, rata
dobânzii care urmează a fi aplicată tuturor sumelor împrumutate de către participant în cadrul TLTRO-III este
stabilită la un nivel de 10 puncte de bază peste rata medie MRO pe durata respectivei TLTRO-III, și anume:
dacă EX ≤ 0, atunci iri = 0% și rk ¼ MROk þ 0,1
(b) În cazul în care un participant depășește soldul de referință de credite eligibile cu cel puțin 2,5 % la data de
31 martie 2021, rata dobânzii care urmează a fi aplicată tuturor sumelor împrumutate de către participant în cadrul
TLTRO-III este egală cu un nivel de 10 puncte de bază peste rata medie a dobânzii la facilitatea de depozit prevalentă
pe durata respectivei TLTRO-III, și anume:
dacă EX ≥ 2,5, atunci iri = 100 % și rk ¼ DFk þ 0,1
(c) În cazul în care un participant depășește soldul de referință de credite eligibile, dar cu mai puțin de 2,5 %, la data de
31 martie 2021, rata dobânzii care urmează a fi aplicată tuturor sumelor împrumutate de către participant în cadrul
TLTRO-III crește linear în funcție de procentajul cu care participantul își depășește soldul de referință de credite
eligibile, și anume:
dacă 0 < EX < 2,5, atunci iri ¼

EX
și rk ¼ MROk þ 0,1 − ðMROk − DFk Þ � iri
2,5

Ajustarea de stimulare a ratei dobânzii (iri) va fi exprimată prin rotunjirea la 15 zecimale.
Rata dobânzii (rk) va fi exprimată ca o rată procentuală anuală, rotunjită în jos la a patra zecimală.
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ANEXA II
A TREIA SERIE DE OPERAȚIUNI ȚINTITE DE REFINANȚARE PE TERMEN MAI LUNG – ORIENTĂRI
PENTRU ELABORAREA DATELOR SOLICITATE PRIN MODELELE DE RAPORTARE

1. Introducere (1)
Prezentele orientări oferă instrucțiuni pentru elaborarea rapoartelor de date pe care participanții la TLTRO-III trebuie să
le depună în conformitate cu articolul 6. Cerințele de raportare sunt prezentate în modelele de raportare de la sfârșitul
prezentei anexe. Aceste orientări specifică și cerințele de raportare ale instituțiilor principale ale grupurilor TLTRO-III
care iau parte la operațiuni.
Punctele 2 și 3 oferă informații generale referitoare la elaborarea și transmiterea datelor, iar punctul 4 explică indicatorii
care trebuie raportați.

2. Informații generale
Indicatorii care trebuie utilizați la calcularea alocării de creditare se referă la credite ale instituțiilor financiare monetare
(IFM) acordate societăților nefinanciare din zona euro și credite IFM acordate gospodăriilor populației din zona euro (2),
exclusiv creditele pentru locuințe, în toate monedele. În conformitate cu articolul 6, trebuie depuse două rapoarte de
date: primul raport acoperă date privind soldul de referință și date referitoare la prima perioadă de referință, iar al doilea
raport acoperă date referitoare la a doua perioadă de referință. Sumele trebuie raportate separat pentru societăți
nefinanciare și pentru gospodării. Soldurile de credite eligibile sunt ajustate pentru a lua în considerare creditele care
sunt securitizate sau transferate în alt mod și care nu sunt derecunoscute, însă participanții își pot exercita opțiunea în
temeiul articolului 6 alineatul (3) de a adăuga credite eligibile autosecuritizate în scopul calculării alocării de creditare
a acestora, indiferent de situația recunoașterii acestora în bilanț. Trebuie să se ofere, de asemenea, informații detaliate
privind subcomponentele relevante ale acestor posturi, precum și cu privire la efectele care generează modificări ale
soldurilor de credite eligibile, dar care nu sunt legate de creditarea netă eligibilă (denumite în continuare „ajustări ale
soldurilor”), acoperind și vânzări și achiziții de credite și alte transferuri de credite.
În ceea ce privește utilizarea informațiilor colectate, pentru a determina alocarea de creditare vor fi utilizate datele
privind soldul de referință. În plus, datele privind creditarea netă eligibilă în cursul primei perioade de referință vor fi
utilizate pentru calcularea creditării nete de referință și a soldului de referință. De asemenea, datele privind creditarea
netă eligibilă în cursul celei de-a doua perioade de referință vor fi utilizate pentru a evalua evoluțiile creditării și, în
consecință, ratele dobânzilor aplicabile. Toți ceilalți indicatori sunt necesari pentru verificarea coerenței interne a informa
țiilor și a consecvenței acestora cu datele statistice colectate în cadrul Eurosistemului, precum și pentru monitorizarea
aprofundată a impactului programului TLTRO-III.
Cadrul general care stă la baza completării rapoartelor de date este asigurat de cerințele de raportare ale IFM din zona
euro în contextul statisticilor posturilor din bilanțul IFM, astfel cum sunt specificate în Regulamentul (UE)
nr. 1071/2013 (BCE/2013/33). În special, în ceea ce privește creditele, conform articolului 8 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), acestea „se raportează la valoarea principală existentă în sold la
sfârșitul lunii de raportare. Scoaterea din evidențele contabile și reducerea valorii contabile, astfel cum sunt stabilite de
practicile contabile, se exclud din această valoare. […] creditele nu se compensează cu niciun alt activ sau pasiv.” Totuși,
ca excepție de la regulile stabilite la articolul 8 alineatul (2), care presupun, de asemenea, că creditele trebuie raportate la
valoarea brută, fără deducerea provizioanelor, articolul 8 alineatul (4) precizează că „BCN pot permite ca, în cazul
creditelor provizionate, raportarea să se facă la valoarea netă fără provizioane, iar în cazul creditelor achiziționate,
raportarea să se facă la prețul convenit la data achiziționării [respectiv, valoarea de tranzacție a acestora], cu condiția ca
respectivele practici de raportare să fie aplicate de toți agenții raportori rezidenți”. Creditele eligibile autosecuritizate nu
pot fi raportate fără provizioane dacă sunt derecunoscute din bilanț. Implicațiile acestei abateri de la orientările generale
privind posturile din bilanț în ceea ce privește elaborarea rapoartelor de date sunt examinate mai detaliat în continuare.
De asemenea, Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) ar trebui utilizat ca document de referință în ceea ce
privește definițiile care trebuie aplicate la elaborarea rapoartelor de date. A se vedea, în special, articolul 1 pentru
definiții generale și părțile 2 și 3 ale anexei II pentru o definire a categoriilor de instrumente care urmează a fi acoperite
la „credite” și, respectiv, a sectoarelor participanților. Trebuie remarcat că, în cadrul statisticilor posturilor din bilanț,
(1) Cadrul conceptual care stă la baza cerințelor de raportare rămâne neschimbat față de cel prevăzut în Deciziile BCE/2014/34 și (UE)
2016/810 (BCE/2016/10), cu excepția modificărilor referitoare la includerea creditelor eligibile autosecuritizate în scopul calculării
alocării de creditare.
(2) În sensul rapoartelor de date, „gospodăriile populației” includ instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
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dobânda acumulată de primit aferentă creditelor, de obicei, se înregistrează în bilanț pe măsură ce se acumulează
(respectiv, pe bază de angajament, nu atunci când este efectiv încasată), dar ar trebui exclusă din datele privind soldurile
creditelor. Totuși dobânda capitalizată ar trebui înregistrată ca parte a soldurilor.
Deși multe dintre datele care trebuie raportate sunt deja elaborate de IFM în conformitate cu cerințele Regulamentului
(UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), participanții care licitează în TLTRO-III trebuie să elaboreze anumite informații
suplimentare. Cadrul metodologic al statisticilor posturilor din bilanț, astfel cum este stabilit în Manualul pentru
statisticile privind bilanțul IFM (3), oferă toate informațiile de context necesare pentru a elabora aceste date suplimentare;
alte detalii sunt oferite la punctul 4 privind definițiile indicatorilor individuali.

3. Instrucțiuni generale de raportare
(a) Structura modelelor de raportare
Modelele indică datele de referință la care se referă datele și grupează indicatorii în două blocuri: credite IFM
acordate societăților nefinanciare din zona euro și credite IFM acordate gospodăriilor din zona euro, exclusiv
creditele pentru locuințe. Datele din toate celulele evidențiate în galben sunt calculate din datele introduse în celelalte
celule, pe baza formulelor furnizate. Modelele includ reguli de validare care verifică coerența internă a datelor
Există două rapoarte în TLTRO-III:
— Primul raport necesită modelul de date A completat, referitor la soldul de referință în scopul calculării alocării de
creditare și a limitelor ofertei. Participanții care exercită opțiunea în conformitate cu articolul 6 alineatul (3)
trebuie să furnizeze posturile suplimentare referitoare la creditele eligibile autosecuritizate și evaluarea de către
auditor a acestor posturi, în conformitate cu articolul 6 alineatul (6) litera (c) punctul (v). De asemenea, primul
raport necesită modelul B completat pentru „prima perioadă de referință”, respectiv de la 1 aprilie 2018 la
31 martie 2019, în scopul calculării creditării nete eligibile și a valorilor de referință.
— Al doilea raport necesită modelul de date B completat pentru „a doua perioadă de referință”, respectiv de la
1 aprilie 2019 la 31 martie 2021, în scopul calculării creditării nete eligibile și a comparațiilor față de valorile de
referință pe care se bazează ratele dobânzii aplicabile.
În modelul B, indicatorii referitori la solduri trebuie raportați la valoarea de la sfârșitul lunii care precede începutul
perioadei de raportare și de la sfârșitul perioadei de raportare; prin urmare, pentru prima perioadă de referință
soldurile trebuie raportate la valoarea de la datele de 31 martie 2018 și 31 martie 2019, iar pentru a doua perioadă
de referință soldurile trebuie raportate la valoarea de la datele de 31 martie 2019 și 31 martie 2021. În schimb,
datele privind tranzacțiile și ajustările trebuie să acopere toate efectele relevante care au loc în cursul perioadei de
raportare.

(b) Raportare pentru grupurile TLTRO-III
În ceea ce privește participarea pe bază de grup la TLTRO-III, datele ar trebui raportate, de regulă, pe bază agregată.
Totuși, băncile centrale naționale (BCN) ale statelor membre a căror monedă este euro au posibilitatea de a colecta
informațiile pe bază instituțională individuală, dacă se consideră oportun.

(c) Transmiterea rapoartelor de date
Rapoartele de date completate ar trebui transmise BCN relevante, astfel cum se precizează la articolul 6, și în
conformitate cu calendarul orientativ pentru TLTRO-III publicat pe website-ul BCE, care precizează, de asemenea,
perioadele de referință care trebuie acoperite în fiecare transmisie și ce instantanee de date ar trebui utilizate pentru
elaborarea datelor.

(d) Unitatea de măsură a datelor
Datele trebuie raportate în mii de euro.
(3) A se vedea „Manualul pentru statisticile privind bilanțul IFM”, BCE, ianuarie 2019, disponibil pe website-ul BCE, la adresa http://www.
ecb.europa.eu. În special, punctul 4.3, p. 40, tratează raportarea statistică a creditelor.
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4. Definiții
Acest punct oferă definiții ale diverselor posturi care trebuie raportate, iar numerotarea utilizată în modelele de raportare
este indicată în paranteze.

(a) Solduri de credite eligibile (1 și 4)
Datele din aceste celule se calculează pe baza cifrelor raportate pentru următoarele posturi de bilanț: „Solduri din
bilanț” (1.1 și 4.1), minus „Solduri de credite care sunt securitizate sau transferate în alt mod, dar care nu sunt
derecunoscute din bilanț” (1.2 și 4.2), plus „Provizioane în curs” (1.3 și 4.3). Acest din urmă subtermen este relevant
numai în cazurile în care, spre deosebire de practica generală privind posturile din bilanț, creditele sunt raportate
net de provizioane.
Posturile subiacente ale soldurilor de credite eligibile sunt următoarele:
(i) Solduri din bilanț (1.1 și 4.1)
Acest post cuprinde solduri de credite acordate societăților nefinanciare și gospodăriilor populației din zona
euro, exclusiv creditele pentru locuințe. Dobânda acumulată, spre deosebire de dobânda capitalizată, este
exclusă din indicatori.
Aceste celule sunt legate direct de cerințele din partea 2 a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013
(BCE/2013/33) (blocul 2 din tabelul 1 privind stocurile lunare).
Pentru o definire mai detaliată a posturilor care trebuie incluse în rapoartele de date, a se vedea partea 2
a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) și punctul 4.3 din Manualul pentru statisticile
privind bilanțul IFM.
(ii) Solduri de credite securitizate sau transferate în alt mod, dar care nu sunt derecunoscute din bilanț (1.2 și 4.2)
Acest post cuprinde soldurile de credite care sunt securitizate sau transferate în alt mod, dar care nu au fost
derecunoscute din bilanț. Trebuie raportate toate activitățile de securitizare, indiferent unde sunt rezidente
societățile vehicul investițional implicate. Creditele date Eurosistemului drept colateral pentru operațiunile de
politică monetară sub forma creanțelor private, care generează un transfer fără derecunoaștere din bilanț, sunt
excluse din acest post.
Partea 5 a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) (blocul 5.1 din tabelul 5a privind datele
lunare) acoperă informațiile necesare privind creditele securitizate acordate societăților nefinanciare și gospodă
riilor populației care nu au fost derecunoscute, dar nu se cere defalcarea acestora în funcție de destinație. În
plus, soldurile de credite care au fost transferate în alt mod (respectiv, nu printr-o securitizare), dar care nu sunt
derecunoscute, nu sunt acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33). În scopul elaborării
rapoartelor de date, sunt astfel necesare extrageri separate de date din bazele de date interne ale IFM.
Pentru detalii suplimentare asupra posturilor care trebuie incluse în rapoartele de date, a se vedea partea 5
a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) și punctul 4.3.11 din Manualul pentru
statisticile privind bilanțul IFM.
(iii) Provizioane în curs (1.3 și 4.3)
Aceste date sunt relevante numai pentru instituțiile care, spre deosebire de practicile generale privind posturile
din bilanț, raportează creditele net de provizioane. În cazul instituțiilor care licitează ca un grup TLTRO-III,
această cerință se aplică numai instituțiilor din grup care înregistrează creditele net de provizioane.
Acest post include alocări individuale și colective pentru deprecieri și pierderi din credite (înainte să aibă loc
scoateri din evidențele contabile și reduceri ale valorii contabile). Datele trebuie să se refere la „Solduri de
credite din bilanț” (1.1 și 4.1), exclusiv „Solduri de credite securitizate sau transferate în alt mod, dar care nu au
fost derecunoscute din bilanț” (1.2 și 4.2).
După cum s-a menționat la punctul 2 al treilea paragraf, în statisticile privind posturile din bilanț creditele ar
trebui raportate, de regulă, la valoarea soldului principalului, provizioanele corespunzătoare fiind alocate la
„Capital și rezerve”. În aceste cazuri, nu ar trebui raportate informații separate privind provizioanele. Totodată,
în cazurile în care creditele sunt raportate net de provizioane, aceste informații suplimentare trebuie raportate
pentru a colecta date pe deplin comparabile la nivelul IFM.
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Atunci când se practică raportarea soldurilor creditelor net de provizioane, BCN au posibilitatea de a face
neobligatorie raportarea acestor informații. Totuși în aceste cazuri calculele în baza cadrului TLTRO-III se vor
baza pe solduri de credite din bilanț net de provizioane (4).
Pentru detalii suplimentare, a se vedea trimiterea la provizioane din definiția postului „Capital și rezerve”
prevăzută în partea 2 a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33).
(b) Creditare netă eligibilă (2)
Aceste celule înregistrează creditarea netă (tranzacții) acordată în cursul perioadei de raportare. Datele sunt calculate
pe baza cifrelor raportate pentru subposturi, și anume „Creditare brută” (2.1) minus „Rambursări” (2.2).
Creditele care sunt renegociate în cursul perioadei de raportare ar trebui raportate atât ca „Rambursări”, cât și ca
„Creditare brută” în momentul în care are loc renegocierea. Datele de ajustare trebuie să includă efectele legate de
renegocierea creditelor.
Tranzacțiile inversate în cursul perioadei (respectiv creditele acordate și rambursate în cursul perioadei) ar trebui în
principiu să fie raportate atât ca „Creditare brută”, cât și ca „Rambursări”. Cu toate acestea, IFM care licitează pot
exclude aceste operațiuni atunci când elaborează rapoartele de date, în măsura în care acest lucru ar reduce sarcina
de raportare a acestora. În acest caz, acestea ar trebui să informeze BCN relevantă, iar datele privind ajustările
soldurilor trebuie, de asemenea, să excludă efectele legate de aceste operațiuni inversate. Această excepție nu se
aplică creditelor acordate în cursului perioadei care sunt securitizate sau transferate în alt mod.
Ar trebui luate în considerare și creanțele aferente cardurilor de credit, creditele reînnoibile automat și creditele
acordate pe descoperit de cont. Pentru aceste instrumente, modificările soldurilor datorate sumelor utilizate sau
retrase în cursul perioadelor de raportare ar trebui utilizate ca aproximări pentru creditarea netă. Valorile pozitive ar
trebui raportate ca „Creditare brută” (2.1), în timp ce valorile negative ar trebui raportate (cu semn pozitiv) ca
„Rambursări” (2.2).
(i) Creditare brută (2.1)
Acest post cuprinde fluxul de credite noi brute în perioada de raportare, exclusiv orice achiziții de credite. Ar
trebui raportate și creditele acordate care sunt legate de creanțe aferente cardurilor de credit, credite reînnoibile
automat și credite acordate pe descoperit de sold, după cum se explică mai sus.
De asemenea, ar trebui incluse sumele adăugate în cursul perioadei la soldurile clienților, datorate, de exemplu,
capitalizării dobânzii (spre deosebire de acumularea dobânzii) și comisioanelor.
(ii) Rambursări (2.2)
Acest post cuprinde fluxul de rambursări ale principalului în cursul perioadei de raportare, cu excluderea celor
legate de creditele securitizate sau transferate în alt mod care nu sunt derecunoscute din bilanț. Ar trebui
raportate și rambursările legate de creanțe aferente cardurilor de credit, credite reînnoibile automat și credite
acordate pe descoperit de sold, după cum se explică mai sus.
Plățile de dobânzi aferente dobânzilor acumulate care încă nu au fost capitalizate, cedările de credite și alte
ajustări ale soldurilor (inclusiv scoateri din evidențele contabile și reduceri ale valorii contabile) nu ar trebui
raportate.
Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) impune ca conversiile creanțelor în participații să fie tratate
drept tranzacții. Totuși, în scopul elaborării rapoartelor de date TLTRO-III, conversiile creanțelor în participații,
prin care creditele acordate de un participant societăților nefinanciare sunt înlocuite de participații deținute de
acest participant la aceste societăți nefinanciare, pot fi raportate drept o reclasificare, nu o rambursare
a creditelor, cu condiția ca valoarea finanțării furnizate de participant în economia reală să nu fie astfel redusă,
după cum stabilește BCN relevantă. Participantul va furniza BCN toate informațiile necesare pentru ca aceasta să
decidă cu privire la tratarea conversiei.
(c) Ajustări ale soldurilor (3)
Aceste celule sunt pentru raportarea modificărilor soldurilor de credite eligibile [scăderi (–) și creșteri (+)] care apar
în cursul perioadei de raportare și care nu sunt legate de creditarea netă eligibilă. Aceste modificări apar din
operațiuni precum securitizarea creditelor și alte transferuri de credite în cursul perioadei de raportare, precum și
din alte ajustări legate de reevaluări datorate variațiilor cursului de schimb, scoaterilor din evidențele contabile și
reducerilor valorii contabile ale creditelor și reclasificărilor.
(4) De asemenea, această excepție are implicații pentru raportarea datelor privind scoaterile din evidențele contabile și reducerile valorii
contabile, astfel cum se clarifică mai jos.
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Posturile referitoare la ajustări ale soldurilor sunt calculate automat pe baza cifrelor raportate în subposturi, și
anume „Vânzări și achiziții de credite și alte transferuri de credite în cursul perioadei de raportare” (3.1) plus „Alte
ajustări” (3.2).
(i) Vânzări și achiziții de credite și alte transferuri de credite în cursul perioadei de raportare (3.1)
— Fluxuri nete de credite care sunt securitizate cu impact asupra stocurilor de credite (3.1A)
Acest post cuprinde valoarea netă a creditelor care sunt securitizate în cursul perioadei de raportare cu
impact asupra stocurilor de credite raportate, calculată ca achiziții minus cedări (5). Trebuie raportate toate
activitățile de securitizare, indiferent unde sunt rezidente societățile vehicul investițional implicate. Transfe
rurile de credite ar trebui înregistrate la valoarea nominală, net de scoaterile din evidențele contabile și
reducerile valorii contabile la momentul vânzării. Aceste scoateri din evidențele contabile și reduceri ale
valorii contabile ar trebui raportate, atunci când sunt identificabile, la postul 3.2B (a se vedea mai jos). În
cazul IFM care raportează creditele net de provizioane, transferurile ar trebui înregistrate la valoarea
bilanțieră (respectiv valoarea nominală net de provizioanele în curs) (6).
Cerințele din partea 5 a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) (blocul 1.1 din tabelul
5a privind datele lunare și tabelul 5b privind datele trimestriale) acoperă aceste elemente.
Pentru o definire mai detaliată a posturilor care trebuie raportate, a se vedea partea 5 a anexei I la
Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) și punctul 4.3.11 din Manualul pentru statisticile privind
bilanțul IFM.
— Fluxuri nete de credite care sunt transferate în alt mod cu impact asupra stocurilor de credite (3.1B)
Acest post cuprinde valoarea netă a creditelor cedate sau achiziționate în cursul perioadei cu impact asupra
stocurilor de credite raportate în operațiuni care nu au legătură cu activitățile de securitizare și se calculează
ca achiziții minus cedări. Transferurile ar trebui înregistrate la valoarea nominală net de scoaterile din
evidențele contabile și reducerile valorii contabile la momentul vânzării. Aceste scoateri din evidențele
contabile și reduceri ale valorii contabile ar trebui raportate, atunci când sunt identificabile, la postul 3.2B.
În cazul IFM care raportează creditele net de provizioane, transferurile ar trebui înregistrate la valoarea
bilanțieră (respectiv valoarea nominală net de provizioanele în curs).
Cerințele din partea 5 a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) acoperă parțial aceste
elemente. Blocurile 1.2 din tabelul 5a privind datele lunare și tabelul 5b privind datele trimestriale acoperă
datele privind fluxurile nete de credite care sunt transferate în alt mod cu un impact asupra stocurilor de
credite, dar exclud:
1. credite cedate sau achiziționate de la alte IFM naționale, inclusiv transferuri intragrup datorate restruc
turării societăților (de exemplu, transferul unui fond de credite de către o filială IFM națională către IFM
mamă);
2. transferuri de credite în contextul reorganizărilor intragrup datorate fuziunilor, achizițiilor și divizărilor.
În scopul elaborării rapoartelor de date, trebuie raportate toate aceste efecte. Pentru detalii suplimentare
asupra posturilor care trebuie raportate, a se vedea partea 5 a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013
(BCE/2013/33) și punctul 4.3.11 din Manualul pentru statisticile privind bilanțul IFM. În ceea ce privește
postul „Modificări în structura sectorului IFM”, punctul 5.6 din Manualul pentru statisticile privind bilanțul
IFM oferă o descriere detaliată a transferurilor intragrup, distingând între cazurile în care transferurile au loc
între unități instituționale separate (de exemplu, înainte ca una sau mai multe unități să înceteze să existe
într-o fuziune sau achiziție) și cele care au loc în momentul în care anumite unități încetează să existe, caz în
care ar trebui efectuată o reclasificare statistică. În scopul elaborării rapoartelor de date, în ambele cazuri
implicațiile sunt aceleași, iar datele ar trebui raportate la postul 3.1C (și nu la postul 3.2C).
(5) Această convenție de semn, care este opusă cerințelor din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), corespunde cerinței
generale privind datele de ajustare, astfel cum este specificată mai sus – și anume efectele care conduc la creșteri sau scăderi ale soldurilor
trebuie raportate cu un semn pozitiv sau negativ.
6
( ) Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) permite IFM să raporteze creditele achiziționate la valoarea de tranzacție a acestora
atâta vreme cât aceasta este o practică națională aplicată de toate IFM rezidente în țară. În aceste cazuri, componentele de reevaluare care
pot apărea trebuie raportate la postul 3.2B.
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— Fluxuri nete de credite care sunt securitizate sau transferate în alt mod fără impact asupra stocurilor de
credite (3.1C)
Acest post cuprinde valoarea netă a creditelor care sunt securitizate sau transferate în alt mod în cursul
perioadei de raportare fără impact asupra stocurilor de credite raportate și se calculează ca achiziții minus
cedări. Transferurile ar trebui înregistrate la valoarea nominală net de scoaterile din evidențele contabile și
reducerile valorii contabile la momentul vânzării. Aceste scoateri din evidențele contabile și reduceri ale
valorii contabile ar trebui raportate, atunci când sunt identificabile, la postul 3.2B. În cazul IFM care
raportează creditele net de provizioane, transferurile ar trebui înregistrate la valoarea bilanțieră (respectiv
valoarea nominală net de provizioanele în curs). Fluxurile nete legate de furnizarea de credite drept colateral
pentru Eurosistem pentru operațiunile de politică monetară sub forma creanțelor private, care generează un
transfer fără derecunoaștere din bilanț, sunt excluse din acest post.
Cerințele din partea 5 a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) acoperă parțial aceste
elemente. Blocurile 2.1 din tabelul 5a privind datele lunare și tabelul 5b privind datele trimestriale acoperă
datele privind fluxurile nete de credite care sunt securitizate sau transferate în alt mod fără impact asupra
stocurilor de credite, dar creditele pentru locuințe acordate gospodăriilor populației nu sunt identificate
separat și, astfel, ar trebui extrase separat din bazele de date interne ale IFM. În plus, astfel cum se specifică
mai sus, cerințele exclud:
1. credite cedate sau achiziționate de la alte IFM naționale, inclusiv transferuri intragrup datorate restruc
turării societăților (de exemplu, atunci când o filială IFM națională transferă un fond de credite către IFM
mamă);
2. transferuri de credite în contextul reorganizărilor intragrup datorate fuziunilor, achizițiilor și divizărilor.
În scopul elaborării rapoartelor de date, trebuie raportate toate aceste efecte.
Pentru detalii suplimentare asupra posturilor care trebuie raportate, a se vedea partea 5 a anexei I la
Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) și punctul 4.3.11 din Manualul pentru statisticile privind
bilanțul IFM.
(ii) Alte ajustări (3.2)
Următoarele posturi referitoare la alte ajustări trebuie raportate pentru soldurile de credite din bilanț, excluzând
creditele securitizate sau transferate în alt mod care nu sunt derecunoscute.
— Reevaluări datorate variațiilor cursului de schimb (3.2A)
Variațiile cursului de schimb față de euro determină modificări ale valorii creditelor exprimate în monede
străine atunci când acestea sunt exprimate în euro. Datele privind aceste efecte ar trebui raportate cu un
semn negativ (pozitiv) atunci când, pe bază netă, acestea conduc la o scădere (creștere) a soldurilor și sunt
necesare pentru a permite o reconciliere completă între creditarea netă și modificările soldurilor.
Aceste ajustări nu sunt acoperite în baza cerințelor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1071/2013
(BCE/2013/33). În scopul rapoartelor de date, în cazul în care datele (sau chiar o aproximare a acestora) nu
sunt disponibile IFM, acestea pot fi calculate în conformitate cu orientările furnizate la punctul 7.2.2 din
Manualul pentru statisticile privind bilanțul IFM. Procedura de estimare sugerată limitează sfera calculelor la
monedele principale și se bazează pe următoarele etape:
1. soldurile de credite eligibile la sfârșitul lunii care precede începutul perioadei și la sfârșitul perioadei
(posturile 1 și 4) sunt defalcate pe monedă de exprimare, punându-se accent pe fondurile de credite
exprimate în GBP, USD, CHF și JPY. Dacă aceste date nu sunt disponibile, pot fi utilizate datele privind
soldurile totale din bilanț, inclusiv creditele securitizate sau transferate în alt mod care nu sunt derecu
noscute – posturile 1.1 și 4.1;
2. fiecare fond de credite este tratat după cum urmează. Cifrele relevante ale ecuației din Manualul pentru
statisticile privind bilanțul IFM sunt oferite în paranteze:
— soldurile la sfârșitul lunii care precede începutul perioadei de raportare și la sfârșitul perioadei sunt
convertite în moneda inițială de exprimare, utilizând cursurile de schimb nominale corespun
zătoare (7) (ecuațiile [7.2.2] și [7.2.3]);
(7) Ar trebui utilizate cursurile de schimb de referință ale BCE. A se vedea comunicatul de presă din 8 iulie 1998 privind stabilirea de
standarde comune de piață, disponibil pe website-ul BCE (www.ecb.europa.eu).
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— modificarea soldurilor în cursul perioadei de referință exprimate în monedă străină este calculată și
reconvertită în euro utilizând valoarea medie a cursului de schimb zilnic din perioada de raportare
(ecuația [7.2.4]);
— se calculează diferența dintre modificarea soldurilor convertită în euro, astfel cum a fost calculată în
etapa anterioară, și modificarea soldurilor în euro (ecuația [7.2.5], cu semnul opus);
3. ajustarea finală legată de cursul de schimb este estimată ca suma ajustărilor pentru fiecare monedă.
Pentru informații suplimentare, a se vedea punctele 5.8 și 7.2.2 din Manualul pentru statisticile privind
bilanțul IFM.
— Scoateri din evidențele contabile/reduceri ale valorii contabile (3.2B)
În conformitate cu articolul 1 litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), „«reducerea
valorii contabile» înseamnă diminuarea directă a valorii contabile a unui credit în bilanțul (statistic), ca
urmare a deprecierii sale”. Similar, în conformitate cu articolul 1 litera (h) din același regulament, „«scoaterea
din evidențele contabile» înseamnă o reducere a valorii contabile totale a unui credit care determină
eliminarea sa din bilanț”. Efectele reducerilor valorii contabile și ale scoaterilor din evidențele contabile ar
trebui raportate cu un semn negativ sau pozitiv atunci când, la valoarea netă, determină o scădere sau, după
caz, o creștere a soldurilor. Aceste date sunt necesare pentru a permite o reconciliere completă între
creditarea netă și modificările soldurilor.
În ceea ce privește scoaterile din evidențele contabile și reducerile valorii contabile legate de soldurile de
credite din bilanț, pot fi utilizate datele elaborate pentru a se conforma cerințelor minime din partea 4
a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) (tabelul 1A privind ajustările din reevaluare
lunare). Cu toate acestea, dezagregarea impactului scoaterilor din evidențele contabile și al reducerilor valorii
contabile ale creditelor pentru creditele securitizate sau transferate în alt mod care nu sunt derecunoscute
necesită o extragere separată de date din bazele interne de date ale IFM.
Datele privind soldurile de credite eligibile (posturile 1 și 4) sunt în principiu corectate având în vedere
soldurile provizioanelor, în cazurile în care creditele sunt înregistrate net de provizioane în bilanțul statistic.
— În cazurile în care participanții raportează posturile 1.3 și 4.3, datele privind scoaterile din evidențele
contabile și reducerile valorii contabile ale creditelor ar trebui să includă anularea provizioanelor
anterioare asupra creditelor care au devenit (parțial sau în întregime) nerecuperabile și, în plus, ar trebui
să includă orice pierderi peste nivelul provizioanelor, dacă este cazul. Similar, atunci când un credit
provizionat este securitizat sau transferat în alt mod, trebuie înregistrată o scoatere din evidențele
contabile sau reducere a valorii contabile care este egală cu provizioanele în curs, de semn opus, pentru
a corespunde modificării valorii din bilanț, corectată pentru valoarea provizioanelor și valoarea fluxului
net. Provizioanele se pot modifica în timp în urma unor noi alocări pentru deprecieri și pierderi din
credite (net de posibile inversări, inclusiv cele care au loc atunci când un credit este rambursat de către
debitor). Aceste modificări nu ar trebui înregistrate în rapoartele de date ca parte a scoaterilor din
evidențele contabile/reducerilor valorii contabile (deoarece rapoartele de date reconstruiesc valorile fără
deducerea provizioanelor) (8).
Dezagregarea impactului scoaterilor din evidențele contabile și al reducerilor valorii contabile ale
creditelor pentru creditele securitizate sau transferate în alt mod care nu sunt derecunoscute poate fi
omisă dacă nu pot fi extrase date separate privind provizioanele din bazele de date interne ale IFM.
— Atunci când se practică raportarea soldurilor de credite net de provizioane, dar posturile relevante (1.3 și
4.3) legate de provizioane nu sunt raportate, a se vedea punctul 4 litera (a), scoaterile din evidențele
contabile/reducerile valorii contabile trebuie să includă deduceri noi pentru deprecieri și pierderi din
credite asupra portofoliului de credite (net de posibile inversări, inclusiv cele care au loc atunci când un
credit este rambursat de către debitor) (9).
Nu este necesară dezagregarea impactului scoaterilor din evidențele contabile și al reducerilor valorii
contabile pentru creditele securitizate sau transferate în alt mod care nu sunt derecunoscute dacă nu pot
fi extrase date separate privind provizioanele din bazele interne de date ale IFM.
În principiu, aceste posturi acoperă și reevaluările care apar atunci când creditele sunt securitizate sau
transferate în alt mod, iar valoarea de tranzacție diferă de soldul nominal atunci când are loc transferul.
Reevaluările trebuie raportate, atunci când pot fi identificate, și ar trebui calculate ca diferența dintre
valoarea de tranzacție și soldul nominal în momentul vânzării.
(8) Această cerință diferă de cerințele de raportare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33).
(9) Această cerință este similară informațiilor care trebuie raportate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) de către
IFM care înregistrează creditele net de provizioane.
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Pentru informații suplimentare, a se vedea partea 4 a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013
(BCE/2013/33) și punctul 5.4 din Manualul pentru statisticile privind bilanțul IFM.
— Reclasificări (3.2C)
Reclasificările înregistrează toate celelalte efecte care nu sunt legate de creditarea netă, astfel cum este definită
la punctul 4 litera (b), dar care conduc la modificări ale soldurilor de credite din bilanț, excluzând creditele
securitizate sau transferate în alt mod care nu sunt derecunoscute.
Aceste efecte nu sunt acoperite de cerințele stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), iar
impactul acestora este în mod normal estimat pe bază agregată la elaborarea statisticilor macroeconomice.
Totuși acestea sunt importante la nivelul instituțiilor individuale (sau al grupurilor TLTRO-III) pentru
a reconcilia creditarea netă și modificările soldurilor.
Trebuie raportate următoarele efecte, în ceea ce privește soldurile creditelor din bilanț, excluzând creditele
securitizate sau transferate în alt mod care nu sunt derecunoscute, și se aplică convenția uzuală de
înregistrare cu semn negativ (pozitiv) a efectelor care conduc la scăderi (creșteri) ale soldurilor pentru
următoarele:
1. modificări ale clasificării sectoriale sau ale zonei de rezidență a debitorilor care conduc la modificări ale
pozițiilor în sold raportate care nu sunt datorate creditării nete și care, prin urmare, trebuie înregistrate;
2. modificări în clasificarea instrumentelor. Acestea pot afecta și indicatorii în cazul în care soldurile
creditelor cresc sau scad, de exemplu, din cauza reclasificării unui titlu de natura datoriei ca credit sau
a unui credit ca titlu de natura datoriei;
3. ajustări care rezultă din corectarea erorilor de raportare, în conformitate cu instrucțiunile primite de la
BCN relevantă, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (f);
4. ajustări referitoare la reorganizările societăților și modificările componenței grupurilor TLTRO-III pentru
care nu sunt necesare retransmiteri ale primului raport care să reflecte noua structură și noua
componență a grupului TLTRO-III, în conformitate cu articolul 6 alineatul (8).
Pentru informații suplimentare, a se vedea punctul 5.6 din Manualul pentru statisticile privind bilanțul IFM.
Cu toate acestea, diferențele conceptuale evidențiate mai sus ar trebui luate în considerare în scopul obținerii
datelor de reclasificare la nivelul instituțiilor individuale.

(d) Sume suplimentare referitoare la credite eligibile autosecuritizate (S.1)
Participanții care exercită opțiunea în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) trebuie, de asemenea, să furnizeze
următoarele posturi suplimentare referitoare la soldurile de credite eligibile autosecuritizate din modelul A:
(i) „Solduri de credite eligibile autosecuritizate care nu sunt derecunoscute din bilanț” (S.1.1)
Aceste date se referă la credite care au fost autosecuritizate și sunt incluse în sumele raportate la postul 1.2.
(ii) „Solduri de credite eligibile autosecuritizate derecunoscute din bilanț” (S.1.2)
Aceste date se referă la credite care au fost autosecuritizate și care nu mai sunt înregistrate în bilanț deoarece au
fost derecunoscute. În măsura în care creditele continuă să fie administrate de participant, acestea vor face în
continuare obiectul raportării în temeiul părții 5 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013
(BCE/2013/33) (blocul 3.1 din tabelele 5a și 5b).
(iii) „Solduri de provizioane față de credite eligibile autosecuritizate care nu sunt derecunoscute din bilanț” (S.1.3)
Aceste date se referă la credite care nu sunt derecunoscute din bilanț – respectiv raportate la S.1.1. Aceste
posturi trebuie raportate numai în cazurile în care, spre deosebire de practicile generale privind posturile din
bilanț, creditele se raportează net de provizioane. Totuși, în acest caz, participanții pot decide să nu furnizeze
aceste informații, caz în care sumele relevante nu vor fi incluse în calcularea soldurilor de credite eligibile.
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serviciul gospodăriilor populației), exclu
siv credite pentru locuințe

1

Solduri de credite eligibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

post
0 1

formulă
1 = 1.1 – 1.2 (+ 1.3)

validare

S.1

Sume suplimentare legate de credite eligibile autosecuritizate . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0 S.1

S.1 = S.1.1 + S.1.2 (+ S.1.3)

Posturi subiacente

1.1

Solduri din bilanț . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1

1.2

Solduri de credite securitizate sau transferate în alt mod, dar care nu sunt derecu
noscute din bilanț . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2

Provizioane în curs pentru credite raportate la postul 1.1, exclusiv 1.2 (*) . . . . . . . . .

1.3

1.3

Posturi suplimentare legate de credite eligibile autosecuritizate
S.1.1

Solduri de credite eligibile autosecuritizate care nu sunt derecunoscute din bilanț . . . . . . . . . .

S.1.1

S.1.2

Solduri de credite eligibile autosecuritizate derecunoscute din bilanț . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S.1.2

S.1.3

Provizioane în curs pentru credite eligibile autosecuritizate care nu sunt derecunoscute din
bilanț (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S.1.3

S.1.1 ≤ 1.2
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Solduri de credite eligibile din bilanț

(*) Aplicabil numai în cazurile în care creditele sunt raportate fără provizioane; a se vedea instrucțiunile de raportare pentru mai multe detalii.
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Model de raportare TLTRO-III B

post
1
2

Solduri de credite eligibile la sfârșitul lunii care precede începutul perioa
dei de raportare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Creditare netă eligibilă în perioada de raportare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
4

Ajustări ale soldurilor: scăderi (–) și creșteri (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solduri de credite eligibile la sfârșitul perioadei de raportare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 = 1.1 – 1.2 (+ 1.3)

0

0 1
0 2
0 3

0

0 4

4 = 4.1 – 4.2 (+ 4.3)

4.1
4.2

2.1
2.2

0 3.1

3.1 = 3.1A + 3.1B +
3.1C

3.1A

4=1+2+3

3.1B
3.1C

Reevaluări datorate variațiilor cursului de schimb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scoateri din evidențele contabile/reduceri ale valorii contabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reclasificări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solduri de credite eligibile la sfârșitul perioadei de raportare
Solduri din bilanț . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solduri de credite securitizate sau transferate în alt mod, dar care nu sunt derecu
noscute din bilanț . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provizioane în curs pentru credite raportate la postul 4.1, exclusiv 4.2 (*) . . . . . . . . .

(*) Aplicabil numai în cazurile în care creditele sunt raportate fără provizioane; a se vedea instrucțiunile de raportare pentru mai multe detalii.

0 3.2
3.2A
3.2B
3.2C

3.2 = 3.2A + 3.2B +
3.2C

4.1
4.2
4.3

2.8.2019

4.3

3 = 3.1 + 3.2

1.2
1.3

0
3.2A
3.2B
3.2C

2 = 2.1 – 2.2

1.1

0

validare
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Posturi subiacente
Solduri de credite eligibile la sfârșitul lunii care precede începutul perioa
dei de raportare
1.1
Solduri din bilanț . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2
Solduri de credite securitizate sau transferate în alt mod, dar care nu sunt derecu
noscute din bilanț . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3
Provizioane în curs pentru credite raportate la postul 1.1, exclusiv 1.2 (*) . . . . . . . . .
Creditare netă eligibilă în perioada de raportare
2.1
Creditare brută . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Rambursări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ajustări ale soldurilor: scăderi (–) și creșteri (+)
3.1
Vânzări și achiziții de credite și alte transferuri de credite în cursul perioadei de
raportare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1A Fluxuri nete de credite care sunt securitizate cu impact asupra stocurilor de cre
dite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1B Fluxuri nete de credite care sunt transferate în alt mod cu impact asupra stocuri
lor de credite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1C Fluxuri nete de credite care sunt securitizate sau transferate în alt mod fără im
pact asupra stocurilor de credite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2
Alte ajustări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0
0

formulă

RO

Perioadă de raportare: 1 aprilie 2018-31 martie 2019 (prima perioadă de referință) / 1 aprilie 2019-31 martie 2021 (a doua perioadă de referință)
Credite acordate societăților nefinanciare și gospodăriilor populației, exclusiv creditele pentru locuințe acordate gospodăriilor populației (mii EUR)
Credite acordate gospodăriilor populației
Credite acordate
(inclusiv instituții fără scop lucrativ în
societăților nefi
serviciul gospodăriilor populației), exclu
nanciare
Agregate principale
siv credite pentru locuințe

2.8.2019

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 204/123

DECIZIA (UE) 2019/1312 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 22 iulie 2019
de modificare a Deciziei (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) privind o a doua serie de operațiuni țintite
de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2019/22)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,
având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1
prima liniuță, articolul 12.1, articolul 18.1 a doua liniuță și articolul 34.1 a doua liniuță,
având în vedere Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în
aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2014/60) (1),
întrucât:
(1)

În conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), Consiliul guvernatorilor
BCE poate schimba oricând mijloacele, instrumentele, cerințele, criteriile și procedurile de punere în aplicare
a operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului.

(2)

La 28 aprilie 2016, în scopul îndeplinirii mandatului său de asigurare a stabilității prețurilor și pentru a întări
transmisia politicii monetare prin stimularea suplimentară a creditării bancare acordate sectorului privat
nefinanciar, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia (UE) 2016/810 a Băncii Centrale Europene
(BCE/2016/10) (2). Această decizie a prevăzut o a doua serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai
lung (targeted longer-term refinancing operations) (denumite în continuare „TLTRO-II”) care urmau să fie desfășurate
în perioada iunie 2016-martie 2017.

(3)

La 7 martie 2019, pentru a contribui la menținerea unor condiții favorabile de creditare bancară și pentru
a sprijini orientarea acomodativă a politicii monetare în statele membre a căror monedă este euro, Consiliul
guvernatorilor a decis să desfășoare o nouă serie de șapte operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung
(denumite în continuare „TLTRO-III”). Dispozițiile referitoare la TLTRO-III vor fi stabilite într-o decizie separată.

(4)

Pentru a facilita calcularea limitelor ofertei pentru TLTRO-III și ținând seama de orice eventuale rambursări
anticipate voluntare ale sumelor împrumutate în cadrul TLTRO-II, este necesară modificarea perioadei de
notificare pentru o astfel de rambursare anticipată.

(5)

Pentru a acorda instituțiilor de credit timp suficient pentru efectuarea pregătirilor operaționale pentru prima
TLTRO-III, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare fără întârzieri nejustificate.

(6)

Prin urmare, Decizia (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Modificări
La articolul 6 din Decizia (UE) 2016/810 (BCE/2016/10), alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:
„(3) Pentru a beneficia de procedura de rambursare anticipată, participantul notifică BCN relevantă că
intenționează să ramburseze în cadrul procedurii de rambursare anticipată la data de rambursare anticipată, cu cel
puțin două săptămâni înainte de data de rambursare anticipată.
(1) Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică
monetară din Eurosistem (BCE/2014/60) (Orientarea privind documentația generală) (JO L 91, 2.4.2015, p. 3).
(2) Decizia (UE) 2016/810 a Băncii Centrale Europene din 28 aprilie 2016 privind o a doua serie de operațiuni țintite de refinanțare pe
termen mai lung (BCE/2016/10) (JO L 132, 21.5.2016, p. 107).
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(4) Notificarea prevăzută la alineatul (3) devine obligatorie pentru participantul în cauză cu două săptămâni
înainte de data de rambursare anticipată la care se referă. Incapacitatea participantului de a deconta, în întregime sau
parțial, suma datorată în cadrul procedurii de rambursare anticipată până la data de rambursare poate determina
impunerea unei sancțiuni financiare. Sancțiunea financiară aplicabilă se calculează în conformitate cu anexa VII la
Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) și corespunde sancțiunii financiare aplicate pentru nerespectarea
obligațiilor de colateralizare și decontare adecvată a sumei alocate contrapărții în ceea ce privește tranzacțiile
reversibile în scopuri de politică monetară. Impunerea unei sancțiuni financiare nu aduce atingere dreptului BCN de
a adopta măsurile reparatorii prevăzute pentru apariția unei situații de neîndeplinire a obligațiilor, astfel cum se
prevede la articolul 166 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).”
Articolul 2
Intrarea în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare la 3 august 2019.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 22 iulie 2019.
Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Președintele BCE
Mario DRAGHI
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