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II 

(Acte fără caracter legislativ) 

REGULAMENTE 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2043 AL CONSILIULUI 

din 16 noiembrie 2015 

privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 753/2011 
privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și 

entități având în vedere situația din Afganistan 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 753/2011 al Consiliului din 1 august 2011 privind măsuri restrictive îndreptate 
împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan (1), în special 
articolul 11 alineatele (1) și (4), 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1)  La 1 august 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 753/2011. 

(2)  La 2 noiembrie 2015, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul 
punctului 30 din Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 1988 (2011), a modificat lista persoanelor, 
grupurilor, întreprinderilor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive. 

(3)  Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011 ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate 
statele membre. 

Adoptată la Bruxelles, 16 noiembrie 2015. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
F. MOGHERINI   

ANEXĂ 

Rubrica următoare se adaugă în partea A din lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011 (Persoane 
fizice asociate talibanilor): 

Torek Agha [alias: (a) Sayed Mohammed Hashan, (b) Torak Agha, (c) Toriq Agha, (d) Toriq Agha Sayed]. 

Titlu: Haji. Adresa: Pashtunabad, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan. Data nașterii: (a) 1960; (b) 1962; (c) cu 
aproximație 1965. Locul nașterii: (a) provincia Kandahar, Afganistan; (b) Pishin, provincia Baluchistan, Pakistan. 
Număr național de identificare: 5430312277059 (pakistanez – obținut în mod fraudulos de la guvernul din Pakistan, 
care l-a anulat între timp). Alte informații: Comandant cu rol important pentru Consiliul militar taliban, implicat în 
activități de strângere de fonduri de la donatori din zona Golfului. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în 
notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării de către ONU: 2.11.2015.  
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2044 AL CONSILIULUI 

din 16 noiembrie 2015 

privind punerea în aplicare a articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. 356/2010 de impunere a 
anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva unor persoane fizice sau juridice, 

entități sau organisme, având în vedere situația din Somalia 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 356/2010 al Consiliului din 26 aprilie 2010 de impunere a anumitor măsuri 
restrictive specifice îndreptate împotriva unor persoane fizice sau juridice, entități sau organisme, având în vedere 
situația din Somalia (1), în special articolul 13, 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1)  La 26 aprilie 2010, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 356/2010. 

(2)  La 11 martie 2014, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, înființat în temeiul 
Rezoluțiilor (RCSONU) 751 (1992) și RCSONU 1907 (2009) ale Consiliului de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite, a eliminat o persoană de pe lista persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute la 
punctele 1, 3 și 7 din RCSONU 1844 (2008). 

(3)  Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 356/2010 ar trebui, prin urmare, modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 356/2010 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, 16 noiembrie 2015. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
F. MOGHERINI  
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ANEXĂ 

Rubrica referitoare la următoarea persoană se elimină din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 356/2010: 

Jim'ale, Ali Ahmed Nur  
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2045 AL COMISIEI 

din 13 noiembrie 2015 

de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităților tradiționale garantate [Jāņu siers (STG)] 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 
privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2), 

întrucât: 

(1)  În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de 
înregistrare a denumirii „Jāņu siers”, depusă de Letonia, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2). 

(2)  Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din 
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Jāņu siers” ar trebui, prin urmare, înregistrată, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Se înregistrează denumirea „Jāņu siers” (STG). 

Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din clasa 1.3. Brânzeturi, din anexa XI la Regulamentul 
de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3). 

Articolul 2 

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

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 13 noiembrie 2015. 

Pentru Comisie 

Președintele 
Jean-Claude JUNCKER  
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2046 AL COMISIEI 

din 16 noiembrie 2015 

privind neaprobarea Artemisia absinthium L. ca substanță de bază în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea 

pe piață a produselor fitosanitare 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 
privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale 
Consiliului (1), în special articolul 23 alineatul (5) coroborat cu articolul 13 alineatul (2), 

întrucât: 

(1)  În conformitate cu articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, Comisia a primit, la 26 aprilie 
2013, din partea Institutului tehnic pentru agricultură ecologică [Institut Technique de l'Agriculture Biologique 
(ITAB)] o cerere de aprobare a Artemisia absinthium L. ca substanță de bază. Cererea respectivă a fost însoțită de 
informațiile necesare conform articolului 23 alineatul (3) al doilea paragraf. 

(2)  Comisia a solicitat asistență științifică din partea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în 
continuare „autoritatea”). Autoritatea a prezentat Comisiei un raport tehnic privind substanța respectivă la 
30 septembrie 2014 (2). La data de 20 martie 2015, Comisia a prezentat Comitetului permanent pentru plante, 
animale, produse alimentare și hrană pentru animale raportul de analiză (3) și proiectul prezentului regulament 
privind neaprobarea Artemisia absinthium L. ca substanță de bază. 

(3)  Documentația furnizată de solicitant arată că Artemisia absinthium L. îndeplinește criteriile unui produs alimentar, 
astfel cum este definit la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al 
Consiliului (4). Cu toate acestea, băuturile alcoolice obținute din speciile de Artemisia sunt incluse în partea B din 
anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (5), care stabilește 
nivelurile maxime ale anumitor substanțe, prezente în mod natural în arome și în ingredientele alimentare cu 
proprietăți aromatizante, în anumite produse alimentare compuse consumate ca atare la care s-au adăugat arome 
și/sau ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante. În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) 
nr. 1334/2008, în produsele alimentare compuse menționate în partea B, nivelurile maxime nu trebuie să fie 
depășite ca urmare a utilizării aromelor și/sau a ingredientelor alimentare cu proprietăți aromatizante. Prin 
urmare, speciile de Artemisia nu pot fi utilizate ca atare ca produse alimentare. 

(4)  În raportul tehnic al autorității au fost identificate probleme specifice reprezentate de expunerea la thuionă, la 
absintină și la acidul ferulic; drept urmare, evaluarea riscurilor pentru operatori, lucrători, trecători, consumatori 
și organisme nevizate nu a putut fi finalizată. 

(5)  Comisia a invitat solicitantul să își prezinte observațiile cu privire la raportul tehnic al autorității, precum și cu 
privire la proiectul de raport de analiză. Solicitantul și-a prezentat observațiile, acestea fiind examinate cu atenție. 

(6)  Cu toate acestea, în pofida argumentelor prezentate de solicitant, motivele de îngrijorare legate de substanța în 
cauză nu pot fi eliminate. 

(7)  În consecință, conform raportului de analiză al Comisiei, nu s-a stabilit că cerințele prevăzute la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 sunt îndeplinite. Prin urmare, este adecvat să nu se aprobe Artemisia 
absinthium L. ca substanță de bază. 
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(1) JO L 309, 24.11.2009, p. 1. 
(2) Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Artemisia absinthium for use in plant protection 

as fungicide in wheat and nematicide and insecticide in vegetables (Rezultatul consultării cu statele membre și EFSA privind cererea de aprobare 
a Artemisia absinthium drept substanță de bază destinată utilizării la protecția plantelor ca fungicid pentru grâu și nematocid și insecticid 
pentru legume). EFSA supporting publication 2014:EN-665 [Materiale conexe ale EFSA 2014:EN-665], 37 p. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=RO 
(4) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor 

generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în 
domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1). 

(5) Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aromele și anumite 
ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare și de modificare a Regulamentului 
(CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 2232/96 și (CE) nr. 110/2008 și a Directivei 2000/13/CE (JO L 354, 
31.12.2008, p. 34). 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=RO


(8)  Prezentul regulament nu împiedică prezentarea unei noi cereri de aprobare a Artemisia absinthium L. ca substanță 
de bază în conformitate cu articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. 

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Neaprobarea ca substanță de bază 

Artemisia absinthium L. nu este aprobată ca substanță de bază. 

Articolul 2 

Intrare în vigoare 

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, 16 noiembrie 2015. 

Pentru Comisie 

Președintele 
Jean-Claude JUNCKER  
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2047 AL COMISIEI 

din 16 noiembrie 2015 

de reînnoire a aprobării substanței active esfenvalerat, ca substanță susceptibilă de înlocuire, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare a anexei la 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 
privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale 
Consiliului (1), în special articolul 24 coroborat cu articolul 20 alineatul (1) ale acestuia, 

întrucât: 

(1)  Aprobarea substanței active esfenvalerat, astfel cum se prevede în partea A din anexa la Regulamentul de punere 
în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (2), expiră la 30 iunie 2016. 

(2)  O cerere de reînnoire a includerii substanței esfenvalerat în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului (3) a fost 
depusă în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1141/2010 al Comisiei (4), în termenul prevăzut 
la articolul respectiv. 

(3)  Solicitantul a transmis dosarele suplimentare necesare în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) 
nr. 1141/2010. Statul membru raportor a constatat că cererea era completă. 

(4)  Statul membru raportor a întocmit, în colaborare cu statul membru coraportor, un raport de evaluare a reînnoirii 
pe care l-a transmis, la data de 30 iulie 2013, Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în 
continuare „autoritatea”) și Comisiei. 

(5)  Autoritatea a transmis solicitantului și statelor membre raportul de evaluare a reînnoirii în vederea formulării de 
observații, iar observațiile primite le-a transmis Comisiei. De asemenea, autoritatea a pus la dispoziția publicului 
dosarul rezumativ suplimentar. 

(6)  La 22 octombrie 2014, autoritatea a comunicat Comisiei concluzia sa (5) cu privire la probabilitatea ca substanța 
esfenvalerat să îndeplinească criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. 
La 20 martie 2015, Comisia a prezentat proiectul de raport de revizuire pentru esfenvalerat Comitetului 
permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale. 

(7)  În cazul uneia sau al mai multor utilizări reprezentative ale cel puțin unui produs de protecție a plantelor care 
conține substanța activă, s-a constatat îndeplinirea criteriilor de aprobare prevăzute la articolul 4. Prin urmare, se 
consideră că respectivele criterii de aprobare sunt îndeplinite. 
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(1) JO L 309, 24.11.2009, p. 1. 
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 

nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate (JO L 153, 11.6.2011, 
p. 1). 

(3) Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (JO L 230, 19.8.1991, 
p. 1). 

(4) Regulamentul (UE) nr. 1141/2010 al Comisiei din 7 decembrie 2010 de stabilire a procedurii de reînnoire a includerii unui al doilea grup 
de substanțe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și de stabilire a listei substanțelor în cauză (JO L 322, 8.12.2010, 
p. 10). 

(5) EFSA Journal (2014);12(11):3873. Disponibil la adresa: www.efsa.europa.eu 

http://www.efsa.europa.eu


(8)  Evaluarea riscurilor pentru reînnoirea aprobării substanței esfenvalerat se bazează pe un număr limitat de utilizări 
reprezentative, care, totuși, nu restricționează utilizările care pot fi autorizate pentru produsele de protecție a 
plantelor care conțin esfenvalerat. Prin urmare, este adecvat să nu se mențină restricția la utilizările ca insecticid. 

(9)  Cu toate acestea, Comisia consideră că esfenvalerat este o substanță susceptibilă de înlocuire în conformitate cu 
articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. Substanța esfenvalerat este o substanță toxică în conformitate 
cu punctele 3.7.2.2 și, respectiv, 3.7.2.3 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, deoarece factorul de 
bioconcentrare este mai mare de 2 000, iar concentrația la care pe termen lung nu se observă niciun efect asupra 
organismelor de apă dulce este mai mică de 0,01 mg/L. Prin urmare, substanța esfenvalerat îndeplinește condiția 
stabilită la punctul 4 liniuța a doua din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. 

(10)  Prin urmare, este adecvat să se reînnoiască aprobarea substanței esfenvalerat ca substanță susceptibilă de 
înlocuire. 

(11)  În conformitate cu articolul 20 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, coroborat cu articolul 13 
alineatul (4), anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 ar trebui modificată în consecință. 

(12)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/1885 al Comisiei (1) a amânat data expirării substanței 
esfenvalerat pentru a permite finalizarea procesului de reînnoire înainte de expirarea substanței. Cu toate acestea, 
având în vedere faptul că decizia cu privire la reînnoire a fost luată înainte de data inițială a expirării, prezentul 
regulament ar trebui să se aplice începând cu ziua următoare datei inițiale a expirării. 

(13)  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 

Reînnoirea aprobării substanței active ca substanță susceptibilă de înlocuire 

Aprobarea substanței active esfenvalerat ca substanță susceptibilă de înlocuire este reînnoită astfel cum se prevede în 
anexa I. 

Articolul 2 

Modificări la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul 
regulament. 

Articolul 3 

Intrarea în vigoare și data aplicării 

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

Se aplică de la 1 ianuarie 2016. 

17.11.2015 L 300/9 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    

(1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1885 al Comisiei din 20 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în 
aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active 2,4-D, acibenzolar-s-metil, 
amitrol, bentazon, cihalofop-butil, diquat, esfenvalerat, famoxadon, flumioxazin, DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), glifosat, 
iprovalicarb, izoproturon, lambda-cihalotrin, metalaxil-M, metsulfuron-metil, picolinafen, prosulfuron, pimetrozin, piraflufen-etil, 
tiabendazol, tifensulfuron-metil și triasulfuron (JO L 276, 21.10.2015, p. 48). 



Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 16 noiembrie 2015. 

Pentru Comisie 

Președintele 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXA I 

Denumire comună, 
Numere de identificare Denumire IUPAC Puritate (1) Data aprobării Expirarea apro

bării Dispoziții specifice 

Esfenvalerat 

Nr. CAS: 66230-04-4 

Nr. CIPAC: 481 

(αS)-α-ciano-3-fenoxiben
zil (2S)-2-(4-clorfenil)-3- 
metilbutirat 

830 g/kg 

Toluenul, ca impuritate, 
nu trebuie să depășească 
10 g/kg în materialul teh
nic. 

1 ianuarie 
2016 

31 decembrie 
2022 

În vederea aplicării principiilor uniforme menționate la articolul 29 
alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține 
seama de concluziile raportului de revizuire a substanței esfenvale
rat, în special apendicele I și II. 

Cu ocazia acestei evaluări generale, statele membre trebuie să 
acorde o atenție deosebită: 

—  riscurilor determinate de esfenvalerat și de izomerul 2SαR al 
substanței fenvalerat pentru organismele acvatice, inclusiv riscul 
de bioacumulare prin intermediul lanțului trofic; 

—  riscurilor pentru albine și artropode nevizate; 

—  protejării apelor subterane, atunci când substanța este utilizată 
în regiuni vulnerabile din punct de vedere al solului și/sau al 
condițiilor climatice. 

Condițiile de utilizare includ, acolo unde este cazul, măsuri de ate
nuare a riscurilor. 

(1)  Detalii suplimentare privind identitatea și specificațiile substanței active se găsesc în raportul de reexaminare.   
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ANEXA II 

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică după cum urmează:  

1. în partea A, rubrica 10 referitoare la esfenvalerat se elimină;  

2. în partea E, se adaugă următoarea rubrică:  

Denumire comună, 
Numere de identificare Denumire IUPAC Puritate (*) Data aprobării Expirarea apro

bării Dispoziții specifice 

„2 Esfenvalerat 

Nr. CAS: 66230-04-4 

Nr. CIPAC: 481 

(αS)-α-ciano-3-fenoxiben
zil (2S)-2-(4-clorfenil)-3- 
metilbutirat 

830 g/kg 

Toluenul, ca impuritate, 
nu trebuie să depășească 
10 g/kg în materialul teh
nic. 

1 ianuarie 
2016 

31 decembrie 
2022 

În vederea aplicării principiilor uniforme menționate la ar
ticolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) 
nr. 1107/2009, se va ține seama de concluziile raportului 
de revizuire a substanței esfenvalerat, în special apendicele I 
și II. 

Cu ocazia acestei evaluări generale, statele membre trebuie 
să acorde o atenție deosebită: 

—  riscurilor determinate de esfenvalerat și de izomerul 
2SαR al substanței fenvalerat pentru organismele acva
tice, inclusiv riscul de bioacumulare prin intermediul 
lanțului trofic; 

—  riscurilor pentru albine și artropode nevizate; 

—  protejării apelor subterane, atunci când substanța este 
utilizată în regiuni vulnerabile din punct de vedere al 
solului și/sau al condițiilor climatice. 

Condițiile de utilizare includ, acolo unde este cazul, măsuri 
de atenuare a riscurilor.” 

(*)  Detalii suplimentare privind identitatea și specificațiile substanței active se găsesc în raportul de reexaminare.   
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2048 AL COMISIEI 

din 16 noiembrie 2015 

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe 
și legume 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

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

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și 
legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1), 

întrucât: 

(1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale 
multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de 
import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul 
respectiv. 

(2)  Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) 
din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, 
prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt 
stabilite în anexa la prezentul regulament. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare 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, 16 noiembrie 2015. 

Pentru Comisie, 

pentru președinte 
Jerzy PLEWA 

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală  
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(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671. 
(2) JO L 157, 15.6.2011, p. 1. 



ANEXĂ 

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume 

(EUR/100 kg) 

Codul NC Codul țării terțe (1) Valoarea forfetară de import 

0702 00 00 AL  52,3 

MA  74,6 

MK  43,3 

ZZ  56,7 

0707 00 05 AL  80,9 

TR  142,3 

ZZ  111,6 

0709 93 10 MA  71,9 

TR  166,8 

ZZ  119,4 

0805 20 10 CL  185,6 

MA  86,1 

PE  166,7 

TR  83,5 

ZZ  130,5 

0805 20 30, 0805 20 50, 
0805 20 70, 0805 20 90 

TR  73,2 

ZA  95,1 

ZZ  84,2 

0805 50 10 TR  91,8 

ZZ  91,8 

0806 10 10 BR  287,2 

EG  228,3 

PE  313,9 

TR  174,9 

ZZ  251,1 

0808 10 80 AR  151,8 

CL  83,9 

MK  29,8 

NZ  137,3 

US  150,6 

ZA  207,0 

ZZ  126,7 

0808 30 90 BA  97,7 

CN  72,7 

TR  135,0 

ZZ  101,8 

(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exte
rior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” 
desemnează „alte origini”.  
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DECIZII 

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2049 A CONSILIULUI 

din 10 noiembrie 2015 

privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Suedia 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, 
în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (1), în special articolul 33, 

având în vedere avizul Parlamentului European, 

întrucât: 

(1)  În conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI, transmiterea datelor cu caracter personal 
reglementată de respectiva decizie nu poate avea loc decât după ce dispozițiile generale privind protecția datelor 
prevăzute în capitolul 6 din respectiva decizie au fost puse în aplicare în legislația națională aplicabilă pe 
teritoriile statelor membre implicate în această transmitere. 

(2)  Articolul 20 din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului (2) prevede că verificarea îndeplinirii condiției sus-menționate 
în ceea ce privește schimbul automatizat de date în conformitate cu capitolul 2 din Decizia 2008/615/JAI se face 
pe baza unui raport de evaluare bazat pe un chestionar, o vizită de evaluare și un test-pilot. 

(3)  În conformitate cu capitolul 4 punctul 1.1 din anexa la Decizia 2008/616/JAI, chestionarul elaborat de grupul de 
lucru competent al Consiliului se aplică fiecăruia dintre schimburile automatizate de date și trebuie să fie 
completat de un stat membru de îndată ce acesta consideră că îndeplinește condițiile pentru schimbul de date din 
categoria de date relevantă. 

(4) Suedia a completat chestionarul privind protecția datelor și chestionarul referitor la schimbul de date dactilos
copice. 

(5)  Suedia a derulat cu succes un test-pilot împreună cu Austria. 

(6)  A fost efectuată o vizită de evaluare în Suedia și echipa de evaluare austriacă a elaborat un raport privind vizita 
de evaluare respectivă, care a fost transmis grupului de lucru competent al Consiliului. 

(7)  A fost prezentat Consiliului un raport de evaluare global, care sintetizează rezultatele chestionarului, ale vizitei de 
evaluare și ale testului-pilot referitor la schimbul de date dactiloscopice. 

(8)  La 13 iulie 2015, Consiliul a ajuns la concluzia că Suedia a pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind 
protecția datelor prevăzute în capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI. 

(9)  Prin urmare, în scopul căutării automatizate a datelor dactiloscopice, Suedia ar trebui să aibă dreptul de a primi și 
furniza date cu caracter personal în temeiul articolului 9 din Decizia 2008/615/JAI. 

(10)  Danemarcei îi revin obligații în temeiul Deciziei 2008/615/JAI și, prin urmare, aceasta participă la adoptarea și 
aplicarea prezentei decizii care pune în aplicare Decizia 2008/615/JAI. 
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(1) JO L 210, 6.8.2008, p. 1. 
(2) Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea 

cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p. 12). 



(11)  Irlandei îi revin obligații în temeiul Deciziei 2008/615/JAI și, prin urmare, aceasta participă la adoptarea și 
aplicarea prezentei decizii care pune în aplicare Decizia 2008/615/JAI. 

(12)  Regatului Unit nu îi revin obligații în temeiul Deciziei 2008/615/JAI și, prin urmare, acesta nu participă la 
adoptarea prezentei decizii care pune în aplicare Decizia 2008/615/JAI, nu are obligații în temeiul acesteia și nici 
nu face obiectul aplicării sale, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

În scopul căutării automatizate a datelor dactiloscopice, Suedia are dreptul de a primi și furniza date cu caracter personal 
în temeiul articolului 9 din Decizia 2008/615/JAI începând cu 15 noiembrie 2015. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Prezenta decizie se aplică în conformitate cu tratatele. 

Adoptată la Bruxelles, 10 noiembrie 2015. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
P. GRAMEGNA  
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2050 A CONSILIULUI 

din 10 noiembrie 2015 

privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Belgia 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, 
în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (1), în special articolul 33, 

având în vedere avizul Parlamentului European, 

întrucât: 

(1)  În conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI, transmiterea datelor cu caracter personal 
reglementată de respectiva decizie nu poate avea loc decât după ce dispozițiile generale privind protecția datelor 
prevăzute în capitolul 6 din respectiva decizie au fost puse în aplicare în legislația națională aplicabilă pe 
teritoriile statelor membre implicate în această transmitere. 

(2)  Articolul 20 din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului (2) prevede că verificarea îndeplinirii condiției sus-menționate 
în ceea ce privește schimbul automatizat de date în conformitate cu capitolul 2 din Decizia 2008/615/JAI se face 
pe baza unui raport de evaluare bazat pe un chestionar, o vizită de evaluare și un test-pilot. 

(3)  În conformitate cu capitolul 4 punctul 1.1 din anexa la Decizia 2008/616/JAI, chestionarul elaborat de grupul de 
lucru competent al Consiliului se aplică fiecăruia dintre schimburile automatizate de date și trebuie să fie 
completat de un stat membru de îndată ce acesta consideră că îndeplinește condițiile pentru schimbul de date din 
categoria de date relevantă. 

(4) Belgia a completat chestionarul privind protecția datelor și chestionarul referitor la schimbul de date dactilos
copice. 

(5)  Belgia a derulat cu succes un test-pilot împreună cu Franța și Luxemburg. 

(6)  A fost efectuată o vizită de evaluare în Belgia și echipa de evaluare franceză și luxemburgheză a elaborat un 
raport privind vizita de evaluare respectivă, care a fost transmis grupului de lucru competent al Consiliului. 

(7)  A fost prezentat Consiliului un raport de evaluare global, care sintetizează rezultatele chestionarului, ale vizitei de 
evaluare și ale testului-pilot referitor la schimbul de date dactiloscopice. 

(8)  La 13 iulie 2015, Consiliul a ajuns la concluzia că Belgia a pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind 
protecția datelor prevăzute în capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI. 

(9)  Prin urmare, în scopul căutării automatizate a datelor dactiloscopice, Belgia ar trebui să aibă dreptul de a primi și 
furniza date cu caracter personal în temeiul articolului 9 din Decizia 2008/615/JAI. 

(10)  Danemarcei îi revin obligații în temeiul Deciziei 2008/615/JAI și, prin urmare, aceasta participă la adoptarea și 
aplicarea prezentei decizii care pune în aplicare Decizia 2008/615/JAI. 

(11)  Irlandei îi revin obligații în temeiul Deciziei 2008/615/JAI și, prin urmare, aceasta participă la adoptarea și 
aplicarea prezentei decizii care pune în aplicare Decizia 2008/615/JAI. 

(12)  Regatului Unit nu îi revin obligații în temeiul Deciziei 2008/615/JAI și, prin urmare, acesta nu participă la 
adoptarea prezentei decizii care pune în aplicare Decizia 2008/615/JAI, nu are obligații în temeiul acesteia și nici 
nu face obiectul aplicării sale, 
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(1) JO L 210, 6.8.2008, p. 1. 
(2) Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea 

cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p. 12). 



ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

În scopul căutării automatizate a datelor dactiloscopice, Belgia are dreptul de a primi și furniza date cu caracter personal 
în temeiul articolului 9 din Decizia 2008/615/JAI începând cu 18 noiembrie 2015. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Prezenta decizie se aplică în conformitate cu tratatele. 

Adoptată la Bruxelles, 10 noiembrie 2015. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
P. GRAMEGNA  
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DECIZIA (PESC) 2015/2051 A CONSILIULUI 

din 16 noiembrie 2015 

de modificare a Deciziei 2013/730/PESC de sprijinire a activităților SEESAC de dezarmare și 
control al armelor în Europa de Sud-Est în cadrul Strategiei UE de combatere a acumulării ilicite și 

a traficului ilicit de SALW, precum și de muniție aferentă 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 26 alineatul (2) și articolul 31 alineatul (1), 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1)  Decizia 2013/730/PESC a Consiliului (1) prevede că Uniunea contribuie la Proiectul Biroului de control pentru 
Europa de Sud-Est și de Est asupra armelor de calibru mic și a armamentului ușor (SEESAC) privind reducerea 
amenințării proliferării ilicite și a traficului ilicit de arme de calibru mic și armament ușor (SALW) și de muniție 
aferentă în Europa de Sud-Est. 

(2)  Proiectul sprijinit prin Decizia 2013/730/PESC vizează, printre alte aspecte, îmbunătățirea dispozițiilor în materie 
de securitate și a gestionării depozitelor de arme și muniții convenționale („componenta privind securitatea 
depozitării”). 

(3)  La punctul 3.1 din anexa la Decizia 2013/730/PESC, Bosnia și Herțegovina, Kosovo (*), Republica Moldova, 
Muntenegru, Serbia și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei (FYROM) sunt desemnate ca beneficiari ai 
componentei privind securitatea depozitării, dar nu și Albania. 

(4)  Potrivit agenției de implementare a SEESAC și cu acordul autorităților albaneze, este necesar ca Albania să 
beneficieze de componenta privind securitatea depozitării și finanțarea necesară este disponibilă în temeiul 
Deciziei 2013/730/PESC. 

(5)  Decizia 2013/730/PESC ar trebui, prin urmare, să fie modificată, în scopul includerii Albaniei în calitate de 
beneficiar al componentei privind securitatea depozitării, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Punctul 3.1 din anexa la Decizia 2013/730/PESC se înlocuiește cu următorul text: 

„3.1.  Sporirea securității depozitelor prin îmbunătățirea infrastructurii și dezvoltarea capacităților 

Obiectiv 

Această activitate va reduce amenințarea proliferării și traficului ilicit de SALW și muniție aferentă prin 
îmbunătățirea dispozițiilor în materie de securitate și a gestionării depozitelor de arme și muniții convenționale 
în Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo (*), Republica Moldova, Muntenegru, Serbia și FYROM. 
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(1) Decizia 2013/730/PESC a Consiliului din 9 decembrie 2013 de sprijinire a activităților SEESAC de dezarmare și control al armelor în 
Europa de Sud-Est în cadrul Strategiei UE de combatere a acumulării ilicite și a traficului ilicit de SALW, precum și de muniție aferentă 
(JO L 332, 11.12.2013, p. 19). 

(*) Această desemnare nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244 (1999), precum și cu Avizul CIJ 
privind Declarația de independență a Kosovo. 



Descriere 

Punerea în aplicare cu succes a Deciziei 2010/179/PESC a Consiliului cu o dublă abordare privind (1) îmbună
tățirea securității locurilor de depozitare în trei țări (1) și (2) consolidarea capacității personalului responsabil 
de gestionarea depozitelor (2) a sporit în mod semnificativ dispozițiile privind securitatea și a redus riscul 
proliferării nedorite a depozitelor de SALW și muniție aferentă. Pornind de la aceste realizări, a doua etapă a 
proiectului va continua să îmbunătățească securitatea depozitelor de arme și muniții în Europa de Sud-Est, 
asigurând în continuare asistență specifică de natură tehnică și în materie de infrastructură, în conformitate cu 
standardele internaționale și cu cele mai bune practici internaționale. Activitățile proiectului vor asigura sprijin 
ministerelor apărării din Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Moldova, Muntenegru și FYROM, precum și 
ministerelor de interne din Republica Serbia, FYROM și Kosovo (*), prin achiziționarea și instalarea echipa
mentului necesar pentru securizarea depozitelor de arme și muniții. În plus, dacă este cazul, se va asigura 
formarea personalului responsabil de gestionarea depozitelor. Depozitele în care se va îmbunătăți securitatea 
vor fi selectate pe baza unei evaluări a priorităților, precum și a riscurilor de securitate pe care le presupun. 

În special, proiectul are în vedere următoarele activități: 

—  Albania: actualizări de securitate ale depozitelor de muniții și arme convenționale ale Ministerului Apărării 
(până la 2), inclusiv prin instalarea și/sau refacerea împrejmuirii și a iluminării perimetrului, a sistemelor de 
alarmă împotriva intrușilor, a sistemului de televiziune în circuit închis (CCTV) și a echipamentelor de 
telecomunicații. 

—  Bosnia și Herțegovina: actualizări de securitate ale depozitelor de muniții și arme convenționale ale 
Ministerului Apărării, inclusiv prin instalarea și/sau refacerea împrejmuirii și a iluminatului perimetrului, a 
sistemelor de alarmă împotriva intrușilor, a sistemului de televiziune în circuit închis (CCTV) și a echipa
mentelor de telecomunicații, completând activitatea privind siguranța depozitelor desfășurată de PNUD 
și OSCE. 

—  Kosovo (*): îmbunătățirea capacităților Departamentului de Poliție de gestionare a depozitelor prin formare 
și evaluarea situației actuale. Renovarea unui mic depozit local de SALW și muniții. 

— FYROM: actualizare de securitate a depozitului central (Orman) al Ministerului de Interne prin achizi
ționarea de echipamente de securitate și punerea în aplicare a actualizărilor infrastructurii, inclusiv 
refacerea împrejmuirii; echipamentul CCTV și iluminatul, precum și uși noi de securitate pentru clădiri de 
depozitare. Actualizarea de securitate a depozitului central al forțelor armate din FYROM prin achizi
ționarea și instalarea supravegherii video și îmbunătățirea securității împrejmuirii și a clădirilor prin 
repararea gardurilor, instalarea unor porți noi de intrare și refacerea ușilor de securitate ale magaziilor de 
muniții. 

—  Republica Moldova: actualizări de securitate la Depozitul Central de Arme și Muniții (DCAM) al 
Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv instalarea unor garduri de securitate, sisteme de control la intrare și 
achiziționarea unui registru electronic al armelor. 

—  Muntenegru: îmbunătățiri fizice ale depozitului de muniție Brezovik, inclusiv îmbunătățiri generale ale 
infrastructurii de securitate a depozitării. Dezvoltarea unui registru central al armelor și munițiilor 
depozitate. 

—  Serbia: actualizare de securitate la principalul depozit de SALW al Ministerului de Interne, inclusiv 
supraveghere video și controlul accesului. 

—  Formare regională privind gestionarea depozitelor: de pus în aplicare atât la nivel regional (anual), cât și la 
nivel național (atunci când este necesar). 

17.11.2015 L 300/20 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    

(1) În Croația, a fost îmbunătățită securitatea Depozitului Central de Arme MURAT al Ministerului de Interne prin instalarea supravegherii 
video; în Bosnia și Herțegovina, au fost instalate 41 de uși de securitate și a fost întărită securitatea la patru depozite de SALW și muniții 
ale Ministerului Apărării; a fost actualizată securitatea la depozitul de muniții TARAS al Ministerului Apărării din Muntenegru, în 
conformitate cu standardele internaționale de securitate. 

(2) S-a elaborat un curs de gestionare a depozitelor și, în total, au fost instruiți în gestionarea depozitelor 58 de funcționari la nivel 
operațional din cadrul ministerelor apărării, al forțelor armate și al ministerelor de interne din Bosnia și Herțegovina, Croația, FYROM, 
Muntenegru și Serbia. 



Rezultatele proiectului și indicatori de punere în aplicare: 

Proiectul va avea drept rezultat îmbunătățirea securității în Europa de Sud-Est prin reducerea riscului de 
comerț ilicit prin: 

—  Sporirea securității depozitelor SALW din Albania (până la 2), BiH (4), Kosovo (*) (1), Republica 
Moldova (2), Muntenegru (1), Serbia (1) și FYROM (2) prin actualizări ale infrastructurii, măsurabile și 
orientate spre securitate. 

—  Sporirea capacității de personal pentru asigurarea securității depozitelor prin formare pentru cel puțin 
60 de membri ai personalului din țările beneficiare în cadrul a trei ateliere și prin furnizarea de formare 
specifică la nivel național.” 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

Adoptată la Bruxelles, 16 noiembrie 2015. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
F. MOGHERINI  
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DECIZIA (PESC) 2015/2052 A CONSILIULUI 

din 16 noiembrie 2015 

de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Kosovo * 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 33 și articolul 31 alineatul (2), 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1)  La 25 ianuarie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/39/PESC (1) de numire a dlui Samuel ŽBOGAR în calitate 
de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) în Kosovo. Mandatul RSUE a fost modificat ultima dată prin 
Decizia 2014/400/PESC a Consiliului (2). Mandatul RSUE urmează să expire la 31 octombrie 2015. 

(2)  Mandatul RSUE ar trebui să fie prelungit pentru o durată suplimentară de 16 luni. 

(3)  RSUE își va executa mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere 
realizării obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană. 

(4)  Orice eventuale modificări are misiunii și obiectivelor Misiunii Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii 
în Kosovo (EULEX KOSOVO) care au un impact asupra atribuțiilor și obiectivelor RSUE ar trebui să fie avute în 
vedere, la momentul oportun, în ceea ce privește mandatul RSUE, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Reprezentantul Special al Uniunii Europene 

Mandatul domnului Samuel ŽBOGAR în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) în Kosovo se 
prelungește până la 28 februarie 2017. Consiliul poate decide cu privire la încheierea anticipată a mandatului RSUE, pe 
baza unei evaluări a Comitetului politic și de securitate (COPS) și a unei propuneri a Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR). 

Articolul 2 

Obiective de politică 

Mandatul RSUE se bazează pe obiectivele politicii Uniunii în Kosovo. Acestea includ asumarea unui rol central în 
promovarea unui Kosovo stabil, viabil, pașnic, democratic și multietnic; consolidarea stabilității în regiune și contribuția 
la cooperarea regională și la relații de bună vecinătate în Balcanii de Vest; promovarea unui Kosovo care se angajează să 
respecte supremația legii, protecția minorităților și a patrimoniului cultural și religios; sprijinirea perspectivelor europene 
ale Kosovo și apropierea acestuia de Uniune în concordanță cu perspectiva regiunii și în conformitate cu Acordul de 
stabilizare și de asociere și cu Decizia Consiliului privind semnarea respectivului acord, precum și în concordanță cu 
concluziile relevante ale Consiliului. 
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* Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244 (1999) și cu Avizul CIJ privind 
Declarația de independență a Kosovo. 

(1) Decizia 2012/39/PESC a Consiliului din 25 ianuarie 2012 de numire a Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Kosovo (JO L 23, 
26.1.2012, p. 5). 

(2) Decizia 2014/400/PESC a Consiliului din 26 iunie 2014 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în 
Kosovo (JO L 188, 27.6.2014, p. 68). 



Articolul 3 

Mandat 

În vederea realizării obiectivelor politicii, mandatul RSUE constă în: 

(a)  oferirea, de către Uniune, de consiliere și susținere în procesul politic; 

(b)  promovarea coordonării politice globale a Uniunii în Kosovo; 

(c)  consolidarea prezenței Uniunii în Kosovo și asigurarea coerenței și a eficienței acesteia; 

(d)  asigurarea de orientări politice locale șefului EULEX KOSOVO, inclusiv cu privire la aspectele politice ale chestiunilor 
legate de responsabilitățile executive; 

(e)  asigurarea consecvenței și a coerenței acțiunilor Uniunii în Kosovo, inclusiv în ceea ce privește ghidarea pe plan local 
a tranziției EULEX; 

(f)  sprijinirea perspectivelor europene ale Kosovo și apropierea acestuia de Uniune în concordanță cu perspectiva 
regiunii și în conformitate cu Acordul de stabilizare și de asociere și cu Decizia Consiliului privind semnarea respec
tivului acord, precum și în concordanță cu concluziile relevante ale Consiliului, prin intermediul comunicării publice 
orientate și prin inițiative desfășurate de Uniune în scopul asigurării unei înțelegeri și unui sprijin mai ample din 
partea publicului din Kosovo cu privire la chestiuni legate de Uniune, inclusiv cu privire la acțiunile EULEX; 

(g)  monitorizarea, sprijinirea și facilitarea progreselor privind prioritățile politice, economice și europene, în acord cu 
competențele și responsabilitățile instituționale respective; 

(h)  contribuirea la dezvoltarea și consolidarea respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Kosovo, 
inclusiv în privința femeilor și a copiilor, precum și a protejării minorităților, în conformitate cu politica Uniunii 
privind drepturile omului și cu orientările Uniunii privind drepturile omului; 

(i)  sprijinirea implementării dialogului între Belgrad și Pristina facilitat de Uniune. 

Articolul 4 

Executarea mandatului 

(1) RSUE răspunde de executarea mandatului, acționând sub autoritatea ÎR. 

(2) COPS menține o legătură privilegiată cu RSUE și este principalul punct de contact al RSUE cu Consiliul. COPS 
furnizează RSUE orientări strategice și îndrumare politică în cadrul mandatului, fără a aduce atingere competențelor ÎR. 

(3) RSUE își desfășoară activitatea în strânsă coordonare cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și cu 
departamentele relevante ale acestuia. 

Articolul 5 

Finanțare 

(1) Valoarea de referință financiară destinată să acopere cheltuielile aferente mandatului RSUE pentru 
perioada 1 noiembrie 2015 – 28 februarie 2017 este de 3 135 000 EUR. 

(2) Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Uniunii. 
Participarea persoanelor fizice și juridice în atribuirea unor contracte de achiziții de către RSUE este deschisă fără 
restricții. De asemenea, bunurilor achiziționate de către RSUE nu li se aplică nicio regulă de origine. 

(3) Gestionarea cheltuielilor face obiectul unui contract între RSUE și Comisie. RSUE răspunde în fața Comisiei pentru 
toate cheltuielile. 
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Articolul 6 

Constituirea și componența echipei 

(1) Pentru a îl asista pe RSUE la executarea mandatului și pentru a contribui la coerența, vizibilitatea și eficacitatea 
acțiunii globale a Uniunii în Kosovo, se atribuie RSUE un personal propriu. În limitele mandatului și ale mijloacelor 
financiare puse la dispoziție, RSUE răspunde de constituirea echipei. Echipa dispune de competențele necesare în 
chestiuni politice specifice, conform mandatului. RSUE informează în mod prompt Consiliul și Comisia cu privire la 
componența echipei. 

(2) Statele membre, instituțiile Uniunii și SEAE pot propune detașarea de personal care să lucreze cu RSUE. 
Remunerarea personalului detașat respectiv este asigurată de statul membru, de instituția Uniunii în cauză ori de SEAE, 
după caz. Experții detașați de statele membre pe lângă instituțiile Uniunii sau SEAE pot, de asemenea, să fie afectați 
pentru a lucra cu RSUE. Membrii personalului internațional contractat trebuie să dețină naționalitatea unui stat membru. 

(3) Toți membrii personalului detașat rămân sub autoritatea administrativă a statului membru, a instituției Uniunii 
care i-a detașat ori a SEAE, își duc la îndeplinire sarcinile și acționează în interesul mandatului RSUE. 

Articolul 7 

Privilegiile și imunitățile RSUE și ale personalului RSUE 

Privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare îndeplinirii și bunei desfășurări a misiunii RSUE și a membrilor 
personalului RSUE se stabilesc de comun acord cu părțile-gazdă, după caz. Statele membre și SEAE oferă tot sprijinul 
necesar în acest sens. 

Articolul 8 

Securitatea informațiilor UE clasificate 

(1) RSUE și membrii echipei RSUE respectă principiile și standardele minime de securitate stabilite prin 
Decizia 2013/488/UE a Consiliului (1). 

(2) ÎR este autorizat să comunice NATO/KFOR informații și documente UE clasificate până la nivelul „CONFIDENTIEL 
UE/EU CONFIDENTIAL” elaborate în scopurile acțiunii, în conformitate cu normele de securitate pentru protejarea informa
țiilor UE clasificate. 

(3) ÎR este autorizat să comunice Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Organizației pentru Securitate și Cooperare 
în Europa (OSCE), în conformitate cu necesitățile operaționale ale RSUE, informații și documente UE clasificate până la 
nivelul „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” care sunt elaborate în scopurile acțiunii, în conformitate cu normele de securitate 
pentru protejarea informațiilor UE clasificate. În acest scop, vor fi adoptate dispoziții la nivel local. 

(4) ÎR este autorizat să comunice părților terțe asociate la prezenta decizie documente UE neclasificate legate de 
deliberările Consiliului referitoare la acțiune și care fac obiectul obligației de secret profesional în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Consiliului (2). 

Articolul 9 

Accesul la informații și asistența logistică 

(1) Statele membre, Comisia și Secretariatul General al Consiliului garantează accesul RSUE la toate informațiile 
relevante. 
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(1) Decizia 2013/488/UE a Consiliului din 23 septembrie 2013 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate 
(JO L 274, 15.10.2013, p. 1). 

(2) Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură (JO L 325, 11.12.2009, p. 35). 



(2) Delegația Uniunii și/sau statele membre, după caz, furnizează asistență logistică în regiune. 

Articolul 10 

Securitate 

În conformitate cu politica Uniunii privind securitatea personalului cu atribuții operaționale desfășurat în afara Uniunii 
în temeiul titlului V din tratat, RSUE ia toate măsurile a căror aplicare este rezonabilă, conform mandatului RSUE și 
condițiilor de securitate din regiunea pentru care este responsabil, pentru a asigura securitatea întregului personal aflat 
sub directa autoritate a RSUE, în special prin: 

(a)  elaborarea unui plan de securitate specific, pe baza orientărilor primite din partea SEAE, care să includă măsuri de 
securitate fizice, organizatorice și procedurale specifice, destinate gestionării deplasării personalului în condiții de 
siguranță către regiunea pentru care este responsabil și în interiorul acesteia și gestionării incidentelor de securitate, 
precum și un plan de urgență și de evacuare a misiunii; 

(b)  asigurarea faptului că întreg personalul desfășurat în afara Uniunii beneficiază de asigurare pentru un grad înalt de 
risc, necesară în condițiile specifice regiunii pentru care este responsabil; 

(c)  asigurarea faptului că toți membrii echipei RSUE care urmează să fie desfășurați în afara Uniunii, inclusiv personalul 
contractat la nivel local, au participat, înainte de sosirea în regiunea pentru care este responsabil sau imediat după 
aceasta, la cursuri adecvate de instruire în domeniul securității, pe baza clasificărilor de risc atribuite zonei respective 
de către SEAE; 

(d)  asigurarea punerii în aplicare a tuturor recomandărilor formulate de comun acord ca urmare a evaluărilor periodice 
privind securitatea și transmiterea unor rapoarte scrise către Consiliu, ÎR și Comisie, cu privire la punerea în aplicare 
a acestora și la alte aspecte legate de securitate, în cadrul raportului intermediar și al raportului de executare a 
mandatului. 

Articolul 11 

Raportare 

RSUE transmite periodic rapoarte către ÎR și COPS. De asemenea, RSUE prezintă rapoarte grupurilor de lucru ale 
Consiliului, dacă este necesar. Rapoartele periodice sunt difuzate prin rețeaua COREU. De asemenea, RSUE poate 
prezenta rapoarte Consiliului Afaceri Externe. În conformitate cu articolul 36 din tratat, RSUE poate fi implicat în 
activitatea de informare a Parlamentului European. 

Articolul 12 

Coordonare 

(1) RSUE contribuie la unitatea, coerența și eficacitatea acțiunii Uniunii și la asigurarea faptului că toate instrumentele 
Uniunii și toate acțiunile statelor membre sunt angajate într-un mod consecvent pentru a atinge obiectivele de politică 
ale Uniunii. Activitățile RSUE se coordonează cu cele ale Comisiei, precum și cu cele ale altor RSUE activi în regiune, 
dacă este cazul. RSUE furnizează scurte informări periodice misiunilor statelor membre și delegațiilor Uniunii. 

(2) Pe teren, se menține o strânsă legătură cu șefii de misiune ai statelor membre și cu șefii delegațiilor Uniunii din 
regiune. Aceștia depun toate eforturile pentru a îl sprijini pe RSUE în executarea mandatului. RSUE oferă orientare 
politică locală șefului EULEX KOSOVO, inclusiv pentru aspectele politice ale chestiunilor legate de responsabilitățile 
executive. RSUE și comandantul operațiilor civile se consultă reciproc, în funcție de necesități. 

(3) RSUE asigură, de asemenea, legătura cu organismele locale relevante și cu alți actori internaționali și regionali 
prezenți la fața locului. 

(4) RSUE, împreună cu alți actori ai Uniunii prezenți la fața locului, asigură difuzarea informațiilor și schimbul de 
informații între actorii Uniunii din teatrul de operații, în vederea atingerii unui grad înalt de conștientizare și evaluare 
comună a situației. 
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Articolul 13 

Asistență în cazul sesizărilor 

RSUE și personalul RSUE oferă asistență pentru furnizarea elementelor de răspuns la orice sesizări sau alte obligații 
născute din mandatele precedenților RSUE în Kosovo și oferă, în acest sens, asistență administrativă și acces la dosarele 
relevante. 

Articolul 14 

Revizuire 

Punerea în aplicare a prezentei decizii și coerența acesteia cu alte contribuții ale Uniunii în regiune sunt revizuite în mod 
periodic. RSUE prezintă Consiliului, ÎR și Comisiei un raport intermediar până la sfârșitul lunii iunie 2016 și un raport 
cuprinzător privind executarea mandatului până la sfârșitul lunii noiembrie 2016. 

Articolul 15 

Intrarea în vigoare 

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

Se aplică de la 1 noiembrie 2015. 

Adoptată la Bruxelles, 16 noiembrie 2015. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
F. MOGHERINI  
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2015/2053 A CONSILIULUI 

din 16 noiembrie 2015 

privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive 
împotriva Somaliei 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2), 

având în vedere Decizia 2010/231/PESC a Consiliului din 26 aprilie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive 
împotriva Somaliei și de abrogare a Poziției comune 2009/138/PESC (1), în special articolul 7, 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1)  La 26 aprilie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/231/PESC. 

(2)  La 11 martie 2014, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, înființat în temeiul 
Rezoluțiilor (RCSONU) 751 (1992) și RCSONU 1907 (2009) ale Consiliului de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite, a eliminat o persoană de pe lista persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute la 
punctele 1, 3 și 7 din RCSONU 1844 (2008). 

(3)  Anexa I la Decizia 2010/231/PESC ar trebui, prin urmare, să fie modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Anexa I la Decizia 2010/231/PESC 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, 16 noiembrie 2015. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
F. MOGHERINI  
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ANEXĂ 

Rubrica referitoare la următoarea persoană se elimină din anexa I la Decizia 2010/231/PESC: 

Jim'ale, Ali Ahmed Nur  
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2015/2054 A CONSILIULUI 

din 16 noiembrie 2015 

privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/486/PESC privind măsuri restrictive îndreptate 
împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din 

Afganistan 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2), 

având în vedere Decizia 2011/486/PESC a Consiliului din 1 august 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva 
anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan (1), în special articolul 5 
și articolul 6 alineatul (1), 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1)  La 1 august 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/486/PESC. 

(2)  La 2 noiembrie 2015, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul 
punctului 30 din Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 1988 (2011), a modificat lista persoanelor, 
grupurilor, întreprinderilor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive. 

(3)  Prin urmare, anexa la Decizia 2011/486/PESC ar trebui să fie modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Anexa la Decizia 2011/486/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Bruxelles, 16 noiembrie 2015. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
F. MOGHERINI  
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ANEXĂ 

Rubrica următoare se adaugă în partea A din lista prevăzută în anexa la Decizia 2011/486/PESC (Persoane fizice asociate 
talibanilor): 

Torek Agha [alias: (a) Sayed Mohammed Hashan; (b) Torak Agha; (c) Toriq Agha; (d) Toriq Agha Sayed]. 

Titlu: Haji. Adresa: Pashtunabad, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan. Data nașterii: (a) 1960; (b) 1962; (c) cu 
aproximație 1965. Locul nașterii: (a) provincia Kandahar, Afganistan; (b) Pishin, provincia Baluchistan, Pakistan. 
Număr național de identificare: 5430312277059 (pakistanez – obținut în mod fraudulos de la guvernul din Pakistan, 
care l-a anulat între timp). Alte informații: Comandant cu rol important pentru Consiliul militar taliban, implicat în 
activități de strângere de fonduri de la donatori din zona Golfului. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în 
notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării de către ONU: 2.11.2015.  
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2055 A COMISIEI 

din 10 noiembrie 2015 

de stabilire a condițiilor pentru punerea în aplicare a programului de vaccinare de urgență a 
bovinelor împotriva dermatozei nodulare contagioase în Grecia și de modificare a Deciziei de 

punere în aplicare (UE) 2015/1500 

[notificată cu numărul C(2015) 7671] 

(Numai textul în limba greacă este autentic) 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controalele veterinare aplicabile în 
schimburile intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4), 

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice 
aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în 
special articolul 10 alineatul (4), 

având în vedere Directiva 92/119/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare generale 
de combatere a unor boli la animale, precum și a măsurilor specifice împotriva bolii veziculoase a porcului (3), în special 
articolul 19 alineatul (1) litera (a), alineatul (3) litera (a) și alineatul (6), 

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală 
care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate 
consumului uman (4), în special articolul 4 alineatul (3), 

întrucât: 

(1)  Directiva 92/119/CEE stabilește măsuri generale pentru controlul anumitor boli ale animalelor. Printre acestea se 
numără măsurile care trebuie adoptate în cazul suspectării și confirmării dermatozei nodulare contagioase (DNC) 
într-o exploatație, măsurile care trebuie luate în zonele de restricție și alte măsuri suplimentare pentru controlul 
bolii. De asemenea, măsurile respective prevăd, pe lângă alte măsuri de control, vaccinarea de urgență în cazul 
apariției unui focar de DNC. 

(2)  La 20 august 2015, autoritățile elene au notificat Comisiei existența a două focare epidemice de DNC în ferme de 
bovine cu un total de aproximativ 200 de bovine în zona Feres, unitatea regională Evros, din Grecia. Aceste 
focare reprezintă prima apariție a DNC în Uniune. 

(3)  Pentru a preveni răspândirea DNC în alte zone din Grecia, în alte state membre și în țări terțe, Comisia a adoptat 
Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1423 a Comisiei (5) care interzice circulația și expedierea de bovine și de 
material seminal provenit de la acestea, precum și introducerea pe piață a anumitor produse de origine animală 
provenite din unitatea regională Evros. 

(4)  În lumina unor noi informații privind situația epidemiologică din Grecia, respectivele măsuri provizorii de 
protecție au fost înlocuite cu măsuri de protecție mai complexe prevăzute în Decizia de punere în aplicare (UE) 
2015/1500 a Comisiei (6). 

(5)  În plus, la 10 septembrie 2015, Grecia a informat Comisia și statele membre cu privire la existența a 24 de focare 
confirmate de DNC și a 17 focare suspectate de DNC în exploatații situate în zonele de protecție și de 
supraveghere stabilite în unitatea regională Evros. 
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(6)  De asemenea, la 27 septembrie 2015, autoritățile elene au notificat Comisia cu privire la existența unui focar de 
DNC în sud-estul unității regionale Xanthi și apoi, la 2 octombrie 2015, cu privire la apariția unui nou focar de 
DNC în unitatea regională Kavala, situată la vest de unitatea regională Xanthi. 

(7)  În plus, la 7 octombrie 2015, autoritățile elene au notificat Comisia cu privire la existența unui focar de DNC 
într-o exploatație de bovine din unitatea regională Limnos. 

(8)  În cazul apariției unui focar de DNC, articolul 19 din Directiva 92/119/CEE prevede posibilitatea vaccinării 
împotriva acestei boli. 

(9)  La 26 august 2015, Grecia a prezentat Comisiei un program de vaccinare de urgență împotriva DNC a bovinelor 
ținute în exploatații din unitatea regională Evros din Grecia. În program au fost incluse, de asemenea, detalii 
privind definiția geografică și administrativă a zonei de vaccinare, numărul de exploatații și numărul de animale 
care urmează să fie vaccinate, momentul în care ar trebui efectuată vaccinarea și circumstanțele care motivează 
decizia de implementare a măsurilor. 

(10)  În conformitate cu avizul științific al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) referitor la 
dermatoza nodulară contagioasă (1), în comerț sunt disponibile doar vaccinuri vii atenuate împotriva DNC. Avizul 
descrie vaccinul Neethling cu virus viu atenuat împotriva DNC ca fiind foarte eficient în prevenirea morbidității. 
Întrucât vaccinurile omoloage împotriva DNC sunt mai eficiente decât vaccinurile obținute pe baza virusurilor 
atenuate ale variolei ovine, trebuie recomandată utilizarea celor dintâi, sub rezerva disponibilității lor la 
producătorii de vaccinuri, care operează exclusiv în afara Uniunii. 

(11)  Nu există niciun vaccin împotriva DNC cu autorizație de introducere pe piață în Uniune. Prin urmare, vaccinarea 
de urgență în conformitate cu articolul 19 din Directiva 92/119/CEE poate fi realizată doar în conformitate cu 
articolul 8 din Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), care oferă statelor membre 
posibilitatea de a permite utilizarea provizorie a vaccinurilor fără autorizație de introducere pe piață în eventua
litatea unor boli epizootice grave, cum este cazul DNC. 

(12)  În conformitate cu articolul 19 alineatul (6) din Directiva 92/119/CEE, Grecia a informat Comisia, la 
5 septembrie 2015, cu privire la achiziționarea unui număr suficient de doze de vaccin omolog împotriva DNC și 
cu privire la începerea vaccinării de urgență în zonele de protecție și de supraveghere din unitatea regională 
Evros, în conformitate cu programul de vaccinare descris în considerentul 9. În plus, la 27 septembrie 
și, respectiv, la 2 octombrie 2015, autoritățile elene au informat Comisia în legătură cu decizia lor de a introduce 
vaccinarea bovinelor ținute în exploatații situate în unitățile regionale Rodopi, Xanthi și Kavala, în conformitate 
cu programul de vaccinare prezentat la 26 august 2015. 

(13)  Scopul prezentei decizii este de a defini condițiile în care Grecia ar trebui să pună în practică vaccinarea de 
urgență. Răspândirea rapidă a DNC în Grecia reprezintă un risc pentru alte părți ale teritoriului Greciei și pentru 
țările învecinate. Prin urmare, scopul prezentei decizii este, de asemenea, de a consolida măsurile de control al 
bolii aplicate în Grecia prin limitarea circulației bovinelor nevaccinate cu vârsta de peste trei luni către alte 
exploatații din zona supusă restricțiilor. Această limitare în funcție de vârstă permite circulația necesară a vițeilor 
către alte exploatații, pentru creșterea lor, pe parcursul unei perioade, începând de la naștere, în care nu pot fi 
imunizați în mod eficient. În același timp, este necesar să se autorizeze circulația animalelor nevaccinate direct 
către un abator situat în zona supusă restricțiilor. 

(14)  Zona în care urmează să fie efectuată vaccinarea împotriva DNC poate acoperi întreaga zonă supusă restricțiilor, 
astfel cum este definită în Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1500, care figurează în anexa la decizia 
respectivă. 

(15)  Prima serie de vaccinări ar trebui să fie finalizată cât mai curând posibil și nu mai târziu de 31 octombrie 2015 
în unitatea regională Evros, respectiv nu mai târziu de 30 noiembrie 2015 în unitățile regionale Rhodope, Xanthi 
și Kavala. În cazul apariției unor noi focare în alte unități regionale, vaccinarea în unitatea regională afectată ar 
trebui să fie finalizată în termen de două luni de la confirmarea primului focar de DNC în unitatea regională 
respectivă, sub rezerva disponibilității vaccinurilor. Întrucât succesul măsurilor de control din Grecia depinde, de 
asemenea, de succesul măsurilor de control dintr-o țară terță vecină care raportase focare de DNC în imediata 
apropiere a celor notificate în Grecia, ar putea fi necesare vaccinarea vițeilor născuți din bovine vaccinate și 
revaccinarea bovinelor din zona afectată. Perioada de aplicare a prezentei decizii privind vaccinarea împotriva 
DNC în Grecia a fost, prin urmare, stabilită până la sfârșitul anului 2016. 
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(16)  Riscul de răspândire a bolii prin intermediul animalelor vaccinate și al produselor obținute de la acestea este 
diferit față de riscurile generate de animalele nevaccinate și la care virusul se poate afla în perioada de incubație. 
Prin urmare, este necesar să se stabilească condițiile pentru circulația bovinelor vaccinate și pentru introducerea 
pe piață a produselor obținute de la aceste animale. 

(17)  Cunoștințele privind DNC sunt incomplete. Bovinele vaccinate sunt protejate împotriva semnelor clinice, dar nu 
sunt protejate neapărat împotriva infectării; în plus, nu toate animalele vaccinate răspund cu o imunitate 
protectoare. Prin urmare, după o perioadă de cel puțin 28 de zile de la vaccinare, trebuie să fie autorizată 
expedierea unor astfel de animale în abatoare situate pe teritoriul Greciei pentru sacrificare imediată. 

(18)  În consecință, carnea proaspătă și preparatele din carne obținute de la aceste animale, precum și produsele din 
carne supuse unui tratament nespecific pot reprezenta un risc considerabil de răspândire a DNC. Prin urmare, 
este justificat să se limiteze introducerea pe piață, pe teritoriul Greciei, a cărnii proaspete, a preparatelor din carne 
și a produselor din carne obținute de la animalele respective, cu condiția ca respectiva carne proaspătă, precum și 
preparatele din carne și produsele din carne în cauză să poarte o marcă specială care să nu fie ovală și să nu 
poată fi confundată cu marca de sănătate utilizată pentru carnea proaspătă, astfel cum este prevăzută în 
capitolul III din secțiunea I a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului (1), și cu marca de identificare pentru preparatele din carne și produsele din carne care constau în 
carne de bovine sau conțin o astfel de carne, astfel cum este prevăzută în secțiunea I din anexa II la 
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (2). 

(19)  Cu toate acestea, un tratament specific al produselor din carne în recipiente închise ermetic la o valoare Fo mai 
mare sau egală cu trei și un tratament al laptelui și al produselor lactate descris la punctele 1.1-1.5 din partea A a 
anexei IX la Directiva 2003/85/CE a Consiliului (3) neutralizează în mod suficient virusul DNC în astfel de 
produse destinate consumului uman și, prin urmare, aceste tipuri de lapte și de produse lactate ar trebui să poată 
fi introduse pe piață pe întregul teritoriu al Greciei și în alte state membre și ar trebui să poată fi expediate către 
țări terțe. 

(20)  Prin urmare, Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1500 ar trebui modificată în consecință. 

(21)  Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, 
animale, produse alimentare și hrană pentru animale, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

(1) În plus față de măsurile luate de Grecia în conformitate cu articolele 4, 5 și 10 din Directiva 92/119/CEE, Grecia 
poate efectua o vaccinare de urgență împotriva dermatozei nodulare contagioase a bovinelor ținute în exploatații situate 
în zona respectivă, astfel cum figurează în anexa I, sub rezerva condițiilor stabilite în anexa II. 

(2) Se aprobă programul prezentat Comisiei de către Grecia, la 26 august 2015, pentru vaccinarea de urgență 
împotriva dermatozei nodulare contagioase a bovinelor ținute în exploatații situate în zona respectivă, astfel cum 
figurează în anexa I. 

(3) Se interzice orice circulație către alte state membre a animalelor bovine vaccinate împotriva dermatozei nodulare 
contagioase. 

(4) Se interzice orice circulație către alte state membre a bovinelor cu vârsta mai mică de șase luni care nu sunt 
vaccinate împotriva dermatozei nodulare contagioase, dar care sunt născute din femele vaccinate împotriva dermatozei 
nodulare contagioase. 

Articolul 2 

Grecia ia măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii și informează Comisia și statele membre în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (5) din Directiva 92/119/CEE. 

17.11.2015 L 300/33 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    

(1) Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de 
organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (JO L 139, 30.4.2004, p. 206). 

(2) Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de 
igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55). 

(3) Directiva 2003/85/CE a Consiliului din 29 septembrie 2003 privind măsurile comunitare de combatere a febrei aftoase, de abrogare a 
Directivei 85/511/CEE și a Deciziilor 89/531/CEE și 91/665/CEE și de modificare a Directivei 92/46/CEE (JO L 306, 22.11.2003, p. 1). 



Articolul 3 

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1500 se modifică după cum urmează:  

1. La articolul 1, alineatul (3) se elimină.  

2. La articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text: 

„(1) Prin derogare de la interdicția prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (a), autoritatea competentă poate 
autoriza expedierea de bovine și de rumegătoare sălbatice captive din exploatații situate în zona de restricție către un 
abator situat în alte regiuni ale Greciei, cu condiția ca: 

(a)  animalele să fi fost ținute, de la naștere sau pe parcursul ultimelor 28 de zile, într-o exploatație în care nu s-a 
raportat oficial niciun caz de dermatoză nodulară contagioasă în cursul perioadei respective; 

(b)  animalele să fi fost supuse unui examen clinic efectuat la încărcare și să nu prezinte niciun simptom clinic de 
dermatoză nodulară contagioasă; 

(c)  animalele să fi fost transportate direct pentru sacrificarea imediată, fără oprire sau descărcare; 

(d)  abatorul să fi fost desemnat în acest scop de către autoritatea competentă; 

(e)  autoritatea competentă pentru abator să fi fost informată de către autoritatea competentă pentru expediere cu 
privire la intenția de a trimite animalele și să notifice autoritatea competentă pentru expediere cu privire la 
sosirea acestora; 

(f)  la sosirea la abator, animalele să fie ținute și sacrificate separat de alte animale în termen de cel mult 36 de ore; 

(g)  animalele care urmează să fie deplasate: 

(i)  să nu fi fost vaccinate împotriva dermatozei nodulare contagioase și să nu fi fost ținute în exploatații: 

—  în care nu s-a efectuat vaccinarea și care sunt situate în afara zonelor de protecție și de supraveghere; sau 

—  în care s-a efectuat vaccinarea și care sunt situate în afara zonelor de protecție și de supraveghere, dacă s-a 
scurs o perioadă de așteptare de cel puțin șapte zile de la vaccinarea șeptelului; sau 

—  care sunt situate într-o zonă de supraveghere menținută mai mult de 30 de zile din cauza apariției unor 
noi cazuri de boală; sau 

(ii)  să fi fost vaccinate împotriva dermatozei nodulare contagioase cu cel puțin 28 de zile înainte de expediere și 
să provină dintr-o exploatație în care toate animalele susceptibile să fi fost vaccinate cu cel puțin 28 de zile 
înainte de data expedierii preconizate.”  

3. Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 5 

Derogare de la interdicția privind introducerea pe piață a cărnii proaspete și a preparatelor din carne de 
bovine și de rumegătoare sălbatice 

(1) Prin derogare de la interdicția prevăzută la articolul 3 alineatul (2) literele (a) și (c), autoritatea competentă 
poate autoriza introducerea pe piață, în afara zonei restricționate, a cărnii proaspete, cu excepția altor organe 
comestibile decât ficatul, și a preparatelor din carne provenite din aceasta, precum și a pieilor proaspete obținute de 
la bovine și de la rumegătoare sălbatice: 

(a)  ținute în exploatații din zona de restricție care nu erau supuse unor restricții în conformitate cu Directiva 
92/119/CEE; sau 

(b)  sacrificate ori vânate înainte de 21 august 2015; sau 

(c)  menționate la articolul 4 alineatul (1). 

Autoritatea competentă se asigură că carnea proaspătă, cu excepția altor organe comestibile decât ficatul, și 
preparatele din carne provenite din aceasta, precum și pieile proaspete menționate la primul paragraf nu sunt 
expediate către alte state membre sau țări terțe. 
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(2) Autoritatea competentă autorizează expedierea către alte state membre de loturi de carne proaspătă și de 
preparate din carne produse din această carne proaspătă provenite de la bovine ținute și sacrificate în afara zonei 
supuse restricțiilor, numai cu condiția ca această carne și preparatele din carne respective să fi fost produse, 
depozitate și manipulate fără a intra în contact cu carnea și cu preparatele din carne care nu sunt autorizate pentru 
expedierea către alte state membre, precum și ca loturile să fie însoțite de un certificat oficial de sănătate, astfel cum 
este prevăzut în anexa la Regulamentul (CE) nr. 599/2004 al Comisiei (*), a cărui parte II se completează cu 
următoarea atestare: 

«Carne proaspătă sau preparate din carne în conformitate cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1500 a 
Comisiei din 7 septembrie 2015 privind anumite măsuri de protecție împotriva dermatozei nodulare contagioase din 
Grecia.»  

(*) Regulamentul (CE) nr. 599/2004 al Comisiei din 30 martie 2004 de adoptare a unui model armonizat de 
certificat și de proces-verbal al inspecției, referitoare la schimburile intracomunitare cu animale și cu produse de 
origine animală (JO L 94, 31.3.2004, p. 44).”  

4. Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 6 

Derogare de la interdicția de introducere pe piață a produselor din carne care constau în sau care conțin 
carne de bovine și de rumegătoare sălbatice 

(1) Prin derogare de la interdicția prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera (a), autoritatea competentă poate 
autoriza introducerea pe piață a produselor din carne obținute în zona supusă restricțiilor din carne proaspătă de 
bovine și de rumegătoare sălbatice: 

(a)  ținute în exploatații din zona de restricție care nu sunt supuse unor restricții în conformitate cu Directiva 
92/119/CEE; sau 

(b)  sacrificate ori vânate înainte de 21 august 2015; sau 

(c)  menționate la articolul 4 alineatul (1); sau 

(d)  ținute și sacrificate în afara zonei de restricție. 

(2) Autoritatea competentă autorizează introducerea pe piață a produselor din carne menționate la alineatul (1), 
care corespund condițiilor de la literele (a), (b) sau (c) de la alineatul menționat, numai pe teritoriul Greciei, cu 
condiția ca produsele din carne să fi fost supuse unui tratament nespecific care să garanteze că suprafața secționată a 
produselor nu mai prezintă caracteristicile cărnii proaspete. 

Autoritatea competentă se asigură că produsele din carne menționate la primul paragraf nu sunt expediate către alte 
state membre sau țări terțe. 

(3) Autoritatea competentă autorizează expedierea, în alte state membre, a loturilor de produse din carne obținute 
din carne proaspătă provenită de la animalele menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c), numai cu condiția ca 
respectivele produse din carne să fi fost supuse unui tratament specific în recipiente închise ermetic la o valoare Fo 
mai mare sau egală cu trei și să fie însoțite de un certificat oficial de sănătate, astfel cum este prevăzut în anexa la 
Regulamentul (CE) nr. 599/2004, a cărui parte II se completează cu următoarea atestare: 

«Produse din carne în conformitate cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1500 a Comisiei din 7 septembrie 
2015 privind anumite măsuri de protecție împotriva dermatozei nodulare contagioase din Grecia.» 

(4) Autoritatea competentă autorizează expedierea către alte state membre a loturilor de produse din carne 
produse din carne proaspătă obținută de la animalele menționate la alineatul (1) litera (d), numai cu condiția ca 
produsele din carne să fi fost supuse unui tratament nespecific care garantează faptul că suprafața secționată a 
produselor din carne nu mai prezintă caracteristicile cărnii proaspete și să fie însoțite de un certificat oficial de 
sănătate, astfel cum este prevăzut în anexa la Regulamentul (CE) nr. 599/2004, a cărui parte II se completează cu 
următoarea atestare: 

«Produse din carne în conformitate cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1500 a Comisiei din 7 septembrie 
2015 privind anumite măsuri de protecție împotriva dermatozei nodulare contagioase din Grecia.»” 
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5. Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 7 

Derogare de la interdicția de expediere și de introducere pe piață a laptelui și a produselor lactate 

(1) Prin derogare de la interdicția prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera (b), autoritatea competentă poate 
autoriza introducerea pe piață a laptelui destinat consumului uman obținut de la bovine ținute în exploatații situate 
în zona supusă restricțiilor, precum și a produselor lactate obținute dintr-un astfel de lapte, cu condiția ca laptele și 
produsele lactate să fi fost supuse unui tratament descris la punctele 1.1-1.5 din partea A a anexei IX la Directiva 
2003/85/CE a Consiliului (*). 

(2) Autoritatea competentă autorizează expedierea către alte state membre de loturi de lapte și de produse lactate 
obținute de la bovine ținute în exploatații situate în zona supusă restricțiilor, numai cu condiția ca laptele sau 
produsele lactate să fie destinate consumului uman, să fi fost supuse tratamentului menționat la alineatul (1) și ca 
transporturile să fie însoțite de un certificat oficial de sănătate, astfel cum este prevăzut în anexa la Regulamentul (CE) 
nr. 599/2004, a cărui parte II se completează cu următoarea atestare: 

«Lapte sau produse lactate în conformitate cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1500 a Comisiei din 
7 septembrie 2015 privind anumite măsuri de protecție împotriva dermatozei nodulare contagioase din Grecia.»  

(*) Directiva 2003/85/CE a Consiliului din 29 septembrie 2003 privind măsurile comunitare de combatere a febrei 
aftoase, de abrogare a Directivei 85/511/CEE și a Deciziilor 89/531/CEE și 91/665/CEE și de modificare a 
Directivei 92/46/CEE (JO L 306, 22.11.2003, p. 1).”  

6. Titlul articolului 8 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 8 

Marcaje speciale ale cărnii proaspăte, ale preparatelor din carne și ale produselor din carne menționate la 
articolul 5 alineatul (1), respectiv la articolul 6 alineatul (2)”  

7. Data de la articolul 12 se înlocuiește cu „31 decembrie 2016”.  

8. Anexa se înlocuiește cu textul din anexa III. 

Articolul 4 

Prezenta decizie se adresează Republicii Elene. 

Adoptată la Bruxelles, 10 noiembrie 2015. 

Pentru Comisie 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Membru al Comisiei  
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ANEXA I 

Grecia: 

Următoarele unități regionale din Grecia: 

—  Unitatea regională Evros; 

—  Unitatea regională Kavala; 

—  Unitatea regională Limnos; 

—  Unitatea regională Rodopi; 

—  Unitatea regională Xanthi.  
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ANEXA II 

Condiții de utilizare a vaccinării de urgență în combaterea și în eradicarea dermatozei nodulare 
contagioase în conformitate cu articolul 19 din Directiva 92/119/CEE 

1. Limitele zonei geografice în care trebuie să se 
efectueze vaccinarea de urgență 

Zona de vaccinare se află în interiorul ariei definite în anexa I. 

Restricțiile aplicabile în zona de vaccinare sunt cele prevăzute 
în prezenta decizie și în Decizia de punere în aplicare (UE) 
2015/1500, fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 10 
din Directiva 92/119/CEE. 

2. Specia și vârsta animalelor care urmează să fie 
vaccinate 

Toate bovinele, indiferent de sex, de vârstă și de starea gestațio
nală sau de producție, se vaccinează în prima serie de vaccinări 
menționată la punctul 3. 

Descendenții bovinelor vaccinate se vaccinează în conformitate 
cu instrucțiunile producătorului la vârsta de cel puțin pa
tru luni. 

3. Durata campaniei de vaccinare Prima serie de vaccinări în unitatea regională Evros se finali
zează până la 31 octombrie 2015. 

Prima serie de vaccinări în unitățile regionale Rodopi, Xanthi 
și Kavala se finalizează până la 30 noiembrie 2015. 

Prima serie de vaccinări în oricare dintre celelalte unități regio
nale enumerate în anexa I se finalizează cât mai curând posibil 
și nu mai târziu de două luni de la confirmarea primului focar 
în unitatea regională respectivă. 

4. Regim de imobilizare specific aplicabil animale
lor și produselor obținute din acestea 

Indiferent de orice alte măsuri care ar putea fi puse în aplicare 
în zona supusă restricțiilor, astfel cum este definită în Decizia 
de punere în aplicare (UE) 2015/1500, animalele în vârstă de 
peste 90 de zile nu pot fi deplasate într-o altă exploatație, cu ex
cepția cazului în care acestea au fost vaccinate și revaccinate în 
mod regulat cu cel puțin 28 de zile înainte de deplasare. 

La expirarea celor 28 de zile după vaccinare, măsurile pentru 
deplasarea bovinelor vaccinate și pentru introducerea pe piață a 
produselor derivate din bovine vaccinate, astfel cum sunt prevă
zute în Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1500, se aplică 
fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 10 din Directiva 
92/119/CEE. 

Animalele nevaccinate pot fi deplasate în vederea unei sacrifi
cări imediate într-un abator situat în zona supusă restricțiilor. 
Cu excepția cazului unei sacrificări de urgență, se respectă o pe
rioadă de așteptare de șapte zile după vaccinare, aplicabilă între
gului șeptel, înainte de a expedia pentru sacrificare la abator 
animale nevaccinate din exploatațiile în care s-a efectuat vacci
narea. 

Descendenții nevaccinați cu vârsta mai mică de șase luni, năs
cuți din femele vaccinate cu cel puțin 28 de zile înainte de tra
valiu, pot fi deplasați într-o altă exploatație situată în zona su
pusă restricțiilor. 

5. Înregistrarea specială a animalelor vaccinate Detaliile vaccinării fiecărui animal vaccinat din specia bovină 
sunt introduse de către autoritatea competentă locală în baza de 
date online specială conectată la baza de date centrală creată în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamen
tului European și al Consiliului (1). 

Datele înregistrate trebuie să asigure o legătură între femelele 
vaccinate și descendenții lor. 
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6. Alte aspecte corespunzătoare vaccinării de urgență 

6.1. Zona de supraveghere din Grecia care încon
joară zona de vaccinare 

În jurul zonei de vaccinare menționate la punctul 1 se stabilește 
o zonă de supraveghere de cel puțin 10 km în care se realizează 
o supraveghere intensivă și în care deplasarea bovinelor face 
obiectul controalelor de către autoritatea competentă. 

Bovinele care nu sunt vaccinate împotriva dermatozei nodulare 
contagioase și care sunt ținute în exploatații situate în zona de 
supraveghere din jurul zonei de vaccinare pot părăsi exploata
țiile respective numai la expirarea unei perioade de așteptare de 
cel puțin 7 zile de la finalizarea vaccinării în exploatațiile situate 
în zona de vaccinare la o distanță mai mică de 10 de km. 

6.2. Durata de menținere a măsurilor aplicate în zo
nele delimitate în conformitate cu articolul 10 
din Directiva 92/119/CEE și cu Decizia de pu
nere în aplicare (UE) 2015/1500 

Măsurile aplicate în zona de vaccinare rămân în vigoare până la 
data abrogării lor în conformitate cu articolul 19 alineatul (6) 
din Directiva 92/119/CEE. 

6.3. Realizarea campaniei de vaccinare Vaccinarea se efectuează de către un funcționar al autorității 
competente sau de către medicul veterinar privat numit de au
toritatea competentă și sub supravegherea acesteia. 

Ar trebui acordată prioritate vaccinării animalelor ținute în ex
ploatații situate în zonele de protecție și de supraveghere, pre
cum și în zonele învecinate cu alte state membre și cu unitățile 
regionale din Grecia care sunt indemne de DNC. 

Trebuie puse în aplicare măsurile necesare pentru a evita răs
pândirea virusului potențial existent. Eventualele cantități rezi
duale de vaccin trebuie să fie returnate la punctul de distribuire 
a vaccinurilor, însoțite de un document care să indice numărul 
de animale vaccinate și numărul de doze utilizate. 

6.4. Vaccinuri care urmează să fie utilizate Vaccinul omolog cu virus viu atenuat împotriva DNC (tulpina 
Neethling), „Vaccin pentru bovine împotriva dermatozei nodu
lare contagioase”, Onderstepoort Biological Products, Africa de 
Sud. 

Alternativ: vaccin cu virus viu atenuat împotriva DNC (tipul 
SIS), „Lumpyvax”, MSD Animal Health, Intervet, Africa de Sud. 

Vaccinul se utilizează în conformitate cu instrucțiunile producă
torului și cu dispozițiile de la articolul 8 din Directiva 
2001/82/CE, sub responsabilitatea autorităților competente cen
trale. 

6.5. Rapoarte de progres și rapoarte finale Comisiei și statelor membre li se transmite un raport interme
diar privind realizarea programului, în conformitate cu artico
lul 19 alineatul (5) din Directiva 92/119/CEE. 

Comisiei și statelor membre li se transmite un raport detaliat cu 
privire la finalizarea programului, în conformitate cu artico
lul 19 alineatul (5) din Directiva 92/119/CEE, înainte de ridica
rea restricțiilor menționate la punctele 6.1 și 6.2. 

(1) Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identi
ficare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat și de abro
gare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului (JO L 204, 11.8.2000, p. 1).   
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ANEXA III 

Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1500 se înlocuiește cu următorul text: 

„ANEXĂ 

Grecia: 

Următoarele unități regionale din Grecia: 

—  Unitatea regională Evros; 

—  Unitatea regională Kavala; 

—  Unitatea regională Limnos; 

—  Unitatea regională Rodopi; 

—  Unitatea regională Xanthi.”  
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DECIZIA (UE) 2015/2056 A COMISIEI 

din 13 noiembrie 2015 

de modificare a Deciziilor 2009/300/CE, 2009/563/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE și 2011/337/UE 
în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei 

ecologice a UE pentru anumite produse 

[notificată cu numărul C(2015) 7781] 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 
privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (3) litera (c), 

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene, 

întrucât: 

(1)  Decizia 2009/300/CE a Comisiei (2) expiră la 31 decembrie 2015. 

(2)  Decizia 2009/563/CE a Comisiei (3) expiră la 31 decembrie 2015. 

(3)  Decizia 2009/894/CE a Comisiei (4) expiră la 31 decembrie 2015. 

(4)  Decizia 2011/330/UE a Comisiei (5) expiră la 31 decembrie 2015. 

(5)  Decizia 2011/337/UE a Comisiei (6) expiră la 31 decembrie 2015. 

(6)  A fost realizată o evaluare menită să confirme relevanța și caracterul adecvat al criteriilor ecologice actuale, 
precum și al cerințelor de evaluare și de verificare aferente, stabilite prin Deciziile 2009/300/CE, 2009/563/CE, 
2009/894/CE, 2011/330/UE și 2011/337/UE. Întrucât criteriile ecologice actuale și cerințele de evaluare și de 
verificare aferente stabilite în aceste decizii sunt încă în curs de revizuire, este necesară prelungirea perioadelor de 
valabilitate ale criteriilor ecologice respective și ale cerințelor de evaluare și de verificare aferente până la 
31 decembrie 2016. 

(7)  Prin urmare, Deciziile 2009/300/CE, 2009/563/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE și 2011/337/UE ar trebui 
modificate în consecință. 

(8)  Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din 
Regulamentul (CE) nr. 66/2010, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Articolul 3 din Decizia 2009/300/CE se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 3 

Criteriile ecologice pentru categoria de produse «televizoare», precum și cerințele de evaluare și verificare aferente 
sunt valabile până la 31 decembrie 2016.” 
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(1) JO L 27, 30.1.2010, p. 1. 
(2) Decizia 2009/300/CE a Comisiei din 12 martie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de acordare a etichetei ecologice 

comunitare pentru televizoare (JO L 82, 28.3.2009, p. 3). 
(3) Decizia 2009/563/CE a Comisiei din 9 iulie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru 

încălțăminte (JO L 196, 28.7.2009, p. 27). 
(4) Decizia 2009/894/CE a Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare 

pentru mobilier din lemn (JO L 320, 5.12.2009, p. 23). 
(5) Decizia 2011/330/UE a Comisiei din 6 iunie 2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru 

laptopuri (JO L 148, 7.6.2011, p. 5). 
(6) Decizia 2011/337/UE a Comisiei din 9 iunie 2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru 

computerele personale (JO L 151, 10.6.2011, p. 5). 



Articolul 2 

Articolul 3 din Decizia 2009/563/CE se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 3 

Criteriile ecologice pentru categoria de produse «încălțăminte», precum și cerințele de evaluare și verificare aferente 
sunt valabile până la 31 decembrie 2016.” 

Articolul 3 

Articolul 3 din Decizia 2009/894/CE se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 3 

Criteriile ecologice pentru categoria de produse «mobilier din lemn», precum și cerințele de evaluare și verificare 
aferente sunt valabile până la 31 decembrie 2016.” 

Articolul 4 

Articolul 3 din Decizia 2011/330/UE se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 3 

Criteriile ecologice pentru categoria de produse «laptopuri», precum și cerințele de evaluare și verificare aferente sunt 
valabile până la 31 decembrie 2016.” 

Articolul 5 

Articolul 4 din Decizia 2011/337/UE se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 4 

Criteriile ecologice pentru categoria de produse «calculatoare personale», precum și cerințele de evaluare și verificare 
aferente sunt valabile până la 31 decembrie 2016.” 

Articolul 6 

Prezenta decizie se adresează statelor membre. 

Adoptată la Bruxelles, 13 noiembrie 2015. 

Pentru Comisie 
Karmenu VELLA 

Membru al Comisiei  

17.11.2015 L 300/42 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    



DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2057 A COMISIEI 

din 13 noiembrie 2015 

de prelungire a perioadei de aplicare a Deciziei de punere în aplicare 2013/413/UE de autorizare a 
statelor membre să prevadă derogări de la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE a 
Consiliului în ceea ce privește cartofii, alții decât cartofii destinați plantării, originari din regiunile 

Akkar și Bekaa din Liban 

[notificată cu numărul C(2015) 7793] 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii 
în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în 
Comunitate (1), în special articolul 15 alineatul (1) prima liniuță, 

întrucât: 

(1)  Decizia de punere în aplicare 2013/413/UE a Comisiei (2) autorizează derogări de la anumite dispoziții ale 
Directivei 2000/29/CE în ceea ce privește cartofii, alții decât cartofii destinați plantării, originari din regiunile 
Akkar și Bekaa din Liban pentru o perioadă de timp limitată și în anumite condiții. 

(2)  Unele state membre au solicitat o prelungire a autorizației de derogare prevăzute în Decizia de punere în aplicare 
2013/413/UE. 

(3)  Dat fiind că circumstanțele care justifică respectivele derogări sunt încă actuale și că nu există nicio informație 
nouă care să motiveze o revizuire a condițiilor specifice, nici vreun risc de răspândire a organismelor dăunătoare, 
autorizația de derogare ar trebui să fie prelungită cu trei ani. 

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

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

La articolul 11 din Decizia de punere în aplicare 2013/413/UE, textul „31 octombrie 2015” se înlocuiește cu 
„31 octombrie 2018”. 

Articolul 2 

Prezenta decizie se adresează statelor membre. 

Adoptată la Bruxelles, 13 noiembrie 2015. 

Pentru Comisie 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Membru al Comisiei  
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(1) JO L 169, 10.7.2000, p. 1. 
(2) Decizia de punere în aplicare 2013/413/UE a Comisiei din 30 iulie 2013 de autorizare a statelor membre să prevadă derogări de la 

anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește cartofii, alții decât cartofii destinați plantării, originari din 
regiunile Akkar și Bekaa din Liban (JO L 205, 1.8.2013, p. 13). 



DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2058 A COMISIEI 

din 13 noiembrie 2015 

de modificare și de corectare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/144 de stabilire a 
procedurilor privind transmiterea cererilor de granturi și a cererilor de plată și informațiile 
referitoare la acestea, în ceea ce privește măsurile de urgență pentru combaterea bolilor animalelor 
la care se face referire în Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului 

[notificată cu numărul C(2015) 7807] 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de 
stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, 
precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 
2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) 
nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a 
Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului (1), în special articolul 36 alineatul (5), 

întrucât: 

(1)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/144 a Comisiei (2) stabilește procedurile de transmitere a cererilor de 
granturi și a cererilor de plată, precum și a informațiilor referitoare la acestea, referitoare la măsurile de urgență 
pentru combaterea bolilor animalelor listate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 652/2014. 

(2)  În versiunile lingvistice în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, germană, greacă, italiană, 
letonă, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză ale 
Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/144, primul paragraf al articolului 1 se referă la „bolile enumerate în 
anexa I la regulamentul respectiv”. Întrucât în respectivele versiuni lingvistice nu este indicat cărui regulament 
aparține anexa I, sunt necesare clarificări prin referirea în mod clar la Regulamentul (UE) nr. 652/2014. În plus, 
în versiunea în limba croată, paragraful respectiv este formulat diferit, făcându-se referire și la articolul 6 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 652/2014. Prin urmare, versiunea în limba croată trebuie armonizată cu 
celelalte versiuni lingvistice. 

(3)  Articolul 3 litera (b) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/144 prevede că statele membre trebuie să 
transmită Comisiei informații detaliate referitoare la costurile prin care sunt susținute cererea de plată și la 
costurile suportate și plătite pentru diferitele categorii de cheltuieli eligibile în conformitate cu modelul prezentat 
în anexa IV la respectiva decizie de punere în aplicare. În vederea adaptării respectivului model la respectiva 
cerință, este necesar să se introducă în secțiunea intitulată „Operaționale – cererea de plată” o nouă categorie care 
detaliază costurile de achiziție, depozitare, administrare și distribuire de vaccinuri și momeli, precum și costurile 
de inoculare. În plus, respectiva secțiune ar trebui să fie redenumită„Costuri operaționale – cerere de plată” în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 652/2014. 

(4)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/144, precum și anexa IV la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/144 
ar trebui să fie modificate și corectate în consecință. 

(5)  Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, 
animale, produse alimentare și hrană pentru animale, 
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(1) JO L 189, 27.6.2014, p. 1. 
(2) Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/144 a Comisiei din 28 ianuarie 2015 de stabilire a procedurilor privind transmiterea cererilor de 

granturi și a cererilor de plată și informațiile referitoare la acestea, în ceea ce privește măsurile de urgență pentru combaterea bolilor 
animalelor la care se face referire în Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 24, 30.1.2015, 
p. 17). 



ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Corectarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/144 

La articolul 1 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/144, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„În termen de 30 de zile de confirmarea oficială a apariției uneia dintre bolile listate în anexa I la Regulamentul (UE) 
nr. 652/2014, statele membre transmit informații preliminare referitoare la categoriile de animale și de produse în 
cauză și valorile de piață pentru fiecare dintre categoriile respective, utilizând un fișier electronic în conformitate cu 
modelul prezentat în anexa I la prezenta decizie.” 

Articolul 2 

Modificarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/144 

În anexa IV la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/144, secțiunea intitulată „Operaționale – cererea de plată” se 
înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie. 

Articolul 3 

Destinatari 

Prezenta decizie se adresează statelor membre. 

Adoptată la Bruxelles, 13 noiembrie 2015. 

Pentru Comisie 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Membru al Comisiei  
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ANEXĂ                                                                                                                                                                    

„COSTURI OPERAȚIONALE – CERERE DE PLATĂ  

Termen-limită pentru prezentare: La adoptarea deciziei de finanțare, la 6 luni de la data încheierii sau 
confirmarea eradicării bolii, oricare dintre acestea survine prima.  

Referința focarului SM/BOALĂ/AN  

Sacrificare și reformare 

Nr. ADNS Nr. exploatației Valoarea facturii fără 
TVA Numele furnizorului Data plății                          

Total     

Curățenie, dezinsecție și dezinfecție (exploatații și echipamente) 

Nr. ADNS Nr. exploatației Valoarea facturii fără 
TVA Numele furnizorului Data plății                          

Total     
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Transportul și distrugerea furajelor contaminate și a echipamentelor 

Nr. ADNS Nr. exploatației Valoarea facturii fără 
TVA Numele furnizorului Data plății                          

Total     

Cumpărarea, depozitarea, administrarea și distribuirea de vaccinuri și momeli, precum și costurile de inoculare 

Nr. ADNS 

Costuri de achiziționare 

Costuri de 
depozitare 

Costuri de 
administrare 

Costuri 
pentru 

distribuirea 
vaccinurilor 
și a mome

lilor 

Costuri de 
inoculare Data plății Numărul 

dozelor de 
vaccin utili

zate 

Tipul de 
vaccin 

Costul 
dozelor de 

vaccin                                              

Total          

Transportul și eliminarea carcaselor 

Nr. ADNS Nr. exploatației Valoarea facturii fără 
TVA Numele furnizorului Data plății                          

Total     
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Alte costuri esențiale pentru eradicarea bolii 

Nr. ADNS Nr. exploatației Valoarea facturii fără 
TVA Numele furnizorului Data plății                          

Total     

TOTAL 

Sacrificare și reformare  

Curățenie, dezinsecție și dezinfecție (exploatații și echipamente)  

Transportul și distrugerea furajelor contaminate și a echipamentelor  

Achiziționarea, depozitarea, administrarea sau distribuirea de vaccinuri  

Transportul și eliminarea carcaselor  

Alte costuri esențiale pentru eradicarea bolii (precizați)  

Total”    
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