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II 

(Acte fără caracter legislativ) 

ACORDURI INTERNAŢIONALE 

DECIZIA (UE) 2017/1388 A CONSILIULUI 

din 17 iulie 2017 

privind încheierea Acordului-cadru între Uniunea Europeană și Kosovo * privind principiile 
generale ale participării Kosovo la programele Uniunii 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 212, coroborat cu articolul 218 
alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (7), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1), 

întrucât: 

(1)  În conformitate cu Decizia (UE) 2016/2053 a Consiliului (2), Acordul-cadru între Uniunea Europeană și Kosovo 
privind principiile generale ale participării Kosovo la programele Uniunii („acordul”) a fost semnat la 
25 noiembrie 2016, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară. 

(2)  La 14 decembrie 2010, Consiliul a declarat că așteaptă cu interes să primească o propunere a Comisiei care să 
permită participarea Kosovo la programele Uniunii. O astfel de participare va deveni posibilă prin încheierea 
acordului. 

(3)  Obiectivul acordului este ca Uniunea să desfășoare acțiuni de cooperare economică, financiară și tehnică 
împreună cu Kosovo în temeiul articolului 212 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

(4)  Încheierea acordului nu aduce atingere poziției statelor membre privind statutul Kosovo, care va fi stabilită în 
conformitate cu practicile lor naționale și cu legislația internațională. Niciunul dintre termenii, formulările sau 
definițiile utilizate în prezenta decizie, în acord, inclusiv în anexa acestuia, ori în programele Uniunii nu constituie 
o recunoaștere a Kosovo de către Uniune ca stat independent și nici nu constituie o recunoaștere de către statele 
membre individuale a Kosovo în respectiva calitate, în cazul în care acestea nu au procedat la o astfel de 
recunoaștere. 

(5)  Acordul ar trebui aprobat, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Acordul-cadru între Uniunea Europeană și Kosovo privind principiile generale ale participării Kosovo la programele 
Uniunii) se aprobă în numele Uniunii. 

Textul acordului este atașat la prezenta decizie. 
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* 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. 

(1) Aprobarea din 4 iulie 2017 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). 
(2) Decizia (UE) 2016/2053 a Consiliului din 14 noiembrie 2016 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului-cadru între Uniunea 

Europeană și Kosovo* privind principiile generale ale participării Kosovo la programele Uniunii (JO L 319, 25.11.2016, p. 1). 



Articolul 2 

Președintele Consiliului procedează, în numele Uniunii, la notificarea prevăzută la articolul 10 din acord (1). 

Articolul 3 

Comisia este împuternicită să stabilească, în numele Uniunii, clauzele și condițiile specifice aplicabile participării Kosovo 
la fiecare program al Uniunii în parte, inclusiv contribuția financiară datorată, în conformitate cu articolul 5 din acord. 
Comisia informează periodic grupul de lucru competent al Consiliului cu privire la aceste aspecte. 

Articolul 4 

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei adoptării sale. 

Adoptată la Bruxelles, 17 iulie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
F. MOGHERINI  
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(1) Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului. 



ACORD-CADRU 

între Uniunea Europeană și Kosovo * privind principiile generale ale participării Kosovo la 
programele Uniunii 

UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Uniunea”, 

pe de o parte, și 

KOSOVO *, 

pe de altă parte, 

denumite în continuare „părțile contractante”, 

întrucât: 

(1)  La 14 decembrie 2007, Consiliul European a subliniat faptul că Uniunea este pregătită să joace un rol de lider în 
consolidarea stabilității în regiune, a afirmat disponibilitatea Uniunii de a sprijini Kosovo pe calea stabilității 
durabile și a confirmat că Uniunea este pregătită să asiste dezvoltarea economică și politică printr-o perspectivă 
europeană clară, în concordanță cu perspectiva europeană a regiunii. 

(2)  La 7 decembrie 2009, Consiliul a salutat Comunicarea Comisiei Europene din 14 octombrie 2009 intitulată 
„Kosovo – Drumul către concretizarea perspectivei europene” și a invitat Comisia să adopte măsurile necesare 
pentru sprijinirea progreselor Kosovo către Uniune, în concordanță cu perspectiva europeană a regiunii. Consiliul 
a acordat importanță măsurilor legate de schimburile comerciale și de vize și a încurajat Comisia Europeană să 
deschidă calea pentru participarea Kosovo la programele Uniunii prin integrarea Kosovo în cadrul supravegherii 
economice și bugetare, prin activarea celei de a doua componente a Instrumentului de asistență pentru preaderare 
și prin consolidarea dialogului din cadrul procesului de stabilizare și de asociere. 

(3)  La 14 decembrie 2010, Consiliul a declarat că așteaptă cu interes să primească o propunere a Comisiei Europene 
care să permită participarea Kosovo la programele Uniunii. Comisia Europeană a prezentat o astfel de propunere 
în martie 2011. 

(4)  La 5 decembrie 2011, Consiliul și-a confirmat angajamentul privind ajungerea la un acord cu privire la 
participarea Kosovo la programele Uniunii, fără a aduce atingere poziției statelor membre referitoare la statutul 
Kosovo. 

(5)  La 22 octombrie 2012, Consiliul a autorizat Comisia Europeană să deschidă, în numele Uniunii, negocierile 
pentru un acord-cadru cu Kosovo privind participarea Kosovo la programele Uniunii. 

(6)  Kosovo și-a exprimat dorința de a participa la mai multe programe ale Uniunii. 

(7)  Articolul 212 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se referă la acțiuni de cooperare economică, 
financiară și tehnică cu țări terțe, altele decât țările în curs de dezvoltare. 

(8)  Clauzele și condițiile specifice, inclusiv contribuția financiară relevantă, pentru participarea Kosovo la fiecare 
program al Uniunii în parte ar trebui stabilite printr-un acord între Comisia Europeană, acționând în numele 
Uniunii, și autoritățile din Kosovo. 

(9)  Semnarea și încheierea prezentului acord nu aduce atingere poziției statelor membre privind statutul Kosovo, care 
va fi stabilită în conformitate cu practicile lor naționale și cu legislația internațională. Niciunul dintre termenii, 
formulările sau definițiile utilizate în prezentul acord, inclusiv în anexa la acesta, ori în programele Uniunii nu 
constituie o recunoaștere a Kosovo de către Uniune ca stat independent și nici nu constituie o recunoaștere de 
către statele membre individuale a Kosovo în respectiva calitate, în cazul în care acestea nu au procedat la o astfel 
de recunoaștere, 
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* 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. 



CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ: 

Articolul 1 

Kosovo este eligibil să participe la următoarele programe ale Uniunii: 

(a)  programele actuale ale Uniunii enumerate în anexă și programele care le succed, care sunt deschise participării 
Kosovo, odată ce prezentul acord intră în vigoare; 

(b)  programele Uniunii instituite sau reînnoite după semnarea prezentului acord, care conțin o clauză de deschidere ce 
prevede participarea Kosovo. 

Kosovo are posibilitatea de a participa la programele Uniunii în conformitate cu angajamentele sale de a adopta și 
a aplica standardele în domeniile relevante pentru programul în cauză și de progresele înregistrate în acest sens. 

Articolul 2 

Kosovo contribuie financiar la bugetul general al Uniunii Europene în funcție de programele Uniunii specifice la care 
participă. 

Articolul 3 

Reprezentanții Kosovo pot face parte, ca observatori și în ceea ce privește punctele care privesc Kosovo, din comitetele 
de gestionare responsabile de monitorizarea programelor Uniunii la care Kosovo contribuie financiar. 

Articolul 4 

Proiectele și inițiativele prezentate de participanții din Kosovo sunt, în măsura posibilului, supuse acelorași condiții, 
norme și proceduri aferente programelor în cauză ale Uniunii ca cele care se aplică statelor membre. 

Articolul 5 

Termenii și condițiile specifice privind participarea Kosovo la fiecare program al Uniunii în parte, în special contribuția 
financiară datorată, sunt stabilite printr-un acord între Comisia Europeană, acționând în numele Uniunii, și autoritățile 
din Kosovo. Orice astfel de acord este considerat parte integrantă a prezentului acord. 

În cazul în care Kosovo solicită asistență pentru preaderare din partea Uniunii în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1085/2006 al Consiliului (1) sau în temeiul oricărui regulament similar care prevede o formă de asistență externă 
a Uniunii pentru Kosovo care ar putea fi adoptat în viitor, condițiile care reglementează utilizarea de către Kosovo 
a asistenței Uniunii se stabilesc printr-un acord de finanțare. 

Articolul 6 

Fiecare dintre acordurile menționate la articolul 5 primul paragraf prevede că, în conformitate cu Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (2), auditurile sau controlul financiar se efectuează de 
către Comisia Europeană, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi sau sub autoritatea 
acestora. 

Se adoptă dispoziții detaliate privind controlul și auditul financiar, măsurile administrative, sancțiunile și recuperarea 
care permit acordarea unor competențe Comisiei Europene, OLAF și Curții de Conturi similare celor de care acestea 
dispun în raport cu beneficiarii sau contractanții stabiliți în Uniune. 

Articolul 7 

Prezentul acord se aplică pe o perioadă nedeterminată. 

Prezentul acord poate fi denunțat de oricare dintre părțile contractante printr-un preaviz de șase luni, formulat în scris. 
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(1) Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA) (JO 
UE L 210, 31.7.2006, p. 82). 

(2) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului  
(JO UE L 298, 26.10.2012, p. 1). 



Articolul 8 

Părțile contractante pot revizui prezentul acord pentru prima dată în cel mult trei ani de la data intrării sale în vigoare 
și, ulterior, la fiecare trei ani, pe baza experienței dobândite din participarea Kosovo la unul sau mai multe programe ale 
Uniunii. 

Articolul 9 

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, pe teritoriile în care se aplică Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și 
în condițiile prevăzute în respectivul tratat, precum și, pe de altă parte, pe teritoriul Kosovo. 

Articolul 10 

Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a primei luni ce urmează datei la care părțile contractante și-au notificat 
reciproc încheierea procedurilor lor respective pentru intrarea sa în vigoare. 

Articolul 11 

Prezentul acord se întocmește în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, 
franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, 
slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză, albaneză și sârbă, fiecare text fiind autentic în egală măsură. 

Съставено в Брюксел на двадесет и пети ноември през две хиляди и шестнадесета година. 

Hecho en Bruselas, el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. 

V Bruselu dne dvacátého pátého listopadu dva tisíce šestnáct. 

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende november to tusind og seksten. 

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten November zweitausendsechzehn. 

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta novembrikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis. 

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι. 

Done at Brussels on the twenty fifth day of November in the year two thousand and sixteen. 

Fait à Bruxelles, le vingt cinq novembre deux mille seize. 

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog studenoga godine dvije tisuće šesnaeste. 

Fatto a Bruxelles, addì venticinque novembre duemilasedici. 

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit piektajā novembrī. 

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų lapkričio dvidešimt penktą dieną Briuselyje. 

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év november havának huszonötödik napján. 

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta‘ Novembru fis-sena elfejn u sittax. 

Gedaan te Brussel, vijfentwintig november tweeduizend zestien. 

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego listopada roku dwa tysiące szesnastego. 

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de novembro de dois mil e dezasseis. 

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci noiembrie două mii șaisprezece. 

V Bruseli dvadsiateho piateho novembra dvetisícšestnásť. 

V Bruslju, dne petindvajsetega novembra leta dva tisoč šestnajst. 

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista. 

Som skedde i Bryssel den tjugofemte november år tjugohundrasexton. 

Në Bruksel, më njëzet e pesë nëntor të vitit dy mijë e gjashtëmbëdhjetë. 

U Briselu, dvadeset petog novembra godine dve hiljade šesnaeste. 
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За Европейския съюз 
Рог la Unión Europea 
Za Evropskou unii 
For Den Europæiske Union 
Für die Europäische Union 
Euroopa Liidu nimel 
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
For the European Union 
Pour l'Union européenne 
Za Europsku uniju 
Per l'Unione europea 
Eiropas Savienības vārdā – 
Europos Sąjungos vardu 
Az Európai Unió részéről 
Għall-Unjoni Ewropea 
Voor de Europese Unie 
W imieniu Unii Europejskiej 
Pela União Europeia 
Pentru Uniunea Europeană 
Za Európsku úniu 
Za Evropsko unijo 
Euroopan unionin puolesta 
För Europeiska unionen 
Për Bashkimin Evropian 
Za Evropsku uniju  

За Косово 
Por Kosovo 
Za Kosovo 
For Kosovo 
Für den Kosovo 
Kosovo nimel 
Για το Κοσσυφοπέδιο 
For Kosovo 
Pour le Kosovo 
Za Kosovo 
Per il Kosovo 
Kosovas vārdā – 
Kosovo vardu 
Koszovó részéről 
Għall-Kosovo 
Voor Kosovo 
W imieniu Kosowa 
Pelo Kosovo 
Pentru Kosovo 
Za Kosovo 
Za Kosovo 
Kosovon puolesta 
För Kosovo 
Për Kosovën 
Za Kosovo  
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ANEXĂ 

LISTA PROGRAMELOR ACTUALE ALE UNIUNII MENȘIONATE LA ARTICOLUL 1 

—  Fiscalis 2020 (1) 

—  Vamă 2020 (2) 

—  Hercule III (3) 

—  Justiție (4) 

—  Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” (5) 

—  Europa pentru cetățeni (6) 

—  Mecanismul de protecție civilă (7) 

—  Soluții de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (ISA2) (8) 

—  COSME (9) 

—  Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) (10) 

—  Erasmus+ (11) 

—  Europa creativă (12) 

—  Orizont 2020 (13) 

27.7.2017 L 195/7 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    

(1) Regulamentul (UE) nr. 1286/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program de 
acțiune pentru a îmbunătăți funcționarea sistemelor de impozitare în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 (Fiscalis 2020) și 
de abrogare a Deciziei nr. 1482/2007/CE (JO UE L 347, 20.12.2013, p. 25). 

(2) Regulamentul (UE) nr. 1294/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program de 
acțiune pentru domeniul vamal în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 (Vamă 2020) și de abrogare a Deciziei 
nr. 624/2007/CE (JO UE L 347, 20.12.2013, p. 209). 

(3) Regulamentul (UE) nr. 250/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 de instituire a unui program în 
vederea promovării unor activități în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene (programul „Hercule III”) și de 
abrogare a Deciziei nr. 804/2004/CE (JO UE L 84, 20.3.2014, p. 6). 

(4) Regulamentul (UE) nr. 1382/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a programului 
„Justiție” pentru perioada 2014-2020 (JO UE L 354, 28.12.2013, p. 73). 

(5) Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a programului 
„Drepturi, egalitate și cetățenie” pentru perioada 2014-2020 (JO UE L 354, 28.12.2013, p. 62). 

(6) Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru 
perioada 2014-2020 (JO UE L 115, 17.4.2014, p. 3). 

(7) Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al 
Uniunii (JO UE L 347, 20.12.2013, p. 924). 

(8) Decizia (UE) 2015/2240 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 de instituire a unui program privind soluțiile 
de interoperabilitate și cadrele comune pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (programul ISA2) ca mijloc de 
modernizare a sectorului public (JO UE L 318, 4.12.2015, p. 1). 

(9) Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program 
pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) (2014-2020) și de abrogare a Deciziei 
nr. 1639/2006/CE (JO UE L 347, 20.12.2013, p. 33). 

(10) Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii 
Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”) și de modificare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui 
instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO UE L 347, 20.12.2013, 
p. 238). 

(11) Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii 
„Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, 
nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO UE L 347, 20.12.2013, p. 50). 

(12) Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului 
„Europa creativă” (2014-2020) și de abrogare a Deciziilor nr. 1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE și nr. 1041/2009/CE (JO UE L 347, 
20.12.2013, p. 221). 

(13) Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru 
pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO UE L 347, 20.12.2013, 
p. 104). 



—  Programul „Sănătate pentru creștere economică” (1) 

—  Programul privind protecția consumatorilor (2) 

—  LIFE (3) 

—  Copernicus (4)  
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(1) Regulamentul (UE) nr. 282/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind instituirea celui de al treilea 
program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății (2014-2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1350/2007/CE (JO UE L 86, 21.3.2014, 
p. 1). 

(2) Regulamentul (UE) nr. 254/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 privind un program multianual 
privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1926/2006/CE (JO UE L 84, 20.3.2014, 
p. 42). 

(3) Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program 
pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (JO UE L 347, 20.12.2013, p. 185). 

(4) Regulamentul (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a programului Copernicus și 
de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010 (JO UE L 122, 24.4.2014, p. 44). 



REGULAMENTE 

REGULAMENTUL (UE) 2017/1389 AL COMISIEI 

din 26 iulie 2017 

de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește desemnarea laboratorului de referință al UE pentru virusuri de 

origine alimentară 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și 
produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (1), în special articolul 32 
alineatul (5), 

întrucât: 

(1)  Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede sarcinile, atribuțiile și cerințele generale ale laboratoarelor de referință 
din Uniunea Europeană (UE) pentru produsele alimentare, hrana pentru animale și sănătatea animală. Labora
toarele de referință ale UE pentru produsele alimentare și hrana pentru animale sunt enumerate în partea I din 
anexa VII la regulamentul respectiv. Lista în cauză nu include un laborator de referință al UE pentru virusuri de 
origine alimentară. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 32 alineatul (5) din același regulament, Comisia 
poate include în anexa VII alte laboratoare de referință comunitare. 

(2)  Laboratoarele de referință ale UE ar trebui să acopere legislația privind hrana pentru animale și produsele 
alimentare, precum și sănătatea animală, domenii în care sunt necesare rezultate analitice și diagnostice precise. 
Deși există metode consacrate de detectare a virusurilor de origine alimentară, eficacitatea controalelor este 
afectată de lipsa uniformității în utilizarea testelor. Faptul că nu se realizează teste de aptitudini pentru a evalua 
metodele întrebuințate de către laboratoarele naționale de referință și capacitatea acestora de a utiliza testele face 
dificilă pentru unele laboratoare naționale de referință și laboratoare oficiale obținerea acreditării necesare pentru 
a lucra în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004. Prin urmare, lipsa unui laborator de referință al UE 
privind virusurile de origine alimentară afectează în mod negativ capacitatea autorităților competente de a efectua 
controale oficiale în acest domeniu. 

(3)  La 16 decembrie 2016, Comisia a lansat o cerere de candidaturi pentru selectarea și desemnarea unui laborator 
de referință al UE pentru virusurile de origine alimentară. Laboratorul selectat, Livsmedelsverket, ar trebui să fie 
desemnat ca laborator de referință al UE în domeniul virusurilor de origine alimentară. 

(4)  Prin urmare, partea I din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 ar trebui modificată în consecință. 

(5)  Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, 
animale, produse alimentare și hrană pentru animale, 
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(1) JO L 165, 30.4.2004, p. 1. 



ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

În anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004, partea I, se adaugă punctul 22, după cum urmează: 

„22.  Laborator de referință al UE pentru virusuri de origine alimentară 

Livsmedelsverket 

Uppsala 

Suedia”. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în a 20-a 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, 26 iulie 2017. 

Pentru Comisie 

Președintele 
Jean-Claude JUNCKER  
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1390 AL COMISIEI 

din 26 iulie 2017 

de modificare pentru a 272-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire 
a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile 

ISIL (Da'esh) și Al-Qaida 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive 
specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida (1), în special 
articolul 7 alineatul (1) litera (a), articolul 7a alineatul (1) și articolul 7a alineatul (5), 

întrucât: 

(1)  Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică 
înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului menționat anterior. 

(2)  La 20 iulie 2017, Comitetul pentru sancțiuni din cadrul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 
a hotărât să adauge șase persoane și patru entități pe lista de persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se 
aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice și a eliminat o mențiune. Prin urmare, anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui modificată în consecință. 

(3)  Pentru a se asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare 
imediat, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu 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, 26 iulie 2017. 

Pentru Comisie, 

Pentru Președinte, 

Șeful Serviciului Instrumente de Politică Externă  
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(1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9. 



ANEXĂ 

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:  

1. La rubrica „Persoane fizice” se adaugă următoarele mențiuni: 

(a)  „Alexanda Amon Kotey [alias: (a) Alexe Kotey; (b) Alexanda Kote]. Data nașterii: 13.12.1983. Locul nașterii: 
Londra, Regatul Unit. Cetățenie: britanică. Pașaport nr.: 094477324, eliberat la 5.3.2005 de Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord. Alte informații: Descriere fizică: culoarea ochilor: căprui închis; culoarea părului: 
negru; culoarea tenului: închisă. Semne distinctive: barbă. Origine etnică: ghanezo-cipriotă. Data desemnării 
menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 20.7.2017.” 

(b)  „Elshafee El Sheikh [alias: (a) El Shafee Elsheikh; (b) Alshafee El-Sheikh]. Data nașterii: 16.7.1988. Data nașterii: 
Londra, Regatul Unit. Cetățenie: britanică. Pașaport nr.: 801121547, eliberat la 16.6.2009 de Regatul Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord (eliberat de Oficiul de Pașapoarte al Regatului Unit, cu data expirării 16.6.2019, 
anulat în dec. 2014). Alte informații: Descriere fizică: culoarea ochilor: căprui închis; culoarea părului: negru; 
culoarea tenului: închisă. Semne distinctive: barbă. Numele mamei: Maha Elgizouli. Data desemnării menționată la 
articolul 7d alineatul (2) litera (i): 20.7.2017.” 

(c)  „Muhammad Bahrum Naim Anggih Tamtomo [alias: (a) Bahrun Naim; (b) Anggih Tamtomo; (c) Abu Rayyan;  
(d) Abu Rayan; (e) Abu Aisyah]. Data nașterii: 6.9.1983. Locul nașterii: (a) Surakarta, Indonezia; (b) Pekalongan, 
Indonezia. Cetățenie: indoneziană. Adresă: (a) Alep, Republica Arabă Siriană, (b) Raqqa, Republica Arabă Siriană. 
Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 20.7.2017.” 

(d)  „Malik Ruslanovich Barkhanoev [alias: (a) Saifuddin; (b) Saifuddin al-Ingushi; (c) Saifuddin Ingushi]. Data nașterii: 
14.3.1992. Locul nașterii: satul Ordzhonikidzevskaya, districtul Sunzhenskiy, Ingușetia, Federația Rusă. Cetățenie: 
rusă. Adresă: Mosul, Irak. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 20.7.2017.” 

(e)  „Murad Iraklievich Margoshvili [alias: (a) Zurab Iraklievich Margoshvili; (b) Murad Akhmedovich Madayev;  
(c) Lova Madayev; (d) Abu-Muslim Al-Shishani; (e) Muslim; (f) Lava; (g) John; (h) George; (i) Arthur; (j) Sedoy]. 
Data nașterii: 15.1.1970. Locul nașterii: Groznâi, Republica Cecenia, Federația Rusă. Cetățenie: (a) rusă;  
(b) georgiană. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 20.7.2017.” 

(f)  „OMAN ROCHMAN Ustadz [alias: (a) Oman Rahman; (b) Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy;  
(c) Aman Abdul Rahman; (d) Aman Abdurahman; (e) Aman Abdurrachman; (f) Oman Abdulrohman; (g) Oman 
Abdurrahman; (h) Aman Abdurrahman]. Data nașterii: 5.1.1972. Locul nașterii: Sumedang, Indonezia. Cetățenie: 
indoneziană. Adresă: închisoarea Pasir Putih, insula Nusa Kambangan, Indonezia. Data desemnării menționată la 
articolul 7d alineatul (2) litera (i): 20.7.2017.”  

2. La rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se adaugă următoarele mențiuni: 

(a)  „HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (SUCURSALĂ SITUATĂ ÎN ALBU KAMAL, REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ) [alias:  
(a) Hanifah Currency Exchange; (b) Hanifeh Exchange; (c) Hanifa Exchange; (d) Hunaifa Office; (e) Hanifah 
Exchange Company; (f) Hanifa Money Exchange Office]. Adresă: Albu Kamal (Al-Bukamal), Republica Arabă 
Siriană. Alte informații: societate al cărei obiect de activitate îl constituie schimbul valutar, cu sediul în Albu 
Kamal (Al-Bukamal), Republica Arabă Siriană. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 
20.7.2017.” 

(b)  „SELSELAT AL-THAHAB [alias: (a) Silsilet al Thahab; (b) Selselat al Thahab For Money Exchange; (c) Silsilat Money 
Exchange Company; (d) Silsilah Money Exchange Company; (e) Al Silsilah al Dhahaba; (f) Silsalat al Dhab]. 
Adresă: (a) complexul Al-Kadhumi, Al-Harthia, Baghdad, Irak; (b) strada Al-Abbas, Karbala, Irak. Data desemnării 
menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 20.7.2017.” 

(c)  „Jaysh Khalid Ibn al Waleed [alias: (a) Khalid ibn al-Walid Army; (b) Liwa Shuhada al-Yarmouk; (c) Harakat 
al-Muthanna al-Islamia]. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 20.7.2017.” 

(d)  „Jund Al Aqsa [alias: (a) The Soldiers of Aqsa; (b) Soldiers of Aqsa; (c) Sarayat Al Quds]. Adresă: (a) guvernoratul 
Idlib, Republica Arabă Siriană; (b) guvernoratul Hama, Republica Arabă Siriană. Data desemnării menționată la 
articolul 7d alineatul (2) litera (i): 20.7.2017.”  

3. La rubrica „Persoane fizice” se elimină următoarea mențiune: 

„Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adresă: Algeria. Data nașterii: 7.6.1954. Locul nașterii: Tighennif, Algeria. 
Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) cod fiscal italian DRMTMN54H07Z301T; (b) deportat din Italia în Algeria la 
data de 22.8.2008; (c) socrul lui Djamel Lounici. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 
17.3.2004.”  
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DECIZII 

DECIZIA (UE) 2017/1391 A CONSILIULUI 

din 17 iulie 2017 

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul 
Subcomitetului de gestionare pentru măsuri sanitare și fitosanitare instituit prin Acordul de 
asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre 
ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește modificarea anexei V la 

acordul menționat 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf 
coroborat cu articolul 218 alineatul (9), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

întrucât: 

(1)  Articolul 486 alineatele (3) și (4) din Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană 
a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (denumit în 
continuare „acordul”), prevede aplicarea parțială și cu titlu provizoriu a acordului, astfel cum indică Uniunea. 

(2)  La articolul 1 din Decizia 2014/691/UE a Consiliului (1) se precizează dispozițiile acordului care urmează să fie 
aplicate cu titlu provizoriu, inclusiv dispozițiile referitoare la măsurile sanitare, fitosanitare și privind bunăstarea 
animalelor, precum și anexele corespunzătoare IV-XIV la acord. În conformitate cu articolul 486 alineatul (4) din 
acord, aplicarea provizorie a dispozițiilor respective este în vigoare de la 1 ianuarie 2016. 

(3)  Articolul 64 alineatul (1) din acord prevede că Ucraina urmează să își apropie treptat legislația din domeniul 
sanitar și fitosanitar și pe cea din domeniul bunăstării animalelor de legislația Uniunii, în conformitate cu anexa V 
la acord. 

(4)  Articolul 64 alineatul (4) din acord stabilește că Ucraina trebuie să prezinte o listă de dispoziții ale acquis-ului 
Uniunii în domeniul sanitar, fitosanitar și al bunăstării animalelor (denumită în continuare „lista”) față de care 
intenționează să își apropie legislația internă. Lista urmează să constituie documentul de referință pentru punerea 
în aplicare a capitolului 4 (Măsuri sanitare și fitosanitare) din titlul IV (Comerț și aspecte legate de comerț) din 
acord, urmând a fi adăugată în anexa V la acord. Prin urmare, anexa V la acord urmează să fie modificată printr- 
o decizie a Subcomitetului de gestionare pentru măsuri sanitare și fitosanitare, astfel cum se prevede la 
articolul 74 din acord. 

(5)  Ucraina a prezentat Comisiei lista în iunie 2016. 

(6)  Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Subcomitetului de 
gestionare pentru măsuri sanitare și fitosanitare, în ceea ce privește modificarea anexei V la acord, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

(1) Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Subcomitetului de gestionare pentru măsuri 
sanitare și fitosanitare instituit prin articolul 74 din Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (denumit în 
continuare „acordul”), în ceea ce privește modificarea anexei V la acord este de a susține proiectul de decizie atașat la 
prezenta decizie. 
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(1) Decizia 2014/691/UE a Consiliului din 29 septembrie 2014 de modificare a Deciziei 2014/668/UE privind semnarea, în numele Uniunii 
Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește titlul III (cu excepția dispozițiilor 
referitoare la tratamentul aplicat resortisanților țărilor terțe care lucrează cu forme legale pe teritoriul celeilalte părți) și titlurile IV, V, VI 
și VII din acord, precum și a anexelor și protocoalelor aferente (JO L 289, 3.10.2014, p. 1). 



(2) Corecturile tehnice minore aduse proiectului de decizie pot fi acceptate de reprezentanții Uniunii în cadrul 
Subcomitetului de gestionare pentru măsuri sanitare și fitosanitare fără a fi necesară o altă decizie a Consiliului. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

Adoptată la Bruxelles, 17 iulie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
T. TAMM  
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PROIECT  

DECIZIA NR. … A SUBCOMITETULUI DE GESTIONARE PENTRU MĂSURI SANITARE ȘI 
FITOSANITARE UE-UCRAINA 

din … 2017 

de modificare a anexei V la Acordul de asociere 

SUBCOMITETUL DE GESTIONARE PENTRU MĂSURI SANITARE ȘI FITOSANITARE, 

având în vedere Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele 
membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), în special articolul 74 
alineatul (2) litera (c), 

întrucât: 

(1)  În conformitate cu articolul 486 din acord, anumite părți ale acordului, inclusiv dispozițiile referitoare la măsurile 
sanitare și fitosanitare, se aplică cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie 2016. 

(2)  Articolul 64 alineatul (1) din acord prevede ca Ucraina să își apropie treptat legislația sanitară și fitosanitară și pe 
cea din domeniul bunăstării animalelor de legislația Uniunii, în conformitate cu anexa V la acord. 

(3)  Articolul 64 alineatul (4) din acord stabilește că Ucraina trebuie să prezinte o listă de dispoziții ale acquis-ului 
Uniunii în domeniul sanitar, fitosanitar și al bunăstării animalelor (denumită în continuare „lista”) față de care 
intenționează să își apropie legislația internă. Lista urmează să constituie un document de referință pentru 
punerea în aplicare a capitolului 4 (Măsuri sanitare și fitosanitare) din titlul IV (Comerț și aspecte legate de 
comerț) din acord. 

(4)  Ucraina a prezentat Comisiei Europene lista în iunie 2016. 

(5)  Prin urmare, este oportun ca Subcomitetul de gestionare pentru măsuri sanitare și fitosanitare să adopte o decizie 
de înlocuire a actualei anexe V cu o nouă anexă, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Anexa V la Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele 
membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

Adoptată la …, 

Pentru Subcomitetul de gestionare pentru măsuri sanitare și 
fitosanitare 

Președintele  
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ANEXĂ 

MODIFICAREA ANEXEI V LA ACORDUL DE ASOCIERE 

Anexa V se înlocuiește cu următorul text: 

„ANEXA V 

LISTA ACTELOR LEGISLATIVE ALE UNIUNII CARE URMEAZĂ A FI APROPIATE DE CĂTRE UCRAINA 

Ucraina se angajează să își apropie legislația de actele legislative ale Uniunii menționate în continuare, în termenele 
precizate mai jos, în conformitate cu articolul 64 alineatul (4) din prezentul acord. 

Legislația Uniunii Termenul-limită 
pentru apropiere 

Capitolul I – legislație generală (sănătate publică) 

Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organiza
rea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate 
și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE 

2016 

Directiva nr. 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale 
organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în 
Comunitate 

2016 

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 Au
torității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguran
ței produselor alimentare 

2016 

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 

2016 

Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 
privind igiena produselor alimentare 

2016 

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 

2016 

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 

2016 

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 
privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind 
hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare 
a animalelor 

2016 

Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regula
mentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește con
troalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru 
animale și alimentare de origine neanimală și de modificare a Deciziei 2006/504/CE 

2016 

Regulamentul (UE) nr. 16/2011 al Comisiei din 10 ianuarie 2011 de stabilire a măsurilor de pu
nere în aplicare a sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje 

2018 
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Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 931/2011 al Comisiei din 19 septembrie 2011 pri
vind cerințele în materie de trasabilitate a alimentelor de origine animală stabilite în Regulamentul  
(CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului 

2016 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 208/2013 al Comisiei din 11 martie 2013 privind 
cerințele în materie de trasabilitate aplicabile germenilor și semințelor destinate producției de ger
meni 

2016 

Etichetarea și informațiile referitoare la produsele alimentare 

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 
2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare 

2016 

Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 
2006 privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în pro
dusele alimentare 

2016 

Regulamentul (CE) nr. 1170/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 
2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește listele de vitamine și minerale și for
mele sub care pot fi adăugate în produsele alimentare, inclusiv în suplimentele alimentare 

2016 

Regulamentul (UE) nr. 432/2011 din 4 mai 2011 de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de 
sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de 
îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor 

2016 

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 
2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regu
lamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliu
lui și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Di
rectivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) 
nr. 608/2004 al Comisiei 

2016 

Directiva 2011/91/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind 
indicarea sau marcarea care permite identificarea lotului din care face parte un produs alimentar 

2016 

Regulamentul (UE) nr. 432/2012 al Comisiei din 16 mai 2012 de stabilire a unei liste de men
țiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la redu
cerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor 

2016 

Regulamentul (UE) nr. 1047/2012 al Comisiei din 8 noiembrie 2012 de modificare a Regulamen
tului (CE) nr. 1924/2006 în ceea ce privește lista mențiunilor nutriționale 

2016 

Decizia de punere în aplicare 2013/63/UE a Comisiei din 24 ianuarie 2013 de adoptare a unor 
orientări privind punerea în aplicare a condițiilor specifice pentru mențiunile de sănătate prevă
zute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consi
liului 

2016 

Măsuri aplicabile produselor de origine animală 

Directiva 2001/110/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind mierea 2016 

Decizia 2002/226/CE a Comisiei din 15 martie 2002 de instituire a controalelor sanitare speciale 
pentru recoltarea și tratarea anumitor moluște bivalve care prezintă un conținut de toxină ASP  
(Amnesic Shellfish Poison) mai mare decât limita stabilită de Directiva 91/492/CEE a Consiliului 

2018 
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Regulamentul (CE) nr. 2065/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 noiembrie 
2003 privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare 

2016 

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 (capito
lul I, apendicele II) 

2016 

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 (capito
lul V, apendicele III) 

2016 

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 (capito
lul VII, apendicele III) 

2017 

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 (capito
lul VIII, apendicele III) 

2017 

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 (capito
lul IX, apendicele III) 

2016 

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 (capito
lul X, apendicele III) 

2017 

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 (capito
lul XI, apendicele III) 

2017 

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 (capito
lul XII, apendicele III) 

2018 

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 (capito
lul XIII, apendicele III) 

2017 

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 (capito
lul XIV, apendicele III) 

2017 

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 (capito
lul XV, apendicele III) 

2018 

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 

2017 

Regulamentul (CE) nr. 37/2005 al Comisiei din 12 ianuarie 2005 privind controlul temperaturii 
din mijloacele de transport, din spațiile de antrepozitare și depozitare a alimentelor congelate ra
pid destinate consumului uman 

2016 

Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 
2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele ali
mentare și aromele alimentare 

2016 
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Regulamentul (CE) nr. 1332/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 
2008 privind enzimele alimentare și de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regu
lamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE 
a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 258/97 

2016 

Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 
2008 privind aditivii alimentari 

2016 

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 uti
lizării în și pe produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Con
siliului, a Regulamentelor (CE) nr. 2232/96 și (CE) nr. 110/2008 și a Directivei 2000/13/CE 

2016 

Regulamentul (UE) nr. 234/2011 al Comisiei din 10 martie 2011 de punere în aplicare a Regula
mentului (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei pro
ceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare 

2016 

Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei din 9 martie 2012 de stabilire a specificațiilor pen
tru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parla
mentului European și al Consiliului 

2016 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 872/2012 al Comisiei din 1 octombrie 2012 de 
adoptare a listei cu substanțele aromatizante prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parla
mentului European și al Consiliului, de introducere a acesteia în anexa I la Regulamentul (CE) 
nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1565/2000 al Comisiei și a Deciziei 1999/217/CE a Comisiei 

2016 

Regulamentul (UE) nr. 873/2012 al Comisiei din 1 octombrie 2012 de stabilire a măsurilor tran
zitorii privind lista Uniunii de arome și materii prime, prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) 
nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 

2016 

Alte măsuri 

Directiva 78/142/CEE a Consiliului din 30 ianuarie 1978 de apropiere a legislațiilor statelor 
membre privind materialele și obiectele care conțin monomerul clorură de vinil și care vin în 
contact cu produsele alimentare 

2017 

Directiva 82/711/CEE a Consiliului din 18 octombrie 1982 de stabilire a normelor de bază pri
vind verificarea migrării constituenților materialelor și ai obiectelor din material plastic care vin 
în contact cu produsele alimentare 

2017 

Directiva 84/500/CEE a Consiliului din 15 octombrie 1984 de apropiere a legislațiilor statelor 
membre privind obiectele din ceramică ce vin în contact cu produsele alimentare 

2017 

Directiva 85/572/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1985 de stabilire a listei de simulanți utili
zați pentru testarea migrării constituenților materialelor și obiectelor din material plastic care vin 
în contact cu produsele alimentare 

2017 

Directiva 93/11/CEE a Comisiei din 15 martie 1993 privind eliberarea N-nitrozaminelor și a sub
stanțelor N-nitrozabile din tetinele și suzetele fabricate din elastomeri sau cauciuc 

2017 

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 
2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic 

2017 
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Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 
2003 privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic și trasabilitatea produse
lor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, și de mo
dificare a Directivei 2001/18/CE 

2017 

Regulamentul (CE) nr. 641/2004 al Comisiei din 6 aprilie 2004 privind normele de aplicare a Re
gulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 
cererea de autorizare a noilor produse alimentare și noile furaje modificate genetic, notificarea 
produselor existente și prezența întâmplătoare sau tehnic inevitabilă a unui material modificat ge
netic care a făcut obiectul unei evaluări de risc și a obținut un aviz favorabil 

2016 

Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 
2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de 
abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE 

2016 

Regulamentul (CE) nr. 1895/2005 al Comisiei din 18 noiembrie 2005 privind limitarea utilizării 
anumitor derivați epoxidici în materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produse ali
mentare 

2017 

Regulamentul (CE) nr. 2023/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 privind buna practică de 
fabricație a materialelor și a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare 

2017 

Decizia 2007/275/CE a Comisiei din 17 aprilie 2007 privind listele de animale și produse care 
urmează să fie supuse controalelor la punctele de control la frontieră în conformitate cu Directi
vele 91/496/CEE și 97/78/CE ale Consiliului 

2016 

Directiva 2007/42/CE a Comisiei din 29 iunie 2007 privind materialele și obiectele fabricate din 
folie de celuloză regenerată care vin în contact cu produsele alimentare 

2017 

Regulamentul (CE) nr. 282/2008 al Comisiei din 27 martie 2008 privind materialele și obiectele 
din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de modificare a Regula
mentului (CE) nr. 2023/2006 

2019 

Regulamentul (CE) nr. 450/2009 al Comisiei din 29 mai 2009 privind materialele și obiectele ac
tive și inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare 

2017 

Decizia 2010/169/UE a Comisiei din 19 martie 2010 privind neincluderea substanței 2,4,4′-tri
cloro-2′-hidroxidifenil eter în lista Uniunii de aditivi care se pot utiliza la fabricarea materialelor 
și obiectelor din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, în temeiul 
Directivei 2002/72/CE 

2017 

Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele 
din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare 

2017 

Regulamentul (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a condițiilor speci
fice și a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe 
bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză și din Re
giunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze 

2017 

Regulamentul (UE) nr. 28/2012 al Comisiei din 11 ianuarie 2012 de stabilire a cerințelor de certi
ficare pentru importul și tranzitul anumitor produse compuse pe teritoriul Uniunii și de modifi
care a Deciziei 2007/275/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1162/2009 

2019 

Măsuri care urmează a fi incluse după apropierea legislației 

Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de monitorizare a anumitor 
substanțe și a reziduurilor acestora în animale vii și în produse de origine animală și de abrogare 
a Directivelor 85/358/CEE și 86/469/CEE și a Deciziilor 89/187/CEE și 91/664/CEE 

2016 
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Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 
privind alimentele și ingredientele alimentare noi 

2018 

Directiva 1999/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 februarie 1999 de apro
piere a legislațiilor statelor membre privind produsele și ingredientele alimentare tratate cu radiații 
ionizante 

2018 

Directiva 1999/3/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 februarie 1999 de stabilire 
a unei liste comunitare cu produsele și ingredientele alimentare tratate cu radiații ionizante 

2018 

Directiva 2002/63/CE a Comisiei din 11 iulie 2002 de stabilire a metodelor comunitare de prele
vare de probe pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe și din produsele de ori
gine vegetală și animală și de abrogare a Directivei 79/700/CEE 

2016 

Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 
2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse ali
mentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 
91/414/CEE 

2016 

Regulamentul (CE) nr. 401/2006 al Comisiei din 23 februarie 2006 de stabilire a modalităților de 
prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al conținutului de micoto
xine din produsele alimentare 

2016 

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor 
maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare 

2016 

Regulamentul (CE) nr. 1882/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a modalităților 
de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de nitrați 
din anumite produse alimentare 

2016 

Regulamentul (CE) nr. 333/2007 al Comisiei din 28 martie 2007 de stabilire a metodelor de pre
levare a probelor și de analiză pentru controlul nivelurilor de oligoelemente și de contaminanți 
rezultați în urma prelucrării din produsele alimentare 

2016 

Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din 
punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produ
sele alimentare de origine animală 

2016 

Regulamentul (UE) nr. 589/2014 al Comisiei din 2 iunie 2014 de stabilire a metodelor de prele
vare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de ti
pul dioxinelor și de PCB-uri care nu sunt de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare și de 
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 252/2012 

2016 

Capitolul II – sănătatea animalelor 

Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecție veterinară 
care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine 

2016 

Decizia 86/474/CEE a Comisiei din 11 septembrie 1986 privind aplicarea controalelor la fața lo
cului efectuate în cadrul regimului aplicabil la importul de animale din speciile bovină și porcină, 
precum și de carne proaspătă provenind din țări terțe 

2016 

Directiva 88/407/CEE a Consiliului din 14 iunie 1988 de stabilire a cerințelor de sănătate animală 
aplicabile în schimburile intracomunitare și la importul de material seminal de animale domestice 
din specia bovină 

2017 
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Directiva 89/556/CEE a Consiliului din 25 septembrie 1989 de stabilire a condițiilor de sănătate 
animală care reglementează schimburile intracomunitare și importurile de embrioni de animale 
domestice din specia bovină provenind din țări terțe 

2016 

Directiva 90/429/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 de stabilire a cerințelor de sănătate animală 
care se aplică schimburilor intracomunitare și importurilor de material seminal de animale do
mestice din specia porcină 

2016 

Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală 
care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule 
și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor co
munitare speciale prevăzute la punctul I din anexa A la Directiva 90/425/CEE 

2016 

Decizia 93/197/CEE a Comisiei din 5 februarie 1993 privind condițiile de sănătate animală și cer
tificarea veterinară la importul de ecvidee înregistrate și ecvidee pentru reproducție și producție 

2016 

Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor fau
nei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea 

2017 

Decizia 2004/211/CE a Comisiei din 6 ianuarie 2004 de elaborare a listei țărilor terțe și a părților 
din teritoriile acestor țări din care statele membre autorizează importurile de ecvidee vii și de ma
terial seminal, de ovule și embrioni din specia ecvină și de modificare a Deciziilor 93/195/CEE și 
94/63/CE 

2016 

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 (capito
lul VII) 

2019 

Regulamentul (CE) nr. 1739/2005 al Comisiei din 21 octombrie 2005 de stabilire a condițiilor de 
sănătate animală privind circulația animalelor de circ între statele membre 

2016 

Decizia 2006/168/CE a Comisiei din 4 ianuarie 2006 de stabilire a condițiilor de sănătate animală 
și a certificării sanitar-veterinare privind importul în Comunitate de embrioni de animale din spe
cia bovină și de abrogare a Deciziei 2005/217/CE 

2016 

Decizia 2006/605/CE a Comisiei din 6 septembrie 2006 privind anumite măsuri de protecție re
feritoare la schimburile intracomunitare de păsări de curte destinate furnizării de vânat sălbatic 
pentru repopulare 

2017 

Directiva 2006/88/CE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerințele de sănătate animală 
pentru animale și produse de acvacultură și privind prevenirea și controlul anumitor boli la ani
malele de acvacultură, 

2019 

Decizia 2006/767/CE a Comisiei din 6 noiembrie 2006 de modificare a Deciziilor 2003/804/CE 
și 2003/858/CE ale Comisiei în ceea ce privește cerințele de certificare aplicabile moluștelor vii și 
peștilor vii de acvacultură, precum și produselor derivate destinate consumului uman 

2019 

Decizia 2008/185/CE a Comisiei din 21 februarie 2008 privind garanțiile suplimentare în legă
tură cu boala Aujeszky în schimburile intracomunitare cu porci și criteriile de furnizare a informa
țiilor despre această boală 

2016 

Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei din 8 august 2008 de stabilire a unei liste a țărilor 
terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate și pot 
tranzita Comunitatea păsările de curte și produsele de pasăre, precum și a cerințelor de certificare 
sanitar-veterinară 

2016 
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Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 al Comisiei din 12 decembrie 2008 de punere în aplicare a Di
rectivei 2006/88/CE a Consiliului în ceea ce privește condițiile și cerințele de certificare pentru in
troducerea pe piață și importul în Comunitate de animale de acvacultură și produse obținute din 
aceste animale și de stabilire a unei liste a speciilor-vectori 

2019 

Decizia 2009/712/CE a Comisiei din 18 septembrie 2009 de punere în aplicare a Directivei 
2008/73/CE a Consiliului în ceea ce privește paginile de internet informative care conțin liste de 
unități și laboratoare aprobate de statele membre în conformitate cu legislația comunitară din do
meniul veterinar și zootehnic 

2017 

Directiva 2009/156/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condițiile de sănătate ani
mală care reglementează circulația și importul de ecvidee provenind din țări terțe 

2017 

Directiva 2009/158/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condițiile de sănătate ani
mală care reglementează comerțul intracomunitar și importurile din țări terțe de păsări de curte 
și de ouă pentru incubație 

2016 

Decizia 2010/57/UE a Comisiei din 3 februarie 2010 de stabilire a unor garanții sanitare pentru 
transportul ecvideelor aflate în tranzit pe teritoriile enumerate în anexa I la Directiva 97/78/CE 
a Consiliului 

2017 

Decizia 2010/270/UE a Comisiei din 6 mai 2010 de modificare a părților 1 și 2 din anexa E la 
Directiva 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce privește modelele de certificate de sănătate pentru 
animalele care provin din exploatații și pentru albine și bondari 

2016 

Decizia 2010/471/UE a Comisiei din 26 august 2010 privind importul în Uniune de material se
minal, ovule și embrioni de animale din specia ecvină în ceea ce privește listele de centre de colec
tare și de depozitare a materialului seminal și echipele de colectare și de producție a embrionilor 
și cerințele de certificare 

2016 

Decizia 2010/472/UE a Comisiei din 26 august 2010 privind importurile de material seminal, 
ovule și embrioni de animale din speciile ovină și caprină în Uniune 

2016 

Decizia de punere în aplicare 2011/630/UE a Comisiei din 20 septembrie 2011 privind importul 
în Uniune de material seminal de la animale domestice din specia bovină 

2016 

Decizia de punere în aplicare 2012/137/UE a Comisiei din 1 martie 2012 privind importurile în 
Uniune de material seminal de la animale domestice din specia porcină 

2016 

Boli ale animalelor 

Directiva 82/894/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1982 privind notificarea maladiilor la ani
male în cadrul Comunității 

2017 

Decizia 92/260/CEE a Comisiei din 10 aprilie 1992 privind măsurile sanitare și certificarea veteri
nară pentru admiterea temporară a cailor înregistrați 

2017 

Directiva 92/35/CEE a Consiliului din 29 aprilie 1992 de stabilire a normelor de control și a mă
surilor pentru combaterea pestei cabaline africane 

2017 

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 ve
ziculoase a porcului 

2017 

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 ve
ziculoase a porcului 

2019 
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Decizia 93/197/CEE a Consiliului din 5 februarie 1993 privind condițiile de sănătate animală și 
certificarea veterinară la importul de ecvidee înregistrate și ecvidee pentru reproducție și produc
ție 

2017 

Decizia 2000/428/CEE a Comisiei din 4 iulie 2000 de stabilire a procedurilor de diagnosticare, 
a metodelor de prelevare de probe și a criteriilor de evaluare a rezultatelor testelor de laborator 
pentru confirmarea și diagnosticul diferențial ale bolii veziculoase a porcului 

2017 

Directiva 2000/75/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2000 de stabilire a dispozițiilor specifice 
privind măsurile de combatere și de eradicare a febrei catarale ovine 

2016 

Directiva 2001/89/CE a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind măsurile comunitare pentru 
controlul pestei porcine clasice 

2016 

Directiva 2002/60/CE a Consiliului din 27 iunie 2002 de stabilire a dispozițiilor specifice de com
batere a pestei porcine africane și de modificare a Directivei 92/119/CEE în ceea ce privește boala 
Teschen și pesta porcină africană 

2017 

Decizia 2003/466/CE a Comisiei din 13 iunie 2003 de stabilire a criteriilor de zonare și a măsuri
lor de monitorizare oficială care trebuie să fie adoptate ca urmare a suspectării sau confirmării 
prezenței anemiei infecțioase a somonului (AIS) 

2017 

Decizia 2003/634/CE a Comisiei din 28 august 2003 de aprobare a programelor destinate obține
rii statutului de zone autorizate sau de exploatații de creștere autorizate situate în zone neautori
zate în ceea ce privește boli ale peștilor precum septicemia hemoragică virală (SHV) și necroza he
matopoietică infecțioasă (NHI) 

2017 

Decizia 2005/217/CE a Comisiei din 9 martie 2005 de stabilire a condițiilor de sănătate animală 
și a certificării sanitar-veterinare privind importul în Comunitate de embrioni de animale din spe
cia bovină 

2016 

Decizia 2008/855/CE a Comisiei din 3 noiembrie 2008 privind măsurile zoosanitare de comba
tere a pestei porcine clasice în anumite state membre 

2016 

Decizia 2009/3/CE a Comisiei din 18 decembrie 2008 de constituire a rezervelor comunitare de 
vaccinuri împotriva pestei cabaline africane 

2019 

Regulamentul (CE) nr. 789/2009 al Comisiei din 28 august 2009 de modificare a Regulamentului  
(CE) nr. 1266/2007 în ceea ce privește protecția împotriva atacurilor vectorilor și cerințele mi
nime pentru programele de monitorizare și supraveghere a bolii limbii albastre 

2016 

Identificarea și înregistrarea animalelor 

Regulamentul (CE) nr. 494/98 al Comisiei din 27 februarie 1998 de stabilire a normelor de apli
care a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor ad
ministrative minime în cadrul sistemului de identificare și înregistrare a bovinelor 

2016 

Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 
de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de 
vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 820/97 al Consiliului 

2016 

Decizia 2000/678/CE a Comisiei din 23 octombrie 2000 de stabilire a normelor detaliate pentru 
înregistrarea exploatațiilor în baze de date naționale pentru porcine astfel cum se prevede în Di
rectiva 64/432/CEE a Consiliului 

2016 
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Regulamentul (CE) nr. 1082/2003 al Comisiei din 23 iunie 2003 de stabilire a normelor de apli
care a Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 
privește controalele minime care trebuie efectuate în cadrul sistemului de identificare și de înregis
trare a bovinelor 

2016 

Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem 
de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprinăși de modificare a Regula
mentului (CE) nr. 1782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE 

2016 

Regulamentul (CE) nr. 911/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a dispozi
țiilor Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului privind cro
taliile, pașapoartele și registrele exploatațiilor 

2016 

Decizia 2006/28/CE a Comisiei din 18 ianuarie 2006 privind prelungirea termenului maxim pre
văzut pentru aplicarea de crotalii pe anumite bovine 

2016 

Regulamentul (CE) nr. 1505/2006 al Comisiei din 11 octombrie 2006 privind aplicarea Regula
mentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului cu privire la controalele minime care trebuie să fie efec
tuate în legătură cu identificarea și înregistrarea animalelor din speciile ovină și caprină 

2016 

Decizia 2006/968/CE a Comisiei din 15 decembrie 2006 de punere în aplicare a Regulamentului  
(CE) nr. 21/2004 al Consiliului în ceea ce privește orientările și procedurile de identificare electro
nică a animalelor din speciile de ovine și caprine 

2017 

Directiva 2008/71/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 privind identificarea și înregistrarea porci
nelor 

2016 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262 al Comisiei din 17 februarie 2015 de stabilire, 
în temeiul Directivelor 90/427/CEE și 2009/156/CE ale Consiliului, a unor norme privind meto
dele de identificare a ecvideelor (Regulamentul privind pașapoartele ecvideelor) 

2017 

Subproduse de origine animală 

Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 noiembrie 
2003 privind controlul salmonellei și al altor agenți zoonotici specifici, prezenți în rețeaua ali
mentară 

2017 

Directiva 2003/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind 
monitorizarea zoonozelor și a agenților zoonotici, de modificare a Deciziei 90/424/CEE a Consi
liului și de abrogare a Directivei 92/117/CEE a Consiliului 

2017 

Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 
2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele de
rivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) 

2016 

Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regu
lamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor 
norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt desti
nate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce pri
vește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în 
conformitate cu directiva menționată 

2016 

Regulamentul (UE) nr. 749/2011 al Comisiei din 29 iulie 2011 de modificare a Regulamentului  
(UE) nr. 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine ani
mală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Di
rectivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de 
la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată 

2016 
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Măsuri aplicabile furajelor și aditivilor pentru furaje 

Directiva 90/167/CEE a Consiliului din 26 martie 1990 de stabilire a condițiilor de reglementare 
a preparării, introducerii pe piață și utilizării furajelor cu adaos de medicamente în Comunitate 

2018 

Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de insti
tuire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare 

2017 

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 
2003 privind aditivii din hrana animalelor 

2017 

Directiva 2004/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de modifi
care a Directivei 2001/82/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele vete
rinare 

2017 

Recomandarea 2004/704/CE a Comisiei din 11 octombrie 2004 privind monitorizarea niveluri
lor de fond ale dioxinei și ale PCB de tipul dioxinelor din furaje 

2016 

Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 
2005 de stabilire a cerințelor privind igiena hranei pentru animale 

2016 

Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei din 4 martie 2005 de stabilire a normelor de punere 
în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului pri
vind funcțiile și atribuțiile laboratorului comunitar de referință cu privire la cererile de autorizare 
a unor aditivi pentru hrana animalelor 

2017 

Regulamentul (CE) nr. 1876/2006 al Comisiei din 18 decembrie 2006 privind autorizarea provi
zorie sau permanentă a anumitor aditivi în hrana animalelor 

2017 

Directiva 2008/38/CE a Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a listei utilizărilor prevăzute pen
tru furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale 

2017 

Regulamentul (CE) nr. 429/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 privind normele de punere în 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu pri
vire la pregătirea și prezentarea cererilor, precum și la evaluarea și autorizarea aditivilor din hrana 
animalelor 

2017 

Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de 
stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor far
macologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului 

2017 

Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 
privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 79/373/CEE 
a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 
93/74/CEE, 93/113/CE și 96/25/CE ale Consiliului și a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei 

2017 

Regulamentul (UE) nr. 1270/2009 al Comisiei din 21 decembrie 2009 privind autorizarea perma
nentă a anumitor aditivi din hrana animalelor 

2017 

Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din 
punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produ
sele alimentare de origine animală 

2017 
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Regulamentul (UE) nr. 892/2010 al Comisiei din 8 octombrie 2010 privind statutul anumitor 
produse în ceea ce privește aditivii furajeri care intră sub incidența Regulamentului (CE) 
nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului 

2017 

Regulamentul (UE) nr. 16/2011 al Comisiei din 10 ianuarie 2011 de stabilire a măsurilor de pu
nere în aplicare a sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje 

2017 

Recomandarea 2011/25/UE a Comisiei din 14 ianuarie 2011 de stabilire a orientărilor pentru 
efectuarea distincției între materiile prime furajere, aditivii furajeri, produsele biodestructive și me
dicamentele de uz veterinar 

2017 

Regulamentul (UE) nr. 68/2013 al Comisiei din 16 ianuarie 2013 privind Catalogul cu materii 
prime pentru furaje 

2017 

Bunăstarea animalelor 

Directiva 1999/74/CE a Consiliului din 19 iulie 1999 de stabilire a standardelor minime pentru 
protecția găinilor ouătoare 

2016 

Directiva 2002/4/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2002 de înregistrare a unităților de creștere a găi
nilor ouătoare, reglementată de Directiva 1999/74/CE a Consiliului 

2016 

Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor 
în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 
93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 

2016 

Decizia 2006/778/CE a Comisiei din 14 noiembrie 2006 privind cerințele minime pentru colec
tarea de informații cu ocazia inspecțiilor la locurile de producție ale anumitor animale de crescă
torie 

2016 

Directiva 2007/43/CE a Consiliului din 28 iunie 2007 de stabilire a normelor minime de protec
ție a puilor destinați producției de carne 

2016 

Directiva 2008/119/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime pri
vind protecția vițeilor 

2016 

Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime de 
protecție a porcilor 

2017 

Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009 privind protecția anima
lelor în momentul uciderii 

2018 

Decizia de punere în aplicare 2013/188/UE a Comisiei din 18 aprilie 2013 privind rapoartele 
anuale referitoare la inspecțiile nediscriminatorii efectuate în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1/2005 al Consiliului privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor 
conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) 
nr. 1255/97 

2016 

Capitolul III – măsuri fitosanitare 

Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de 
plante furajere 

2017 

Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de ce
reale 

2017 

Directiva 69/464/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1969 privind combaterea râiei negre a carto
fului 

2019 

27.7.2017 L 195/27 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    



Legislația Uniunii Termenul-limită 
pentru apropiere 

Directiva 92/90/CEE a Comisiei din 3 noiembrie 1992 de stabilire a anumitor obligații pentru 
producătorii și importatorii de plante, de produse vegetale sau de alte obiecte, precum și a modali
tății de înregistrare a acestora 

2018 

Directiva 92/105/CEE a Comisiei din 3 decembrie 1992 de stabilire a unui grad de standardizare 
pentru pașapoartele fitosanitare utilizate pentru circulația anumitor plante, produse sau alte 
obiecte vegetale în cadrul Comunității și de stabilire a procedurilor detaliate de eliberare a acestor 
pașapoarte și a condițiilor și procedurilor detaliate de înlocuire 

2019 

Directiva 93/51/CEE a Comisiei din 24 iunie 1993 de stabilire a normelor de circulație a anumitor 
plante, produse vegetale sau a altor obiecte printr-o zonă protejată și de circulație a acestor 
plante, produse vegetale sau alte obiecte care își au originea sau care circulă în cadrul unei zone 
protejate 

2019 

Directiva 93/85/CEE a Consiliului din 4 octombrie 1993 privind combaterea veștejirii bacteriene 
a cartofului 

2019 

Directiva 94/3/CE a Comisiei din 21 ianuarie 1994 de instituire a unei proceduri pentru notifica
rea interceptării unui transport sau a unui organism dăunător din țările terțe și care prezintă un 
pericol fitosanitar iminent 

2018 

Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de pro
tecție comunitară a soiurilor de plante 

2019 

Regulamentul (CE) nr. 1238/95 al Comisiei din 31 mai 1995 de stabilire a normelor de punere 
în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2100/94 al Consiliului în ceea ce privește taxele datorate 
Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante 

2019 

Regulamentul (CE) nr. 1768/95 al Comisiei din 24 iulie 1995 de stabilire a normelor de aplicare 
a derogării prevăzute la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliu
lui de instituire a unui regim de protecție comunitară a soiurilor de plante 

2019 

Regulamentul (CE) nr. 2506/95 al Consiliului din 25 octombrie 1995 de modificare a Regulamen
tului (CE) nr. 2100/94 de instituire a unui regim de protecție comunitară a soiurilor de plante 

2019 

Regulamentul (CE) nr. 2470/96 al Consiliului din 17 decembrie 1996 de prelungire a perioadei 
de protecție comunitară a soiurilor de plante, în ceea ce privește cartoful 

2019 

Directiva 97/46/CE a Comisiei din 25 iulie 1997 de modificare a Directivei 95/44/CE de stabilire 
a condițiilor în care anumite organisme dăunătoare, plante, produse din plante și alte elemente 
enumerate în anexele I-V la Directiva 77/93/CEE a Consiliului pot fi introduse sau puse în circula
ție în Comunitate sau în anumite zone protejate ale acesteia, pentru testări sau în scopuri științi
fice sau pentru lucrări pe selecții de soiuri de plante 

2020 

Directiva 98/22/CE a Comisiei din 15 aprilie 1998 de stabilire a condițiilor minime pentru desfă
șurarea controalelor fitosanitare în Comunitate la posturi de inspecție, altele decât cele de la locul 
de destinație, cu privire la plante, produse vegetale sau alte produse provenind din țări terțe 

2018 

Directiva 98/56/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind comercializarea materialelor de înmul
țire pentru plantele ornamentale 

2017 

Directiva 98/57/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind controlul Ralstonia solanacearum  
(Smith) Yabuuchi et al. 

2019 
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Regulamentul (CE) nr. 2605/98 al Comisiei din 3 decembrie 1998 de modificare a Regulamentului  
(CE) nr. 1768/95 de stabilire a normelor de aplicare a derogării prevăzute la articolul 14 alinea
tul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului de instituire a unui regim de protecție 
comunitară a soiurilor de plante 

2019 

Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva intro
ducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împo
triva răspândirii lor în Comunitate 

2018 

Directiva 2002/54/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de sfe
clă 

2017 

Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de le
gume 

2017 

Directiva 2002/56/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea cartofilor de să
mânță 

2017 

Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de 
plante oleaginoase și pentru fibre 

2017 

Decizia 2003/17/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind echivalența inspecțiilor în 
câmp la culturile producătoare de semințe, efectuate în țări terțe și echivalența semințelor produse 
în țări terțe 

2017 

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 
2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic 

2017 

Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 
2003 privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic și trasabilitatea produse
lor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, și de mo
dificare a Directivei 2001/18/CE 

2017 

Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 
2003 privind îngrășămintele 

2021 

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 
privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind 
hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare 
a animalelor 

2017 

Directiva 2004/102/CE a Comisiei din 5 octombrie 2004 de modificare a anexelor II, III, IV și V 
la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Co
munitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii 
lor în Comunitate 

2018 

Directiva 2004/103/CE a Comisiei din 7 octombrie 2004 privind controalele de identitate și con
troalele de sănătate ale plantelor, produselor vegetale și altor obiecte incluse în partea B din 
anexa V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului, care pot fi efectuate în alt loc decât punctul de in
trare în Comunitate sau într-un loc situat în apropiere, și de stabilire a condițiilor care reglemen
tează aceste controale 

2019 

Regulamentul (CE) nr. 1756/2004 al Comisiei din 11 octombrie 2004 de stabilire a condițiilor 
specifice privind mijloacele de probă solicitate și criteriile referitoare la tipul și nivelul de reducere 
a controalelor fitosanitare ale anumitor plante, produse vegetale sau alte obiecte enumerate la 
anexa V partea B la Directiva 2000/29/CE a Consiliului 

2019 
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Directiva 2004/105/CE a Comisiei din 15 octombrie 2004 de stabilire a modelelor de certificate 
fitosanitare sau de certificate fitosanitare de reexport oficiale, care însoțesc plantele, produsele ve
getale sau alte obiecte reglementate de Directiva 2000/29/CE a Consiliului, provenind din țări 
terțe 

2018 

Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 
2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse ali
mentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 
91/414/CEE 

2019 

Regulamentul (CE) nr. 217/2006 al Comisiei din 8 februarie 2006 de stabilire a normelor de apli
care a Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE și 2002/57/CE ale Consi
liului în ceea ce privește autorizația acordată statelor membre de a permite comercializarea tem
porară a semințelor care nu îndeplinesc cerințele referitoare la facultatea germinativă minimă 

2017 

Directiva 2007/33/CE a Consiliului din 11 iunie 2007 privind combaterea nematozilor cu chis
turi ai cartofului și de abrogare a Directivei 69/465/CEE 

2019 

Decizia 2008/495/CE a Comisiei din 7 mai 2008 privind interzicerea provizorie a utilizării și 
vânzării în Austria a porumbului modificat genetic (Zea mays L. linia MON 810), în conformitate 
cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

2017 

Directiva 2008/61/CE a Comisiei din 17 iunie 2008 de stabilire a condițiilor în care anumite or
ganisme dăunătoare, plante, produse din plante și alte elemente enumerate în anexele I-V la Direc
tiva 2000/29/CE a Consiliului pot fi introduse și puse în circulație în Comunitate sau în anumite 
zone protejate ale acesteia, pentru testări sau în scopuri științifice și pentru lucrări pe selecții de 
soiuri de plante 

2019 

Directiva 2008/72/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 privind comercializarea răsadurilor de le
gume și a materialului săditor de legume, altul decât semințele 

2017 

Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului 
de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe 

2017 

Decizia 2009/244/CE a Comisiei din 16 martie 2009 privind introducerea pe piață, în conformi
tate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unei garoafe de grădină  
(Dianthus caryophyllus L., linia 123.8.12) modificată genetic pentru schimbarea culorii florii 

2017 

Directiva 2009/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind utilizarea 
în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic 

2017 

Regulamentul (CE) nr. 874/2009 al Comisiei din 17 septembrie 2009 de stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2100/94 al Consiliului privind procedura în fața Oficiului Co
munitar pentru Soiuri de Plante 

2019 

Decizia 2009/770/CE a Comisiei din 13 octombrie 2009 de stabilire a formularelor standard de 
raportare pentru prezentarea rezultatelor monitorizării privind diseminarea deliberată în mediu 
a organismelor modificate genetic, ca produse sau ca și componente ale produselor, în vederea in
troducerii pe piață, în temeiul Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

2017 

Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de sta
bilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor 

2017 
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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 

2019 

Decizia 2010/135/UE a Comisiei din 2 martie 2010 privind introducerea pe piață, în conformi
tate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui soi de cartof (Sola
num tuberosum L., linia EH92-527-1) modificat genetic pentru conținut sporit de amilopectină în 
amidon 

2017 

Recomandarea 2010/C 200/01 a Comisiei din 13 iulie 2010 privind orientările pentru elaborarea 
măsurilor naționale de coexistență pentru evitarea prezenței accidentale a OMG-urilor în culturile 
convenționale și ecologice 

2017 

Regulamentul (UE) nr. 188/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de stabilire a normelor deta
liate de punere în aplicare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în ceea ce privește procedura de 
evaluare a substanțelor active care nu existau pe piață la doi ani de la data notificării directivei 
menționate 

2019 

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 

2019 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 541/2011 al Comisiei din 1 iunie 2011 de modifi
care a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 de punere în aplicare a Regula
mentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista 
substanțelor active aprobate 

2019 

Regulamentul (UE) al Comisiei nr. 547/2011 din 8 iunie 2011 de punere în aplicare a Regulamen
tului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele 
de etichetare pentru produsele de protecție a plantelor 

2019 

Regulamentul (UE) nr. 544/2011 al Comisiei din 10 iunie 2011 de punere în aplicare a Regula
mentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerin
țele în materie de date aplicabile substanțelor active 

2019 

Regulamentul (UE) nr. 545/2011 al Comisiei din 10 iunie 2011 de punere în aplicare a Regula
mentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerin
țele în materie de date aplicabile produselor de protecție a plantelor 

2019 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 702/2011 al Comisiei din 20 iulie 2011 de autori
zare a substanței active prohexadion, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Par
lamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de 
modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei 

2019 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 703/2011 al Comisiei din 20 iulie 2011 de aprobare 
a substanței active azoxistrobin, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de 
modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei 

2019 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 704/2011 al Comisiei din 20 iulie 2011 de aprobare 
a substanței active azimsulfuron, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de 
modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei 

2019 
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Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 705/2011 al Comisiei din 20 iulie 2011 de autori
zare a substanței active imazalil, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de 
modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei 

2019 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 706/2011 al Comisiei din 20 iulie 2011 de aprobare 
a substanței active profoxidim, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamen
tului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de modi
ficare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei 

2019 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 736/2011 al Comisiei din 26 iulie 2011 de aprobare 
a substanței active fluroxipir, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentu
lui European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modifi
care a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei 

2019 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 740/2011 al Comisiei din 27 iulie 2011 de aprobare 
a substanței active bispiribac, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamen
tului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de modi
ficare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei 

2019 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 786/2011 al Comisiei din 5 august 2011 de apro
bare a substanței active 1-naftilacetamidă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 
al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, 
și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei și 
a Deciziei 2008/941/CE a Comisiei 

2019 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 787/2011 al Comisiei din 5 august 2011 de apro
bare a substanței active acid 1-naftilacetic, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 
al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, 
și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei și 
a Deciziei 2008/941/CE a Comisiei 

2019 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 788/2011 al Comisiei din 5 august 2011 de apro
bare a substanței active fluazifop-P, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de 
modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei și a Deci
ziei 2008/934/CE a Comisiei 

2019 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 797/2011 al Comisiei din 9 august 2011 de apro
bare a substanței active spiroxamină, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Par
lamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de 
modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei 

2019 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 798/2011 al Comisiei din 9 august 2011 de apro
bare a substanței active oxifluorfen, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Par
lamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de 
modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei și a Deci
ziei 2008/934/CE a Comisiei 

2019 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 800/2011 al Comisiei din 9 august 2011 de apro
bare a substanței active teflutrin, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de 
modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei și a Deci
ziei 2008/934/CE a Comisiei 

2019 
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Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 807/2011 al Comisiei din 10 august 2011 de apro
bare a substanței active triazoxid, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de 
modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei 

2019 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 810/2011 al Comisiei din 11 august 2011 de apro
bare a substanței active kresoxim-metil, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și 
de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei 

2019 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 974/2011 al Comisiei din 29 septembrie 2011 de 
aprobare a substanței active acrinatrin, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și 
de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei și 
a Deciziei 2008/934/CE a Comisiei 

2019 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 993/2011 al Comisiei din 6 octombrie 2011 de 
aprobare a substanței active 8-hidroxichinolină, în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produ
selor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
nr. 540/2011 al Comisiei 

2019 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1143/2011 al Comisiei din 10 noiembrie 2011 de 
aprobare a substanței active procloraz, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și 
de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei și 
a Deciziei 2008/934/CE a Comisiei 

2019 

Decizia de punere în aplicare 2011/787/UE a Comisiei din 29 noiembrie 2011 de autorizare a sta
telor membre în vederea adoptării provizorii a unor măsuri urgente împotriva răspândirii Ralsto
nia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. provenind din Egipt 

2019 

Decizia de punere în aplicare 2012/138/UE a Comisiei din 1 martie 2012 privind măsurile de ur
gență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Uniunea Europeană a Anoplophora chinensis  
(Forster) 

2019 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 359/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 de autori
zare a substanței active metam, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de 
modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei 

2019 

Decizia de punere în aplicare 2012/340/UE a Comisiei din 25 iunie 2012 privind organizarea 
unui experiment temporar în temeiul Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 
2002/55/CE și 2002/57/CE ale Consiliului în ceea ce privește inspecția în câmp sub supraveghere 
oficială, pentru semințele de bază și semințele selecționate din generațiile anterioare semințelor de 
bază 

2017 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 582/2012 al Comisiei din 2 iulie 2012 de autorizare 
a substanței active bifentrin, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentu
lui European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modifi
care a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei 

2019 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 589/2012 al Comisiei din 4 iulie 2012 de autorizare 
a substanței active fluxapiroxad, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de 
modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei 

2019 
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Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 595/2012 al Comisiei din 5 iulie 2012 de autorizare 
a substanței active fenpyrazamină, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de 
modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei 

2019 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 746/2012 al Comisiei din 16 august 2012 de autori
zare a substanței active Adoxophyes orana granulovirus, în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produ
selor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
nr. 540/2011 al Comisiei 

2019 

Decizia de punere în aplicare 2012/535/UE a Comisiei din 26 septembrie 2012 privind măsurile 
de urgență pentru prevenirea răspândirii în Uniune a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buhrer) 
Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) 

2019 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 485/2013 al Comisiei din 24 mai 2013 de modifi
care a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de 
autorizare a substanțelor active clotianidin, tiametoxam și imidacloprid și de interzicere a utilizării 
și a vânzării semințelor tratate cu produse de protecție a plantelor care conțin aceste substanțe ac
tive 

2017 

Directiva de punere în aplicare 2014/20/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 privind definirea cla
selor de cartofi de sămânță de bază și certificați de la nivelul Uniunii, precum și a condițiilor și 
denumirilor aplicabile acestor clase 

2017 

Directiva de punere în aplicare 2014/21/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 de definire a condiții
lor minime și a claselor Uniunii pentru cartofii de sămânță de prebază 

2017 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 632/2014 al Comisiei din 13 mai 2014 de autorizare 
a substanței active flubendiamidă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de 
modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei 

2019 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 571/2014 al Comisiei din 26 mai 2014 de autorizare 
a substanței active ipconazol, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamen
tului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modi
ficare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei 

2019 

Decizia de punere în aplicare 2014/362/UE a Comisiei din 13 iunie 2014 de modificare a Deciziei 
2009/109/CE privind organizarea unui experiment temporar privind aplicarea anumitor derogări 
în vederea comercializării amestecurilor de semințe destinate folosirii ca plante furajere în confor
mitate cu Directiva 66/401/CEE a Consiliului 

2017 

Decizia de punere în aplicare 2014/367/UE a Comisiei din 16 iunie 2014 de modificare a Directi
vei 2002/56/CE a Consiliului în ceea ce privește data prevăzută la articolul 21 alineatul (3) până 
la care statele membre sunt autorizate să prelungească perioada de valabilitate a deciziilor referi
toare la echivalența cartofilor de sămânță proveniți din țări terțe 

2017 

Directiva de punere în aplicare 2014/83/UE a Comisiei din 25 iunie 2014 de modificare a anexe
lor I, II, III, IV și V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva 
introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și îm
potriva răspândirii lor în Comunitate 

2018 

Directiva de punere în aplicare 2014/96/UE a Comisiei din 15 octombrie 2014 privind cerințele 
referitoare la etichetarea, sigilarea și ambalarea materialului de înmulțire și plantare fructifer desti
nat producției de fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului 

2017 
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Directiva de punere în aplicare 2014/97/UE a Comisiei din 15 octombrie 2014 de punere în apli
care a Directivei 2008/90/CE a Consiliului în ceea ce privește înregistrarea furnizorilor și a soiuri
lor și lista comună a soiurilor 

2017 

Directiva de punere în aplicare 2014/98/UE a Comisiei din 15 octombrie 2014 de punere în apli
care a Directivei 2008/90/CE a Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice pentru genurile și 
speciile de plante fructifere menționate în anexa I la directivă, cerințele specifice pe care trebuie să 
le îndeplinească furnizorii și normele detaliate privind inspecțiile oficiale 

2017”    
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DECIZIA (UE) 2017/1392 COMISIEI 

din 25 iulie 2017 

de modificare a Deciziei 2014/350/UE de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei 
ecologice a UE pentru produse textile 

[notificată cu numărul C(2017) 5069] 

(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 (2), 

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene, 

întrucât: 

(1)  În urma notificării Comisiei și a unor state membre, de către experți tehnici, cu privire la necesitatea unei 
clarificări la articolul 1 alineatul (1) din Decizia 2014/350/UE a Comisiei (2), este necesar să se precizeze mai în 
detaliu tipurile de fibre textile cărora li se aplică criteriile ecologice și să se sprijine posibilitatea de a eticheta 
produsele textile intermediare. 

(2)  Este necesară îmbunătățirea formulării secțiunii 1 „Criterii privind fibrele textile” și a criteriului 1 din anexa la 
Decizia 2014/350/UE, cu scopul de a se clarifica excepțiile aplicabile în cazul utilizării de fibre reciclate sau fibre 
de bumbac ecologic, precum și modalitatea de calcul al procentajului de bumbac prevăzut la criteriile 1(a) și 1(b). 
Pe baza discuțiilor purtate în cadrul reuniunilor Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene  
(CEEUE) și ale Forumului organismelor competente, care au avut loc în luna ianuarie 2016, este necesară 
armonizarea formulării utilizate în cerințele privind bumbacul ecologic, bumbacul obținut în conformitate cu 
principiile privind combaterea integrată a dăunătorilor (integrated pest management – IPM) și privind restricțiile 
referitoare la pesticide pentru grupele de produse „textile”, „încălțăminte” și „mobilier”, folosindu-se drept referință 
criteriile revizuite prevăzute în Decizia (UE) 2016/1332 a Comisiei (3) și în Decizia (UE) 2016/1349 
a Comisiei (4). Pe baza discuțiilor purtate în cadrul reuniunii din luna noiembrie 2016 a CEEUE, este necesară 
limitarea cerinței de a nu se amesteca bumbac ecologic cu bumbac modificat genetic doar la acele produse pentru 
care se face o mențiune privind conținutul de bumbac ecologic în conformitate cu criteriul 28 din Decizia 
2014/350/UE. De asemenea, ar trebui avută în vedere posibilitatea de a se permite introducerea, la criteriul 28 
din Decizia 2014/350/UE, a unei mențiuni suplimentare referitoare la utilizarea bumbacului nemodificat genetic. 

(3)  În urma notificării Comisiei și a unor state membre, de către experți tehnici, este necesară o clarificare în ceea ce 
privește instrucțiunile privind eșantionarea compozită pentru evaluarea și verificarea de la criteriul 3(a). 

(4)  Din motive de claritate, este necesară îmbunătățirea formulării criteriului 13(b) din secțiunea 3 intitulată „Criterii 
privind substanțele chimice și procesele”, pentru a se asigura coerența cu procesul de identificare și de stabilire 
a listei substanțelor candidate la o eventuală includere în categoria „substanțe care prezintă motive de îngrijorare 
deosebită” (substances of very high concern – SVHC), astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 
al Parlamentului European și al Consiliului (5), precum și cu articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul (CE) 
nr. 66/2010. De asemenea, formularea de la criteriul 14 ar trebui să fie revizuită pentru a se asigura coerența cu 
articolul 6 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 66/2010. În urma unei notificări a Comisiei, de către experți 
tehnici, este necesară o clarificare a criteriului 14 din Decizia 2014/350/UE, cu privire la situațiile în care se 
utilizează normele de stabilire a gradului de periculozitate aplicabile substanțelor și situațiile în care se utilizează 
normele aplicabile amestecurilor de substanțe. De asemenea, pe baza discuțiilor purtate în cadrul reuniunilor 
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(1) JO L 27, 30.1.2010, p. 1. 
(2) Decizia 2014/350/UE a Comisiei din 5 iunie 2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru 

produsele textile (JO L 174, 13.6.2014, p. 45). 
(3) Decizia (UE) 2016/1332 a Comisiei din 28 iulie 2016 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru 

mobilier (JO L 210, 4.8.2016, p. 100). 
(4) Salvează Decizia (UE) 2016/1349 a Comisiei din 5 august 2016 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE 

pentru încălțăminte (JO L 214, 9.8.2016, p. 16). 
(5) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, 

autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare 
a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al 
Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale 
Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1). 



Forumului organismelor competente, este necesară armonizarea restricțiilor prevăzute la criteriul 14(b), la 
punctul (iv) din tabel, referitor la produsele hidrofuge și de protecție împotriva murdăriei și a petelor, precum și 
a cerințelor prevăzute în apendicele 1, cu criteriul și cerințele corespunzătoare utilizate în grupele de produse 
„încălțăminte” și „mobilier”, folosindu-se drept referință, pentru aceste două grupe de produse, criteriile revizuite 
pentru mobilier stabilite în Decizia (UE) 2016/1332 și cele pentru încălțăminte stabilite în Decizia (UE) 
2016/1349, întrucât acestea au fost aprobate în luna ianuarie 2016 de către Comitetul de reglementare a etichetei 
ecologice (1). În ceea ce privește punctul (v) din tabel, referitor la Auxiliari, este necesar să se modifice și să se 
clarifice domeniul de aplicare a derogării și să se permită calcularea substanțelor reziduale în cadrul secțiunii 
dedicate evaluării și verificării. Este necesară, de asemenea, modificarea formulării din apendicele 1 la anexa la 
Decizia 2014/350/UE, astfel încât să se asigure coerența cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului (2). 

(5)  În urma notificării Comisiei de către membrii CEEUE și a discuțiilor din cadrul reuniunilor din 2016 ale 
Forumului organismelor competente, este necesară modificarea, în secțiunea (f) a apendicelui 1 la anexa la Decizia 
2014/350/UE, a restricțiilor aplicabile tuturor etapelor de producție astfel încât să se includă detergenții în 
domeniul de aplicare a restricției, în vederea corectării încercării de referință pentru biodegradabilitatea anaerobă 
și a restrângerii domeniului de aplicare a restricției referitoare la detergenții și agenții tensioactivi neionici și 
cationici la cei clasificați drept periculoși pentru mediul acvatic în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (3). 

(6)  În urma notificării Comisiei de către membrii CEEUE și a discuțiilor purtate în cadrul reuniunilor din 2016 ale 
Forumului organismelor competente, este necesară modificarea criteriilor 20 și 21 din secțiunea 4 intitulată 
„Criterii privind adecvarea pentru utilizare”, astfel încât să reflecte noile constatări de natură tehnică ale experților 
din statele membre. 

(7)  Pe baza discuțiilor purtate în cadrul reuniunilor din 2015 și 2016 ale Forumului organismelor competente, 
precum și din rațiuni de coerență cu Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4), este 
necesar să se permită calcularea emisiilor atmosferice de compuși organici în partea referitoare la evaluare și 
verificare de la criteriul 16(b) din Decizia 2014/350/UE. 

(8)  Pe baza discuțiilor din cadrul reuniunilor din 2015 și 2016 ale CEEUE și ale Forumului organismelor competente, 
este necesară armonizarea formulării utilizate în partea referitoare la evaluare și verificare de la criteriul 26 
privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă din Decizia 2014/350/UE cu formularea utilizată 
pentru grupul de produse „computere personale, computere de tip notebook și computere de tip tabletă”, 
folosindu-se drept referință Decizia (UE) 2016/1371 a Comisiei (5). 

(9)  În urma discuțiilor purtate cu membrii CEEUE în anul 2016, este necesară prelungirea valabilității Deciziei 
2014/350/UE, întrucât se preconizează că nivelul de ambiție în ceea ce privește mediul al criteriilor de acordare 
a etichetei ecologice prevăzute în această Decizie se va menține ridicat în comparație cu alte sisteme de etichetare. 
În plus, menținerea unui set constant de criterii pe o perioadă mai îndelungată va permite unui număr mai mare 
de solicitanți să realizeze îmbunătățirile și investițiile tehnice necesare în cadrul ciclului de inovare, în vederea 
obținerii etichetei ecologice a UE, și va permite pieței să răspundă, la rândul său, cu noi specificații pentru 
materiile prime și produsele textile intermediare. 

(10)  Prin urmare, Decizia 2014/350/UE ar trebui modificată în consecință. 

(11)  Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului înființat în temeiul articolului 16 din 
Regulamentul (CE) nr. 66/2010, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Decizia 2014/350/UE se modifică după cum urmează:  

1. Considerentul 6 se elimină. 
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(1) Regulamentul (CE) nr. 66/2010, articolul 16. 
(2) Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și 

utilizarea produselor biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1). 
(3) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și 

ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1). 

(4) Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și 
controlul integrat al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17). 

(5) Decizia (UE) 2016/1371 a Comisiei din 10 august 2016 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru 
computere personale, computere de tip notebook și computere de tip tabletă (JO L 217, 12.8.2016, p. 9). 



2. La articolul 1 alineatul (1), literele (c), (d) și (e) se înlocuiesc cu următorul text: 

„(c)  fibre textile, fire, țesături și fâșii tricotate: produse intermediare destinate utilizării în îmbrăcăminte și accesorii 
din materiale textile și în textile de interior, inclusiv țesături pentru tapițerii și pânză de saltele, înainte de 
aplicarea unei dubluri și a unor tratamente asociate cu produsul final; 

(d)  elemente netextile: produse intermediare încorporate în îmbrăcăminte și accesorii din materiale textile și în 
textile de interior, inclusiv fermoare, nasturi și alte accesorii precum și membrane, straturi de acoperire și 
laminate; 

(e)  produse pentru curățat: produse țesute sau nețesute, fabricate din fibre textile, pentru curățarea umedă sau uscată 
a suprafețelor și uscarea articolelor de bucătărie.”  

3. Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 6 

Criteriile și cerințele de evaluare aferente stabilite în anexă sunt valabile pentru o perioadă de 78 de luni de la data 
adoptării prezentei decizii.”  

4. Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Prezenta decizie se adresează statelor membre. 

Adoptată la Bruxelles, 25 iulie 2017. 

Pentru Comisie 
Karmenu VELLA 

Membru al Comisiei  
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ANEXĂ 

Anexa la Decizia 2014/350/UE se modifică după cum urmează:  

1. Secțiunea „1. Criterii privind fibrele textile” se modifică după cum urmează: 

(a)  al doilea paragraf se înlocuiește cu textul următor: 

„Orice tip de fibre, inclusiv cele enumerate mai sus, pot fi utilizate fără a fi nevoie să îndeplinească criteriile 
privind fibrele textile dacă acestea constituie mai puțin de 5 % din greutatea totală a produsului sau dacă acestea 
constituie căptușeala sau dublura. Cu excepția poliamidei și a poliesterului, criteriile privind fibrele textile nu 
trebuie îndeplinite în următoarele cazuri: 

(i)  de întregul produs, dacă fibrele conțin material reciclat care, în total, reprezintă cel puțin 70 % din greutatea 
totală a fibrelor produsului; 

(ii)  de fibrele individuale care fac parte din produsul cu etichetă ecologică, în cazul în care tipul de fibră are un 
conținut de material reciclat de cel puțin 70 % din greutate. 

În vederea calculării procentajului de bumbac dintr-un produs care trebuie să respecte criteriul 1(a) sau 1(b), 
conținutul de fibre de bumbac reciclate se deduce din procentajele minime obligatorii, cu excepția articolelor de 
îmbrăcăminte pentru copii cu vârsta sub 3 ani.”; 

(b)  criteriul 1 se modifică după cum urmează: 

(i)  a doua și a treia liniuță se înlocuiesc cu următorul text: 

„—  numai în cazul în care se face o mențiune referitoare la bumbac ecologic în conformitate cu criteriul 28, 
pentru standardul de producție 1(a), tot bumbacul convențional și bumbacul IPM care este amestecat cu 
bumbac ecologic trebuie să provină din soiuri nemodificate genetic; 

—  pentru a calcula procentajul de bumbac dintr-un produs care trebuie să respecte criteriul 1(b), tot 
conținutul de fibră de bumbac ecologic se deduce din procentajul minim obligatoriu; 

—  tot bumbacul ecologic și bumbacul IPM trebuie să fie pe deplin trasabil în conformitate cu criteriul 1(d), 
verificarea acceptată putând fi efectuată pe baza volumului anual de bumbac achiziționat sau 
a conținutului produsului finit;”; 

(ii)  la criteriul 1(a), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Pentru bumbacul convențional și bumbacul IPM care este amestecat cu bumbac ecologic, se acceptă drept 
dovadă a conformității un test calitativ de depistare a modificărilor genetice obișnuite, care este efectuat în 
conformitate cu metodele de referință ale UE pentru analizarea OMG (*) și care indică un rezultat fără OMG- 
uri. Încercările se efectuează pe eșantioane de bumbac brut din fiecare țară de origine și înainte de aplicarea 
oricărui tratament umed. Certificarea bumbacului IPM prin intermediu unor sisteme care interzic utilizarea 
bumbacului modificat genetic este acceptată ca dovadă de conformitate.  

(*) Comisia Europeană, European Union Reference Laboratory for GM Food and Feed – Qualitative GMO detection 
PCR methods (Laboratorul de referință al Uniunii Europene pentru alimente și furaje modificate genetic – 
Metode PCR calitative de detectare a OMG-urilor), http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods/.”; 

(iii)  criteriul 1(b) se modifică după cum urmează: 

—  a doua teză din al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Verificarea trebuie să fie furnizată fie o dată pe an pentru fiecare țară de origine, fie pe baza unor 
certificări pentru tot bumbacul IPM achiziționat pentru a fabrica produsul.”; 

—  al cincilea paragraf se elimină. 

(iv)  la criteriul 1(c), al doilea și al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text: 

„aldicarb, aldrin, camfeclor (toxafen), captafol, clordan, 2,4,5-T, clordimeform, cipermetrin, DDT, dieldrin, 
dinoseb și sărurile sale, endosulfan, endrin, heptaclor, hexaclorbenzen, hexaclorciclohexan (izomeri totali), 
metamidofos, metilparation, monocrotofos, neonicotinoide (clotianidin, imidacloprid, tiametoxam), paration, 
pentaclorfenol. 

Suma totală a pesticidelor enumerate detectate la încercarea bumbacului nu trebuie să depășească 0,5 ppm.”; 
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(v)  la criteriul 1(d), punctele (i) și (ii) de la al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text: 

„(i)  pe bază anuală: se furnizează evidențe ale tranzacțiilor și/sau facturi, care să documenteze cantitatea de 
bumbac cumpărată anual de la fermieri sau de la grupuri de producători și/sau greutatea totală 
a bumbacului certificat, până în etapa de producție a materialului crud; 

(ii)  pe baza produsului finit: se furnizează documentația corespunzătoare cantității de bumbac utilizate în 
fiecare produs finit începând cu etapa de filare și/sau de producție a țesăturilor. Toate documentele 
trebuie să indice organismul de control sau entitatea care certifică diferitele tipuri de bumbac.”; 

(vi)  la criteriul 3(a), al treilea și al patrulea paragraf se înlocuiesc cu următorul text: 

„Evaluare și verificare: solicitantul trebuie să furnizeze fie documentația indicată anterior, fie rapoarte de 
încercare, folosind următoarea metodă de încercare: IWTO draft test method 59. Încercarea ar trebui 
efectuată asupra loturilor fermierilor sau loturilor de vânzare de lână brută, în funcție de țara de origine (în 
cazul loturilor mixte) și înainte de orice prelucrare umedă. Pentru fiecare lot de prelucrare se supune 
încercării cel puțin un eșantion compozit provenind din mai multe loturi ale fermierilor sau mai multe loturi 
de vânzare din fiecare țară de origine. Un eșantion compozit ar trebui să fie constituit: 

(i)  fie din fibre de lână prelevate din cel puțin 10 loturi ale fermierilor sau loturi de vânzare selectate 
aleatoriu (în funcție de țara de origine), în cazul în care lotul de prelucrare cuprinde mai mult de 10 
loturi de vânzare pentru respectiva țară de origine; 

(ii)  fie dintr-un eșantion pentru fiecare lot de vânzare sau fiecare lot al fermierilor (se reține numărul cel mai 
mic) din cadrul lotului de prelucrare, în cazul în care lotul de prelucrare cuprinde mai puțin de 10 loturi 
de vânzare pentru respectiva țară de origine. 

Ca alternativă, se pot prezenta rapoarte de încercare pentru toate loturile fermierilor sau loturile de vânzare 
cuprinse într-un lot de prelucrare. 

În cazul în care se aplică o derogare, solicitantul trebuie să furnizeze dovezi care să confirme configurația 
instalației de spălare, precum și rapoarte de încercare în laborator care să demonstreze eliminarea ectoparazi
ticidelor care pot fi prezente în reziduurile și nămolurile rezultate în urma spălării.”  

2. La secțiunea „3. Criterii privind substanțele chimice și procesele”: 

(a)  la criteriul 13(b), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Cu excepția cazului în care există o derogare specifică, produsul finit, inclusiv orice componente sau accesorii ale 
acestuia, nu trebuie să conțină substanțe care îndeplinesc următoarele condiții: 

(i)  îndeplinesc criteriile de la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006; 

(ii)  au fost identificate în conformitate cu procedura descrisă la articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006, care stabilește lista substanțelor candidate spre a fi considerate substanțe care prezintă motive 
de îngrijorare deosebită. 

Această cerință se aplică substanțelor utilizate pentru a conferi anumite funcții produsului finit, precum și 
substanțelor care au fost utilizate în mod intenționat în formule de producție. 

Nu se acordă derogări privind substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită și care sunt prezente într- 
un articol textil sau în orice parte omogenă a unui articol textil, în concentrații mai mari de 0,10 % (greuta
te/greutate).”; 

(b)  criteriul 14 se modifică după cum urmează: 

(i)  titlul și primul paragraf se înlocuiesc cu următorul text: 

„Criteriul 14. Înlocuirea substanțelor și amestecurilor periculoase utilizate pentru vopsire, 
imprimare și apretură 

Substanțele și amestecurile aplicate pe țesături și fâșii tricotate în cursul proceselor de vopsire, imprimare și 
apretură care rămân pe produsul finit și, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului (*), îndeplinesc criteriile pentru includerea în clasele de pericol sau 
atribuirea frazelor de risc indicate în tabelul 5 nu trebuie utilizate decât în cazul în care fac obiectul unei 
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derogări specifice. Aceste restricții se aplică, de asemenea, substanțelor funcționale încorporate în fibre 
sintetice și fibre celulozice artificiale în cursul producției acestora. Acest criteriu se aplică substanțelor 
chimice utilizate în producție, în forma în care sunt aplicate pe produsul în cauză, fie ca substanțe simple sau 
ca amestecuri.  

(*) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 
privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare 
a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006  
(JO L 353, 31.12.2008, p. 1).”; 

(ii)  la criteriul 14(b), tabelul 6 se modifică după cum urmează: 

—  rândul al șaselea: „(iv) Produse hidrofuge și de protecție împotriva murdăriei și a petelor” se înlocuiește cu 
următorul text: 

„(iv) Produse hidrofuge și 
de protecție împotriva 
murdăriei și a petelor 

H413 Agentul de protecție și produșii săi de degradare tre
buie să îndeplinească una din următoarele condiții: 

— să fie ușor biodegradabili și/sau inerent biodegra
dabili; sau 

— să nu fie bioacumulativi în mediul acvatic, inclu
siv în sedimentele acvatice. 

Produsul trebuie să îndeplinească cerințele de dura
bilitate a funcției (a se vedea criteriul 25).”;  

—  al optulea rând „(v) Auxiliari” se înlocuiește cu următorul text: 

„(v) Auxiliari, inclusiv: 

acceleratori, 

agenți de egalizare, 

dispersanți, 

agenți tensioactivi, 

agenți de îngroșare, 

lianți. 

H301, H311, H331, 
H371, H373, H317  
(1B), H334, H411, 
H412, H413, 
EUH070, 

Rețetele trebuie formulate utilizând sisteme de do
zare automată, iar procesele trebuie să respecte pro
cedurile standard de operare. 

Substanțele incluse în clasele H311, H331, H317  
(1B) nu trebuie să fie prezente pe produsul finit în 
concentrații mai mari de 1,0 % g/g.”;  

(iii)  al treilea paragraf, care se găsește după tabelul 6, se înlocuiește cu următorul text: 

„În cazul în care formulele de producție includ auxiliari clasificați în clasele de pericol specificate în 
derogarea (v), este necesară verificarea pe baza încercării de laborator a unui produs finit sau a unui produs 
intermediar ori, ca alternativă, un calcul al prezenței în produsul finit a auxiliarilor clasificați proveniți din 
procesele de producție.”; 

(c)  la criteriul 16(b), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Evaluare și verificare: solicitantul trebuie să demonstreze conformitatea utilizând standardul EN 12619 sau alte 
standarde echivalente. Se acceptă, de asemenea, calcularea emisiilor de compuși organici pe baza metodei descrise 
în cel mai recent document de referință al Comisiei Europene privind cele mai bune tehnici disponibile în 
industria textilă. Mediile lunare pentru emisiile totale de compuși organici provenind din unitățile de producție 
trebuie furnizate pentru perioada de șase luni care precedă cererea. Dacă se realizează recuperarea și reutilizarea 
solvenților, trebuie furnizate date de monitorizare pentru a demonstra funcționarea acestor sisteme.”  

3. Secțiunea 4, Criterii privind adecvarea pentru utilizare, se modifică după cum urmează: 

(a)  la criteriul 20, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Rezistența culorii la frecare umedă trebuie să fie cel puțin de nivelul 2-3. Nivelul 2 este admis pentru țesăturile 
denim de culoare închisă și nivelul 1 pentru toate celelalte nuanțe ale țesăturilor denim.”; 

(b)  la criteriul 21, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Rezistența culorii la frecare uscată trebuie să fie cel puțin de nivelul 4. Nivelul 3-4 este admis pentru țesăturile 
denim de culoare închisă și nivelul 2-3 pentru toate celelalte nuanțe ale țesăturilor denim.” 

27.7.2017 L 195/41 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    



4. Secțiunea 5, Criterii privind responsabilitatea socială a întreprinderilor, se modifică după cum urmează: 

(a)  primul paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Criteriile 26 și 27 se referă la condițiile de muncă și drepturile omului la locul de muncă. Criteriul 26 se aplică 
etapelor de croire/asamblare/finisare din cadrul procesului de fabricare a produselor textile, iar criteriul 27 se 
aplică în mod specific fabricării țesăturilor denim.”; 

(b)  la criteriul 26, al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Evaluare și verificare: solicitantul trebuie să demonstreze verificarea conformității efectuată de părți terțe, prin 
intermediul unei verificări independente sau al unor probe documentare, inclusiv al vizitelor la fața locului 
efectuate de auditori ca parte a procesului de verificare aferent etichetei ecologice referitor la unitățile de 
producție care realizează croirea/asamblarea/finisarea din cadrul lanțului de aprovizionare pentru produsele care 
fac obiectul licenței. Verificarea se realizează în momentul depunerii cererii și ulterior în cursul perioadei de 
valabilitate a licenței dacă sunt introduse noi unități de producție. 

În țările în care Convenția OIM nr. 81/1947 privind inspecția muncii în industrie și comerț a fost ratificată, iar 
supravegherea OIM arată că sistemul național de inspecție a muncii este eficace și domeniul de aplicare al 
sistemelor de inspecție acoperă domeniile enumerate mai sus (*), se acceptă verificarea de către inspectorul  
(inspectorii) de muncă numiți de către o autoritate publică.  

(*) A se vedea NORMLEX, sistemul de informații al OIM (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en), precum și 
orientările ajutătoare din manualul utilizatorului.”  

5. La criteriul 28, al doilea rând din tabelul 11, referitor la Fibrele de bumbac, se înlocuiește cu următorul text: 

„Fibre de bumbac Conținut de material ecologic de peste 50 % Fabricat din bumbac ecologic în proporție de 
xx %. 

Conținut 100 % bumbac nemodificat genetic 

Conținut de material ecologic de peste 95 % Fabricat din bumbac ecologic. 

Conținut 100 % bumbac nemodificat genetic 

Peste 70 % conținut obținut în conformitate 
cu principiile IPM 

Bumbac cultivat cu mai puține pesticide”.   

6. Apendicele 1 se modifică după cum urmează: 

(a)  secțiunea (e) se modifică după cum urmează: 

(i)  al doilea rând se înlocuiește cu următorul text: 

„(i)  Apreturi biocide folosite 
pentru a conferi produselor 
finite proprietăți biocide. 

Aplicabilitate: 

Toate produsele 

Produsele biocide [în sensul articolului 3 alineatul (1) li
tera (a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamen
tului European și al Consiliului (*) nu trebuie încorporate 
în fibre, în țesături sau în produsul finit pentru a conferi 
proprietăți biocide. 

Exemple des întâlnite de substanțe biocide: triclosan, na
noargint, compuși organici ai zincului, compuși organos
tanici, compuși de diclorfenil(ester), derivați ai benzimida
zolului și izotiazolinone. 

n/a Verificare: 

Declarație de neutilizare 
din partea solicitantului 

(*)  Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea 
produselor biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1).”;  

(ii)  al patrulea rând se înlocuiește cu următorul text: 

„(iii) Tratamente de hidrofobi
zare, oleofobizare și prote
jare împotriva petelor 

Aplicabilitate: 

Atunci când se utilizează 
pentru conferirea funcției 
în cauză. 

Nu trebuie utilizate tratamente pe bază de fluoruri pentru 
hidrofobizare, oleofobizare și protecția împotriva petelor. 
Acest lucru este valabil inclusiv pentru tratamentele per
fluorurate și polifluorurate. 

Tratamentele fără fluoruri trebuie să fie ușor biodegrada
bile și/sau biodegradabile în cele din urmă sau să nu fie 
bioacumulative în mediul acvatic, inclusiv în sedimentele 
acvatice. În plus, acestea trebuie să îndeplinească crite
riul 25(a) privind adecvarea pentru utilizare. 

n/a Verificare: 

Declarație de neutilizare 
însoțită de FDS pentru 
agenții care conferă 
funcția de protecție 
utilizați, din partea 
unităților care efectuează 
apretura. 

Metodă de încercare: 

n/a”;  
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(b)  secțiunea (f) se modifică după cum urmează: 

(i)  în tabelul referitor la „agenți tensioactivi, emolienți și agenți de complexare”, primul și al doilea rând se 
înlocuiesc cu următorul text: 

„Detergenți, agenți tensioactivi, emolienți și agenți de complexare 

(ii) Toți detergenții, agenții ten
sioactivi, emolienții pentru 
textile și agenții de comple
xare 

Aplicabilitate: Toate proce
sele umede 

Cel puțin 95 % din greutatea totală a tuturor emolienților 
pentru textile, agenților de complexare, detergenților și 
agenților tensioactivi utilizați la fiecare sit de procesare 
umedă trebuie să fie: 

—  ușor biodegradabili în condiții aerobe sau 

—  inerent biodegradabili și/sau 

—  eliminabili în stațiile de epurare a apelor reziduale. 

Se utilizează ca referință în ceea ce privește biodegradabi
litatea cea mai recentă revizuire a bazei de date a ingre
dientelor pentru detergenți: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_ 
list/didlist_part_a_ro.pdf 

n/a Verificare: 

Declarație din partea 
furnizorului de substanțe 
chimice, însoțită de FDS 
și/sau de rezultatele 
încercărilor OCDE sau 
ISO. 

Metodă de încercare: 

A se vedea agenții de 
ancolare și agenții de 
filare [apendicele 1 
litera (a) punctele (i) și (ii)] 

(iii) Detergenți și agenți ten
sioactivi neionici și catio
nici 

Aplicabilitate: Toate proce
sele umede 

Detergenții și agenții tensioactivi neionici și cationici utili
zați la fiecare sit de procesare umedă și care sunt clasifi
cați ca fiind periculoși pentru mediul acvatic în conformi
tate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 trebuie să fie 
biodegradabili în cele din urmă în condiții anaerobe 

Se utilizează ca referință în ceea ce privește biodegradabi
litatea baza de date a ingredientelor pentru detergenți: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_ 
list/didlist_part_a_ro.pdf 

n/a Verificare: 

Declarație din FDS și/sau 
declarație din partea 
furnizorului de substanțe 
chimice, însoțită de 
rezultatele încercărilor 
OCDE sau ISO 

Metodă de încercare: 

EN ISO 11734, ECETOC 
nr. 28 OCDE 311”;  

(ii)  În tabelul referitor la „Auxiliari” primul rând se înlocuiește cu următorul text: 

„(iv) Auxiliari utilizați în prepa
rate și formule. 

Aplicabilitate: 

Toate produsele. 

Substanțele de mai jos nu trebuie utilizate în preparatele 
și formulele utilizate pentru textile și fac obiectul unor va
lori-limită privind prezența acestora în produsul finit: 

Nonilfenol, amestec de izomeri 

4-nonilfenol 

4-nonifenol, ramificat 

Octilfenol 

4-octilfenol 

4-terț-octilfenol 

Sumă to
tală 

25 mg/kg 

Verificare: 

Încercarea produsului 
finit 

Metodă de încercare: 

Extracție cu solvenți 
urmată de cromatografie 
lichidă cuplată cu 
spectrometrie de masă  
(LCMS) 

Alchilfenoletoxilați (APEO) și derivații acestora: 

Octil fenol polioxietilic 

Nonil fenol polioxietilic 

P-nonilfenol polioxietilic 

Verificare: 

Încercarea produsului 
finit 

Metodă de încercare: 

ISO 18254”;  
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(c)  secțiunea (g) se modifică după cum urmează: 

(i)  mențiunea de la punctul „(iii) Biocide” se înlocuiește cu următorul text: 

„(iii)  Biocide folosite pentru 
a proteja textilele în timpul 
transportului și al depozi
tării. 

Aplicabilitate: 

Toate produsele 

Numai produsele biocide care conțin substanțe active care 
sunt aprobate în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliu
lui (*) pot fi utilizate. Solicitanții trebuie să consulte ver
siunea cea mai recentă a listei substanțelor autorizate: 

https://echa.europa.eu/web/guest/information-on- 
chemicals/biocidal-active-substances 

Următoarele substanțe sunt restricționate: 

—  clorfenoli (sărurile și esterii acestora) 

—  bifenili policlorurați (PCB) 

—  compuși organostanici, inclusiv TBT, TPhT, DBT și 
DOT 

—  fumarat de dimetil (DMFu) 

n/a Verificare: 

Declarație de neutilizare 
înainte de expediere și 
depozitare, însoțită de 
FDS. 

(*)  Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea 
produselor biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1).”;  

(ii)  mențiunea de la punctul „(iv) Metale extractibile” se înlocuiește cu următorul text: 

„(iv)  Metale extractibile 

Aplicabilitate: 

Toate produsele pentru 
care se aplică valori-limită 
diferite în cazul sugarilor 
și copiilor sub 3 ani. 

Următoarele valori-limită se aplică produselor destinate 
sugarilor și copiilor sub 3 ani: 

mg/kg Verificare: 

Încercarea produsului 
finit 

Metodă de încercare: 

Extracție – EN ISO 105- 
E04-2013 (soluție de 
transpirație acidă) 

Detectare – ICP-MS sau 
ICP-OES 

Antimoniu (Sb) 30,0 

Arsen (As) 0,2 

Cadmiu (Cd) 0,1 

Crom (Cr)  

—  Textile vopsite cu coloranți cu complecși metalici 1,0 

—  Toate celelalte textile 0,5 

Cobalt (Co) 1,0 

Cupru (Cu) 25,0 

Plumb (Pb) 0,2 

Nichel (Ni)  

—  Textile vopsite cu coloranți cu complecși metalici 1,0 

—  Toate celelalte textile 0,5 

Mercur (Hg) 0,02 

Următoarele valori-limită se aplică tuturor celorlalte pro
duse, inclusiv textilelor de interior: 

mg/kg Verificare: 

Încercarea produsului 
finit 

Metodă de încercare: 

Extracție – DIN EN ISO 
105-E04-2013 (soluție 
de transpirație acidă) 

Detectare – ICP-MS sau 
ICP-OES”. 

Antimoniu (Sb) 30,0 

Arsen (As) 1,0 

Cadmiu (Cd) 0,1 

Crom (Cr)  

—  Textile vopsite cu coloranți cu complecși metalici 2,0 

—  Toate celelalte textile 1,0 
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Cobalt (Co)  

—  Textile vopsite cu coloranți cu complecși metalici 4,0 

—  Toate celelalte textile 1,0 

Cupru (Cu) 50,0 

Plumb (Pb) 1,0 

Nichel (Ni) 1,0 

Mercur (Hg) 0,02   
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