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II 

(Acte fără caracter legislativ) 

REGULAMENTE 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/311 AL CONSILIULUI 

din 4 martie 2016 

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive 
împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 208/2014 al Consiliului din 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva 
anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (1), în special articolul 14 alineatul (1), 

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

întrucât: 

(1)  La 5 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 208/2014. 

(2)  Pe baza unei reexaminări realizate de Consiliu, ar trebui să fie eliminată rubrica referitoare la o persoană și ar 
trebui modificate rubricile referitoare la trei persoane. 

(3)  Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament. 

Articolul 2 

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

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

Adoptat la Bruxelles, 4 martie 2016. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
S.A.M. DIJKSMA  
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ANEXĂ 

I.  Rubrica referitoare la următoarea persoană se elimină de pe lista din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014: 

„14. Raisa Vasylivna Bohatyriova”  

II.  Rubricile referitoare la următoarele persoane care figurează pe lista din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 se 
înlocuiesc cu următorul text:  

Nume Informații de identificare Expunere de motive Data includerii 
pe listă 

„2. Vitalii Yuriyovych 
Zakharchenko 

(Вiталiй Юрiйович 
Захарченко), 

Vitaliy Yurievich 
Zakharchenko 

(Виталий Юрьевич 
Захарченко) 

născut la 20 ianuarie 
1963 în Kostianty
nivka (oblastul Do
nețk), fost ministru al 
internelor 

Persoană care face obiectul unor pro
ceduri penale declanșate de către au
toritățile ucrainene pentru deturnarea 
de fonduri sau active publice și în le
gătură cu exercitarea defectuoasă a 
atribuțiilor de serviciu din partea unui 
titular al unei funcții publice pentru a 
procura un avantaj nejustificat pentru 
sine sau o parte terță, cauzând prin 
aceasta un prejudiciu bugetului ucrai
nean sau activelor publice ucrainene. 

6.3.2014 

4. Olena Leonidivna Lukash 

(Олена Леонiдiвна 
Лукаш), 

Elena Leonidovna Lukash 

(Елена Леонидовна 
Лукаш) 

născută la 12 noiem
brie 1976 în Rîbnița 
(Moldova), fost minis
tru al justiției 

Persoană care face obiectul unor pro
ceduri penale declanșate de către au
toritățile ucrainene pentru implicare 
în deturnarea de fonduri sau active 
publice și în legătură cu exercitarea 
defectuoasă a atribuțiilor de serviciu 
din partea unui titular al unei funcții 
publice pentru a procura un avantaj 
nejustificat pentru sine sau o parte 
terță, cauzând prin aceasta un preju
diciu bugetului ucrainean sau active
lor publice ucrainene. 

6.3.2014 

13. Dmytro Volodymyrovych 
Tabachnyk 

(Дмитро Володимирович 
Табачник) 

născut la 28 noiem
brie 1963 în Kiev, fost 
ministru al educației și 
științelor 

Persoană care face obiectul unor pro
ceduri penale declanșate de autorită
țile ucrainene pentru implicarea în de
turnarea de fonduri sau active pu
blice. 

6.3.2014”   
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/312 AL COMISIEI 

din 4 martie 2016 

de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în ceea ce privește substanța „tilvalosin” 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere 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 farmacologic 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 (1), în special articolul 14 coroborat cu articolul 17, 

având în vedere avizul Agenției Europene pentru Medicamente formulat de Comitetul pentru medicamente de uz 
veterinar, 

întrucât: 

(1)  Comisia a fost informată cu privire la faptul că, în anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei (2), astfel 
cum a fost modificat de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1492 al Comisiei (3) în ceea ce privește 
substanța „tilvalosin”, reziduul marker „tilvalosin” a fost indicat în mod greșit drept reziduu marker pentru 
porcine. 

(2)  Anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 ar trebui rectificată, pentru a reflecta faptul că reziduul marker pentru 
porcine și pentru pielea și țesutul adipos și ficatul păsărilor de curte este „Sumă de tilvalosin și 3-O-acetiltilozină” 
și că reziduul marker „tilvalosin” se aplică numai ouălor păsărilor de curte. 

(3)  Regulamentul menționat ar trebui să se aplice retroactiv de la data punerii în aplicare a Regulamentului de 
punere în aplicare (UE) 2015/1492, întrucât reziduul marker pentru porcine a fost indicat în mod greșit și ar 
trebui, prin urmare, corectat. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență. 

(4) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medica
mentele de uz veterinar, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

În tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010, rubrica corespunzătoare substanței „tilvalosin” se înlocuiește cu 
următorul text: 

„Tilvalosin Sumă de tilvalosin și 
3-O-acetiltilozină 

Porcine 50 μg/kg Mușchi NICIO MEN
ȚIUNE 

Agenți antiin
fecțioși/Anti
biotice” 

50 μg/kg Piele și țesut 
adipos 

50 μg/kg Ficat 
50 μg/kg Rinichi 

Păsări de 
curte 

50 µg/kg Piele și țesut 
adipos 

50 µg/kg Ficat 

Tilvalosin Păsări de 
curte 

200 µg/kg Ouă  
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(1) JO L 152, 16.6.2009, p. 11. 
(2) 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 produsele alimentare de origine animală (JO L 15, 20.1.2010, p. 1). 
(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1492 al Comisiei din 3 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) 

nr. 37/2010 în ceea ce privește substanța „tilvalosin” (JO L 231, 4.9.2015, p. 10). 



Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Se aplică de la 3 noiembrie 2015. 

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

Adoptat la Bruxelles, 4 martie 2016. 

Pentru Comisie 

Președintele 
Jean-Claude JUNCKER  
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/313 AL COMISIEI 

din 1 martie 2016 

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 în ceea ce privește 
indicatorii suplimentari de monitorizare pentru raportarea lichidităților 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind 
cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) 
nr. 648/2012 (1), în special articolul 415 alineatul (3) al patrulea paragraf, 

întrucât: 

(1) Capitolul 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei (2) prevede raportarea lichidi
tăților de către instituțiile de credit pe bază individuală și pe bază consolidată. Pentru a spori supravegherea 
efectivă a lichidităților, este adecvat să se impună raportarea indicatorilor suplimentari de monitorizare a 
lichidității, astfel cum se prevede la articolul 415 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 
Acest lucru ar trebui să ofere o imagine mai completă asupra poziției lichidității unei instituții, în mod 
proporțional cu natura, amploarea și complexitatea activităților instituției. 

(2)  Indicatorii suplimentari de monitorizare a lichidității care trebuie raportați ar trebui să includă: indicatori bazați 
pe concentrarea finanțării în funcție de contraparte și de tip de produs, deoarece aceștia permit identificarea 
contrapărților și a instrumentelor care sunt suficient de relevante încât retragerea de fonduri sau scăderea 
lichidității pieței să poată determina probleme de lichiditate; indicatori bazați pe concentrarea capacității de 
compensare în funcție de emitent sau de contraparte, deoarece acești indicatori oferă informații privind 
concentrarea instituțiilor care efectuează raportarea pentru fiecare dintre cele mai mari 10 dețineri de active sau 
linii de lichidități acordate instituției, și indicatori bazați pe prețurile diverselor durate de finanțare și ale reînnoirii 
finanțării, acestea fiind informații valoroase în timp, întrucât modificările marjelor, volumelor și scadențelor 
finanțării sunt aduse la cunoștința autorităților de supraveghere. 

(3)  Raportarea indicatorilor suplimentari de monitorizare a lichidității ar trebui utilizată de autoritățile competente ca 
parte a procesului de supraveghere și de evaluare pe care îl desfășoară, precum și în cadrul colegiilor de suprave
ghetori și ca instrument de avertizare timpurie pentru supravegherea de zi cu zi. 

(4)  Raportarea indicatorilor suplimentari de monitorizare a lichidității ar trebui să fie aliniată cu nivelul de aplicare și 
raportare pentru cerința de acoperire a necesarului de lichiditate în conformitate cu articolele 6-10 și cu artico
lul 415 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 

(5)  Pentru a se asigura proporționalitatea, ar trebui să se permită ca raportarea să se efectueze trimestrial, și nu lunar 
în cazul în care o instituție nu face parte dintr-un grup cu filiale sau societăți-mamă situate în alte jurisdicții decât 
cea a autorității sale competente, totalul bilanțurilor instituției reprezintă doar o mică parte din suma totalurilor 
bilanțurilor individuale ale tuturor instituțiilor din statul membru respectiv și activele totale deținute de instituție 
nu sunt semnificative. 

(6)  Având în vedere importanța raportării indicatorilor suplimentari de monitorizare a lichidității pentru o 
supraveghere adecvată, precum și ca instrument de avertizare timpurie pentru supravegherea de zi cu zi, 
prezentul regulament ar trebui să fie aplicat în mod prompt. Cu toate acestea, pentru a facilita punerea în aplicare 
inițială a prezentului regulament de către instituții și autoritățile competente, în cursul primelor șase luni de 
aplicare data de transmitere a raportării lunare a indicatorilor suplimentari de monitorizare a lichidității ar trebui 
să fie a treizecea, și nu a cincisprezecea zi calendaristică de la data de raportare de referință. 
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(1) JO L 176, 27.6.2013, p. 1. 
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în 

aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului (JO L 191, 28.6.2014, p. 1). 



(7)  Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de 
Autoritatea Bancară Europeană (ABE). 

(8)  ABE a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe 
care se bazează prezentul regulament, a analizat potențialele costuri și beneficii aferente și a solicitat avizul 
Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) 
nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (1). 

(9)  În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Comisia a aprobat 
cu modificări proiectul de standard de punere în aplicare transmis de ABE, explicând motivele modificărilor. ABE 
a furnizat un aviz formal, prin care a acceptat modificările propuse, cu excepția celor referitoare la raportarea 
activelor lichide și a ieșirilor și intrărilor de numerar estimate (denumite în continuare „benzi de scadență”), 
oferind o serie de motive pentru abordarea sa. 

(10)  Comisia a evaluat cu atenție motivele prezentate de ABE în favoarea adoptării unor norme de raportare pentru 
benzile de scadență pe baza metodei provizorii de raportare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 
Totuși, această metodă va trebui modificată pentru a fi aliniată pe deplin la metoda definitivă prevăzută de 
Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei (2), care se aplică de la 1 octombrie 2015. 

(11)  Comisia recunoaște pe deplin importanța benzilor de scadență ca instrument de supraveghere. Cu toate acestea, 
Comisia consideră că, în prezent, avantajele în materie de supraveghere oferite de raportarea obligatorie a unor 
benzi de scadență pe baza unei metode de raportare depășite sunt disproporționate în raport cu povara de 
raportare suplimentară și cu duplicarea costurilor de asigurare a conformității. ABE ar trebui să încerce să 
actualizeze, cât mai curând posibil, benzile de scadență pe baza unei raportări pe deplin aliniate la Regulamentul 
delegat (UE) 2015/61 și să prezinte Comisiei această actualizare în vederea adoptării. Până atunci și până la 
adoptarea raportării obligatorii pentru benzile de scadență, atunci când este necesar și justificat, autoritățile de 
supraveghere pot solicita raportări suplimentare care nu sunt prevăzute de prezentul regulament de punere în 
aplicare, inclusiv în temeiul articolului 412 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 

(12)  Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 ar trebui modificat în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 se modifică după cum urmează:  

1. La articolul 1 se adaugă următoarea literă (g): 

„(g)  indicatori suplimentari de monitorizare a lichidității în conformitate cu articolul 415 alineatul (3) litera (b) din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013.”  

2. Se inserează următorul capitol 7b: 

„CAPITOLUL 7b 

FORMATUL ȘI FRECVENȚA RAPORTĂRII PE BAZĂ INDIVIDUALĂ ȘI CONSOLIDATĂ A INDICATORILOR 
SUPLIMENTARI DE MONITORIZARE A LICHIDITĂȚII 

Articolul 16b 

(1) Pentru a raporta pe bază individuală și pe bază consolidată informațiile privind indicatorii suplimentari de 
monitorizare a lichidității în conformitate cu articolul 415 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) 
nr. 575/2013, instituțiile transmit cu o frecvență lunară toate informațiile următoare: 

(a)  informațiile specificate în anexa XVIII, în conformitate cu instrucțiunile din anexa XIX; 
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(1) Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene 
de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a 
Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12). 

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



(b)  informațiile specificate în anexa XX, în conformitate cu instrucțiunile din anexa XXI. 

(2) Prin derogare de la alineatul (1), o instituție poate raporta informațiile privind indicatorii suplimentari de 
monitorizare a lichidității cu o frecvență trimestrială dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare: 

(a)  instituția nu face parte dintr-un grup cu filiale sau instituții-mamă situate în alte jurisdicții decât cea a autorității 
sale competente; 

(b)  raportul dintre bilanțul individual total al instituției și suma bilanțurilor individuale totale ale tuturor instituțiilor 
din statul membru în cauză este mai mic de 1 % în cei doi ani consecutivi care precedă anul raportării; 

(c)  activele totale ale instituției, calculate în conformitate cu Directiva 86/635/CEE a Consiliului (*), au o valoare mai 
mică de 30 de miliarde EUR. 

În sensul literei (b), cifrele bilanțului total utilizate pentru calculul acestui raport se bazează pe cifrele auditate de la 
sfârșitului exercițiului financiar, corespunzătoare anului dinaintea anului care precedă data de raportare de referință. 

(3) În scopul îndeplinirii obligațiilor stabilite la alineatele (1) și (2), prima lună pentru care trebuie raportate 
informațiile privind indicatorii suplimentari de monitorizare a lichidității este apirlie 2016.  

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

3. La articolul 18 se adaugă următorul al șaselea paragraf: 

„Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) litera (a), pentru lunile aprilie 2016-octombrie 2016, data de transmitere 
a raportării în ceea ce privește raportarea lunară a indicatorilor suplimentari de monitorizare a lichidității este a 
treizecea zi calendaristică de la data de raportare de referință.”  

4. Se adaugă anexele XVIII-XXI în conformitate cu textul prevăzut în anexa la prezentul regulament. 

Articolul 2 

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

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

Adoptat la Bruxelles, 1 martie 2016. 

Pentru Comisie 

Președintele 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXA 

„ANEXA XVIII 

INDICATORI SUPLIMENTARI DE MONITORIZARE A LICHIDITĂȚII CONFORM ARTICOLULUI 415 ALINEATUL (3) LITERA (b) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013 

FORMULARE PRIVIND ISML 

Numărul 
formularului 

Codul 
formularului Denumirea formularului/grupului de formulare   

FORMULARE PRIVIND INSTRUMENTELE DE MONITORIZARE SUPLIMENTARE 

67 C 67.00 CONCENTRAREA FINANȚĂRII ÎN FUNCȚIE DE CONTRAPARTE 

68 C 68.00 CONCENTRAREA FINANȚĂRII ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE PRODUS 

69 C 69.00 PREȚURILE PENTRU DIVERSE DURATE DE FINANȚARE 

70 C 70.00 REÎNNOIREA FINANȚĂRII    
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C 67.00 – CONCENTRAREA FINANȚĂRII ÎN FUNCȚIE DE CONTRAPARTE  

axa z Total și monede semnificative   

Concentrarea finanțării în funcție de contraparte  

Denumirea 
contrapărții 

Codul LEI 
(identificator 

al entității 
juridice) 

Sectorul 
contrapărții 

Reședința 
contrapărții 

Tipul de 
produs Suma primită 

Scadența 
inițială medie 

ponderată 

Scadența rezi
duală medie 

ponderată 

Rând ID 010 020 030 040 050 060 070 080 

010 1. PRIMELE ZECE CONTRAPĂRȚI CARE RE
PREZINTĂ FIECARE PESTE 1 % DIN TOTA
LUL DATORIILOR         

020 1,01         

030 1,02         

040 1,03         

050 1,04         

060 1,05         

070 1,06         

080 1,07         

090 1,08         

100 1,09         

110 1,10         

120 2. TOATE CELELALTE DATORII          
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C 68.00 – CONCENTRAREA FINANȚĂRII ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE PRODUS  

axa z Total și monede semnificative   

Concentrarea finanțării în funcție de tipul de produs 

Rând ID Denumirea produsului Suma totală 
primită 

Suma acoperită de o schemă de garan
tare a depozitelor în conformitate cu 
Directiva 94/19/CE sau de o schemă 

echivalentă de garantare a depozitelor 
dintr-o țară terță 

Suma care nu este acoperită de o 
schemă de garantare a depozitelor în 

conformitate cu Directiva 94/19/CE sau 
de o schemă echivalentă de garantare a 

depozitelor dintr-o țară terță 

Scadența inițială 
medie ponderată 

Scadența rezi
duală medie 

ponderată    

010 020 030 040 050 

PRODUSE CARE REPREZINTĂ PESTE 1 % DIN TOTALUL DATORIILOR 

010 1 FINANȚARE PENTRU SEC
TORUL RETAIL      

020 1,1 Depozite la vedere      

030 1,2 Depozite la termen cu o 
scadență inițială mai mică 
de 30 de zile      

040 1,3 Depozite la termen cu o 
scadență inițială mai mare 
de 30 de zile      

050 1.3.1 cu o penalitate pentru re
tragerea anticipată care 
este semnificativ mai 
mare decât pierderea do
bânzii care ar fi fost ge
nerată în perioada ră
masă până la scadență      

060 1.3.2 fără o penalitate pentru 
retragerea anticipată care 
este semnificativ mai 
mare decât pierderea do
bânzii care ar fi fost ge
nerată în perioada ră
masă până la scadență      

070 1,4 Conturi de economii      

080 1.4.1 cu o perioadă de preaviz 
pentru retrageri mai 
mare de 30 de zile      
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Concentrarea finanțării în funcție de tipul de produs 

Rând ID Denumirea produsului Suma totală 
primită 

Suma acoperită de o schemă de garan
tare a depozitelor în conformitate cu 
Directiva 94/19/CE sau de o schemă 

echivalentă de garantare a depozitelor 
dintr-o țară terță 

Suma care nu este acoperită de o 
schemă de garantare a depozitelor în 

conformitate cu Directiva 94/19/CE sau 
de o schemă echivalentă de garantare a 

depozitelor dintr-o țară terță 

Scadența inițială 
medie ponderată 

Scadența rezi
duală medie 

ponderată    

010 020 030 040 050 

090 1.4.2 fără o perioadă de prea
viz pentru retrageri mai 
mare de 30 de zile      

100 2 FINANȚARE INTERBAN
CARĂ      

110 2,1 Finanțare interbancară ne
garantată      

120 2.1.1 din care clienți financiari      

130 2.1.2 din care clienți nefinan
ciari      

140 2.1.3 din care entități din ace
lași grup      

150 2,2 Finanțare interbancară ga
rantată      

160 2.2.1 din care acorduri repo      

170 2.2.2 din care emisiuni de obli
gațiuni garantate      

180 2.2.3 din care emisiuni de tit
luri garantate cu active      

190 2.2.4 din care entități din ace
lași grup       
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C 69.00 – PREȚURILE PENTRU DIVERSE DURATE DE FINANȚARE  

axa z Total și monede semnifica
tive   

Prețurile pentru diverse durate de finanțare  

Overnight 1 săptămână 1 lună 3 luni 6 luni 1 an 2 ani 5 ani 10 ani 

Marjă Volum Marjă Volum Marjă Volum Marjă Volum Marjă Volum Marjă Volum Marjă Volum Marjă Volum Marjă Volum 

Rând ID Element 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 

010 1 Finanțare totală                   

020 1,1 din care: depozite re
tail                   

030 1,2 din care: depozite in
terbancare negaran
tate                   

040 1,3 din care: finanțare 
garantată                   

050 1,4 din care: titluri de 
valoare privilegiate 
negarantate                   

060 1,5 din care: obligațiuni 
garantate                   

070 1,6 din care: titluri de 
valoare garantate cu 
active, inclusiv ABCP                    
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C 70.00 - REÎNNOIREA FINANȚĂRII  

axa z Total și monede semnificative   

Reînnoirea finanțării  

Overnight > 1 zi ≤ 7 zile > 7 zile ≤ 14 zile 

La 
scadență 

Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net 

Rând ID Ziua Element 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 

010 1.1 1 Finanțare totală             

020 1.1.1 Depozite retail             

030 1.1.2 Depozite interbancare 
negarantate             

040 1.1.3 Finanțare garantată             

050 1.2 2 Finanțare totală             

060 1.2.1 Depozite retail             

070 1.2.2 Depozite interbancare 
negarantate             

080 1.2.3 Finanțare garantată              
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Reînnoirea finanțării  

> 14 zile ≤ 1 lună > 1 lună ≤ 3 luni > 3 luni ≤ 6 luni 

La 
scadență 

Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net 

Rând ID Ziua Element 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

010 1.1 1 Finanțare totală             

020 1.1.1 Depozite retail             

030 1.1.2 Depozite interbancare 
negarantate             

040 1.1.3 Finanțare garantată             

050 1.2 2 Finanțare totală             

060 1.2.1 Depozite retail             

070 1.2.2 Depozite interbancare 
negarantate             

080 1.2.3 Finanțare garantată              
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Reînnoirea finanțării  

> 6 luni Total 
fluxuri de 
numerar 

nete 

Termen mediu (zile) 

La scadență Reînnoire Noi fonduri Net 
Termen 

fonduri la 
scadență 

Termen 
fonduri 

reînnoite 

Termen noi 
fonduri 

Profil de 
finanțare 

totală 

Rând ID Ziua Element 250 260 270 280 290 300 310 320 330 

010 1.1 1 Finanțare totală          

020 1.1.1 Depozite retail          

030 1.1.2 Depozite interbancare 
negarantate          

040 1.1.3 Finanțare garantată          

050 1.2 2 Finanțare totală          

060 1.2.1 Depozite retail          

070 1.2.2 Depozite interbancare 
negarantate          

080 1.2.3 Finanțare garantată           
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Reînnoirea finanțării  

Overnight > 1 zi ≤ 7 zile > 7 zile ≤ 14 zile 

La 
scadență 

Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net 

Rând ID Ziua Element 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 

090 1.3 3 Finanțare totală             

100 1.3.1 Depozite retail             

110 1.3.2 Depozite interbancare 
negarantate             

120 1.3.3 Finanțare garantată             

130 1.4 4 Finanțare totală             

140 1.4.1 Depozite retail             

150 1.4.2 Depozite interbancare 
negarantate             

160 1.4.3 Finanțare garantată             

170 1.5 5 Element             

180 1.5.1 Finanțare totală             

190 1.5.2 Depozite retail             

200 1.5.3 Depozite interbancare 
negarantate              
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Reînnoirea finanțării  

> 14 zile ≤ 1 lună > 1 lună ≤ 3 luni > 3 luni ≤ 6 luni 

La 
scadență 

Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net 

Rând ID Ziua Element 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

090 1.3 3 Finanțare totală             

100 1.3.1 Depozite retail             

110 1.3.2 Depozite interbancare 
negarantate             

120 1.3.3 Finanțare garantată             

130 1.4 4 Finanțare totală             

140 1.4.1 Depozite retail             

150 1.4.2 Depozite interbancare 
negarantate             

160 1.4.3 Finanțare garantată             

170 1.5 5 Element             

180 1.5.1 Finanțare totală             

190 1.5.2 Depozite retail             

200 1.5.3 Depozite interbancare 
negarantate              
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Reînnoirea finanțării  

> 6 luni Total 
fluxuri de 
numerar 

nete 

Termen mediu (zile) 

La scadență Reînnoire Noi fonduri Net 
Termen 

fonduri la 
scadență 

Termen 
fonduri 

reînnoite 

Termen noi 
fonduri 

Profil de 
finanțare 

totală 

Rând ID Ziua Element 250 260 270 280 290 300 310 320 330 

090 1.3 3 Finanțare totală          

100 1.3.1 Depozite retail          

110 1.3.2 Depozite interbancare 
negarantate          

120 1.3.3 Finanțare garantată          

130 1.4 4 Finanțare totală          

140 1.4.1 Depozite retail          

150 1.4.2 Depozite interbancare 
negarantate          

160 1.4.3 Finanțare garantată          

170 1.5 5 Element          

180 1.5.1 Finanțare totală          

190 1.5.2 Depozite retail          

200 1.5.3 Depozite interbancare 
negarantate           
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Reînnoirea finanțării  

Overnight > 1 zi ≤ 7 zile > 7 zile ≤ 14 zile 

La 
scadență 

Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net 

Rând ID Ziua Element 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 

210 1.6 6 Finanțare totală             

220 1.6.1 Depozite retail             

230 1.6.2 Depozite interbancare 
negarantate             

240 1.6.3 Finanțare garantată             

250 1.7 7 Finanțare totală             

260 1.7.1 Depozite retail             

270 1.7.2 Depozite interbancare 
negarantate             

280 1.7.3 Finanțare garantată             

290 1.8 8 Element             

300 1.8.1 Finanțare totală             

310 1.8.2 Depozite retail             

320 1.8.3 Depozite interbancare 
negarantate              
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Reînnoirea finanțării  

> 14 zile ≤ 1 lună > 1 lună ≤ 3 luni > 3 luni ≤ 6 luni 

La 
scadență 

Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net 

Rând ID Ziua Element 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

210 1.6 6 Finanțare totală             

220 1.6.1 Depozite retail             

230 1.6.2 Depozite interbancare 
negarantate             

240 1.6.3 Finanțare garantată             

250 1.7 7 Finanțare totală             

260 1.7.1 Depozite retail             

270 1.7.2 Depozite interbancare 
negarantate             

280 1.7.3 Finanțare garantată             

290 1.8 8 Element             

300 1.8.1 Finanțare totală             

310 1.8.2 Depozite retail             

320 1.8.3 Depozite interbancare 
negarantate              
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Reînnoirea finanțării  

> 6 luni Total 
fluxuri de 
numerar 

nete 

Termen mediu (zile) 

La scadență Reînnoire Noi fonduri Net 
Termen 

fonduri la 
scadență 

Termen 
fonduri 

reînnoite 

Termen noi 
fonduri 

Profil de 
finanțare 

totală 

Rând ID Ziua Element 250 260 270 280 290 300 310 320 330 

210 1.6 6 Finanțare totală          

220 1.6.1 Depozite retail          

230 1.6.2 Depozite interbancare 
negarantate          

240 1.6.3 Finanțare garantată          

250 1.7 7 Finanțare totală          

260 1.7.1 Depozite retail          

270 1.7.2 Depozite interbancare 
negarantate          

280 1.7.3 Finanțare garantată          

290 1.8 8 Element          

300 1.8.1 Finanțare totală          

310 1.8.2 Depozite retail          

320 1.8.3 Depozite interbancare 
negarantate           
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Reînnoirea finanțării  

Overnight > 1 zi ≤ 7 zile > 7 zile ≤ 14 zile 

La 
scadență 

Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net 

Rând ID Ziua Element 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 

330 1.9 9 Finanțare totală             

340 1.9.1 Depozite retail             

350 1.9.2 Depozite interbancare 
negarantate             

360 1.9.3 Finanțare garantată             

370 1.10 10 Finanțare totală             

380 1.10.1 Depozite retail             

390 1.10.2 Depozite interbancare 
negarantate             

400 1.10.3 Finanțare garantată             

410 1.11 11 Element             

420 1.11.1 Finanțare totală             

430 1.11.2 Depozite retail             

440 1.11.3 Depozite interbancare 
negarantate              
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Reînnoirea finanțării  

> 14 zile ≤ 1 lună > 1 lună ≤ 3 luni > 3 luni ≤ 6 luni 

La 
scadență 

Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net 

Rând ID Ziua Element 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

330 1.9 9 Finanțare totală             

340 1.9.1 Depozite retail             

350 1.9.2 Depozite interbancare 
negarantate             

360 1.9.3 Finanțare garantată             

370 1.10 10 Finanțare totală             

380 1.10.1 Depozite retail             

390 1.10.2 Depozite interbancare 
negarantate             

400 1.10.3 Finanțare garantată             

410 1.11 11 Element             

420 1.11.1 Finanțare totală             

430 1.11.2 Depozite retail             

440 1.11.3 Depozite interbancare 
negarantate              
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Reînnoirea finanțării  

> 6 luni Total 
fluxuri de 
numerar 

nete 

Termen mediu (zile) 

La scadență Reînnoire Noi fonduri Net 
Termen 

fonduri la 
scadență 

Termen 
fonduri 

reînnoite 

Termen noi 
fonduri 

Profil de 
finanțare 

totală 

Rând ID Ziua Element 250 260 270 280 290 300 310 320 330 

330 1.9 9 Finanțare totală          

340 1.9.1 Depozite retail          

350 1.9.2 Depozite interbancare 
negarantate          

360 1.9.3 Finanțare garantată          

370 1.10 10 Finanțare totală          

380 1.10.1 Depozite retail          

390 1.10.2 Depozite interbancare 
negarantate          

400 1.10.3 Finanțare garantată          

410 1.11 11 Element          

420 1.11.1 Finanțare totală          

430 1.11.2 Depozite retail          

440 1.11.3 Depozite interbancare 
negarantate           
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Reînnoirea finanțării  

Overnight > 1 zi ≤ 7 zile > 7 zile ≤ 14 zile 

La 
scadență 

Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net 

Rând ID Ziua Element 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 

450 1.12 12 Finanțare totală             

460 1.12.1 Depozite retail             

470 1.12.2 Depozite interbancare 
negarantate             

480 1.12.3 Finanțare garantată             

490 1.13 13 Finanțare totală             

500 1.13.1 Depozite retail             

510 1.13.2 Depozite interbancare 
negarantate             

520 1.13.3 Finanțare garantată             

530 1.14 14 Element             

540 1.14.1 Finanțare totală             

550 1.14.2 Depozite retail             

560 1.14.3 Depozite interbancare 
negarantate              
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Reînnoirea finanțării  

> 14 zile ≤ 1 lună > 1 lună ≤ 3 luni > 3 luni ≤ 6 luni 

La 
scadență 

Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net 

Rând ID Ziua Element 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

450 1.12 12 Finanțare totală             

460 1.12.1 Depozite retail             

470 1.12.2 Depozite interbancare 
negarantate             

480 1.12.3 Finanțare garantată             

490 1.13 13 Finanțare totală             

500 1.13.1 Depozite retail             

510 1.13.2 Depozite interbancare 
negarantate             

520 1.13.3 Finanțare garantată             

530 1.14 14 Element             

540 1.14.1 Finanțare totală             

550 1.14.2 Depozite retail             

560 1.14.3 Depozite interbancare 
negarantate              

5.3.2016 
L 60/26 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



Reînnoirea finanțării  

> 6 luni Total 
fluxuri de 
numerar 

nete 

Termen mediu (zile) 

La scadență Reînnoire Noi fonduri Net 
Termen 

fonduri la 
scadență 

Termen 
fonduri 

reînnoite 

Termen noi 
fonduri 

Profil de 
finanțare 

totală 

Rând ID Ziua Element 250 260 270 280 290 300 310 320 330 

450 1.12 12 Finanțare totală          

460 1.12.1 Depozite retail          

470 1.12.2 Depozite interbancare 
negarantate          

480 1.12.3 Finanțare garantată          

490 1.13 13 Finanțare totală          

500 1.13.1 Depozite retail          

510 1.13.2 Depozite interbancare 
negarantate          

520 1.13.3 Finanțare garantată          

530 1.14 14 Element          

540 1.14.1 Finanțare totală          

550 1.14.2 Depozite retail          

560 1.14.3 Depozite interbancare 
negarantate           

5.3.2016 
L 60/27 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



Reînnoirea finanțării  

Overnight > 1 zi ≤ 7 zile > 7 zile ≤ 14 zile 

La 
scadență 

Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net 

Rând ID Ziua Element 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 

570 1.15 15 Finanțare totală             

580 1.15.1 Depozite retail             

590 1.15.2 Depozite interbancare 
negarantate             

600 1.15.3 Finanțare garantată             

610 1.16 16 Finanțare totală             

620 1.16.1 Depozite retail             

630 1.16.2 Depozite interbancare 
negarantate             

640 1.16.3 Finanțare garantată             

650 1.17 17 Element             

660 1.17.1 Finanțare totală             

670 1.17.2 Depozite retail             

680 1.17.3 Depozite interbancare 
negarantate              

5.3.2016 
L 60/28 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



Reînnoirea finanțării  

> 14 zile ≤ 1 lună > 1 lună ≤ 3 luni > 3 luni ≤ 6 luni 

La 
scadență 

Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net 

Rând ID Ziua Element 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

570 1.15 15 Finanțare totală             

580 1.15.1 Depozite retail             

590 1.15.2 Depozite interbancare 
negarantate             

600 1.15.3 Finanțare garantată             

610 1.16 16 Finanțare totală             

620 1.16.1 Depozite retail             

630 1.16.2 Depozite interbancare 
negarantate             

640 1.16.3 Finanțare garantată             

650 1.17 17 Element             

660 1.17.1 Finanțare totală             

670 1.17.2 Depozite retail             

680 1.17.3 Depozite interbancare 
negarantate              

5.3.2016 
L 60/29 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



Reînnoirea finanțării  

> 6 luni Total 
fluxuri de 
numerar 

nete 

Termen mediu (zile) 

La scadență Reînnoire Noi fonduri Net 
Termen 

fonduri la 
scadență 

Termen 
fonduri 

reînnoite 

Termen noi 
fonduri 

Profil de 
finanțare 

totală 

Rând ID Ziua Element 250 260 270 280 290 300 310 320 330 

570 1.15 15 Finanțare totală          

580 1.15.1 Depozite retail          

590 1.15.2 Depozite interbancare 
negarantate          

600 1.15.3 Finanțare garantată          

610 1.16 16 Finanțare totală          

620 1.16.1 Depozite retail          

630 1.16.2 Depozite interbancare 
negarantate          

640 1.16.3 Finanțare garantată          

650 1.17 17 Element          

660 1.17.1 Finanțare totală          

670 1.17.2 Depozite retail          

680 1.17.3 Depozite interbancare 
negarantate           

5.3.2016 
L 60/30 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



Reînnoirea finanțării  

Overnight > 1 zi ≤ 7 zile > 7 zile ≤ 14 zile 

La 
scadență 

Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net 

Rând ID Ziua Element 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 

690 1.18 18 Finanțare totală             

700 1.18.1 Depozite retail             

710 1.18.2 Depozite interbancare 
negarantate             

720 1.18.3 Finanțare garantată             

730 1.19 19 Finanțare totală             

740 1.19.1 Depozite retail             

750 1.19.2 Depozite interbancare 
negarantate             

760 1.19.3 Finanțare garantată             

770 1.20 20 Element             

780 1.20.1 Finanțare totală             

790 1.20.2 Depozite retail             

800 1.20.3 Depozite interbancare 
negarantate              

5.3.2016 
L 60/31 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



Reînnoirea finanțării  

> 14 zile ≤ 1 lună > 1 lună ≤ 3 luni > 3 luni ≤ 6 luni 

La 
scadență 

Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net 

Rând ID Ziua Element 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

690 1.18 18 Finanțare totală             

700 1.18.1 Depozite retail             

710 1.18.2 Depozite interbancare 
negarantate             

720 1.18.3 Finanțare garantată             

730 1.19 19 Finanțare totală             

740 1.19.1 Depozite retail             

750 1.19.2 Depozite interbancare 
negarantate             

760 1.19.3 Finanțare garantată             

770 1.20 20 Element             

780 1.20.1 Finanțare totală             

790 1.20.2 Depozite retail             

800 1.20.3 Depozite interbancare 
negarantate              

5.3.2016 
L 60/32 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



Reînnoirea finanțării  

> 6 luni Total 
fluxuri de 
numerar 

nete 

Termen mediu (zile) 

La scadență Reînnoire Noi fonduri Net 
Termen 

fonduri la 
scadență 

Termen 
fonduri 

reînnoite 

Termen noi 
fonduri 

Profil de 
finanțare 

totală 

Rând ID Ziua Element 250 260 270 280 290 300 310 320 330 

690 1.18 18 Finanțare totală          

700 1.18.1 Depozite retail          

710 1.18.2 Depozite interbancare 
negarantate          

720 1.18.3 Finanțare garantată          

730 1.19 19 Finanțare totală          

740 1.19.1 Depozite retail          

750 1.19.2 Depozite interbancare 
negarantate          

760 1.19.3 Finanțare garantată          

770 1.20 20 Element          

780 1.20.1 Finanțare totală          

790 1.20.2 Depozite retail          

800 1.20.3 Depozite interbancare 
negarantate           

5.3.2016 
L 60/33 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



Reînnoirea finanțării  

Overnight > 1 zi ≤ 7 zile > 7 zile ≤ 14 zile 

La 
scadență 

Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net 

Rând ID Ziua Element 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 

810 1.21 21 Finanțare totală             

820 1.21.1 Depozite retail             

830 1.21.2 Depozite interbancare 
negarantate             

840 1.21.3 Finanțare garantată             

850 1.22 22 Finanțare totală             

860 1.22.1 Depozite retail             

870 1.22.2 Depozite interbancare 
negarantate             

880 1.22.3 Finanțare garantată             

890 1.23 23 Element             

900 1.23.1 Finanțare totală             

910 1.23.2 Depozite retail             

920 1.23.3 Depozite interbancare 
negarantate              

5.3.2016 
L 60/34 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



Reînnoirea finanțării  

> 14 zile ≤ 1 lună > 1 lună ≤ 3 luni > 3 luni ≤ 6 luni 

La 
scadență 

Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net 

Rând ID Ziua Element 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

810 1.21 21 Finanțare totală             

820 1.21.1 Depozite retail             

830 1.21.2 Depozite interbancare 
negarantate             

840 1.21.3 Finanțare garantată             

850 1.22 22 Finanțare totală             

860 1.22.1 Depozite retail             

870 1.22.2 Depozite interbancare 
negarantate             

880 1.22.3 Finanțare garantată             

890 1.23 23 Element             

900 1.23.1 Finanțare totală             

910 1.23.2 Depozite retail             

920 1.23.3 Depozite interbancare 
negarantate              

5.3.2016 
L 60/35 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



Reînnoirea finanțării  

> 6 luni Total 
fluxuri de 
numerar 

nete 

Termen mediu (zile) 

La scadență Reînnoire Noi fonduri Net 
Termen 

fonduri la 
scadență 

Termen 
fonduri 

reînnoite 

Termen noi 
fonduri 

Profil de 
finanțare 

totală 

Rând ID Ziua Element 250 260 270 280 290 300 310 320 330 

810 1.21 21 Finanțare totală          

820 1.21.1 Depozite retail          

830 1.21.2 Depozite interbancare 
negarantate          

840 1.21.3 Finanțare garantată          

850 1.22 22 Finanțare totală          

860 1.22.1 Depozite retail          

870 1.22.2 Depozite interbancare 
negarantate          

880 1.22.3 Finanțare garantată          

890 1.23 23 Element          

900 1.23.1 Finanțare totală          

910 1.23.2 Depozite retail          

920 1.23.3 Depozite interbancare 
negarantate           

5.3.2016 
L 60/36 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



Reînnoirea finanțării  

Overnight > 1 zi ≤ 7 zile > 7 zile ≤ 14 zile 

La 
scadență 

Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net 

Rând ID Ziua Element 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 

930 1.24 24 Finanțare totală             

940 1.24.1 Depozite retail             

950 1.24.2 Depozite interbancare 
negarantate             

960 1.24.3 Finanțare garantată             

970 1.25 25 Finanțare totală             

980 1.25.1 Depozite retail             

990 1.25.2 Depozite interbancare 
negarantate             

1000 1.25.3 Finanțare garantată             

1010 1.26 26 Element             

1020 1.26.1 Finanțare totală             

1030 1.26.2 Depozite retail             

1040 1.26.3 Depozite interbancare 
negarantate              

5.3.2016 
L 60/37 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



Reînnoirea finanțării  

> 14 zile ≤ 1 lună > 1 lună ≤ 3 luni > 3 luni ≤ 6 luni 

La 
scadență 

Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net 

Rând ID Ziua Element 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

930 1.24 24 Finanțare totală             

940 1.24.1 Depozite retail             

950 1.24.2 Depozite interbancare 
negarantate             

960 1.24.3 Finanțare garantată             

970 1.25 25 Finanțare totală             

980 1.25.1 Depozite retail             

990 1.25.2 Depozite interbancare 
negarantate             

1000 1.25.3 Finanțare garantată             

1010 1.26 26 Element             

1020 1.26.1 Finanțare totală             

1030 1.26.2 Depozite retail             

1040 1.26.3 Depozite interbancare 
negarantate              

5.3.2016 
L 60/38 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



Reînnoirea finanțării  

> 6 luni Total 
fluxuri de 
numerar 

nete 

Termen mediu (zile) 

La scadență Reînnoire Noi fonduri Net 
Termen 

fonduri la 
scadență 

Termen 
fonduri 

reînnoite 

Termen noi 
fonduri 

Profil de 
finanțare 

totală 

Rând ID Ziua Element 250 260 270 280 290 300 310 320 330 

930 1.24 24 Finanțare totală          

940 1.24.1 Depozite retail          

950 1.24.2 Depozite interbancare 
negarantate          

960 1.24.3 Finanțare garantată          

970 1.25 25 Finanțare totală          

980 1.25.1 Depozite retail          

990 1.25.2 Depozite interbancare 
negarantate          

1000 1.25.3 Finanțare garantată          

1010 1.26 26 Element          

1020 1.26.1 Finanțare totală          

1030 1.26.2 Depozite retail          

1040 1.26.3 Depozite interbancare 
negarantate           

5.3.2016 
L 60/39 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



Reînnoirea finanțării  

Overnight > 1 zi ≤ 7 zile > 7 zile ≤ 14 zile 

La 
scadență 

Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net 

Rând ID Ziua Element 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 

1050 1.27 27 Finanțare totală             

1060 1.27.1 Depozite retail             

1070 1.27.2 Depozite interbancare 
negarantate             

1080 1.27.3 Finanțare garantată             

1090 1.28 28 Finanțare totală             

1100 1.28.1 Depozite retail             

1110 1.28.2 Depozite interbancare 
negarantate             

1120 1.28.3 Finanțare garantată             

1130 1.29 29 Element             

1140 1.29.1 Finanțare totală             

1150 1.29.2 Depozite retail             

1160 1.29.3 Depozite interbancare 
negarantate              

5.3.2016 
L 60/40 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



Reînnoirea finanțării  

> 14 zile ≤ 1 lună > 1 lună ≤ 3 luni > 3 luni ≤ 6 luni 

La 
scadență 

Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net 

Rând ID Ziua Element 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

1050 1.27 27 Finanțare totală             

1060 1.27.1 Depozite retail             

1070 1.27.2 Depozite interbancare 
negarantate             

1080 1.27.3 Finanțare garantată             

1090 1.28 28 Finanțare totală             

1100 1.28.1 Depozite retail             

1110 1.28.2 Depozite interbancare 
negarantate             

1120 1.28.3 Finanțare garantată             

1130 1.29 29 Element             

1140 1.29.1 Finanțare totală             

1150 1.29.2 Depozite retail             

1160 1.29.3 Depozite interbancare 
negarantate              

5.3.2016 
L 60/41 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



Reînnoirea finanțării  

> 6 luni Total 
fluxuri de 
numerar 

nete 

Termen mediu (zile) 

La scadență Reînnoire Noi fonduri Net 
Termen 

fonduri la 
scadență 

Termen 
fonduri 

reînnoite 

Termen noi 
fonduri 

Profil de 
finanțare 

totală 

Rând ID Ziua Element 250 260 270 280 290 300 310 320 330 

1050 1.27 27 Finanțare totală          

1060 1.27.1 Depozite retail          

1070 1.27.2 Depozite interbancare 
negarantate          

1080 1.27.3 Finanțare garantată          

1090 1.28 28 Finanțare totală          

1100 1.28.1 Depozite retail          

1110 1.28.2 Depozite interbancare 
negarantate          

1120 1.28.3 Finanțare garantată          

1130 1.29 29 Element          

1140 1.29.1 Finanțare totală          

1150 1.29.2 Depozite retail          

1160 1.29.3 Depozite interbancare 
negarantate           

5.3.2016 
L 60/42 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



Reînnoirea finanțării  

Overnight > 1 zi ≤ 7 zile > 7 zile ≤ 14 zile 

La 
scadență 

Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net 

Rând ID Ziua Element 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 

1170 1.30 30 Finanțare totală             

1180 1.30.1 Depozite retail             

1190 1.30.2 Depozite interbancare 
negarantate             

1200 1.30.3 Finanțare garantată             

1210 1.31 31 Finanțare totală             

1220 1.31.1 Depozite retail             

1230 1.31.2 Depozite interbancare 
negarantate             

1240 1.31.3 Finanțare garantată              

5.3.2016 
L 60/43 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



Reînnoirea finanțării  

> 14 zile ≤ 1 lună > 1 lună ≤ 3 luni > 3 luni ≤ 6 luni 

La 
scadență 

Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net La 

scadență 
Reîn
noire 

Noi 
fonduri Net 

Rând ID Ziua Element 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

1170 1.30 30 Finanțare totală             

1180 1.30.1 Depozite retail             

1190 1.30.2 Depozite interbancare 
negarantate             

1200 1.30.3 Finanțare garantată             

1210 1.31 31 Finanțare totală             

1220 1.31.1 Depozite retail             

1230 1.31.2 Depozite interbancare 
negarantate             

1240 1.31.3 Finanțare garantată              

5.3.2016 
L 60/44 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



Reînnoirea finanțării  

> 6 luni Total 
fluxuri de 
numerar 

nete 

Termen mediu (zile) 

La scadență Reînnoire Noi fonduri Net 
Termen 

fonduri la 
scadență 

Termen 
fonduri 

reînnoite 

Termen noi 
fonduri 

Profil de 
finanțare 

totală 

Rând ID Ziua Element 250 260 270 280 290 300 310 320 330 

1170 1.30 30 Finanțare totală          

1180 1.30.1 Depozite retail          

1190 1.30.2 Depozite interbancare 
negarantate          

1200 1.30.3 Finanțare garantată          

1210 1.31 31 Finanțare totală          

1220 1.31.1 Depozite retail          

1230 1.31.2 Depozite interbancare 
negarantate          

1240 1.31.3 Finanțare garantată             

5.3.2016 
L 60/45 
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ANEXA XIX 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI PRIVIND INSTRUMENTELE DE MONITORIZARE 
SUPLIMENTARE DIN ANEXA XVIII 

1.  Instrumente de monitorizare suplimentare 

1.1.  Observații generale 

1.  Formularele de sinteză cuprinse în anexa XVIII au scopul de a monitoriza riscul de lichiditate al unei instituții 
care nu face obiectul rapoartelor privind necesarul de lichiditate și finanțarea stabilă. 

1.2.  Concentrarea finanțării în funcție de contraparte (C 67.00) 

1.  Formularul vizează colectarea de informații despre concentrarea finanțării instituțiilor raportoare în funcție de 
contraparte. 

2.  În scopul completării formularului: 

(a)  Instituțiile raportează cele mai mari zece contrapărți sau un grup de clienți aflați în legătură, în conformitate 
cu articolul 4 alineatul (1) punctul 39 din Regulamentul 575/2013 [CRR], în cazul cărora finanțarea 
obținută de la fiecare contraparte depășește un prag de 1 % din totalul datoriilor de la subpozițiile din 
secțiunea 1 a formularului. Astfel, contrapartea raportată la poziția 1.01 este cea care furnizează cea mai 
mare finanțare situată peste pragul de 1 % la data raportării; poziția 1.02 indică acea contraparte care 
furnizează a doua cea mai mare finanțare situată peste pragul de 1 %; și așa mai departe. 

(b)  Instituțiile raportează totalul tuturor celorlalte datorii în secțiunea 2. 

(c)  Totalurile din secțiunea 1 și secțiunea 2 trebuie să fie egale cu datoriile totale ale instituției din bilanțul său 
contabil raportat în conformitate cu cadrul de raportare financiară (FINREP). 

3.  Pentru fiecare contraparte, instituțiile înregistrează următoarele elemente: 

(a)  denumirea contrapărții; 

(b)  codul LEI; 

(c)  sectorul contrapărții; 

(d)  reședința contrapărții; 

(e)  tipul produsului; 

(f)  suma primită; 

(g)  scadența inițială medie ponderată și 

(h)  scadența reziduală medie ponderată. 

Aceste elemente sunt explicate în detaliu în tabelul de mai jos. 

4.  În cazul în care finanțarea este obținută prin mai multe tipuri de produse, tipul de produs raportat este cel prin 
care s-a obținut cea mai mare parte a finanțării. Se raportează autorității competente informații separate, prin 
care se explică defalcarea finanțării primite pentru primele 5 produse, în funcție de tipul de produs. 

5.  Identificarea deținătorului de titluri de valoare subiacent poate avea loc pe baza îndeplinirii obligației de 
diligență. În cazul în care o instituție deține informații referitoare la deținătorul unor titluri de valoare (adică este 
bancă custode), aceasta ar trebui să ia în considerare respectiva valoare în vederea raportării concentrării contra
părților. În cazul în care nu există informații disponibile cu privire la deținătorul de titluri de valoare, valoarea 
corespunzătoare nu trebuie să fie raportată.   
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6.  Instrucțiuni privind anumite coloane: 

Coloană Referințe juridice și instrucțiuni 

010 Denumirea contrapărții 
Denumirea fiecărei contrapărți de la care s-a obținut finanțare de peste 1 % din totalul datoriilor 
se înregistrează în coloana 010, în ordine descrescătoare, adică în ordinea valorii finanțării obți
nute. 

Denumirea contrapărții înregistrată este denumirea de persoană juridică a societății de la care pro
vine finanțarea, inclusiv orice referință privind tipul de societate, precum SA (Société anonyme în 
Franța), Plc. (public limited company în Regatul Unit) sau AG (Aktiengesellschaft în Germania). 

020 Codul LEI 
Codul de identificare a entității juridice corespunzător contrapărții. 

030 Sectorul contrapărții 
Se alocă un sector fiecărei contrapărți pe baza claselor din sectorul economic din cadrul FINREP: 

(i) bănci centrale; (ii) administrații publice; (iii) instituții de credit; (iv) alte societăți financiare; 
(v) societăți nefinanciare; (vi) gospodării. 

Pentru grupurile de clienți aflați în legătură nu se raportează niciun sector. 

040 Reședința contrapărții 
Se utilizează codul ISO 3166-1-alfa-2 al țării de înregistrare a contrapărții (inclusiv pseudocodu
rile ISO în cazul organizațiilor internaționale, disponibile în ultima ediție a «Vademecumului pri
vind balanța de plăți» publicat de Eurostat). 

În cazul grupurilor de clienți aflați în legătură nu se raportează nicio țară. 

050 Tipul de produs 
Contrapărților raportate în coloana 010 trebuie să li se atribuie un tip de produs, care corespunde 
produsului emis prin care s-a primit finanțarea (sau prin care s-a primit cea mai mare parte a fi
nanțării, în cazul tipurilor de produse mixte), folosind codurile următoare indicate cu caractere al
dine: 

UWF (finanțare interbancară negarantată obținută de la clienți financiari, inclusiv fonduri inter
bancare) 

UWNF (finanțare interbancară negarantată obținută de la clienți nefinanciari) 

REPO [finanțare obținută din acordurile repo, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 82 din CRR] 

CB [finanțare obținută din emisiunea de obligațiuni garantate, astfel cum sunt definite la artico
lul 129 alineatul (4) sau (5) din CRR ori la articolul 52 alineatul (4) din Directiva 2009/65/CE] 

ABS (finanțare obținută din emisiunea de titluri garantate cu active, inclusiv emisiunea de titluri 
pe termen scurt garantate cu active) 

IGCP (finanțare obținută de la contrapărți din același grup) 

060 Suma primită 
Cuantumul total al finanțării primite de la contrapărțile raportate în coloana 010 se înregistrează 
în coloana 060. 

070 Scadența inițială medie ponderată 
Pentru cuantumul finanțării primite raportat în coloana 060, primit de la contrapartea raportată 
în coloana 010, se înregistrează în coloana 070 o scadență inițială medie ponderată (în zile) pen
tru respectiva finanțare. 

Scadența inițială medie ponderată este scadența inițială medie (în zile) a finanțării primite de la 
contrapartea respectivă, calculată pe baza ponderii diverselor cuantumuri ale finanțărilor primite 
în raport cu finanțarea totală primită.  
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Coloană Referințe juridice și instrucțiuni 

De exemplu: 

1.  1 miliard EUR primit de la contrapartea A cu o scadență inițială de 180 de zile. 

2.  0,5 miliarde EUR primite de la contrapartea A cu o scadență inițială de 360 de zile. 

Scadența inițială medie ponderată = (1 miliard EUR/1,5 miliarde EUR) * 180 de zile + (0,5 mi
liarde EUR/1,5 miliarde EUR) * 360 de zile 

Scadența inițială medie ponderată = 240 de zile 

080 Scadența reziduală medie ponderată 
Pentru cuantumul finanțării primite raportat în coloana 060, primit de la contrapartea raportată 
în coloana 010, se înregistrează în coloana 080 o scadență reziduală medie ponderată (în zile) 
pentru respectiva finanțare. 

Scadența reziduală medie ponderată este scadența medie (în zile) rămasă a finanțării primite de la 
contrapartea respectivă, calculată pe baza ponderii diverselor cuantumuri ale finanțărilor primite 
în raport cu finanțarea totală primită. 

De exemplu: 

1.  1 miliard EUR primit de la contrapartea A cu o scadență reziduală rămasă de 60 de zile. 

2.  0,5 miliarde EUR primite de la contrapartea A cu o scadență reziduală rămasă de 180 de zile. 

Scadența reziduală medie ponderată = (1 miliard EUR/1,5 miliarde EUR) * 60 de zile + (0,5 mi
liarde EUR/1,5 miliarde EUR) * 180 de zile 

Scadența reziduală medie ponderată = 100 de zile  

1.3.  Concentrarea finanțării în funcție de tipul de produs (C 68.00) 

1.  Acest formular vizează colectarea de informații despre concentrarea finanțării în funcție de tipul de produs a 
instituțiilor raportoare, defalcată pe următoarele tipuri de finanțare:  

1. finanțare pentru sectorul retail; 

(a)  depozite la vedere; 

(b)  depozite la termen cu o scadență mai mică sau egală cu 30 de zile; 

(c)  depozite la termen cu o scadență mai mare de 30 de zile; 

(i)  cu o penalitate pentru retragere anticipată care este semnificativ mai mare decât pierderea dobânzii; 

(ii)  fără o penalitate pentru retragere anticipată care este semnificativ mai mare decât pierderea dobânzii; 

(d)  conturi de economii; 

(i)  cu o perioadă de preaviz pentru retrageri mai mare de 30 de zile; 

(ii)  fără o perioadă de preaviz pentru retrageri mai mare de 30 de zile;  

2. finanțare interbancară; 

(a)  finanțare interbancară negarantată; 

(i)  din care clienți financiari 

(ii)  din care clienți nefinanciari 

(iii)  din care entități din același grup 
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(b)  finanțare interbancară garantată; 

(i)  din care acorduri repo 

(ii)  din care emisiuni de obligațiuni garantate 

(iii)  din care emisiuni de titluri garantate cu active 

(iv)  din care entități din același grup 

2.  Pentru a completa formularul, instituțiile raportează cuantumul total al finanțării primite prin intermediul 
fiecărei categorii de produs care depășește un prag de 1 % din totalul datoriilor. 

3.  Pentru fiecare tip de produs, instituțiile înregistrează următoarele elemente: 

(a)  suma totală primită; 

(b)  suma acoperită de o schemă de garantare a depozitelor în conformitate cu Directiva 94/19/CE sau de o 
schemă echivalentă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță; 

(c)  suma care nu este acoperită de o schemă de garantare a depozitelor în conformitate cu Directiva 94/19/CE 
sau de o schemă echivalentă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță; 

(d)  scadența inițială medie ponderată și 

(e)  scadența reziduală medie ponderată. 

Aceste elemente sunt explicate în detaliu în tabelul de mai jos. 

4.  În scopul stabilirii tipurilor de produs în cazul cărora finanțarea obținută prin acestea este mai mare decât 
pragul de 1 % din totalul datoriilor, moneda este irelevantă. 

5.  Instrucțiuni privind anumite coloane: 

Coloană Referințe juridice și instrucțiuni 

010 Suma totală primită 
Cuantumul total al finanțării primite pentru fiecare dintre categoriile de produse enumerate în co
loana «Denumirea produsului» se raportează în coloana 010 a formularului într-o monedă de ra
portare mixtă. 

020 Suma acoperită de o schemă de garantare a depozitelor în conformitate cu Directiva 
94/19/CE sau de o schemă echivalentă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță 
Din cuantumul total al finanțării primite pentru fiecare dintre categoriile de produse enumerate în 
coloana 010, raportat în coloana «Denumirea produsului», suma care este acoperită de o schemă 
de garantare a depozitelor în conformitate cu Directiva 94/19/CE sau de o schemă echivalentă de 
garantare a depozitelor dintr-o țară terță. 

Notă: sumele raportate în coloana 020 și coloana 030, pentru fiecare dintre categoriile de produse 
enumerate în coloana «Denumirea produsului», trebuie să fie egale cu suma totală primită rapor
tată în coloana 010. 

030 Suma care nu este acoperită de o schemă de garantare a depozitelor în conformitate cu Di
rectiva 94/19/CE sau de o schemă echivalentă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță 
Din cuantumul total, raportat în coloana «Denumirea produsului», al finanțării primite pentru fie
care dintre categoriile de produse enumerate în coloana 010, suma care nu este acoperită de o 
schemă de garantare a depozitelor în conformitate cu Directiva 94/19/CE sau de o schemă echiva
lentă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță. 

Notă: sumele raportate în coloana 020 și coloana 030, pentru fiecare dintre categoriile de produse 
enumerate în coloana «Denumirea produsului», trebuie să fie egale cu suma totală primită rapor
tată în coloana 010. 
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Coloană Referințe juridice și instrucțiuni 

040 Scadența inițială medie ponderată 
Pentru cuantumul finanțării raportat în coloana 010, finanțare primită prin categoriile de produse 
enumerate în coloana «Denumirea produsului», se înregistrează în coloana 040 o scadență inițială 
medie ponderată (în zile) pentru respectiva finanțare. 

Scadența inițială medie ponderată este raportul dintre scadența inițială medie (în zile) a finanțării 
primite de la fiecare contraparte ca urmare a emiterii unui anumit produs și finanțarea totală pri
mită prin emisiunea produsului respectiv. 

De exemplu: 

1.  1 miliard EUR primit de la contrapartea A ca urmare a emisiunii produsului X cu o scadență 
inițială de 180 de zile. 

2. 0,5 miliarde EUR primite de la contrapartea B ca urmare a emisiunii produsului X cu o sca
dență inițială de 360 de zile. 

Scadența inițială medie ponderată = (1 miliard EUR/1,5 miliarde EUR) * 180 de zile + (0,5 mi
liarde EUR/1,5 miliarde EUR) * 360 de zile 

Scadența inițială medie ponderată = 240 de zile 

050 Scadența reziduală medie ponderată 
Pentru cuantumul finanțării raportate în coloana 010, finanțare primită prin categoriile de pro
duse enumerate în coloana «Denumirea produsului», se înregistrează în coloana 050 o scadență 
reziduală medie ponderată (în zile) pentru respectiva finanțare. 

Scadența reziduală medie ponderată este raportul dintre scadența medie (în zile) rămasă în ceea ce 
privește finanțarea primită de la fiecare contraparte, ca urmare a emisiunii unui anumit produs, și 
finanțarea totală primită prin emisiunea produsului respectiv. 

De exemplu: 

1.  1 miliard EUR primit de la contrapartea A ca urmare a emisiunii produsului X cu o scadență 
reziduală rămasă de 60 de zile. 

2. 0,5 miliarde EUR primite de la contrapartea B ca urmare a emisiunii produsului X cu o sca
dență reziduală rămasă de 180 de zile. 

Scadența reziduală medie ponderată = (1 miliard EUR/1,5 miliarde EUR) * 60 de zile + (0,5 mi
liarde EUR/1,5 miliarde EUR) * 180 de zile 

Scadența reziduală medie ponderată = 100 de zile  

1.4.  Prețurile pentru diverse durate de finanțare (C 69.00) 

1.  Acest formular vizează colectarea de informații despre volumul mediu tranzacționat și prețurile plătite de 
instituții pentru finanțări cu următoarele scadențe: 

(a)  Overnight (coloanele 010 și 020) 

(b)  1 săptămână (coloanele 030 și 040) 

(c)  1 lună (coloanele 050 și 060) 

(d)  3 luni (coloanele 070 și 080) 

(e)  6 luni (coloanele 090 și 100) 

(f)  1 an (coloanele 110 și 120) 

(g)  2 ani (coloanele 130 și 140) 

(h)  5 ani (coloanele 150 și 160) 

(i)  10 ani (coloanele 170 și 180) 
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2.  Pentru a determina scadența finanțării obținute, instituțiile ignoră perioada dintre data tranzacționării și data 
decontării, de exemplu o datorie de trei luni care se achită într-o perioadă de două săptămâni se raportează la 
scadența de 3 luni (coloanele 070 și 080). 

3.  Marja indicată în coloana din partea stângă a fiecărei tranșe de timp este una dintre următoarele:  

1. marja de plătit de societate pentru datorii de cel mult un an, inclusiv, în cazul în care ar fi făcut obiectul unui 
swap la valoarea de referință a dobânzii overnight pentru moneda corespunzătoare până cel târziu la 
încheierea activității în ziua tranzacției;  

2. marja de plătit de firmă la emisiunea aferentă unor datorii de peste un an, în cazul în care ar fi făcut obiectul 
unui swap la valoarea de referință a dobânzii overnight pentru moneda corespunzătoare, și anume EURIBOR 
la trei luni pentru EUR sau LIBOR la trei luni pentru GBP și USD, până cel târziu la încheierea activității în 
ziua tranzacției. 

4.  Marja se raportează în puncte de bază (bp) și se calculează pe baza unei medii ponderate. De exemplu:  

1. o finanțare de 1 miliard EUR primită sau oferită de contrapartea A cu o marjă de 200 bp peste rata 
EURIBOR curentă;  

2. o finanțare de 0,5 miliarde EUR primită sau oferită de contrapartea B cu o marjă de 150 bp peste rata 
EURIBOR curentă; 

marja medie ponderată = (1 miliard EUR/1,5 miliarde EUR) * 200 bp + (0,5 miliarde EUR/1,5 miliarde EUR) 
* 150 bp; 

marja medie ponderată = 183 bp. 

5.  În scopul calculării marjei medii de plătit, instituțiile calculează costul total în moneda de emisiune ignorând 
orice operațiuni de swap valutar, dar incluzând orice prime sau reduceri și taxele de plătit sau de încasat, pe 
baza duratei oricărui swap pe rata dobânzii teoretic sau real care corespunde duratei datoriei. Marja înseamnă 
rata aferentă datoriei minus rata de swap. 

6.  Valoarea netă a finanțării obținute pentru categoriile de finanțare enumerate în coloana «Element» se raportează 
în coloana «Volum» corespunzătoare tranșei de timp aplicabile. De exemplu, pentru finanțarea de la punctul 4 
de mai sus, aceasta ar fi 1 500 000 EUR. 

7.  Dacă nu există nimic de raportat, marjele se lasă necompletate. 

8.  Instrucțiuni privind anumite rânduri: 

Rând Referințe juridice și instrucțiuni 

010 1 Finanțare totală 
Volumul total și marja medie ponderată ale întregii finanțări obținute pentru următoarele durate: 

(a)  Overnight (coloanele 010 și 020) 

(b)  1 săptămână (coloanele 030 și 040) 

(c)  1 lună (coloanele 050 și 060) 

(d)  3 luni (coloanele 070 și 080) 

(e)  6 luni (coloanele 090 și 100) 

(f)  1 an (coloanele 110 și 120) 

(g)  2 ani (coloanele 130 și 140) 

(h)  5 ani (coloanele 150 și 160) 

(i)  10 ani (coloanele 170 și 180) 

020 1.1 din care: Depozite retail 
Din totalul finanțării raportate la poziția 1, volumul total și marja medie ponderată ale depozite
lor retail obținute. 
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Rând Referințe juridice și instrucțiuni 

030 1.2 din care: Depozite interbancare negarantate 
Din totalul finanțării de la poziția 1, volumul total și marja medie ponderată ale depozitelor inter
bancare negarantate. 

040 1.3 din care: Finanțare garantată 
Din totalul finanțării raportate la poziția 1, volumul total și marja medie ponderată ale finanțării 
garantate obținute. 

050 1.4 din care: Titluri de valoare privilegiate negarantate 
Din totalul finanțării raportate la poziția 1, volumul total și marja medie ponderată ale titlurilor 
negarantate prioritare obținute. 

060 1.5 din care: Obligațiuni garantate 
Din totalul finanțării raportate la poziția 1, volumul total și marja medie ponderată ale tuturor 
emisiunilor de obligațiuni garantate care grevează activele proprii ale instituțiilor. 

070 1.6 din care: Titluri de valoare garantate cu active, inclusiv ABCP 
Din totalul finanțării raportate la poziția 1, volumul total și marja medie ponderată ale titlurilor 
de valoare garantate cu active, inclusiv emisiunile de titluri pe termen scurt garantate cu active.  

1.5.  Reînnoirea finanțării (C 70.00) 

1.  Acest formular vizează colectarea de informații despre volumul de fonduri scadente și de fonduri noi obținute, 
adică despre volumul zilnic de «reînnoire a finanțării» pentru o perioadă de o lună. 

2.  Instituțiile raportează finanțarea care ajunge la scadență în următoarele tranșe de timp: 

(a)  Overnight (coloanele 010-040) 

(b)  Între 1 zi și 7 zile (coloanele 050-080) 

(c)  Între 7 zile și 14 zile (coloanele 090-120) 

(d)  Între 14 zile și 1 lună (coloanele 130-160) 

(e)  Între 1 lună și 3 luni (coloanele 170-200) 

(f)  Între 3 luni și 6 luni (coloanele 210-240) 

(g)  Cu o scadență mai mare de 6 luni (coloanele 250-280) 

3.  Pentru fiecare tranșă de timp prezentată la punctul 2 de mai sus, cuantumul fondurilor scadente se raportează în 
coloana din stânga, fondurile reînnoite se raportează în coloana «Reînnoire», noile fonduri obținute se 
raportează în coloana «Fonduri noi», iar diferența netă (fonduri noi + fonduri reînnoite – fonduri ajunse la 
scadență) se raportează în coloana din dreapta. 

4.  Totalul fluxurilor de numerar nete se raportează în coloana 290 și este egal cu suma valorilor din toate 
coloanele «Net» (adică 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280). 

5.  Perioada medie a finanțării (în zile) pentru fondurile la termen ajunse la scadență se raportează în coloana 300. 
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6.  Perioada medie a finanțării (în zile) pentru fondurile reînnoite se raportează în coloana 310. 

7.  Perioada medie a finanțării (în zile) pentru fondurile la termen noi se raportează în coloana 320. 

8.  Perioada medie a finanțării (în zile) pentru profilul de finanțare totală se raportează în coloana 330. 

9.  Instrucțiuni privind anumite rânduri: 

Coloană Referințe juridice și instrucțiuni 

de la 010 
la 040 

Overnight 
Cuantumul total al finanțării care ajunge zilnic la scadență se raportează în coloana 010 la pozi
țiile 1.1-1.31. În cazul lunilor cu mai puțin de 31 de zile, pozițiile nerelevante se lasă necomple
tate. 

Cuantumul total al finanțării reînnoite zilnic se raportează în coloana 020 la pozițiile 1.1-1.31. 

Cuantumul total al fondurilor noi obținute zilnic se raportează în coloana 030 la pozițiile 1.1-1.31. 

Diferența netă dintre finanțarea ajunsă la scadență zilnic și noua finanțare acordată zilnic se rapor
tează în coloana 040 la pozițiile 1.1-1.31. 

de la 050 
la 080 

> 1 zi ≤ 7 zile 
Cuantumul total al finanțării care ajunge la scadență în intervalul de timp cuprins între o zi și o 
săptămână se raportează în coloana 050 la pozițiile 1.1-1.31. În cazul lunilor cu mai puțin de 
31 de zile, pozițiile nerelevante se lasă necompletate. 

Cuantumul total al finanțării reînnoite zilnic se raportează în coloana 060 la pozițiile 1.1-1.31. 

Cuantumul total al finanțării noi obținute pentru o perioadă de timp de la o zi la o săptămână se 
raportează în coloana 70 la pozițiile 1.1-1.31. 

Diferența netă dintre finanțarea ajunsă la scadență și noua finanțare obținută se raportează în co
loana 080 la pozițiile 1.1-1.31. 

de la 090 
la 120 

> 7 zile ≤ 14 zile 
Cuantumul total al finanțării care ajunge la scadență în intervalul de timp cuprins între o săptă
mână și două săptămâni se raportează în coloana 090 la pozițiile 1.1-1.31. În cazul lunilor cu 
mai puțin de 31 de zile, pozițiile nerelevante se lasă necompletate. 

Cuantumul total al finanțării reînnoite zilnic se raportează în coloana 100 la pozițiile 1.1-1.31. 

Cuantumul total al finanțării noi obținute pentru o perioadă de timp de la o săptămână la două 
săptămâni se raportează în coloana 110 la pozițiile 1.1-1.31. 

Diferența netă dintre finanțarea ajunsă la scadență și noua finanțare obținută se raportează în co
loana 120 la pozițiile 1.1-1.31. 

de la 130 
la 160 

> 14 zile ≤ 1 lună 
Cuantumul total al finanțării care ajunge la scadență în intervalul de timp cuprins între două săp
tămâni și o lună se raportează în coloana 130 la pozițiile 1.1-1.31. În cazul lunilor cu mai puțin 
de 31 de zile, pozițiile nerelevante se lasă necompletate. 

Cuantumul total al finanțării reînnoite zilnic se raportează în coloana 140 la pozițiile 1.1-1.31. 

Cuantumul total al finanțării noi obținute pentru o perioadă de timp de la două săptămâni la o 
lună se raportează în coloana 150 la pozițiile 1.1-1.31. 

Diferența netă dintre finanțarea ajunsă la scadență și noua finanțare obținută se raportează în co
loana 160 la pozițiile 1.1-1.31. 
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de la 170 
la 200 

> 1 lună ≤ 3 luni 
Cuantumul total al finanțării care ajunge la scadență în intervalul de timp cuprins între o lună și 
trei luni se raportează în coloana 170 la pozițiile 1.1-1.31. În cazul lunilor cu mai puțin de 31 de 
zile, pozițiile nerelevante se lasă necompletate. 

Cuantumul total al finanțării reînnoite zilnic se raportează în coloana 180 la pozițiile 1.1-1.31. 

Cuantumul total al finanțării noi obținute pentru o perioadă de timp de la o lună la trei luni se ra
portează în coloana 190 la pozițiile 1.1-1.31. 

Diferența netă dintre finanțarea ajunsă la scadență și noua finanțare obținută se raportează în co
loana 200 la pozițiile 1.1-1.31. 

de la 210 
la 240 

> 3 luni ≤ 6 luni 
Cuantumul total al finanțării care ajunge la scadență în intervalul de timp cuprins între trei luni și 
șase luni se raportează în coloana 210 la pozițiile 1.1-1.31. În cazul lunilor cu mai puțin de 
31 de zile, pozițiile nerelevante se lasă necompletate. 

Cuantumul total al finanțării reînnoite zilnic se raportează în coloana 220 la pozițiile 1.1-1.31. 

Cuantumul total al finanțării noi obținute pentru o perioadă de timp de la trei luni la șase luni se 
raportează în coloana 230 la pozițiile 1.1-1.31. 

Diferența netă dintre finanțarea ajunsă la scadență și noua finanțare obținută se raportează în co
loana 240 la pozițiile 1.1-1.31. 

de la 250 
la 280 

> 6 luni 
Cuantumul total al finanțării care ajunge la scadență după mai mult de 6 luni se raportează în co
loana 250 la pozițiile 1.1-1.31. În cazul lunilor cu mai puțin de 31 de zile, pozițiile nerelevante 
se lasă necompletate. 

Cuantumul total al finanțării reînnoite zilnic se raportează în coloana 260 la pozițiile 1.1-1.31. 

Cuantumul total al finanțării noi obținute pentru o perioadă de timp de peste șase luni se rapor
tează în coloana 270 la pozițiile 1.1-1.31. 

Diferența netă dintre finanțarea ajunsă la scadență și noua finanțare obținută se raportează în co
loana 280 la pozițiile 1.1-1.31. 

290 Fluxurile de numerar totale nete 
Fluxurile de numerar totale nete, egale cu suma tuturor coloanelor «Net» (adică 
040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280), se raportează în coloana 290. 

de la 300 
la 330 

Termen mediu (zile) 
Termenul mediu ponderat (în zile) al tuturor fondurilor ajunse la scadență se raportează în co
loana 300. Termenul mediu ponderat (în zile) al tuturor fondurilor reînnoite se raportează în co
loana 310, termenul mediu ponderat (în zile) al tuturor noilor fonduri se raportează în co
loana 320, iar termenul mediu ponderat (în zile) pentru profilul de finanțare totală se raportează 
în coloana 330.    
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ANEXA XX 

INDICATORI SUPLIMENTARI DE MONITORIZARE A LICHIDITĂȚII CONFORM ARTICOLULUI 415 ALINEATUL (3) LITERA (b) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013 

FORMULARE PRIVIND ISML 

Numărul 
formularului 

Codul 
formularului Denumirea formularului/grupului de formulare   

FORMULARE PRIVIND CONCENTRAREA CAPACITĂȚII DE COMPENSARE 

71 C 71.00 CONCENTRAREA CAPACITĂȚII DE COMPENSARE ÎN FUNCȚIE DE EMITENT/CONTRAPARTE  

C 71.00 – CONCENTRAREA CAPACITĂȚII DE COMPENSARE ÎN FUNCȚIE DE EMITENT/CONTRAPARTE  

axa z Total și monede semnificative   

Concentrarea capacității de compensare în funcție de emitent/contraparte  

Denumirea 
emitentului 

/ contra
părții 

Codul LEI 

Sectorul 
emitentului 

/ contra
părții 

Reședința 
emitentului/ 
contrapărții 

Tipul de 
produs Moneda 

Nivelul de 
calitate a 
creditului 

Valoarea de 
piață / 

nominală 

Valoarea 
garanțiilor 
eligibile la 

banca 
centrală 

Rând ID 010 020 030 040 050 060 070 080 090 

010 1. PRIMII ZECE EMITENȚI/PRIMELE ZECE 
CONTRAPĂRȚI          

020 1,01          

030 1,02          

040 1,03          

050 1,04          

060 1,05          

070 1,06          
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Concentrarea capacității de compensare în funcție de emitent/contraparte  

Denumirea 
emitentului 

/ contra
părții 

Codul LEI 

Sectorul 
emitentului 

/ contra
părții 

Reședința 
emitentului/ 
contrapărții 

Tipul de 
produs Moneda 

Nivelul de 
calitate a 
creditului 

Valoarea de 
piață / 

nominală 

Valoarea 
garanțiilor 
eligibile la 

banca 
centrală 

Rând ID 010 020 030 040 050 060 070 080 090 

080 1,07          

090 1,08          

100 1,09          

110 1,10          

120 2. TOATE CELELALTE ELEMENTE UTILIZATE 
DREPT CAPACITATE DE COMPENSARE             
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ANEXA XXI 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI PRIVIND CONCENTRAREA CAPACITĂȚII DE 
COMPENSARE (C 71.00) DIN ANEXA XXII 

Concentrarea capacității de compensare în funcție de emitent/contraparte (JRC) (C 71.00) 

Scopul formularului este colectarea de informații despre concentrarea capacității de compensare a instituției raportoare 
pe cele zece cele mai mari dețineri de active sau de linii de lichidități acordate instituției în acest scop. Capacitatea de 
compensare reprezintă stocul de active negrevate de sarcini sau alte surse de finanțare de care dispune instituția din 
punct de vedere juridic și practic la data de raportare pentru acoperirea potențialelor deficite de finanțare. Se raportează 
numai intrările și ieșirile în baza contractelor existente la data de raportare. 

Coloană Referințe juridice și instrucțiuni 

010 Denumirea emitentului/contrapărții 
În coloana 010, se înregistrează în ordine descendentă denumirea primilor zece emitenți/primelor zece 
contrapărți de active negrevate de sarcini sau linii de lichiditate angajate și neutilizate acordate instituției. 
Emitentul/contrapartea căruia îi corespunde cea mai mare valoare se înregistrează la poziția 1.01, al doi
lea/a doua la poziția 1.02 și așa mai departe. 

Denumirea emitentului/contrapărții înregistrat(e) este denumirea de persoană juridică a societății care a 
emis activele sau a acordat liniile de lichiditate, inclusiv orice mențiune privind tipul de societate, de exem
plu SA (Société anonyme pentru Franța), Pls. (public limited company în Regatul Unit), AG (Aktiengesells
chaft în Germania) etc. 

020 Codul LEI 
Codul de identificare a entității juridice corespunzător contrapărții. 

030 Sectorul emitentului/contrapărții 
Se alocă un sector fiecărei contrapărți pe baza claselor din sectorul economic din cadrul FINREP: 

(i) bănci centrale; (ii) administrații publice; (iii) instituții de credit; (iv) alte societăți financiare; (v) societăți 
nefinanciare; (vi) gospodării. 

Pentru grupurile de clienți aflați în legătură nu se raportează niciun sector. 

040 Reședința emitentului/contrapărții 
Se utilizează codul ISO 3166-1-alfa-2 al țării de înregistrare a contrapărții (inclusiv pseudocodurile ISO în 
cazul organizațiilor internaționale, disponibile în ultima ediție a «Vademecumului privind balanța de plăți» 
publicat de Eurostat). 

În cazul grupurilor de clienți aflați în legătură nu se raportează nicio țară. 

050 Tipul de produs 
Emitenților/contrapartidelor înregistrați (înregistrate) în coloana 010 li se atribuie un tip de produs cores
punzător produsului în care este deținut activul sau în care s-a primit facilitatea stand-by de lichidități, fo
losind următoarele coduri indicate cu caractere aldine: 

SrB (obligațiune de rang superior) 

SubB (obligațiune subordonată) 

CP (titluri pe termen scurt) 

CB (obligațiuni garantate) 

US (valori mobiliare OPCVM, adică instrumente financiare care reprezintă participații într-un organism de 
plasament colectiv în valori mobiliare sau titluri emise de un astfel de organism) 

ABS (titluri de valoare garantate cu active) 

CrCl (creanțe din credite)  
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Eq (instrumente de capital cotate la o bursă recunoscută care nu au fost emise prin emisiune proprie sau 
de o instituție financiară) 

Aur 

LiqL (linie de lichiditate angajată și neutilizată acordată instituției) 

OPT (alt tip de produs) 

060 Moneda 
Emitenților/contrapărților înregistrați (înregistrate) în coloana 010 li se atribuie un cod ISO de monedă în 
coloana 060 care corespunde denominării activului primit sau liniilor de lichiditate angajate și neutilizate 
acordate instituției. Se raportează codul unității monetare format din trei litere conform ISO 4217. 

070 Nivelul de calitate a creditului 
Emitenților/contrapărților înregistrați (înregistrate) în coloana 010 li se atribuie nivelul de calitate a credi
tului adecvat în conformitate cu REGULAMENTUL 575/2013, în concordanță cu elementele raportate în 
benzile de scadență. 

080 Valoarea de piață/nominală 
Valoarea de piață sau valoarea justă a activelor sau, dacă este cazul, valoarea nominală a liniei de lichiditate 
neutilizate acordate instituției. 

090 Valoarea garanțiilor eligibile la banca centrală 
Valoarea garanțiilor reale potrivit normelor băncii centrale privind facilitățile permanente pentru activele 
specifice, în cazul în care acestea sunt utilizate ca garanții reale pentru creditul primit de la banca centrală. 

În cazul activelor denominate într-o monedă inclusă în standardele tehnice de punere în aplicare adoptate 
în temeiul articolului 416 alineatul (5) din Regulamentul 575/2013 ca monedă cu o eligibilitate la banca 
centrală definită într-un mod foarte restrictiv, instituțiile lasă acest câmp necompletat.”   
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REGULAMENTUL (UE) 2016/314 AL COMISIEI 

din 4 martie 2016 

de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind produsele cosmetice 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 
privind produsele cosmetice (1), în special articolul 31 alineatul (1), 

întrucât: 

(1)  Substanța eter monoetilic de dietilen-glicol (DEGEE), cu denumirea INCI Ethoxydiglycol, care este utilizată în 
produsele cosmetice, nu este încă reglementată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1223/2009. 

(2)  DEGEE a făcut obiectul unei evaluări a riscului efectuate de Franța, pe baza căreia această țară a hotărât (2) că 
substanța este sigură pentru consumatori atunci când este folosită într-o concentrație de maximum 1,5 % în toate 
produsele cosmetice, cu excepția produselor pentru igiena orală. Această decizie a fost notificată Comisiei și 
statelor membre, în conformitate cu articolul 12 din Directiva 76/768/CEE a Consiliului (3). Ca urmare, Comisia a 
mandatat Comitetul științific pentru produse destinate consumatorilor (CSPC) să emită un aviz privind siguranța 
fiecăruia dintre eterii de glicol restricționați de decizia Franței. 

(3)  CSPC a adoptat avize științifice privind DEGEE la 19 decembrie 2006 (4) și la 16 decembrie 2008 (5), iar 
Comitetul științific pentru siguranța consumatorilor (CSSC), care i-a succedat în temeiul Deciziei 2008/721/CE a 
Comisiei (6), a adoptat avize științifice privind DEGEE la 21 septembrie 2010 (7) și la 26 februarie 2013 (8). 

(4)  CSSC a concluzionat că utilizarea DEGEE în preparatele oxidante pentru vopsirea părului la o concentrație 
maximă de 7 % g/g, în preparatele neoxidante pentru vopsirea părului la o concentrație maximă de 5 % g/g și în 
alte produse care se îndepărtează prin clătire în concentrație maximă de 10 % g/g nu prezintă niciun risc pentru 
sănătatea consumatorilor. CSSC a concluzionat și că utilizarea DEGEE nu prezintă nici un risc pentru sănătatea 
consumatorilor la o concentrație maximă de 2,6 % g/g în alte produse cosmetice, altele decât sub formă de 
pulverizatoare, și în următoarele produse sub formă de pulverizatoare, parfumuri fine, pulverizatoare pentru păr, 
antisudorifice și deodorante. Cu toate acestea, utilizarea DEGEE în produsele pentru igiena orală și în produsele 
oftalmice nu a fost evaluată de către CSSC și, prin urmare, nu poate fi considerată ca fiind sigură pentru 
consumatori. 

(5)  În lumina avizelor CSSC menționate, Comisia consideră că nereglementarea DEGEE ridică un risc potențial pentru 
sănătatea umană. 

(6)  Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 ar trebui modificat în consecință. 
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(2) Ministère de la Santé et des Solidarités. Décision du 23 novembre 2005 soumettant à des conditions particulières et à des restrictions la 

fabrication, le conditionnement, l'importation, la distribution en gros, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue 
de la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation de produits cosmétiques contenant certains éthers de glycol, 
Journal officiel, no 291 du 15 décembre 2005, http://www.journal-officiel.gouv.fr/frameset.html 

(3) Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice 
(JO L 262, 27.9.1976, p. 169). 

(4) CSPC/1044/06, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_082.pdf 
(5) CSPC/1200/08, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_161.pdf 
(6) Decizia 2008/721/CE a Comisiei din 5 septembrie 2008 de instituire a unei structuri consultative compuse din comitete științifice și 

experți în domeniul siguranței consumatorilor, al sănătății publice și al mediului și de abrogare a Deciziei 2004/210/CE (JO L 241, 
10.9.2008, p. 21). 

(7) CSSC/1316/10, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_039.pdf 
(8) CSSC/1507/13, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_119.pdf 
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(7)  Aplicarea restricției menționate mai sus ar trebui amânată pentru a permite industriei să facă ajustările necesare la 
formulările produselor. Concret, întreprinderilor ar trebui să li se acorde douăsprezece luni pentru a introduce pe 
piață produse conforme și pentru a retrage de pe piață produsele neconforme după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. 

(8)  Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse 
cosmetice, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament. 

Articolul 2 

De la 25 martie 2017, numai produsele cosmetice care respectă dispozițiile prezentului regulament sunt introduse și 
puse la dispoziție pe piața Uniunii. 

Articolul 3 

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

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

Adoptat la Bruxelles, 4 martie 2016. 

Pentru Comisie 

Președintele 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXĂ 

În anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 se adaugă următoarea rubrică: 

Număr 
de refe

rință 

Identificarea substanței Restricții 
Formularea condi
țiilor de utilizare și 
a avertismentelor 

Denumire chimică/ 
DCI 

Denumirea comună 
din glosarul ingre

dientelor 
Număr CAS Număr CE Tipul de produs, părțile corpului 

Concentrația maximă 
în preparatul gata de 

utilizare 
Altele  

a b c d e f g h i 

„x 2-(2-etoxietoxi) 
etanol 
Eter monoetilic 
de dietilen-glicol 
(DEGEE) 

Ethoxydiglycol 111-90-0 203-919-7 (a) produse oxidante pentru vopsi
rea părului 

(a)  7 % literele (a)-(e) 

Nivelul de impuritate al 
etilen-glicolului în Etho
xydiglycol trebuie să fie 
≤ 0,1 %. 

A nu se utiliza în pro
dusele orale și oculare.”  

(b) produse neoxidante pentru vop
sirea părului 

(b)  5 % 

(c)  produse care se îndepărtează 
prin clătire, altele decât produ
sele pentru vopsirea părului 

(c)  10 % 

(d)  alte produse cosmetice, altele 
decât cele sub formă de pulveri
zatoare 

(d)  2,6 % 

(e)  următoarele produse sub formă 
de pulverizatoare: parfumuri 
fine, pulverizatoare pentru păr, 
antisudorifice și deodorante 

(e)  2,6 %   
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/315 AL COMISIEI 

din 4 martie 2016 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive 
împotriva Republicii Populare Democrate Coreene 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 329/2007 al Consiliului din 27 martie 2007 privind măsuri restrictive împotriva 
Republicii Populare Democrate Coreene (1), în special articolul 13 alineatul (1) litera (e), 

întrucât: 

(1)  Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 329/2007 cuprinde lista persoanelor, entităților și organismelor care au fost 
desemnate de Comitetul de sancțiuni sau de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) și 
cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului menționat. 

(2)  Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 329/2007 cuprinde lista persoanelor, entităților și organismelor care nu au fost 
incluse în lista din anexa IV, dar care au fost identificate de către Consiliu și cărora li se aplică înghețarea 
fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului menționat. 

(3)  La 2 martie 2016, CSONU a decis să adauge 16 persoane fizice și 12 entități pe lista persoanelor și a entităților 
care fac obiectul măsurilor restrictive și a actualizat datele de identificare în ceea ce privește o persoană și două 
entități. Prin urmare, anexa IV ar trebui modificată corespunzător. Anexa V ar trebui modificată, de asemenea, 
întrucât șapte din entitățile respective și o persoană figurează pe acea listă. 

(4)  Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare 
imediat, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Regulamentul (CE) nr. 329/2007 se modifică după cum urmează:  

1. Anexa IV se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.  

2. Anexa V se modifică în conformitate cu anexa II 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, 4 martie 2016. 

Pentru Comisie, 

pentru președinte 

Șeful Serviciului Instrumente de Politică Externă  
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ANEXA I 

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 329/2007 se modifică după cum urmează:  

1. La rubrica „Persoane fizice” din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 329/2007 se adaugă următoarele mențiuni: 

(a)  Choe Chun-Sik [alias (a) Choe Chun Sik; (b) Ch'oe Ch'un Sik]. Data nașterii: 12.10.1954. Cetățenie: nord- 
coreeană. Alte informații: Chun-sik a fost directorul celei de a doua Academii de Științe Naturale și șeful 
programului de rachete cu rază lungă de acțiune. Data desemnării: 2.3.2016. 

(b)  Choe Song Il. Pașaport nr.: (a) 472320665 (data expirării: 26.9.2017), (b) 563120356. Cetățenie: nord-coreeană. 
Alte informații: Reprezentant al Tanchon Commercial Bank în Vietnam. Data desemnării: 2.3.2016. 

(c)  Hyon Kwang Il (alias Hyon Gwang Il). Data nașterii: 27.5.1961. Cetățenie: nord-coreeană. Alte informații: Hyon 
Kwang Il este Directorul Departamentului pentru dezvoltare științifică din cadrul National Aerospace 
Development Administration (Administrația Națională pentru Dezvoltare Aerospațială). Data desemnării: 
2.3.2016. 

(d)  Jang Bom Su (alias Jang Pom Su). Data nașterii: 15.4.1957. Cetățenie: nord-coreeană. Alte informații: 
Reprezentant al Tanchon Commercial Bank în Siria. Data desemnării: 2.3.2016. 

(e)  Jang Yong Son. Data nașterii: 20.2.1957. Cetățenie: nord-coreeană. Alte informații: Reprezentant al Korea Mining 
Development Trading Corporation (KOMID) în Iran. Data desemnării: 2.3.2016. 

(f)  Jon Myong Guk (alias Cho'n Myo'ng-kuk). Data nașterii: 18.10.1976. Cetățenie: nord-coreeană. Pașaport 
nr.: 4721202031 (data expirării: 21.2.2017). Alte informații: Reprezentant al Tanchon Commercial Bank în 
Siria. Data desemnării: 2.3.2016. 

(g)  Kang Mun Kil (alias Jiang Wen-ji). Cetățenie: nord-coreeană. Pașaport nr.: PS 472330208 (data expirării: 
4.7.2017). Alte informații: Kang Mun Kil a desfășurat activități de achiziții în sectorul nuclear în calitate de 
reprezentant al Namchongang, alias Namhung. Data desemnării: 2.3.2016. 

(h)  Kang Ryong. Data nașterii: 21.8.1969. Cetățenie: nord-coreeană. Alte informații: Reprezentant al Korea Mining 
Development Trading Corporation (KOMID) în Siria. Data desemnării: 2.3.2016. 

(i)  Kim Jung Jong (alias Kim Chung Chong). Data nașterii: 7.11.1966. Cetățenie: nord-coreeană. Pașaport nr.: (a) 
199421147 (data expirării: 29.12.2014), (b) 381110042 (data expirării: 25.1.2016), (c) 563210184 (data 
expirării: 18.6.2018). Alte informații: Reprezentant al Tanchon Commercial Bank în Vietnam. Data desemnării: 
2.3.2016. 

(j)  Kim Kyu. Data nașterii: 30.7.1968. Cetățenie: nord-coreeană. Alte informații: Responsabil pentru afaceri externe 
al Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Data desemnării: 2.3.2016. 

(k)  Kim Tong My'ong [alias (a) Kim Chin-So'k; (b) Kim Tong-Myong; (c) Kim Jin-Sok; (d) Kim, (e) Hyok-Chol]. Anul 
nașterii: 1964. Cetățenie: nord-coreeană. Alte informații: Kim Tong My'ong este președintele Tanchon 
Commercial Bank și a ocupat diferite funcții în cadrul Tanchon Commercial Bank, cel puțin din 2002. De 
asemenea, a fost implicat în gestionarea Amroggang. Data desemnării: 2.3.2016. 

(l)  Kim Yong Chol. Data nașterii: 18.2.1962. Cetățenie: nord-coreeană. Alte informații: Reprezentant al Korea 
Mining Development Trading Corporation (KOMID) în Iran. Data desemnării: 2.3.2016. 

(m)  Ko Tae Hun (alias Kim Myong Gi). Data nașterii: 25.5.1972. Cetățenie: nord-coreeană. Pașaport nr.: 563120630 
(data expirării: 20.3.2018). Alte informații: Reprezentant al Tanchon Commercial Bank. Data desemnării: 
2.3.2016. 
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(n)  Ri Man Gon. Data nașterii: 29.10.1945. Cetățenie: nord-coreeană. Pașaport nr.: PO381230469 (data expirării: 
6.4.2016). Alte informații: Ri Man Gon este ministrul Departamentului pentru Industria Munițiilor (Munitions 
Industry Department). Data desemnării: 2.3.2016. 

(o)  Ryu Jin. Data nașterii: 7.8.1965. Cetățenie: nord-coreeană. Pașaport nr.: 563410081. Alte informații: 
Reprezentant al Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) în Siria. Data desemnării: 2.3.2016. 

(p)  Yu Chol U. Cetățenie: nord-coreeană. Alte informații: Yu Choi U este directorul National Aerospace Development 
Administration (Administrația Națională pentru Dezvoltare Aerospațială). Data desemnării: 2.3.2016.  

2. Datele de identificare pentru mențiunea „Ra Ky'ong-Su (alias Ra Kyung-Su). Funcție: Funcționar al Tanchon 
Commercial Bank (TCB). Data nașterii: 4.6.1954. Pașaport nr.: 645120196. Alte informații: Sex: masculin. Data 
desemnării: 22.1.2013.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiesc după cum urmează: 

„Ra Ky'ong-Su [alias (a) Ra Kyung-Su, (b) Chang, Myong Ho]. Data nașterii: 4.6.1954. Pașaport nr.: 645120196. Alte 
informații: (a) Sex: masculin, (b) Ra Ky'ong-Su este funcționar al Tanchon Commercial Bank (TCB). În această calitate, 
a facilitat tranzacții ale TCB. În aprilie 2009, Comitetul a desemnat Tanchon drept principala entitate financiară din 
RPDC responsabilă pentru vânzarea de armament convențional, rachete balistice și produse aferente asamblării și 
fabricării unor astfel de arme. Data desemnării: 22.1.2013.”  

3. La rubrica „Persoane juridice, entități si organisme” din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 329/2007 se adaugă 
următoarele mențiuni: 

(a)  Academy of National Defense Science. Amplasament: Phenian, Republica Populară Democrată Coreeană. Alte 
informații: Academy of National Defense Science participă la eforturile RPDC de dezvoltare a programelor sale în 
domeniul rachetelor balistice și armamentului nuclear. Data desemnării: 2.3.2016. 

(b)  Chongchongang Shipping Company. (alias Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.). Adresă: (a) 817 Haeun, 
Donghung-dong, Central District, Phenian, RPDC, (b) 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, RPDC. 
Alte informații: (a) Nr. OMI (Organizația Maritimă Internațională): 5342883, (b) în iulie 2013, Chongchongang 
Shipping Company, prin intermediul navei sale, Chong Chon Gang, a încercat să importe în mod direct, în mod 
ilicit, armament convențional către RPDC. Data desemnării: 2.3.2016. 

(c)  Daedong Credit Bank (DCB) [alias (a) DCB, (b) Taedong Credit Bank]. Adresă: (a) Suite 401, Potonggang Hotel, 
Ansan-Dong, Pyongchon District, Phenian, RPDC, (b) Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Phenian, RPDC. 
Alte informații: (a) SWIFT: DCBK KKPY, (b) Daedong Credit Bank a furnizat servicii financiare Korea Mining 
Development Trading Corporation (KOMID) și Tanchon Commercial Bank. Cel puțin din 2007, DCB a facilitat 
sute de tranzacții financiare în valoare de milioane de dolari, în numele KOMID și al Tanchon Commercial Bank. 
În unele cazuri, DCB a facilitat tranzacții financiare utilizând cu bună știință practici financiare frauduloase. Data 
desemnării: 2.3.2016. 

(d)  Hesong Trading Company (alias Hesong Trading Corporation). Adresă: Phenian, RPDC. Alte informații: Korea 
Mining Development Corporation (KOMID) este societatea-mamă a Hesong Trading Corporation. Data 
desemnării: 2.3.2016. 

(e)  Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC) (alias KKBC). Adresă: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, 
Phenian, RPDC. Alte informații: KKBC furnizează servicii financiare în sprijinul Tanchon Commercial Bank și al 
Korea Hyoksin Trading Corporation, o entitate subordonată Korea Ryonbong General Corporation. Tanchon 
Commercial Bank a utilizat KKBC pentru facilitarea unor transferuri de fonduri cu o valoare estimată de milioane 
de dolari, inclusiv transferuri implicând fonduri conexe ale Korea Mining Development Corporation. Data 
desemnării: 2.3.2016. 

(f)  Korea Kwangsong Trading Corporation. Adresă: Rakwon-dong, Pothonggang District, Phenian, RPDC. Alte 
informații: Korea Ryongbong General Corporation este societatea-mamă a Korea Kwangsong Trading 
Corporation. Data desemnării: 2.3.2016. 

(g)  Ministerul Industriei Energiei Atomice (Ministry Of Atomic Energy Industry) (alias MAEI). Adresă: Haeun-2-dong, 
Pyongchon District, Phenian, RPDC. Alte informații: Ministerul Industriei Energiei Atomice a fost înființat 
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în 2013 în scopul modernizării industriei energiei nucleare din RPDC, pentru a mări producția de materiale 
nucleare, a ameliora calitatea acestora și a continua dezvoltarea unei industrii nucleare independente în RPDC. În 
această calitate, MAEI este cunoscut drept un actor central pentru dezvoltarea armamentului nuclear în RPDC și 
este responsabil pentru punerea în aplicare curentă a programului pentru armament nuclear al acestei țări; MAEI 
are în subordine alte organizații cu activități în sectorul nuclear. Ministerul are în subordine o serie de organizații 
și centre de cercetare cu activități în sectorul nuclear, precum și două comitete: un Comitet pentru aplicații ale 
izotopilor (Isotope Application Committee) și un Comitet pentru energia nucleară (Nuclear Energy Committee). 
De asemenea, MAEI are în subordine un centru de cercetare nucleară în Yongbyun, unde se află instalațiile 
cunoscute de producere a plutoniului din RPDC. În plus, potrivit raportului din 2015 al Grupului de experți, Ri 
Je- son, un fost director al BGEA desemnat în 2009 de către Comitetul instituit în temeiul Rezoluției 1718 
(2006) pentru participare la programe legate de sectorul nuclear sau susținerea unor astfel de programe, a preluat 
conducerea MAEI la 9 aprilie 2014. Data desemnării: 2.3.2016. 

(h)  Munitions Industry Department (Departamentul pentru Industria Munițiilor) (alias: Military Supplies Industry 
Department). Adresă: Phenian, RPDC. Alte informații: Munitions Industry Department este implicat în aspecte- 
cheie ale programului de rachete al RPDC. MID este responsabil pentru supravegherea dezvoltării rachetelor 
balistice ale RPDC, inclusiv a Taepo Dong-2. MID supraveghează producția de armament și programele de 
cercetare și dezvoltare, inclusiv programul de rachete balistice, din RPDC. Al doilea Comitet economic și a doua 
Academie de Științe Naturale – de asemenea desemnate în august 2010 – sunt subordonate MID. În ultimii ani, 
MID a lucrat la dezvoltarea rachetei balistice intercontinentale mobile KN08. Data desemnării: 2.3.2016. 

(i)  National Aerospace Development Administration (Administrația Națională pentru Dezvoltare Aerospațială) (alias 
NADA). Adresă: RPDC. Alte informații: NADA este implicată în dezvoltarea științelor și tehnologiilor spațiale din 
RPDC, inclusiv lansările de sateliți și lansatoarele de vehicule spațiale. Data desemnării: 2.3.2016. 

(j)  Office 39 [alias (a) Office #39, (b) Office No. 39, (c) Bureau 39, (d) Central Committee Bureau 39, (e) Third 
Floor, (f) Division 39]. Adresă: RPDC. Alte informații: Entitate guvernamentală a RPDC. Data desemnării: 
2.3.2016. 

(k)  Reconnaissance General Bureau [alias (a) Chongch'al Ch'ongguk, (b) KPA Unit 586, (c) RGB]. Adresă: (a) 
Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, DPRK, (b) Nungrado, Phenian, RPDC. Alte informații: Reconnaissance General 
Bureau (Biroul General de Informații) este principalul serviciu de informații al RPDC, creat la începutul lui 2009 
prin fuziunea serviciilor de informații existente în cadrul Partidului Muncitorilor din Coreea, al Departamentului 
de operațiuni și al Biroului 35, precum și a Biroului de informații al Armatei Populare Coreene. Reconnaissance 
General Bureau face comerț cu arme convenționale și controlează întreprinderea de arme convenționale Green 
Pine Associated Corporation din DPRK. Data desemnării: 2.3.2016. 

(l)  Al doilea Comitet economic. Adresă: Kangdong, RPDC. Alte informații: Al doilea Comitet economic este implicat 
în aspecte-cheie ale programului de rachete al RPDC. Al doilea Comitet economic este responsabil pentru suprave
gherea producției de rachete balistice din RPDC și conduce activitățile KOMID. Data desemnării: 2.3.2016.  

4. Datele de identificare pentru următoarele mențiuni de la rubrica „Persoane juridice, entități si organisme” se 
înlocuiesc după cum urmează: 

(a)  Mențiunea „Namchongang Trading Corporation [alias (a) NCG, (b) Namchongang Trading, (c) Nam Chon Gang 
Corporation, (d) Nomchongang Trading Co., (e) Nam Chong Gan Trading Corporation]. Alte informații: (a) situată 
în Phenian, RPDC; (b) Namchongang este o societate comercială din Coreea de Nord subordonată Biroului 
General pentru Energie Atomică (BGEA). Namchongang a fost implicată în achiziția pompelor de vid de origine 
japoneză care au fost identificate într-o instalație nucleară din Coreea de Nord, precum și în achiziții cu caracter 
nuclear asociate cu un cetățean german. A fost de asemenea implicată în achiziția de tuburi de aluminiu și alte 
echipamente adecvate în mod specific unui program de îmbogățire a uraniului începând din a doua jumătate a 
anilor 1990. Reprezentantul său este un fost diplomat care a activat ca reprezentant al Coreei de Nord pentru 
inspecția instalațiilor nucleare de la Yongbyon de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) din 
2007. Activitățile de proliferare ale Namchongang constituie un motiv serios de îngrijorare, având în vedere 
activitățile de proliferare din trecut ale RPDC. Data desemnării: 16.7.2009.” se înlocuiește cu următorul text: 

„Namchongang Trading Corporation [alias (a) NCG, (b) Namchongang Trading, (c) Nam Chon Gang Corporation, 
(d) Nomchongang Trading Co., (e) Nam Chong Gan Trading Corporation, (f) Namhung Trading Corporation]. 
Alte informații: (a) situată în Phenian, RPDC; (b) Namchongang este o societate comercială din Coreea de Nord 
subordonată Biroului General pentru Energie Atomică (BGEA). Namchongang a fost implicată în achiziția 
pompelor de vid de origine japoneză care au fost identificate într-o instalație nucleară din Coreea de Nord, 
precum și în achiziții cu caracter nuclear asociate cu un cetățean german. A fost de asemenea implicată în 
achiziția de tuburi de aluminiu și alte echipamente adecvate în mod specific unui program de îmbogățire a 
uraniului începând din a doua jumătate a anilor 1990. Reprezentantul său este un fost diplomat care a activat ca 
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reprezentant al Coreei de Nord pentru inspecția instalațiilor nucleare de la Yongbyon de către Agenția Interna
țională pentru Energie Atomică (AIEA) din 2007. Activitățile de proliferare ale Namchongang constituie un motiv 
serios de îngrijorare, având în vedere activitățile de proliferare din trecut ale RPDC. Data desemnării: 16.7.2009.” 

(b)  Mențiunea „Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (alias OMM). Adresă: (a) Donghung Dong, 
Central District, PO Box 120, Phenian, RPDC; (b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, 
Phenian, RPDC. Alte informații: (a) Numărul OMI (Organizația Maritimă Internațională): 1790183; (b) Ocean 
Maritime Management Company, Limited este operatorul/administratorul navei Chong Chon Gang. Această 
societate a jucat un rol-cheie în organizarea transportului secret de arme și materiale conexe din Cuba către 
RPDC în iulie 2013. Prin urmare, Ocean Maritime Management Company, Limited a contribuit la activități 
interzise prin rezoluții, și anume embargoul asupra armelor impus prin Rezoluția 1718 (2006), așa cum a fost 
modificată prin Rezoluția 1874 (2009), și a contribuit la eludarea măsurilor impuse de aceste rezoluții. Data 
desemnării: 30.7.2014.” se înlocuiește cu următorul text: 

„Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (alias OMM). Adresă: (a) Donghung Dong, Central 
District, PO Box 120, Phenian, RPDC; (b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, 
Phenian, RPDC. Alte informații: (a) Numărul OMI (Organizația Maritimă Internațională): 1790183; (b) Ocean 
Maritime Management Company, Limited a jucat un rol-cheie în organizarea transportului secret de arme și 
materiale conexe din Cuba către RPDC în iulie 2013. Prin urmare, Ocean Maritime Management Company, 
Limited a contribuit la activități interzise prin rezoluții, și anume embargoul asupra armelor impus prin Rezoluția 
1718 (2006), așa cum a fost modificată prin Rezoluția 1874 (2009), și a contribuit la eludarea măsurilor impuse 
de aceste rezoluții, (c) Ocean Maritime Management Company, Limited este operatorul/administratorul 
următoarelor nave cu nr. OMI: (a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, (b) Chong Bong (Greenlight) (Blue 
Nouvelle) 8909575, (c) Chong Rim 2 8916293, (d) Dawnlight 9110236, (e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934, (f) 
Gold Star 3 (benevolence 2) 8405402, (g) Hoe Ryong 9041552, (h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, (i) 
Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, (j) JH 86 8602531, (k) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, (l) Jin Tai 
9163154, (m) Jin Teng 9163166, (n) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, (o) Mi Rim 8713471, (p) Mi Rim 2 
9361407, (q) Rang (Po Thong Gang) 8829555, (r) Orion Star (Richocean) 9333589, (s) Ra Nam 2 8625545, (t) 
Ra Nam 3 9314650, (u) Ryo Myong 8987333, (v) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, (w) Se Pho (Rak Won 2) 
8819017, (x) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, (y) South Hill 2 8412467, (z) South Hill 5 
9138680, (aa) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, (bb) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, (cc) Tong Hung San 
(Chong Chon Gang) 7937317, (dd) Grand Karo 8511823, (ee) Tong Hung 8661575. Data desemnării: 
28.7.2014.”  
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ANEXA II 

Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 329/2007 se modifică după cum urmează:  

1. Următoarele mențiuni de la rubrica „Persoanele juridice, entitățile și organismele menționate la articolul 6 alineatul (2) 
litera (a)” se elimină: 

„2. Hesong Trading Cor
poration 

Amplasament: Pyon
gyang 

Controlată de Korea Mining Development Corporation (KOMID) (entitate de
semnată de Organizația Națiunilor Unite, 24.4.2009); cel mai important trafi
cant de armament și exportator principal al produselor și echipamentelor afe
rente rachetelor balistice și armelor convenționale. Hesong Trading Corporation 
este implicat în bunuri cu utilizare potențială în programul de rachete balis
tice.” 

„6. Korea Kwangsong 
Trading Corporation 

Amplasament: Rak
won-dong, Pothong
gang District, Pyon
gyang 

Controlată de Korea Ryongbong General Corporation (entitate desemnată de 
Organizația Națiunilor Unite, la 24.4.2009); concern în domeniul apărării, spe
cializat în achiziții pentru industria de apărare a RPDC și asistență în vânzările 
cu caracter militar ale acestei țări.” 

„10. Munitions Industry 
Department (alias: 
Military Supplies In
dustry Department) 

Amplasament: Pyon
gyang 

Responsabil de supravegherea activităților industriilor militare ale Coreei de 
Nord, inclusiv ale celui de al doilea Comitet economic (SEC) și ale KOMID. 
Aceasta include supravegherea dezvoltării rachetelor balistice și programelor 
nucleare ale Coreei de Nord. Până de curând, Munitions Industry Department a 
fost condus de Jon Pyong Ho; din informațiile primite rezultă că fostul prim-di
rector adjunct al Munitions Industry Department (MID) Chu Kyu-ch 'ang (Ju 
Gyu-chang) este directorul actual al MID, care este menționat oficial drept Ma
chine Building Industry Department. Chu a ocupat funcția de supervizor gene
ral pentru dezvoltarea industriei producătoare de rachete a Coreei de Nord, in
clusiv supravegherea lansării la 5 aprilie 2009 a rachetei Taepo Dong-2 (TD-2) 
și a lansării rachetei TD-2, care a eșuat, în iulie 2006.” 

„12. Reconnaissance Ge
neral Bureau (RGB) 
(alias: Chongch'al 
Ch'ongguk; RGB; 
KPA Unit 586) 

Amplasament: 
Hyongjesan- Guyok, 
Pyongyang, Coreea 
de Nord; Nungrado, 
Pyongyang, Coreea 
de Nord 

Reconnaissance General Bureau (RGB) este principalul organism de informații 
al Coreei de Nord, înființat la începutul anului 2009, prin fuziunea organizații
lor de informații existente ale Partidului Muncitorilor din Coreea, ale Opera
tions Department și ale Biroului 35, precum și ale Reconnaissance Bureau al 
Armatei populare coreene. Se află sub comanda directă a Ministerului Apărării 
și răspunde în primul rând de colectarea informațiilor secrete militare. RGB 
face comerț cu arme convenționale și controlează întreprinderea de arme con
venționale Green Pine Associated Corporation (Green Pine) a Coreei de Nord. 

13. Al doilea Comitet 
economic  

Al doilea Comitet economic este implicat în aspecte-cheie ale programului de 
rachete al Coreei de Nord. Al doilea Comitet economic este responsabil de su
pravegherea producției de rachete balistice din Coreea de Nord. Acesta con
duce, de asemenea, activitățile KOMID (KOMID a fost desemnată de Organiza
ția Națiunilor Unite, la 24.4.2009). Este o organizație responsabilă, la nivel na
țional, cu cercetarea și dezvoltarea sistemelor de armament avansate din Coreea 
de Nord, inclusiv rachete și, probabil, arme nucleare. Acesta utilizează o serie 
de organizații aflate în subordinea sa în scopul de a obține tehnologie, echipa
mente și informații din străinătate, printre care se numără Korea Tangun Tra
ding Corporation, pentru a le folosi în cadrul programelor de rachete și, proba
bil, de arme nucleare ale Coreei de Nord.”  
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2. Următoarea mențiune de la rubrica „Persoanele fizice menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (b)” se elimină: 

„3. KIM Tong-Myo'ng 
(alias: Kim Chin-so'k) 

Anul nașterii: 1964 
Cetățenie: nord-co
reeană 

Kim Tong-Myo 'ng acționează în numele Tanchon Commercial Bank (entitate 
desemnată de Organizația Națiunilor Unite, 24.4.2009). Kim Dong Myong a 
deținut diverse funcții în Tanchon cel puțin din 2002 și este în prezent preșe
dintele Tanchon. El a jucat, de asemenea, un rol important în gestionarea aface
rilor Amroggang (deținută sau controlată de Banca Comercială Tanchon), folo
sindu-se de pseudonimul Kim Chin-so'k.”  

3. Următoarele mențiuni de la rubrica „Persoanele juridice, entitățile sau organismele menționate la articolul 6 alinea
tul (2) litera (b)” se elimină: 

„5. Korea Kwangson 
Banking Corp. 
(KKBC) (alias: Korea 
Kwangson Banking 
Corp; KKBC) 

Adresă: Jungson- 
dong, Sungri Street, 
Central District, 
Pyongyang 

Entitate subordonată care acționează în numele sau la ordinul, deținută sau 
controlată de Korea Ryonbong General Corporation (entitate desemnată de Or
ganizația Națiunilor Unite, 24.4.2009). Furnizează servicii financiare în spriji
nul ambelor Tanchon Commercial Bank (entitate desemnată de Organizația Na
țiunilor Unite, 24.4.2009) și Korea Hyoksin Trading Corporation (entitate de
semnată de Organizația Națiunilor Unite, 16.7.2009); Începând din 2008, 
Banca Comercială Tanchon a utilizat KKBC pentru a facilita transferurile de 
fonduri în valoare de milioane de dolari, inclusiv transferuri implicând fonduri 
conexe ale Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (entitate 
desemnată de Organizația Națiunilor Unite, 24.4.2009) din Birmania în China 
în 2009. În plus, Hyoksin, cu privire la care ONU consideră că este implicat în 
dezvoltarea armelor de distrugere în masă, a căutat să utilizeze KKBC în legă
tură cu o achiziție de echipamente în 2008. KKBC are cel puțin o sucursală 
peste mări în Dandong, China. 

6. Biroul 39 al Partidu
lui Muncitorilor din 
Coreea (alias: Office 
39; Office No. 39; 
Bureau 39; Central 
Committee; Third 
Floor Division 39.) 

Adresă: Second KWP 
Government Buil
ding (în coreeană: 
Ch'o'ngsa), Chung
so'ng, Urban Tower 
(Korean'Dong), 
Chung Ward, Pyon
gyang; Chung-Guyok 
(Central District), So
song Street, Kyon
grim-Dong, Pyon
gyang; Changgwang 
Street, Pyongyang. 

Biroul 39 al Partidului Muncitorilor din Coreea desfășoară activități economice 
ilegale pentru sprijinirea guvernului Coreei de Nord. Are sucursale pe tot terito
riul național, care colectează și gestionează fonduri și este responsabil cu pro
curarea de valută pentru liderii Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord 
prin intermediul activităților ilegale, cum ar fi traficul de droguri. Biroul 39 
controlează mai multe entități din Coreea de Nord și din străinătate, prin care 
desfășoară numeroase activități ilicite, inclusiv producția, contrabanda și distri
buția de narcotice. Biroul 39 a fost implicat, de asemenea, în tentativa de achi
ziționare și transfer în Coreea de Nord de bunuri de lux. Biroul 39 figurează 
printre cele mai importante organizații desemnate să achiziționeze fonduri mo
netare și mărfuri. Entitatea este considerată a fi sub comanda directă a lui KIM 
Jong-il; aceasta controlează mai multe societăți comerciale, dintre care unele 
desfășoară activități ilicite, printre aceste societăți fiind Daesong General Bu
reau, parte din Daesong Group, cel mai mare grup de societăți al țării. Con
form unor surse, Biroul 39 are reprezentanțe în Roma, Beijing, Bangkok, Singa
pore, Hong Kong și Dubai. În exterior, Biroul 39 își schimbă cu regularitate de
numirea și aspectul. Directorul Biroului 39, JON Il- chun, se află deja pe lista 
de sancțiuni a UE.  
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Biroul 39 a produs metamfetamină în Sangwon, în provincia Pyongan de Sud 
și a fost implicat, de asemenea, în distribuția de metamfetamină către micii tra
ficanți din Coreea de Nord pentru distribuirea pe teritoriul Chinei și al Coreei 
de Sud. De asemenea, Biroul 39 exploatează ferme de mac din provincia Ham
kyo'ng de Nord și din provincia Pyongan de Nord și produce opium și heroină 
în Hamhu'ng și Nachin. În 2009, Biroul 39 a fost implicat în tentativa eșuată 
de a cumpăra și de a exporta în Coreea de Nord – prin China – două iahturi de 
lux produse în Italia, în valoare de peste 15 milioane de dolari. Oprită de către 
autoritățile italiene, tentativa de a exporta cele două iahturi destinate lui Kim 
Jong-il a fost o încălcare a sancțiunilor impuse de Organizația Națiunilor Unite 
împotriva Coreei de Nord în temeiul RCSONU 1718, care impune în mod ex
pres statelor membre să împiedice furnizarea, vânzarea sau transferul de bunuri 
de lux către Coreea de Nord. Biroul 39 utilizase anterior Banco Delta Asia pen
tru spălarea veniturilor ilegale. Banco Delta Asia a fost identificată de către De
partamentul de Trezorerie al SUA, în septembrie 2005, drept o «preocupare 
principală privind spălarea banilor», în temeiul secțiunii 311 din USA PATRIOT 
ACT, întrucât acesta reprezenta un risc inacceptabil de spălare a banilor și de 
comitere a altor infracțiuni financiare.”      

5.3.2016 L 60/69 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    



REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/316 AL COMISIEI 

din 4 martie 2016 

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

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

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

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

întrucât: 

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

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

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

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

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

Adoptat la Bruxelles, 4 martie 2016. 

Pentru Comisie, 

pentru președinte 
Jerzy PLEWA 

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală  

5.3.2016 L 60/70 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671. 
(2) JO L 157, 15.6.2011, p. 1. 



ANEXĂ 

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

(EUR/100 kg) 

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

0702 00 00 EG  371,5 

IL  154,0 

MA  97,8 

SN  174,9 

TN  110,7 

TR  104,2 

ZZ  168,9 

0707 00 05 JO  194,1 

MA  84,5 

TR  161,0 

ZZ  146,5 

0709 93 10 MA  60,7 

TR  161,2 

ZZ  111,0 

0805 10 20 EG  45,5 

IL  73,7 

MA  55,2 

TN  50,6 

TR  64,4 

ZZ  57,9 

0805 50 10 MA  117,0 

TN  91,8 

TR  90,3 

ZZ  99,7 

0808 10 80 CL  93,3 

US  149,0 

ZZ  121,2 

0808 30 90 CL  133,7 

CN  59,6 

TR  58,3 

ZA  103,3 

ZZ  88,7 

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

DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/317 A COMISIEI 

din 3 martie 2016 

de modificare a Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE 
și 2002/57/CE privind eticheta oficială de pe ambalajele de semințe 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante 
furajere (1), în special articolul 21a, 

având în vedere Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale (2), 
în special articolul 21a, 

având în vedere Directiva 2002/54/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de sfeclă (3), 
în special articolul 27, 

având în vedere Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de legume (4), 
în special articolul 45, 

având în vedere Directiva 2002/56/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea cartofilor de sămânță (5), 
în special articolul 24, 

având în vedere Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de plante 
oleaginoase și pentru fibre (6), în special articolul 24, 

întrucât: 

(1)  Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE stabilesc normele 
privind etichetarea oficială a ambalajelor de semințe. 

(2)  În ultimii ani, au fost detectate unele cazuri de utilizare frauduloasă a etichetelor oficiale. Prin urmare, ar trebui 
îmbunătățită securitatea etichetelor oficiale, ținând cont de cunoștințele tehnice disponibile la momentul actual, 
pentru a garanta evitarea unor astfel de practici frauduloase. În acest sens și pentru a le permite autorităților 
competente să înregistreze și să controleze mai bine imprimarea, distribuția și utilizarea etichetelor oficiale 
individuale de către operatori, precum și pentru a monitoriza loturile de semințe, ar trebui îmbunătățită 
securitatea etichetelor oficiale prin includerea unui număr de ordine atribuit oficial pe etichetele oficiale ale 
semințelor de bază, ale semințelor certificate, ale semințelor comerciale și ale amestecurilor de semințe și, de 
asemenea, pe eticheta și pe documentul prevăzut în cazul semințelor necertificate, recoltate într-un alt stat 
membru. 

(3)  Prin urmare, Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE ar 
trebui modificate în consecință. 

(4)  Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, 
animale, produse alimentare și hrană pentru animale, 
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ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 

Articolul 1 

Modificări aduse Directivei 66/401/CEE 

Directiva 66/401/CEE se modifică după cum urmează:  

1. Anexa IV se modifică după cum urmează: 

(a)  La secțiunea (A) punctul I litera (a), se inserează următorul subpunct 2a: 

„2a.  Numărul de ordine atribuit oficial.” 

(b)  La secțiunea (A) punctul I litera (b), se inserează următorul subpunct 3a: 

„3a.  Numărul de ordine atribuit oficial.” 

(c)  La secțiunea (A) punctul I litera (c), se inserează următorul subpunct 2a: 

„2a.  Numărul de ordine atribuit oficial.”  

2. Anexa V se modifică după cum urmează: 

(a)  La secțiunea (A), următoarea liniuță se inserează după prima liniuță: 

„—  numărul de ordine atribuit în mod oficial;”. 

(b)  La secțiunea (C), următoarea liniuță se inserează după prima liniuță: 

„—  numărul de ordine atribuit în mod oficial;”. 

Articolul 2 

Modificări aduse Directivei 66/402/CEE 

Directiva 66/402/CEE se modifică după cum urmează:  

1. Anexa IV se modifică după cum urmează: 

(a)  La secțiunea (A) litera (a), se inserează următorul subpunct 2a: 

„2a.  Numărul de ordine atribuit oficial.” 

(b)  La secțiunea (A) litera (b), se inserează următorul subpunct 2a: 

„2a.  Numărul de ordine atribuit oficial.”  

2. Anexa V se modifică după cum urmează: 

(a)  La secțiunea (A), următoarea liniuță se inserează după prima liniuță: 

„—  numărul de ordine atribuit în mod oficial;”. 

(b)  La secțiunea (C), următoarea liniuță se inserează după prima liniuță: 

„—  numărul de ordine atribuit în mod oficial;”. 

Articolul 3 

Modificări aduse Directivei 2002/54/CE 

Directiva 2002/54/CE se modifică după cum urmează:  

1. Anexa III se modifică după cum urmează: 

La secțiunea (A) punctul I, se inserează următorul subpunct 2a: 

„2a.  Numărul de ordine atribuit oficial.” 
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2. Anexa IV se modifică după cum urmează: 

(a)  La secțiunea (A), următoarea liniuță se inserează după prima liniuță: 

„—  numărul de ordine atribuit în mod oficial;”. 

(b)  La secțiunea (C), următoarea liniuță se inserează după prima liniuță: 

„—  numărul de ordine atribuit în mod oficial;”. 

Articolul 4 

Modificări aduse Directivei 2002/55/CE 

Directiva 2002/55/CE se modifică după cum urmează:  

1. Anexa IV se modifică după cum urmează: 

La secțiunea (A) punctul I, se inserează următorul subpunct 2a: 

„2a.  Numărul de ordine atribuit oficial.”  

2. Anexa V se modifică după cum urmează: 

(a)  La secțiunea (A), următoarea liniuță se inserează după prima liniuță: 

„—  numărul de ordine atribuit în mod oficial;”. 

(b)  La secțiunea (C), următoarea liniuță se inserează după prima liniuță: 

„—  numărul de ordine atribuit în mod oficial;”. 

Articolul 5 

Modificare adusă Directivei 2002/56/CE 

La secțiunea (A) din anexa III la Directiva 2002/56/CE, se introduce următorul punct 2a: 

„2a.  Numărul de ordine atribuit oficial.” 

Articolul 6 

Modificări aduse Directivei 2002/57/CE 

Directiva 2002/57/CE se modifică după cum urmează:  

1. Anexa IV se modifică după cum urmează: 

(a)  La secțiunea (A) litera (a), se inserează următorul subpunct 2a: 

„2a.  Numărul de ordine atribuit oficial.” 

(b)  La secțiunea (A) litera (b), se inserează următorul subpunct 3a: 

„3a.  Numărul de ordine atribuit oficial.”  

2. Anexa V se modifică după cum urmează: 

(a)  La secțiunea (A), următoarea liniuță se inserează după prima liniuță: 

„—  numărul de ordine atribuit în mod oficial;”. 

(b)  La secțiunea (C), următoarea liniuță se inserează după prima liniuță: 

„—  numărul de ordine atribuit în mod oficial;”. 
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Articolul 7 

Transpunere 

(1) Statele membre adoptă și publică, până la 31 martie 2017 cel târziu, actele cu putere de lege și actele adminis
trative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor 
acte. 

Statele membre aplică aceste acte începând de la 1 aprilie 2017. 

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel 
de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. 

(2) Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul 
reglementat de prezenta directivă. 

Articolul 8 

Intrare în vigoare 

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

Articolul 9 

Destinatari 

Prezenta directivă se adresează statelor membre. 

Adoptată la Bruxelles, 3 martie 2016. 

Pentru Comisie 

Președintele 
Jean-Claude JUNCKER  
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DECIZII 

DECIZIA (PESC) 2016/318 A CONSILIULUI 

din 4 martie 2016 

de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, 
entități și organisme având în vedere situația din Ucraina 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, 

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

întrucât: 

(1)  La 5 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/119/PESC (1). 

(2)  La 5 martie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/364 (2), prin care se prevedea că măsurile restrictive 
stipulate în Decizia 2014/119/PESC ar trebui să se aplice până la 6 martie 2016 în ceea ce privește paisprezece 
persoane și până la 6 iunie 2015 în ceea ce privește patru persoane. 

(3)  La 5 iunie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/876 (3) care, printre altele, prevedea că aplicarea 
măsurilor restrictive ar trebui prelungită până la 6 martie 2016 în ceea ce le privește pe două dintre cele patru 
persoane vizate, și până la 6 octombrie 2015 în ceea ce privește una dintre persoanele vizate. La 5 octombrie 
2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1781 (4), care a prevăzut că aplicarea măsurilor restrictive ar 
trebui prelungită până la 6 martie 2016 în ceea ce o privește pe persoana respectivă. 

(4)  Măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2014/119/PESC se aplică până la 6 martie 2016 pentru toate persoanele. 
Pe baza unei reexaminări a deciziei menționate, aplicarea măsurilor restrictive respective ar trebui prelungită până 
la 6 martie 2017 în ceea ce privește 16 persoane, ar trebui să fie eliminată rubrica referitoare la o persoană, iar 
expunerile de motive referitoare la trei persoane ar trebui să fie actualizate. 

(5)  Prin urmare, Decizia 2014/119/PESC ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Decizia 2014/119/PESC se modifică după cum urmează:  

1. La articolul 5, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Prezenta decizie se aplică până la 6 martie 2017.”  

2. Anexa se modifică conform anexei la prezenta decizie. 
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(1) Decizia 2014/119/PESC a Consiliului din 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme 
având în vedere situația din Ucraina (JO L 66, 6.3.2014, p. 26). 

(2) Decizia (PESC) 2015/364 a Consiliului din 5 martie 2015 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva 
anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO L 62, 6.3.2015, p. 25). 

(3) Decizia (PESC) 2015/876 a Consiliului din 5 iunie 2015 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive îndreptate 
împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO L 142, 6.6.2015, p. 30). 

(4) Decizia (PESC) 2015/1781 a Consiliului din 5 octombrie 2015 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive 
îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO L 259, 6.10.2015, p. 23). 



Articolul 2 

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

Adoptată la Bruxelles, 4 martie 2016. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
S.A.M. DIJKSMA   

ANEXĂ 

I.  Rubrica referitoare la următoarea persoană se elimină de pe lista prevăzută în anexa la Decizia 2014/119/PESC: 

„14. Raisa Vasylivna Bohatyriova”  

II.  Rubricile referitoare la următoarele persoane care figurează pe lista din anexa la Decizia 2014/119/PESC se înlocuiesc 
cu următorul text:  

Nume Informații de identificare Expunere de motive Data includerii 
pe listă 

„2. Vitalii Yuriyovych 
Zakharchenko 

(Вiталiй Юрiйович 
Захарченко), 

Vitaliy Yurievich 
Zakharchenko 

(Виталий Юрьевич 
Захарченко) 

născut la 20 ianuarie 
1963 în Kostianty
nivka (oblastul Do
nețk), fost ministru al 
internelor 

Persoană care face obiectul unor pro
ceduri penale declanșate de către au
toritățile ucrainene pentru deturnarea 
de fonduri sau active publice și în le
gătură cu exercitarea defectuoasă a 
atribuțiilor de serviciu din partea unui 
titular al unei funcții publice pentru a 
procura un avantaj nejustificat pentru 
sine sau o parte terță, cauzând prin 
aceasta un prejudiciu bugetului ucrai
nean sau activelor publice ucrainene. 

6.3.2014 

4. Olena Leonidivna Lukash 

(Олена Леонiдiвна 
Лукаш), 

Elena Leonidovna Lukash 

(Елена Леонидовна 
Лукаш) 

născută la 12 noiem
brie 1976 în Rîbnița 
(Moldova), fost minis
tru al justiției 

Persoană care face obiectul unor pro
ceduri penale declanșate de către au
toritățile ucrainene pentru implicare 
în deturnarea de fonduri sau active 
publice și în legătură cu exercitarea 
defectuoasă a atribuțiilor de serviciu 
din partea unui titular al unei funcții 
publice pentru a procura un avantaj 
nejustificat pentru sine sau o parte 
terță, cauzând prin aceasta un preju
diciu bugetului ucrainean sau active
lor publice ucrainene. 

6.3.2014 

13. Dmytro Volodymyrovych 
Tabachnyk 

(Дмитро Володимирович 
Табачник) 

născut la 28 noiem
brie 1963 în Kiev, fost 
ministru al educației și 
științelor 

Persoană care face obiectul unor pro
ceduri penale declanșate de autorită
țile ucrainene pentru implicarea în de
turnarea de fonduri sau active pu
blice. 

6.3.2014”   
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DECIZIA (PESC) 2016/319 A CONSILIULUI 

din 4 martie 2016 

de modificare a Deciziei 2013/183/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare 
Democrate Coreene 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, 

având în vedere Decizia 2013/183/PESC a Consiliului din 22 aprilie 2013 privind măsuri restrictive împotriva Republicii 
Populare Democrate Coreene și de abrogare a Deciziei 2010/800/PESC (1), în special articolul 19 alineatele (1) și (2), 

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

întrucât: 

(1)  La 22 aprilie 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/183/PESC. 

(2)  La 2 martie 2016, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 2270(2016), 
adăugând 16 persoane și 12 entități pe lista persoanelor și entităților cărora li se aplică măsurile restrictive, și a 
actualizat informațiile de identificare referitoare la o persoană și două entități cărora li se aplică măsurile 
restrictive. 

(3)  Prin urmare, anexa I la Decizia 2013/183/PESC ar trebui să fie modificată în mod corespunzător. 

(4)  Rubricile referitoare la o persoană și șapte entități menționate în lista din anexa II la Decizia 2013/183/PESC ar 
trebui să fie eliminate, întrucât persoanele și entitățile respective sunt menționate în lista din anexa I la respectiva 
decizie. 

(5)  Prin urmare, anexa II la Decizia 2013/183/PESC ar trebui să fie modificată în mod corespunzător, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Anexele I și II la Decizia 2013/183/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie. 

Articolul 2 

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

Adoptată la Bruxelles, 4 martie 2016. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
A.G. KOENDERS  
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ANEXĂ  

1. Persoanele și entitățile menționate în lista de mai jos se adaugă pe lista persoanelor și entităților cărora li se aplică 
măsurile restrictive prevăzute în anexa I la Decizia 2013/183/PESC: 

A. Persoane  

Denumire Alias Data nașterii Data desem
nării Expunere de motive 

13. Choe Chun-Sik Choe Chun Sik; 
Ch'oe Ch'un Sik 

Data nașterii: 12 octombrie 
1954; Cetățenia: RPDC 

2.3.2016 Choe Chun-sik a fost directorul Celei 
de a doua Academii de Științe Natu
rale (SANS) și a fost șeful programului 
de rachete cu rază lungă de acțiune al 
RPDC. 

14. Choe Song Il  Pașaport: 472320665 
Data expirării: 26 septembrie 
2017; 
Pașaport: 563120356 
Cetățenia: RPDC 

2.3.2016 Reprezentant al Tanchon Commercial 
Bank în Vietnam. 

15. Hyon Kwang II Hyon Gwang Il Data nașterii: 27 mai 1961; Ce
tățenia: RPDC 

2.3.2016 Hyon Kwang II este directorul Depar
tamentului pentru dezvoltare științi
fică în cadrul Administrației naționale 
pentru dezvoltare aerospațială. 

16. Jang Bom Su Jang Pom Su Data nașterii: 15 aprilie 1957; 
Cetățenia: RPDC 

2.3.2016 Reprezentant al Tanchon Commercial 
Bank în Siria. 

17. Jang Yong Son  Data nașterii: 20 februarie 1957; 
Cetățenia: RPDC 

2.3.2016 Reprezentant al Korea Mining Deve
lopment Trading Corporation (KO
MID) în Iran. 

18. Jon Myong Guk Cho 'n Myo 'ng- 
kuk 

Pașaport: 4721202031; 
Data expirării pașaportului: 
21 februarie 2017; 
Cetățenia: RPDC 
Data nașterii: 18 octombrie 
1976 

2.3.2016 Reprezentant al Tanchon Commercial 
Bank în Siria. 

19. Kang Mun Kil Jiang Wen-ji Pașaport: 
PS472330208; 
Data expirării pașaportului: 4 iu
lie 2017; 
Cetățenia: RPDC 

2.3.2016 Kang Mun Kil a desfășurat activități de 
achiziții nucleare în calitate de repre
zentant al Namchongang, cunoscută și 
sub numele de Namhung. 

20. Kang Ryong  Data nașterii: 21 august 1969; 
Cetățenia: RPDC 

2.3.2016 Reprezentant al Korea Mining Deve
lopment Trading Corporation (KO
MID) în Siria. 

21. Kim Jung Jong Kim Chung 
Chong 

Pașaport: 199421147 Data expi
rării pașaportului: 29 decembrie 
2014;  

2.3.2016 Reprezentant al Tanchon Commercial 
Bank în Vietnam. 
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Denumire Alias Data nașterii Data desem
nării Expunere de motive 

Pașaport: 381110042 Data expi
rării pașaportului: 25 ianuarie 
2016; 
Pașaport: 563210184 Data expi
rării pașaportului: 18 iunie 
2018; 
Data nașterii: 07 noiembrie 
1966, 
Cetățenia: RPDC 

22. Kim Kyu  Data nașterii: 30 iulie 1968; Ce
tățenia: RPDC 

2.3.2016 Reprezentant al Korea Mining Deve
lopment Trading Corporation (KO
MID), consilier pe probleme de afaceri 
externe. 

23. Kim Tong 
My'ong 

Kim Chin-So'k; 
Kim Tong- 
Myong; Kim Jin- 
Sok; Kim, Hyok- 
Chol 

Data nașterii: 1964; Cetățenia: 
RPDC 

2.3.2016 Kim Tong My'ong este președintele 
Tanchon Commercial Bank și a deți
nut diverse poziții în cadrul Tanchon 
Commercial Bank, începând cel puțin 
din 2002. De asemenea, a jucat un rol 
în gestionarea afacerilor Amroggang. 

24. Kim Yong Chol  Data nașterii: 18 februarie 1962; 
Cetățenia: RPDC 

2.3.2016 Reprezentantul KOMID în Iran. 

25. Ko Tae Hun Kim Myong Gi Pașaport: 563120630; 
Data expirării pașaportului: 
20 martie 2018; 
Data nașterii: 25 mai 1972; 
Cetățenia: RPDC 

2.3.2016 Reprezentant al Tanchon Commercial 
Bank. 

26. Ri Man Gon  Data nașterii: 29 octombrie 
1945; 
Numărul pașaportului: 
P0381230469; 
Data expirării pașaportului: 
6 aprilie 2016; 
Cetățenia: RPDC 

2.3.2016 Ri Man Gon este ministrul Departa
mentului pentru industria munițiilor. 

27. Ryu Jin  Data nașterii: 7 august 1965; 
Numărul pașaportului: 
563410081; 
Cetățenia: RPDC 

2.3.2016 Reprezentantul KOMID în Siria. 

28. Yu Chol U  Cetățenia: RPDC 2.3.2016 Yu Chol U este directorul Administra
ției Naționale pentru Dezvoltare Ae
rospațială.     
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2. Rubrica privind persoana inclusă în lista de mai jos, astfel cum figurează în anexa I la Decizia 2013/183/PESC a Consiliului, se înlocuiește cu următoarea rubrică:  

Denumire Alias Data nașterii Data desem
nării Expunere de motive 

8. Ra Ky'ong-Su Ra Kyung-Su 
Chang, Myong Ho  

22.1.2013 Ra Ky'ong-Su este funcționar al Tanchon Commercial Bank 
(TCB). În această calitate, a facilitat tranzacții pentru TCB. Tan
chon a fost desemnat de către Comitet în aprilie 2009 ca fiind 
principala entitate financiară din RPDC responsabilă de vânzarea 
de arme convenționale, rachete balistice și produse aferente asam
blării și fabricării unor astfel de arme.    

3. Entitățile menționate mai jos se introduc pe lista entităților care fac obiectul măsurilor restrictive, astfel cum este prevăzută în anexa I la Decizia 2013/183/PESC a Consiliului: 

B. Entități  

Denumire Alias Amplasament Data desem
nării Alte informații 

21. Academia de Științe privind 
Apărarea Națională  

Phenian, RPDC 2.3.2016 Academia de Științe privind Apărarea Națională a RPDC este im
plicată în eforturile RPDC de promovare a dezvoltării programe
lor sale de rachete balistice și arme nucleare. 

22. Chongchongang Shipping 
Company 

Chong Chon Gang Ship
ping Co. Ltd. 

Adresa: 817 Haeun, Don
ghung-dong, Central District, 
Phenian, RPDC; Adresă alter
nativă: 817, Haeum, Tonghun- 
dong, Chung-gu, Phenian, 
RPDC; Numărul IMO: 
5342883 

2.3.2016 Chongchongang Shipping Company, prin intermediul navei sale, 
Chong Chon Gang, a încercat să importe în mod direct transpor
tul ilicit de arme convenționale și de arme către RPDC în iulie 
2013. 

23. Daedong Credit Bank (DCB) DCB; Taedong Credit Bank Adresa: Suite 401, Potonggang 
Hotel, Ansan-Dong, Pyong
chonDistrict, Phenian, RPDC; 
Adresă alternativă: Ansan- 
dong, Botonggang Hotel, Pong
chon, Phenian, RPDC; SWIFT: 
DCBK KKPY 

2.3.2016 Daedong Credit Bank a furnizat servicii financiare către Korea 
Mining Development Trading Corporation (KOMID) și Tanchon 
Commercial Bank. Cel puțin din 2007, DCB a facilitat sute de 
tranzacții financiare în valoare de milioane de dolari în numele 
KOMID și Tanchon Commercial Bank. În unele cazuri, DCB a fa
cilitat tranzacții prin utilizarea cu bună știință a practicilor finan
ciare frauduloase. 
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Denumire Alias Amplasament Data desem
nării Alte informații 

24. Hesong Trading Company  Phenian, RPDC 2.3.2016 Korea Mining Development Corporation (KOMID) este societatea- 
mamă a Hesong Trading Corporation. 

25. Korea Kwangson Banking Cor
poration (KKBC) 

KKBC Jungson-dong, Sungri Street, 
Central District, Phenian, 
RPDC 

2.3.2016 KKBC furnizează servicii financiare în sprijinul Tanchon Com
mercial Bank și Korea Hyoksin Trading Corporation, o entitate 
subordonată Korea Ryonbong General Corporation. Tanchon 
Commercial Bank a utilizat KKBC pentru a facilita transferuri de 
fonduri, probabil de ordinul a milioane de dolari, inclusiv transfe
ruri care implică fondurile conexe ale Korea Mining Development 
Corporation. 

26. Korea Kwangsong Trading 
Corporation  

Rakwon-dong, Pothonggang 
District, Phenian, RPDC 

2.3.2016 The Korea Ryongbong General Corporation este societatea-mamă 
a Korea Kwangsong Trading Corporation. 

27. Ministerul Industriei Energiei 
Atomice 

MAEI Haeun-2-dong, Pyongchon 
District, Phenian, RPDC 

2.3.2016 Ministerul Industriei Energiei Atomice a fost înființat în 2013, în 
scopul modernizării industriei energiei atomice din RPDC pentru 
a crește producția de materiale nucleare, pentru a îmbunătăți cali
tatea acestora, precum și pentru a dezvolta în continuare o indus
trie nucleară independentă a RPDC. Ca atare, MAEI este cunoscut 
a fi un actor esențial în dezvoltarea armelor nucleare ale RPDC și 
răspunde de funcționarea curentă a programului de arme nu
cleare al țării și, în subordinea acestuia, se află și alte organizații 
cu activități nucleare. 
În subordinea acestui minister se află o serie de organizații cu ac
tivități nucleare și centre de cercetare, precum și două comitete: 
un Comitet privind aplicația izotopilor și un Comitet privind 
energia nucleară. De asemenea, MAEI coordonează un centru de 
cercetare nucleară la Yongbyun, unde se află instalațiile de pluto
niu cunoscute ale RPDC. În plus, în raportul său din 2015, Gru
pul de experți (GE) afirmă că Ri Je-son, fost director al GBAE, 
care a fost desemnat de către comitetul instituit în temeiul Rezo
luției 1718 (2006) în 2009 în vederea angajării sau sprijinului 
pentru programele legate de domeniul nuclear, a fost numit șef al 
MAEI la 9 aprilie 2014. 
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Denumire Alias Amplasament Data desem
nării Alte informații 

28. Departamentul pentru indus
tria munițiilor 

Departamentul pentru in
dustria echipamentelor mi
litare 

Phenian, RPDC 2.3.2016 Departamentul pentru industria munițiilor este implicat în as
pecte-cheie ale programului de rachete al RPDC. Departamentul 
pentru industria munițiilor (MID) este responsabil pentru supra
vegherea dezvoltării rachetelor balistice ale RPDC, inclusiv Taepo 
Dong-2. MID supraveghează producția de armament și progra
mele de cercetare și dezvoltare ale RPDC, inclusiv programul de 
rachete balistice al RPDC. Cel de al doilea comitet economic și 
Cea de a doua Academie de Științe Naturale (SANS) – desemnate, 
de asemenea, în august 2010 – sunt subordonate MID. În ultimii 
ani, MID a lucrat la dezvoltarea unor rachete balistice interconti
nentale KN08 cu destinație rutieră. 

29. Administrația Națională pentru 
Dezvoltare Aerospațială 

NADA RPDC 2.3.2016 NADA este implicată în dezvoltarea științei și tehnologiei spațiale 
în RPDC, inclusiv în lansările de sateliți și rachete cu rază lungă 
de acțiune. 

30. Biroul 39 Biroul 39; Biroul nr. 39; 
Biroul 39; Biroul 
Comitetului Central 39; 
Third Floor; Division 39 

RPDC 2.3.2016 Entitate guvernamentală a RPDC. 

31. Biroul general de informații 
(Reconnaissance General Bu
reau) 

Chongch'al Ch'ongguk; 
Unitatea KPA 586; RGB 

Hyongjesan- Guyok, Phenian, 
RPDC; Adresă alternativă: 
Nungrado, Phenian, DPRK 

2.3.2016 Biroul general de informații (RGB) este principala organizație de 
informații a RPDC, creată la începutul lui 2009 prin fuziunea or
ganizațiilor de informații existente în cadrul Partidului Muncitori
lor din Coreea, Departamentul de operațiuni și Biroul 35, și a Bi
roului de informații al armatei populare coreene. Biroul general 
de informații face comerț cu arme convenționale și controlează 
firma Green Pine Associated Corporation (Green Pine) din RPDC. 

32. Al doilea comitet economic 
(Second Economic Committee)  

Kangdong, RPDC 2.3.2016 Al doilea comitet economic este implicat în aspecte-cheie ale pro
gramului de rachete al RPDC. Al doilea comitet economic este 
responsabil de supravegherea producției de rachete balistice din 
RPDC și conduce activitățile KOMID.   
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4. Rubricile privind entitățile incluse în lista de mai jos, astfel cum figurează în anexa I la Decizia 2013/183/PESC a Consiliului, se înlocuiesc cu următoarele rubrici:  

Denumire Alias Amplasament Data desem
nării Alte informații 

4. Namchongang Trading Corpo
ration 

NCG; NAMCHONGANG 
TRADING;NAM CHON 
GANG CORPORATION; 
NOMCHONGANG TRA
DING CO.; NAM CHONG 
GAN TRADING CORPO
RATION; Namhung Tra
ding Corporation 

Phenian, RPDC 16.7.2009 Namchongang este o societate comercială din RPDC subordonată 
Biroului General pentru Energie Atomică (GBAE). Namchongang 
a fost implicată în achiziția pompelor de vid de origine japoneză 
care au fost identificate într-o instalație nucleară din RPDC, pre
cum și în achiziții cu caracter nuclear asociate cu un cetățean ger
man. A fost de asemenea implicată în achiziția de tuburi de alu
miniu și alte echipamente destinate în mod special unui program 
de îmbogățire a uraniului începând din a doua jumătate a anilor 
1990. 
Reprezentantul său este un fost diplomat care a activat ca repre
zentant al RPDC pentru inspecția instalațiilor nucleare de la 
Yongbyon de către Agenția Internațională pentru Energie Ato
mică (AIEA) din 2007. Activitățile de proliferare ale Namchon
gang constituie un motiv serios de îngrijorare, având în vedere 
activitățile de proliferare din trecut ale RPDC. 

20. Ocean Maritime Management 
Company, Limited (OMM) 
Vessels cu numărul IMO: 
(a) Chol Ryong (Ryong Gun 

Bong) 
8606173 

(b) Chong Bong (Greenlight) 
(Blue Nouvelle) 
8909575 

(c) Chong Rim 2 
8916293 

(d) Dawnlight 
9110236 

(e) Ever Bright 88 (J Star) 
8914934 

(f) Gold Star 3 (benevolence) 
8405402   

Donghung Dong, Central Dis
trict. PO BOX 120. Phenian, 
RPDC; 
Dongheung-dong Changwang 
Street, Chung-Ku, PO Box 125, 
Phenian. 

28.7.2014 Ocean Maritime Management Company, Limited (numărul IMO: 
1790183) este operatorul/administratorul navei Chong Chon 
Gang. A jucat un rol-cheie în organizarea transportului secret de 
arme și materiale conexe din Cuba în RPDC în iulie 2013. Prin 
urmare, Ocean Maritime Management Company, Limited a con
tribuit la activități interzise prin rezoluții, și anume embargoul 
asupra armelor impus prin rezoluția 1718 (2006), așa cum a fost 
modificată prin rezoluția 1874 (2009), și a contribuit la eludarea 
măsurilor impuse de aceste rezoluții. 
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Denumire Alias Amplasament Data desem
nării Alte informații 

(g) Hoe Ryong 
9041552 

(h) Hu Chang (O Un Chong 
Nyon) 
8330815 

(i) Hui Chon (Hwang Gum 
San 2) 
8405270 

(j) JH 86 
8602531 

(k) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 
8018900 

(l) Jin Tal 
9163154· 

(m) Jin Teng 
9163166 

(n) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 
8829593 

(o) Mi Rim 
8713471 

(p) Mi Rim 2 
9361407 

(q) O Rang (Po Thong Gang) 
8829555 

(r) Orion Star (Richocean) 
9333589 

(s) Ra Nam 2 
8625545 

(t) RaNam 3 
9314650 

(u) Ryo Myong 
8987333  
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Denumire Alias Amplasament Data desem
nării Alte informații 

(v) Ryong Rim (Jon Jin 2) 
8018912 

(w) Se Pho (Rak Won 2) 
8819017 

(x) Songjin (Jang Ja San 
Chong Nyon Ho) 
8133530 

(y) South Hill 2 
8412467 

(z) South Hill 5 
9138680 

(aa) Tan Chon (Ryong Gang 2) 
7640378 

(bb) Thae Pyong San (Petrel 1) 
9009085 

(cc) Tong Hung San (Chong 
Chon Gang) 
7937317 

(dd) Grand Karo 
8511823 

(ee) Tong Hung 1 
8661575            
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5. Următoarea persoană și următoarele entități se elimină de pe lista prevăzută în anexa II la Decizia 2013/183/PESC a 
Consiliului. 

I. Persoanele și entitățile care sunt responsabile de programele RPDC care vizează armele nucleare, rachetele balistice sau alte 
arme de distrugere în masă, ori persoana acționând în numele acestora sau în conformitate cu instrucțiunile lor, ori entități 
aflate în proprietatea lor sau controlate de acestea. 

B. Entități 

4.  Al doilea comitet economic (Second Economic Committee) 

7.  Hesong Trading Corporation 

10.  Korea Kwangson Trading Corporation 

11. Departamentul pentru industria munițiilor (cunoscut și sub numele de: Departamentul pentru industria echipa
mentelor militare) 

12.  Biroul general de informații (RGB) (cunoscut și sub denumirea: Chongch'al Ch'ongguk; Unitatea KPA 586) 

II. Persoane și entități care furnizează servicii financiare care ar putea contribui la programele RPDC care vizează armele 
nucleare, rachetele balistice sau alte arme de distrugere în masă. 

A. Persoane 

3.  Kim Tong-Myo'ng (cunoscut și sub numele: Kim Chin-so'k) 

B. Entități 

3.  Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC) (cunoscută și sub denumirea: Korea Kwangson Banking Corp; 
KKBC) 

4.  Biroul 39 al Partidului Muncitorilor Coreeni (cunoscut și sub denumirea: Biroul 39; Biroul nr. 39; Biroul 39; 
Biroul Comitetul Central 39; Third Floor Division 39)   
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/320 A COMISIEI 

din 3 martie 2016 

de modificare a Deciziei 2004/842/CE privind modalitățile de aplicare conform cărora statele 
membre pot autoriza comercializarea semințelor aparținând unor soiuri pentru care s-a depus o 

cerere de înscriere în catalogul național al soiurilor de plante agricole și de specii de legume 

[notificată cu numărul C(2016) 1221] 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante 
furajere (1), în special articolul 4a alineatul (2), 

având în vedere Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale (2), 
în special articolul 4a alineatul (2), 

având în vedere Directiva 2002/54/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de sfeclă (3), 
în special articolul 6 alineatul (2), 

având în vedere Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de legume (4), 
în special articolul 23 alineatul (2), 

având în vedere Directiva 2002/56/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea cartofilor de sămânță (5), 
în special articolul 6 alineatul (2), 

având în vedere Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de plante 
oleaginoase și pentru fibre (6), în special articolul 6 alineatul (2), 

întrucât: 

(1)  Decizia 2004/842/CE a Comisiei (7) stabilește normele privind eticheta oficială de pe ambalajele de semințe 
aparținând unor soiuri pentru care s-a depus o cerere de înscriere în catalogul național al soiurilor de plante 
agricole și de specii de legume. 

(2)  În ultimii ani, au fost detectate unele cazuri de utilizare frauduloasă a etichetelor oficiale. Prin urmare, ar trebui 
îmbunătățită securitatea etichetelor oficiale, ținând cont de cunoștințele tehnice disponibile la momentul actual, 
pentru a garanta evitarea unor astfel de practici frauduloase. În acest sens și pentru a le permite autorităților 
competente să înregistreze și să controleze mai bine imprimarea, distribuția și utilizarea etichetelor oficiale 
individuale de către operatori, precum și pentru a monitoriza loturile de semințe, ar trebui îmbunătățită 
securitatea etichetelor oficiale prin includerea unui număr de ordine atribuit oficial pe etichetele oficiale. 

(3)  Prezenta decizie și Directiva de punere în aplicare (UE) 2016/317 a Comisiei (8) ar trebui să se aplice începând cu 
aceeași dată, pentru a garanta egalitatea de tratament cu privire la cerințe pentru toți utilizatorii etichetelor 
relevante. În consecință, prezenta decizie ar trebui să se aplice începând de la 1 aprilie 2017. 
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(1) JO 125, 11.7.1966, p. 2298/66. 
(2) JO 125, 11.7.1966, p. 2309/66. 
(3) JO L 193, 20.7.2002, p. 12. 
(4) JO L 193, 20.7.2002, p. 33. 
(5) JO L 193, 20.7.2002, p. 60. 
(6) JO L 193, 20.7.2002, p. 74. 
(7) Decizia 2004/842/CE a Comisiei din 1 decembrie 2004 privind modalitățile de aplicare conform cărora statele membre pot autoriza 

comercializarea semințelor aparținând unor soiuri pentru care s-a depus o cerere de înscriere în catalogul național al soiurilor de plante 
agricole și de specii de legume (JO L 362, 9.12.2004, p. 21). 

(8) Directiva de punere în aplicare (UE) 2016/317 a Comisiei din 3 martie 2016 de modificare a Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 
2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE privind eticheta oficială de pe ambalajele de semințe (a se vedea pagina 72 din 
prezentul Jurnal Oficial). 



(4)  Prin urmare, Decizia 2004/842/CE ar trebui modificată în consecință. 

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

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Modificare adusă Deciziei 2004/842/CE 

În articolul 9 alineatul (2) din Decizia 2004/842/CE, se inserează următoarea literă (aa): 

„(aa)  numărul de ordine atribuit în mod oficial;”. 

Articolul 2 

Destinatari 

Prezenta decizie se adresează statelor membre. 

Articolul 3 

Data aplicării 

Prezenta decizie se aplică de la 1 aprilie 2017. 

Adoptată la Bruxelles, 3 martie 2016. 

Pentru Comisie 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Membru al Comisiei  
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/321 A COMISIEI 

din 3 martie 2016 

de modificare a domeniului geografic de aplicare al autorizației de cultivare a porumbului 
modificat genetic (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) 

[notificată cu numărul C(2016) 1231] 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Directiva 2001/18/CE din 12 martie 2001 a Parlamentului European și a Consiliului privind 
diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE (1), în special 
articolul 26c alineatul (3), 

întrucât: 

(1)  Cultivarea porumbului modificat genetic MON 810 a fost autorizată inițial în temeiul Directivei 90/220/CEE a 
Consiliului (2) prin Decizia 98/294/CE a Comisiei (3). La 3 august 1998, Franța a acordat Monsanto Europe SA 
(denumită în continuare „Monsanto”) aprobarea pentru introducerea pe piață a produselor din porumb 
MON 810. 

(2)  În iulie 2004, Monsanto a notificat semințele de porumb MON 810 pentru cultivare ca „produse existente” în 
temeiul dispozițiilor tranzitorii prevăzute la articolul 20 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (4). În consecință, ele pot continua să fie introduse pe 
piață în conformitate cu regimul „produselor existente” în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. 

(3)  În aprilie 2007, Monsanto a depus o cerere de reînnoire a autorizației de cultivare a porumbului MON 810 în 
conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. În conformitate cu articolul 23 alineatul (4) 
din regulamentul menționat, perioada de autorizare se prelungește automat până la luarea unei decizii privind 
reînnoirea sa. 

(4)  Directiva (UE) 2015/412 a Parlamentului European și a Consiliului (5) introduce posibilitatea unui stat membru 
de a solicita modificarea domeniului geografic de aplicare al unei autorizații de cultivare acordate, astfel încât 
întreg teritoriul respectivului stat membru sau o parte din acesta să fie exclusă de la cultivare. Astfel de cereri 
trebuie prezentate între 2 aprilie 2015 și 3 octombrie 2015. 

(5)  Nouăsprezece state membre au solicitat, în conformitate cu articolul 26c din Directiva 2001/18/CE, interzicerea 
cultivării porumbului MON 810 pe întreg teritoriul lor sau pe o parte din acesta. Aceste cereri au fost primite de 
Comisie înainte de 3 octombrie 2015: la 3 iulie 2015 din partea Letoniei; la 27 iulie 2015 din partea Greciei; la 
15 septembrie 2015 din partea Franței; la 17 septembrie 2015 din partea Croației; la 18 septembrie 2015 din 
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(1) JO L 106, 17.4.2001, p. 1. 
(2) Directiva 90/220/CEE a Consiliului din 23 aprilie 1990 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic 

(JO L 117, 8.5.1990, p. 15). 
(3) Decizia 98/294/CE Comisiei din 22 aprilie 1998 privind introducerea pe piață a porumbului modificat genetic (Lat. Zea mays linia 

MON 810), conform Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 131, 5.5.1998, p. 32). 
(4) Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și 

furajele modificate genetic (JO L 268, 18.10.2003, p. 1). 
(5) Directiva (UE) 2015/412 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce 

privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul 
lor (JO L 68, 13.3.2015, p. 1). 



partea Austriei; la 21 septembrie 2015 din partea Ungariei; la 23 septembrie 2015 din partea Țărilor de Jos și a 
Belgiei; la 24 septembrie 2015 din partea Poloniei; la 25 septembrie 2015 din partea Lituaniei și a Regatului 
Unit; la 30 septembrie 2015 din partea Bulgariei, Germaniei și Ciprului; la 1 octombrie 2015 din partea 
Danemarcei și a Italiei; și la 2 octombrie 2015 din partea Luxemburgului, Maltei și Sloveniei. 

(6)  Toate cererile primite de Comisie vizează întregul teritoriu al statelor membre în cauză, cu excepția Belgiei, care a 
transmis o cerere care vizează numai teritoriul Valoniei, și a Regatului Unit, care a transmis o cerere care vizează 
numai teritoriul Irlandei de Nord, al Scoției și al Țării Galilor. Cererea Germaniei nu include cultivarea în scopuri 
de cercetare. 

(7)  Comisia a prezentat Monsanto toate cererile statelor membre menționate. Monsanto nu s-a opus acestor cereri în 
termenul de treizeci de zile acordat prin articolul 26c alineatul (3) din Directiva 2001/18/CE și, prin urmare, nu a 
confirmat domeniul geografic de aplicare al autorizației de cultivare a porumbului MON 810. În conformitate cu 
articolul 26c alineatul (3) din directiva menționată, domeniul geografic de aplicare al autorizației acordate pentru 
semințele de porumb MON 810 pentru cultivare ar trebui, prin urmare, să fie ajustat în conformitate cu cererile 
statelor membre în cauză, fără aplicarea procedurii menționate la articolul 35 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003. 

(8)  Prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor care urmează să fie luate privind reînnoirea autorizației în 
conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. 

(9)  Toate informațiile relevante privind autorizarea porumbului MON 810 ar trebui să fie introduse în registrul 
comunitar al produselor alimentare și furajelor modificate genetic, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, iar statele membre vor fi informate cu privire la această decizie, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Cultivarea porumbului modificat genetic (Zea mays L.) MON 810 se interzice pe teritoriile enumerate în anexa la 
prezenta decizie. 

Articolul 2 

Informațiile din prezenta decizie se introduc în registrul comunitar al produselor alimentare și furajelor modificate 
genetic menționat la articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. 

Articolul 3 

Prezenta decizie se adresează Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren, 270-272, 1150 Bruxelles, Belgia. 

Adoptată la Bruxelles, 3 martie 2016. 

Pentru Comisie 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Membru al Comisiei  
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ANEXĂ 

TERITORIILE ÎN CARE CULTIVAREA PORUMBULUI MON 810 ESTE INTERZISĂ  

1. Valonia (Belgia);  

2. Bulgaria;  

3. Danemarca;  

4. Germania (exceptând scopurile de cercetare);  

5. Grecia;  

6. Franța;  

7. Croația;  

8. Italia;  

9. Cipru;  

10. Letonia;  

11. Lituania;  

12. Luxemburg;  

13. Ungaria;  

14. Malta;  

15. Țările de Jos;  

16. Austria;  

17. Polonia;  

18. Slovenia;  

19. Irlanda de Nord (Regatul Unit);  

20. Scoția (Regatul Unit);  

21. Țara Galilor (Regatul Unit).  
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RECTIFICĂRI 

Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2015/2420 al Comisiei din 12 octombrie 2015 de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar 
pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu 

dublă utilizare 

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 340 din 24 decembrie 2015) 

La pagina 105, punctul 2B201 se citește astfel: 

„2B201  Mașini-unelte și orice combinație a acestora, altele decât cele menționate la 2B001, după cum urmează, pentru 
îndepărtarea sau așchierea metalelor, materialelor ceramice sau materialelor „compozite”, care, conform specifi
cațiilor tehnice ale fabricantului, pot fi echipate cu dispozitive electronice pentru „controlul profilării” simultan, 
pe două sau mai multe axe: 

Notă tehnică: 

În locul testelor individuale de mașină, se pot utiliza, pentru fiecare model de mașină, niveluri ale ‘preciziei de poziționare 
declarate’ obținute conform procedurilor de mai jos, în urma măsurătorilor efectuate în concordanță cu ISO 230/2 
(1988) (1) sau cu standardele naționale echivalente, dacă acestea au fost transmise autorităților naționale și au fost 
aprobate de acestea. Determinarea ‘preciziei de poziționare declarate’: 

a.  se aleg cinci mașini din modelul ce urmează a fi evaluat; 

b.  se măsoară preciziile pe axele liniare în concordanță cu ISO 230/2(1988 (1)); 

c.  se determină valorile preciziei (A) pentru fiecare axă a fiecărei mașini. Metoda de calcul a valorii preciziei este descrisă 
în standardul ISO 230/2 (1988) (1) 1; 

d.  se determină valoarea medie a preciziei pentru fiecare axă. Această valoare medie devine ‘precizia de poziționare’ 
declarată pentru fiecare axă a modelului de mașină (Âx Ây…); 

e.  întrucât 2B201 se referă la fiecare axă liniară, vor fi atâtea valori ale ‘preciziei de poziționare’ stabilite câte axe liniare; 

f.  În cazul în care oricare axă a modelului de mașină, nesupusă controlului menționat la 2B201.a., 2B201.b. sau 
2B201.c., are o ‘precizie de poziționare’ stabilită de 6 µm sau mai bună (mai mică) pentru mașinile de rectificat, și de 
8 µm sau mai bună (mai mică) pentru mașinile de frezat și mașinile de strunjit, ambele în conformitate cu ISO 230/2 
(1988) (1), ar trebui să i se solicite fabricantului să reconfirme nivelul preciziei odată la fiecare optsprezece luni. 

a.  mașini-unelte de frezat, care au oricare din următoarele caracteristici: 

1.  ‘precizii de poziționare’, cu „toate compensările disponibile”, egale sau mai mici (mai bune) de 6 μm de-a 
lungul oricărei axe liniare, în conformitate cu ISO 230/2 (1988) (1) sau cu standardele naționale 
echivalente; 

2.  două sau mai multe axe de rotație pentru profilare; sau 
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(1) Fabricanții care calculează precizia de poziționare în conformitate cu ISO 230/2 (1997) sau (2006) ar trebui să consulte autoritățile 
competente ale statelor membre în care sunt stabiliți. 



2B201 a. (continuare) 

3.  cinci sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”; 

Notă: 2B201.a. nu supune controlului mașinile de frezat care au următoarele caracteristici: 

a.  cursa de-a lungul axei X este mai mare de 2 m; și 

b.  ‘precizia de poziționare’ pe întreaga cursă pe axa x este mai mare (mai slabă) de 30 μm. 

b.  Mașini-unelte de rectificat, care au oricare din următoarele caracteristici:  

1. ‘Precizii de poziționare’, cu „toate compensările disponibile”, egale sau mai mici (mai bune) de 4 μm de-a 
lungul oricărei axe liniare, în conformitate cu ISO 230/2 (1988) (1) sau cu standardele naționale 
echivalente;  

2. două sau mai multe axe de rotație pentru profilare; sau  

3. cinci sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”; 

Notă: 2B201.b. nu supune controlului mașinile de rectificat, după cum urmează: 

a.  mașinile de rectificat cilindric exterior, interior și exterior-interior, care au toate caracteristicile următoare:  

1. sunt limitate la piese de lucru cu diametrul exterior sau lungimea de maxim 150 mm; și  

2. au axele limitate la x, z și c. 

b.  mașinile de rectificat în coordonate care nu au o axă z sau o axă w cu o precizie generală de poziționare 
egală sau mai mică (mai bună) de 4 μm, conform ISO 230/2 (1988) sau standardelor naționale 
echivalente. 

c.  mașini-unelte pentru strunjire care au ‘precizii de poziționare’, cu „toate compensările disponibile”, mai bune 
(mai mici) de 6 μm în conformitate cu ISO 230/2 (1988), de-a lungul oricărei axe liniare (pe întreaga cursă), 
pentru mașini care pot prelucra diametre mai mari de 35 mm; 

Notă: 2B201.c. nu supune controlului strungurile pentru bare (Swissturn) care se limitează doar la prelucrarea 
exclusivă a barelor antrenate prin sistem de alimentare, dacă diametrul maxim al barei nu depășește 42 mm și 
dacă nu există posibilitatea montării/fixării de mandrine. Mașinile pot găuri și/sau freza piese cu diametre mai 
mici de 42 mm. 

Nota 1: 2B201 nu supune controlului mașinile-unelte speciale limitate la fabricarea oricărora dintre următoarele piese: 

a.  roți dințate; 

b.  arbori cotiți sau arbori cu came; 

c.  scule sau scule așchietoare; 
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(1) Fabricanții care calculează precizia de poziționare în conformitate cu ISO 230/2 (1997) sau (2006) ar trebui să consulte autoritățile 
competente ale statelor membre în care sunt stabiliți. 



2B201 Nota 1 (continuare) 

d.  melci pentru extrudare;  

Nota 2: O mașină-unealtă care are cel puțin două din cele trei caracteristici: strunjire, frezare sau rectificare (de exemplu, o 
mașină de strunjit care poate freza) este evaluată conform fiecărui criteriu aplicabil prevăzut la 2B201.a., b. sau 
c.” 

La pagina 185, punctele 6A001-6A001.a.1 se citesc astfel: 

„6A001  Sisteme, echipamente și componente acustice, după cum urmează: 

a.  sisteme și echipamente acustice marine și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:  

1. sisteme și echipamente active (de emisie sau de emisie-recepție) și componente special concepute pentru 
acestea, după cum urmează: 

Notă: 6A001.a.1. nu supune controlului următoarele echipamente: 

a.  sonde de adâncime care funcționează vertical sub aparat, fără a le include pe cele care au o funcție de 
baleiere de peste ± 20° și sunt limitate la măsurarea adâncimii apei, a distanței până la obiectele 
scufundate ori îngropate sau la detectarea bancurilor de pești; 

b.  balize acustice, după cum urmează:  

1. balize acustice pentru cazuri de urgență;  

2. emițătoare de impulsuri acustice special concepute pentru a relocaliza sau a reveni la o poziție 
subacvatică. 

a.  echipamente acustice de explorare a fundului mării, după cum urmează:  

1. echipamente de explorare pentru nave de suprafață concepute în scopul cartografierii topografice a 
fundului mării și având toate caracteristicile următoare: 

a.  concepute să facă măsurători sub un unghi ce deviază cu mai mult de 20° față de verticală; 

b.  concepute să măsoare topografia fundului mării la adâncimi ale fundului mării de peste 600 m; 

c.  ‘rezoluția de sondare’ mai mică decât 2; și 

d.  ‘amplificarea’ preciziei adâncimii prin compensarea tuturor elementelor următoare: 

1.  mișcarea senzorului acustic; 
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6A001 a. 1. a. 1. d. (continuare) 

2.  propagarea în apă de la senzor către fundul mării și înapoi; 

3.  viteza de sondare a senzorului; 

Note tehnice: 

1. ‘Rezoluția de sondare’ este lățimea culoarului (grade) împărțită la numărul maxim de sondări pe 
culoar.  

2. ‘Amplificarea’ include capacitatea de compensare prin mijloace externe.  

2. echipamente de supraveghere subacvatică concepute pentru cartografierea topografică a fundului 
mării și având oricare dintre caracteristicile următoare: 

Notă tehnică: 

Presiunea nominală a senzorului acustic determină adâncimea nominală a echipamentului menționat la 
6A001.a.1.a.2. 

a.  având toate caracteristicile următoare:  

1. concepute sau modificate pentru a funcționa la adâncimi de peste 300 m; și  

2. ‘rata de sondare’ mai mare de 3 800 m/s; sau 

Notă tehnică: 

‘Rata de sondare’ este produsul vitezei maxime (m/s) la care poate funcționa senzorul și numărul 
maxim de sondări pe culoar, presupunând o acoperire de 100 %. Pentru sistemele care efectuează 
sondări în două direcții (sonare 3D), ar trebui să se utilizeze valoarea maximă a ‘ratei de sondare’ în 
ambele direcții. 

b.  echipamente de supraveghere subacvatică, nemenționate la 6A001.a.1.a.2.a., având toate 
caracteristicile următoare:  

1. concepute sau modificate pentru a funcționa la adâncimi de peste 100 m;  

2. concepute să facă măsurători sub un unghi ce deviază cu mai mult de 20° față de verticală;  

3. având oricare dintre caracteristicile următoare: 

a.  frecvență de funcționare sub 350 kHz; sau 

b.  concepute să măsoare topografia fundului mării la o distanță de peste 200 m de senzorul 
acustic; și  

4. ‘amplificarea’ preciziei adâncimii prin compensarea tuturor parametrilor următori: 

a.  mișcarea senzorului acustic; 
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6A001 a. 1. a. 2. b. 4. (continuare) 

b.  propagarea în apă de la senzor către fundul mării și înapoi; și 

c.  viteza de sondare a senzorului;  

3. sonar cu scanare laterală (SSS) sau sonar cu apertură sintetică (SAS), conceput pentru a forma 
imagini ale fundului mării și având toate caracteristicile următoare, și rețele acustice de transmisie 
și recepție special concepute pentru acestea: 

a.  concepute sau modificate pentru a funcționa la adâncimi de peste 500 m; 

b.  ‘o rată de acoperire a zonei’ de peste 570 m2/s, în condițiile în care funcționează la rata maximă 
posibilă cu o 'rezoluție longitudinală' mai mică de 15 cm; și 

c.  o ‘rezoluție transversală’ mai mică de 15 cm; 

Note tehnice: 

1. ‘Rata de acoperire a zonei’ (m2/s) este de două ori produsul dintre distanța de operare a sonarului (m) și 
viteza maximă (m/s) la care poate funcționa senzorul la distanța respectivă.  

2. ‘Rezoluția longitudinală’ (cm), numai pentru SSS, este produsul dintre deschiderea (pe orizontală a) 
azimutului (grade), distanța de operare a sonarului (m) și 0,873.  

3. ‘Rezoluția transversală’ (cm) este 75 împărțit la lățimea de bandă a semnalului (kHz). 

b.  sisteme sau rețele de transmisie și recepție, concepute pentru detecția sau localizarea obiectelor, având 
oricare dintre caracteristicile următoare:  

1. o frecvență de emisie mai mică de 10 kHz;  

2. nivel de presiune sonoră mai mare de 224 dB (referință 1 µPa la 1 m) pentru echipamente cu o 
frecvență de funcționare în banda cuprinsă între 10 kHz și 24 kHz, inclusiv;  

3. nivel de presiune sonoră mai mare de 235 dB (referință 1 µPa la 1 m) pentru echipamente cu o 
frecvență de funcționare în banda cuprinsă între 24 kHz și 30 kHz;  

4. formează fascicule mai mici de 1° pe orice axă și au o frecvență de funcționare mai mică de 
100 kHz;  

5. concepute să funcționeze cu o gamă de afișare precisă de peste 5 120 m; sau  

6. concepute să suporte presiunea în timpul funcționării normale la adâncimi de peste 1 000 m și cu 
transductoare având oricare dintre caracteristicile următoare: 

a.  compensare dinamică a presiunii; sau 

b.  încorporează ca element transductor un alt material decât titanat-zirconat de plumb; 
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6A001 a. 1. b. 6. (continuare) 

c. proiectoare acustice, inclusiv transductoare, care încorporează elemente piezoelectrice, magnetos
trictive, electrostrictive, electrodinamice sau hidraulice care funcționează individual sau într-o 
combinație determinată și care au oricare dintre caracteristicile următoare: 

Nota 1: Regimul de control al proiectoarelor acustice, inclusiv al transductoarelor, special concepute pentru alte 
echipamente nemenționate la 6A001, este determinat de regimul de control al echipamentelor 
respective.  

Nota 2: 6A001.a.1.c. nu supune controlului sursele electronice care orientează sunetul numai pe verticală sau 
sursele mecanice (de exemplu, tunuri pneumatice sau tunuri cu vapori) ori sursele chimice (de exemplu, 
explozivi).  

Nota 3: Elementele piezoelectrice menționate la 6A001.a.1.c. le includ pe cele produse din monocristale de 
niobat de plumb și magneziu/titanat de plumb [(Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 sau PMN-PT] create pe 
baza unei soluții solide sau din monocristale de niobat de plumb și indiu/niobat de plumb și 
magneziu/titanat de plumb [Pb(In1/2Nb1/2)O3–Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–PbTiO3 sau PIN-PMN-PT] create 
pe baza unei soluții solide.  

1. funcționează la frecvențe mai mici de 10 kHz și având oricare dintre caracteristicile următoare: 

a.  nu sunt concepute să lucreze în regim continuu la 100 % din ciclul de utilizare și au un ‘nivel al 
sursei în câmp deschis (SLRMS)’ radiat de peste [10log(f) + 169,77] dB (referință 1 µPa la 1 m), 
unde f este frecvența în hertzi a valorii maxime a răspunsului tensiunii de transmisie 
(Transmitting Voltage Response – TVR) mai mică de 10 kHz; sau 

b.  sunt concepute să lucreze în regim continuu la 100 % din ciclul de utilizare și au un ‘nivel al 
sursei în câmp deschis (c)’ radiat în mod continuu la 100 % din ciclul de utilizare de peste 
[10log(f) + 159,77] dB (referință 1 µPa la 1 m), unde f este frecvența în hertzi a valorii maxime 
a răspunsului tensiunii de transmisie (TVR) mai mică de 10 kHz; sau 

Notă tehnică: 

‘Nivelul sursei în câmp deschis (SLRMS)’ este definit de-a lungul axelor de răspuns maxim și în câmpul 
îndepărtat al proiectorului acustic. Acesta poate fi obținut din răspunsul tensiunii de transmisie folosind 
următoarea ecuație: SLRMS = (TVR + 20log VRMS) dB (referință 1µPa la 1 m), unde SLRMS este nivelul 
sursei, TVR este răspunsul tensiunii de transmisie și VRMS este tensiunea de comandă a proiectorului.  

2. neutilizate;  

3. capacitate de atenuare a lobilor laterali de peste 22 dB; 

d.  sisteme și echipamente acustice, concepute pentru a determina poziția navelor de suprafață sau a 
vehiculelor subacvatice și având toate caracteristicile următoare, precum și componente special 
concepute pentru acestea:  

1. rază de detecție de peste 1 000 m; și  

2. precizie de poziționare mai mică de 10 m rms (medie pătratică), atunci când este măsurată la o 
distanță de 1 000 m; 

Notă: 6A001.a.1.d. include: 
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6A001 a. 1. d. 2 d. Nota (continuare) 

a.  echipamentele care utilizează „prelucrarea semnalelor” coerentă între două sau mai multe balize și 
unitatea hidrofonică purtată de nava de suprafață sau de vehiculul subacvatic; 

b.  echipamentele capabile să corecteze în mod automat erorile de propagare a vitezei sunetului pentru 
calcularea unui punct. 

e.  sonare individuale active, special concepute sau modificate pentru a detecta, a localiza și a clasifica în 
mod automat înotătorii sau scafandrii și care au toate caracteristicile următoare, precum și rețelele 
acustice de transmisie și recepție special concepute pentru acestea:  

1. rază de detecție de peste 530 m;  

2. precizie de poziționare mai mică de 15 m rms (medie pătratică), atunci când este măsurată la o 
distanță de 530 m; și  

3. lățimea de bandă a semnalului-puls transmis depășește 3 kHz; 

N.B.: Pentru sistemele de detecție a scafandrilor special concepute sau modificate pentru uz militar, a se vedea 
Lista produselor militare.  

Notă: Pentru 6A001.a.1.e., în cazul în care mai multe raze de detecție sunt specificate pentru diverse medii, se 
utilizează raza de detecție cea mai mare.” 

La pagina 193, punctul 6A002.a.2.a.2.a: 

în loc de:  „„rețele plane focale” „calificate pentru utilizare spațială” având mai mult de 2 048 elemente în fiecare rețea 
și un răspuns de vârf în spectrul lungimilor de undă ce depășesc 300 nm, dar nu depășesc 900 nm;”, 

se citește:  „o placă microcanal cu un pas al rețelei (distanța între centre) de 12 μm sau mai mic; sau”. 

La pagina 256, punctul 9A004 se citește astfel: 

„9A004  Vehicule de lansare spațială, „vehicule spațiale”, module de serviciu ale unui vehicul spațialmodule de serviciu 
ale unui „vehicul spațial”, sarcini utile ale vehiculelor spațialesarcini utile ale „vehiculelor spațiale”, sisteme sau 
echipamente la bordul „vehiculelor spațiale” și echipamente terestre, după cum urmează: 

NB: A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9A104. 

a.  vehicule de lansare spațială; 

b.  „vehicule spațiale”; 

c.  „module de serviciu ale unui vehicul spațial”; 
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9A004 (continuare) 

d.  „sarcini utile ale vehiculelor spațiale” care încorporează elemente menționate la 3A001.b.1.a.4., 3A002.g., 
5A001.a.1., 5A001.b.3., 5A002.a.5., 5A002.a.9., 6A002.a.1., 6A002.a.2., 6A002.b., 6A002.d., 6A003.b., 
6A004.c., 6A004.e., 6A008.d., 6A008.e., 6A008.k., 6A008.l. sau 9A010.c.; 

e.  sisteme sau echipamente la bord care sunt special concepute pentru „vehicule spațiale” și care au oricare 
dintre următoarele funcții:  

1. ‘manipularea datelor provenite de la sistemele de comandă și telemăsurare’; 

Notă: În sensul celor menționate la 9A004.e.1., ‘manipularea datelor provenite de la sistemele de comandă și 
telemăsurare’ cuprinde și gestionarea, stocarea și prelucrarea datelor provenite de la modulele de serviciu.  

2. ‘manipularea datelor referitoare la sarcina utilă’; sau 

Notă: În sensul celor menționate la 9A004.e.2., ‘manipularea datelor referitoare la sarcina utilă’ cuprinde și 
gestionarea, stocarea și prelucrarea datelor referitoare la sarcina utilă.   

3. ‘controlul atitudinii și al orbitei’; 

Notă: În sensul celor menționate la 9A004.e.3., ‘controlul atitudinii și al orbitei’ cuprinde și detectarea și 
activarea pentru determinarea și controlul poziției și al orientării unui „vehicul spațial”.  

NB: Pentru echipamentele special concepute pentru uz militar, a se vedea Lista produselor militare.  

f.  echipamente terestre special concepute pentru „vehicule spațiale”, după cum urmează:  

1. echipamente de telemăsurare și telecomandă;  

2. simulatoare.”  
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