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REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1001 AL CONSILIULUI
din 25 iunie 2015
privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive
împotriva Iranului
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva
Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 (1), în special articolul 46 alineatul (2),
întrucât:
(1)

La 23 martie 2012, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 267/2012.

(2)

În conformitate cu Decizia (PESC) 2015/1008 a Consiliului (2), o persoană și opt entități ar trebui să fie eliminate
de pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive, care figurează în anexa IX la
Regulamentul (UE) nr. 267/2012.

(3)

În plus, mențiunile privind șase entități care fac obiectul măsurilor restrictive, care figurează în anexa IX la
Regulamentul (UE) nr. 267/2012, ar trebui să fie modificate.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 267/2012 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT

Articolul 1
Anexa IX la Regulamentul (UE) nr. 267/2012 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.
(1) JO L 88, 24.3.2012, p. 1.
(2) Decizia (PESC) 2015/1008 a Consiliului din 25 iunie 2015 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri
restrictive împotriva Iranului (a se vedea p. 19 din prezentul Jurnal Oficial).
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 25 iunie 2015.
Pentru Consiliu
Președintele
E. RINKĒVIČS

26.6.2015
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ANEXĂ

1. Mențiunile privind persoanele și entitățile enumerate mai jos se elimină de pe lista prevăzută în anexa IX la
Regulamentul (UE) nr. 267/2012.
I.

Persoane și entități implicate în activitățile nucleare sau privind rachete balistice și persoane și entități care acordă
sprijin guvernului Iranului.

A. PERSOANE
5. Mahmood JANNATIAN
B. ENTITĂȚI
160. CF Sharp and Company Private Limited

III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
B. ENTITĂȚI
60.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

63.

Cosy-East GmbH und Co. KG

86.

Great-West GmbH und Co. KG

87.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

127. NHL Basic Ltd.
128. NHL Nordland GmbH
132. Prosper Basic GmbH

2. Următoarele mențiuni înlocuiesc mențiunile privind entitățile enumerate mai jos, prevăzute în anexa IX la
Regulamentul (UE) nr. 267/2012.
I. Persoane și entități implicate în activitățile nucleare sau privind rachete balistice și persoane și entități care acordă
sprijin guvernului Iranului.
B. ENTITĂȚI
Denumire

Informații de identificare

Motive

Data includerii
în listă

76.

Iran Marine
Industrial
Company
(SADRA)

Sadra Building No. 3,
Shafagh St., Poonak
Khavari Blvd., Shahrak
Ghods, P.O. Box 1466956491, Teheran, Iran

Controlată efectiv de Sepanir Oil & Gas
Energy Engineering Company, care este de
semnată de UE drept întreprindere a Cor
pului Gardienilor Revoluției Iraniene. Spri
jină guvernul Iranului prin implicarea sa în
sectorul energetic iranian, inclusiv în câm
pul gazeifer South Pars.

23.5.2011

77.

Universitatea
Shahid Beheshti

Daneshju Blvd., Yaman St.,
Chamran Blvd., P.O. Box
19839-63113, Teheran,
Iran

Universitatea Shahid Beheshti este o enti
tate publică supervizată de Ministerul Știin
ței, Cercetării și Tehnologiei. Desfășoară
cercetări științifice relevante pentru dezvol
tarea armelor nucleare.

23.5.2011

L 161/4

RO

Denumire

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Informații de identificare

Motive
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Data includerii
în listă

132.

Naftiran
Intertrade
Company (alias
Naftiran Trade
Company)
(NICO)

5th Floor, Petropars
Building, No. 35 Farhang
Boulevard, Snadat Abad
Avenue, Teheran, Iran Tel:
+98 21 22372486;
+98 21 22374681;
+98 21 22374678; Fax:
+98 21 22374678;
+98 21 22372481 E-mail:
info@naftiran.com

Filială (100 %) a Companiei Naționale
Iraniene a Petrolului (NIOC)

16.10.2012

154.

Banca de
investiții First
Islamic
Investment Bank

Sucursală: 19A-31-3A,
Level 31 Business Suite,
Wisma UOA, Jalan Pinang
50450, Kuala Lumpur;
Kuala Lumpur; Wilayah
Persekutuan; 50450 Tel:
603-21620361/2/3/4,
+6087417049/417050,
+622157948110

First Islamic Investment Bank (FIIB) furni
zează sprijin financiar și logistic guvernului
Iranului. FIIB a fost folosită de Babak
Zanjani pentru a canaliza o parte semnifi
cativă a plăților efectuate în legătură cu pe
trolul iranian în numele guvernului
Iranului.

22.12.2012

Sucursală: Unit 13 (C),
Main Office Tower,
Financial Park Labuan
Complex, Jalan Merdeka,
87000 Federal Territory of
Labuan, Malaysia; Labuan
F.T; 87000
Relații cu investitorii:
Menara Prima 17 th floor
Jalan Lingkar, Mega
Kuningan Blok 6.2 Jakarta
12950 – Indonezia; South
Jakarta; Jakarta; 12950
157.

HK Intertrade
Company Ltd
(HK Intertrade)

HK Intertrade Company,
21st Floor, Tai Yau
Building, 181 Johnston
Road, Wanchai, Hong Kong

HK Intertrade este deținută și controlată în
întregime de Compania Națională Iraniană
a Petrolului, o entitate desemnată și aflată
în proprietatea statului, care oferă sprijin
guvernului Iranului. În plus, HK Intertrade
a oferit guvernului Iranului sprijin logistic
și financiar prin facilitarea transferului de
fonduri legate de petrol în numele guvernu
lui Iranului.

22.12.2012

158.

Petro Suisse

Petro Suisse Avenue De la
Tour- Halimand 6, 1009
Pully, Elveția

Petro Suisse, o societate angajată în sectorul
iranian al petrolului și gazelor, este deținută
100 % de NIOC (Compania Națională Ira
niană a Petrolului), care este o entitate de
semnată care asigură sprijin financiar gu
vernului Iranului. De asemenea, Petro Suiss
este asociată cu Naftiran Intertrade Co
(NICO), desemnată ca filială (100 %) a
Companiei Naționale Iraniene a Petrolului
(NIOC).

22.12.2012
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1002 AL COMISIEI
din 16 iunie 2015
de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor
geografice protejate [Obazda/Obatzter (IGP)]
COMISIA EUROPEANĂ,

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

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

(2)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Se înregistrează denumirea „Obazda”/„Obatzter” (IGP).
Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din clasa 1.4 Alte produse de origine animală (ouă,
miere, produse lactate cu excepția untului etc.) din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al
Comisiei (3).
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 16 iunie 2015.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Phil HOGAN

Membru al Comisiei

(1) JO L 343, 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 55, 14.2.2015, p. 15.
(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
(UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare
(JO L 179, 19.6.2014, p. 36).
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1003 AL COMISIEI
din 22 iunie 2015
de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri
înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate
[Saint-Nectaire (DOP)]
COMISIA EUROPEANĂ,

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

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a
examinat cererea Franței de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al denumirii de origine protejate
„Saint-Nectaire” înregistrate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/96 al Comisiei (2).

(2)

Întrucât modificarea respectivă nu este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (3), în conformitate
cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv.

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție, în conformitate cu articolul 51 din
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini trebuie să fie aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea
„Saint-Nectaire” (DOP).
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, 22 iunie 2015.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Phil HOGAN

Membru al Comisiei

(1) JO L 343, 14.12.2012, p. 1.
(2) Regulamentul (CE) nr. 1107/96 al Comisiei din 12 iunie 1996 privind înregistrarea indicațiilor geografice și a denumirilor de origine în
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului (JO L 148, 21.6.1996, p. 1).
(3) JO C 29, 29.1.2015, p. 5.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1004 AL COMISIEI
din 24 iunie 2015
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor
reprezentative în sectoarele cărnii de pasăre și ouălor, precum și pentru ovalbumină
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), în special articolul 183 litera (b),
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 510/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de
stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole și de abrogare
a Regulamentelor (CE) nr. 1216/2009 și (CE) nr. 614/2009 ale Consiliului (2), în special articolul 5 alineatul (6) litera (a),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 1484/95 al Comisiei (3) a stabilit normele de aplicare a sistemului de taxe la import
suplimentare și a fixat prețurile reprezentative în sectoarele cărnii de pasăre și ouălor și pentru ovalbumină.

(2)

Din controlul regulat al datelor pe baza cărora se stabilesc prețurile reprezentative pentru produsele din
sectoarele cărnii de pasăre și ouălor și pentru ovalbumină rezultă că este necesară modificarea prețurilor reprezen
tative pentru importurile de anumite produse, ținând seama de variațiile prețurilor în funcție de origine.

(3)

Este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 1484/95 să fie modificat în consecință.

(4)

Deoarece este necesar să se asigure aplicarea măsurii respective cât mai rapid posibil după ce devin disponibile
datele actualizate, ar trebui ca prezentul regulament să intre în vigoare la data publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1484/95 se înlocuiește cu textul din 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, 24 iunie 2015.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 150, 20.5.2014, p. 1.
(3) Regulamentul (CE) nr. 1484/95 al Comisiei din 28 iunie 1995 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului de drepturi de import
suplimentare și de fixare a prețurilor reprezentative în sectoarele cărnii de pasăre și ouălor și pentru albumina din ouă, și de abrogare a
Regulamentului nr. 163/67/CEE (JO L 145, 29.6.1995, p. 47).
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ANEXĂ
„ANEXA I

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Preț reprezenta
tiv
(în EUR/
100 kg)

Garanția men
ționată la arti
colul 3
(în EUR/
100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcase de pui congelate, denumite «pui 70 %»

139,2

0

AR

0207 12 90

Carcase de pui congelate, denumite «pui 65 %»

153,3

0

AR

170,1

0

BR

324,4

0

AR

238,9

18

BR

342,8

0

CL

308,7

0

TH

348,9

0

BR

413,2

0

CL

0207 14 10

0207 27 10

Bucăți dezosate, congelate, de cocoși sau de găini

Bucăți dezosate, congelate, de curcani și de curci

0408 91 80

Ouă fără coajă, uscate

384,3

0

AR

1602 32 11

Preparate nefierte din cocoși sau din găini

269,1

5

BR

(1) Nomenclatorul țărilor stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Re
gulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior
cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul «ZZ» repre
zintă «alte origini».”
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REGULAMENTUL (UE) 2015/1005 AL COMISIEI
din 25 iunie 2015
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime ale
plumbului din anumite produse alimentare
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor
comunitare privind contaminanții din alimente (1), în special articolul 2 alineatul (3),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei (2) stabilește nivelurile maxime pentru anumiți contaminanți din
produsele alimentare.

(2)

La 18 martie 2010, Grupul științific pentru contaminanții din lanțul alimentar (Grupul CONTAM) din cadrul
Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a adoptat un aviz privind plumbul din produsele
alimentare (3). Ca efecte adverse critice potențiale ale plumbului, pe care se poate fonda o analiză a riscurilor,
Grupul CONTAM a identificat neurotoxicitatea asupra dezvoltării la copiii mici, precum și efecte cardiovasculare
și nefrotoxicitate la adulți. Grupul a indicat în continuare că protejarea copiilor și a femeilor de vârstă fertilă
împotriva riscului potențial al efectelor asupra dezvoltării neurologice este suficientă pentru a proteja toate
populațiile de celelalte efecte adverse ale plumbului. Prin urmare, este oportun să se reducă expunerea la plumbul
din alimente, prin reducerea nivelurilor maxime existente și stabilirea de niveluri maxime suplimentare pentru
plumbul din produsele relevante.

(3)

În ceea ce privește preparatele pentru sugari și formulele de continuare, există deja niveluri maxime. Pentru o
garanție sporită privind reducerea în continuare a expunerii alimentare a sugarilor și copiilor de vârstă mică, ar
trebui scăzute nivelurile maxime existente și ar trebui stabilite noi niveluri maxime în ceea ce privește alimentele
preparate pe bază de cereale, alimentele pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele
destinate unor scopuri medicale speciale destinate în mod specific sugarilor și copiilor de vârstă mică, precum și
băuturile care sunt intens consumate de acest grup vulnerabil de consumatori.

(4)

Noile date privind prezența substanței în cauză arată că, pe de o parte, unele dintre actualele derogări de la
nivelurile maxime normale nu mai sunt necesare, întrucât nivelul maxim implicit poate fi respectat prin aplicarea
unor bune practici și că, pe de altă parte, este posibilă respectarea unor niveluri maxime mai reduse. Prin urmare,
nu mai sunt necesare niveluri maxime specifice pentru brasicacee, altele decât varza pentru frunze, legume
proaspete și majoritatea bacelor și a fructelor mici, în timp ce pentru cefalopode, majoritatea legumelor fructoase
și a sucurilor de fructe, vin și vin aromatizat, nivelurile maxime existente ar trebui să fie reduse.

(5)

Pentru barba-caprei, respectarea nivelurilor maxime actuale este dificilă. Întrucât consumul acestui produs este
scăzut, iar efectele asupra expunerii umane sunt neglijabile, este oportună creșterea nivelurilor maxime de plumb
pentru barba-caprei.

(6)

Descoperirea incidentală a unor niveluri ridicate de plumb în miere a declanșat luarea de către statele membre a
unor măsuri de asigurare a respectării legii, pentru niveluri de plumb diferite. Diferențele dintre normele adoptate
de statele membre riscă să împiedice buna funcționare a pieței comune, fiind, prin urmare, necesară stabilirea
unui nivel maxim armonizat al plumbului în miere.

(7)

Întrucât consumul de ceai și infuzii de plante poate avea o contribuție importantă la expunerea alimentară,
trebuie stabilit un nivel maxim pentru aceste produse. Cu toate acestea, în absența unor date privind frunzele
uscate de ceai și părțile uscate de alte plante utilizate pentru prepararea infuziilor, care să permită stabilirea
acestui nivel maxim, ar trebui colectate date referitoare la prezența substanței în cauză, în vederea stabilirii
eventuale a unui nivel maxim specific, în viitor.

(8)

Legislația referitoare la alimentele preparate pe bază de cereale, alimentele pentru copii destinate sugarilor și
copiilor de vârstă mică și alimentele destinate unor scopuri medicale speciale a fost înlocuită, devenind astfel
necesară modificarea anumitor note finale.

(1) JO L 37, 13.2.1993, p. 1.
(2) Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din
produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).
(3) Grupul pentru contaminanții din lanțul alimentar al EFSA (CONTAM): Scientific Opinion on Lead in Food (Aviz științific privind plumbul
din produsele alimentare), EFSA Journal 2010; 8(4):1570.
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(9)

Statelor membre și operatorilor din industria alimentară trebuie să li se acorde timpul necesar pentru a se adapta
la noile niveluri maxime, stabilite de prezentul regulament. Prin urmare, data aplicării nivelurilor maxime de
plumb ar trebui amânată.

(10)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Nivelurile maxime de plumb stabilite în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006, astfel cum sunt modificate prin
prezentul regulament, se aplică de la 1 ianuarie 2016. Produsele alimentare care nu respectă aceste niveluri maxime și
care au fost introduse pe piață în mod legal înainte de 1 ianuarie 2016 pot fi comercializate în continuare după această
dată, până la data durabilității minime sau data limită de consum a acestora.
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, 25 iunie 2015.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXĂ

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se modifică după cum urmează:
1. Rubrica 3.1 (Plumb) se înlocuiește cu următorul text:
„3.1

Plumb

3.1.1

Lapte crud (6), lapte tratat termic și lapte destinat fabricării pro
duselor pe bază de lapte

3.1.2

Preparatele pentru sugari și formulele de continuare
comercializate sub formă de praf (8) (29)

0,050

comercializate sub formă lichidă (8) (29)

0,010

3.1.3

Alimente preparate pe bază de cereale și alimente pentru copii
destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (3) (29), altele decât
cele de la punctul 3.1.5

3.1.4

Alimente destinate unor scopuri medicale speciale (9), destinate
în mod specific sugarilor și copiilor de vârstă mică

3.1.5

0,020

0,050

comercializate sub formă de praf (29)

0,050

comercializate sub formă lichidă (29)

0,010

Băuturi destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, etichetate și
vândute ca atare, altele decât cele menționate la punctele 3.1.2
și 3.1.4
comercializate sub formă lichidă sau care urmează să fie re
constituite conform instrucțiunilor producătorului, inclusiv
sucurile de fructe (4)

0,030

care sunt preparate prin infuzare sau decocție (29)

1,50

3.1.6

Carne de bovine, ovine, porcine și păsări de curte (cu excepția
organelor) (6)

0,10

3.1.7

Organe de bovine, ovine, porcine și păsări de curte (6)

0,50

3.1.8

Mușchi de pește (24) (25)

0,30

3.1.9

Cefalopode (52)

0,30

3.1.10

Crustacee (26) (44)

0,50

3.1.11

Moluște bivalve (26)

1,50

3.1.12

Cereale și proteaginoase

0,20

3.1.13

Legume, exceptând varza pentru frunze, barba-caprei, legumele
cu frunze și plantele aromatice, ciupercile, algele marine și legu
mele fructoase (27) (53)

0,10

3.1.14

Varză pentru frunze, barba-caprei, legume cu frunze exceptând
plantele aromatice, precum și următoarele ciuperci: Agaricus bis
porus (ciuperca de gunoi/șampinionul), Pleurotus ostreatus (bure
tele negru de fag), Lentinula edodes (ciupercile Shiitake) (27)

0,30
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Legume fructoase
porumb dulce (27)

0,10

altele decât porumbul dulce (27)

0,05

3.1.16

Fructe, exceptând merișoarele, coacăzele, boabele de soc și fruc
tele arborelui de căpșuni (Arbutus unedo) (27)

0,10

3.1.17

Merișoare, coacăze, boabe de soc și fructele arborelui de căp
șuni (27)

0,20

3.1.18

Grăsimi și uleiuri, inclusiv grăsimi din lapte

0,10

3.1.19

Sucuri de fructe, sucuri de fructe concentrate reconstituite și ne
ctaruri de fructe

3.1.20

3.1.21

exclusiv din bace și alte fructe mici (14)

0,05

din alte fructe decât bacele și alte fructe mici (14)

0,03

Vinuri (inclusiv vinurile spumante, cu excepția vinului licoros),
cidru de mere, cidru de pere și vinuri din fructe (11)
produse obținute din recolta de fructe a anilor 2001-2015

0,20

produse obținute din recolta de fructe a anilor începând cu
2016

0,15

Vinuri aromatizate, băuturi aromatizate pe bază de vin și cock
tailuri aromatizate pe bază de produse vitivinicole (13)
produse obținute din recolta de fructe a anilor 2001-2015

0,20

produse obținute din recolta de fructe a anilor începând cu
2016

0,15

3.1.22

Suplimente alimentare (39)

3.1.23

Miere

3,0
0,10”

2. Nota finală (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3) Produsele alimentare din această categorie, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de
vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul
greutății și de abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE
și 2006/141/CE ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regula
mentelor (CE) nr. 41/2009 și (CE) nr. 953/2009 ale Comisiei (JO L 181, 29.6.2013, p. 35).”
3. Notele finale (8) și (9) se elimină. Trimiterile la notele finale (8) și (9) se înlocuiesc cu trimiteri la nota finală (3).
4. Nota finală (11) se înlocuiește cu următorul text:
„(11) Vinurile și vinurile spumante, astfel cum sunt definite în 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 (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).”
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5. Nota finală (13) se înlocuiește cu următorul text:
„(13) Produsele alimentare din această categorie, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 251/2014 al
Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 privind definirea, descrierea, prezentarea,
etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate și de abrogare a Regula
mentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului (JO L 84, 20.3.2014, p. 14).
Nivelul maxim al OTA, aplicabil acestor băuturi, depinde de proporția de vin și/sau must de struguri prezent în
produsul finit.”
6. Nota finală (16) se înlocuiește cu următorul text:
„(16) Sugarii și copiii de vârstă mică, astfel cum sunt definiți în Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică,
alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății și
de abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE
și 2006/141/CE ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regula
mentelor (CE) nr. 41/2009 și (CE) nr. 953/2009 ale Comisiei (JO L 181, 29.6.2013, p. 35).”
7. Nota finală (28) este eliminată.
8. Nota finală (44) se înlocuiește cu următorul text:
„(44) Mușchi de pe apendice și abdomen. Această definiție exclude cefalotoracele crustaceelor. În cazul crabilor și al
crustaceelor similare (Brachyura și Anomura): mușchiul de pe apendice.”
9. Se adaugă notele finale (52) și (53):
„(52) Nivelul maxim se aplică animalului vândut fără măruntaie.
(53) În cazul cartofilor, nivelul maxim se aplică la cartofii decojiți.”
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REGULAMENTUL (UE) 2015/1006 AL COMISIEI
din 25 iunie 2015
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de arsen
anorganic din produsele alimentare
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor
comunitare privind contaminanții din alimente (1), în special articolul 2 alineatul (3),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei (2) stabilește nivelurile maxime pentru anumiți contaminanți din
produsele alimentare.

(2)

La 12 octombrie 2009, Grupul științific pentru contaminanții din lanțul alimentar (Grupul CONTAM) din cadrul
Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a adoptat un aviz privind arsenul din produsele
alimentare (3). În acest aviz, Grupul CONTAM a concluzionat că doza săptămânală tolerabilă provizorie (DSTP)
de 15 μg/kg de greutate corporală, stabilită de Comitetul mixt FAO/OMS de experți pentru aditivi alimentari
(JECFA), nu mai este adecvată, deoarece datele disponibile au arătat, pe de o parte, că arsenul anorganic cauzează
cancer la plămâni și la vezica urinară, în plus față de cancerul de piele și, pe de altă parte, că au fost semnalate o
serie de efecte negative la niveluri de expunere inferioare celor examinate de JECFA.

(3)

Grupul CONTAM a identificat o gamă de valori pentru limita inferioară a intervalului de încredere a dozei de
referință (denumită în continuare „BMDL01”) cuprinse între 0,3 și 8 μg/kg de greutate corporală pe zi pentru
cancerul de plămâni, de piele și al vezicii urinare, precum și pentru leziunile cutanate. În avizul științific s-a
concluzionat că valorile estimate ale expunerii prin alimentație la arsen anorganic pentru consumatorii medii și
mari din Europa se încadrează în gama de valori BMDL01 identificate și că, prin urmare, nu există aproape nicio
marjă de expunere și posibilitatea unui risc pentru anumiți consumatori nu poate fi exclusă.

(4)

Avizul științific a indicat că grupurile cele mai vizate de expunerea prin alimentație la arsen anorganic sunt marii
consumatori de orez din Europa, cum ar fi anumite grupuri etnice, și copiii sub trei ani. Expunerea prin
alimentație la arsen anorganic a copiilor sub trei ani, inclusiv prin produsele alimentare pe bază de orez, este, în
general, estimată a fi de circa două până la trei ori mai mare decât cea a adulților.

(5)

Întrucât analiza arsenului anorganic în orez și în produsele pe bază de orez este fiabilă, ar trebui stabilite niveluri
maxime de arsen anorganic pentru orez și produsele pe bază de orez. Ar trebui propuse niveluri maxime
diferențiate în funcție de conținutul de arsen.

(6)

Informațiile științifice privind necesitatea stabilirii unui nivel maxim specific pentru orezul albit prefiert sunt
foarte recente. Prin urmare, statele membre ar trebui să colecteze, înainte de 1 ianuarie 2018, date suplimentare
cu privire la conținutul de arsen anorganic al acestui produs, pentru a confirma necesitatea de a stabili un nivel
maxim specific pentru acest produs și de a reevalua limita maximă.

(7)

Datele privind prezența substanței în cauză arată că vafele din orez, foile de orez, biscuiții sărați din orez și
prăjiturile din orez pot conține niveluri ridicate de arsen anorganic și că aceste produse pot contribui în mod
semnificativ la expunerea prin alimentație a sugarilor și a copiilor de vârstă mică. Prin urmare, ar trebui prevăzut
un nivel maxim specific pentru aceste produse.

(8)

Orezul este un ingredient important într-o gamă largă de alimente pentru sugari și copii de vârstă mică. Prin
urmare, ar trebui stabilit un nivel maxim specific pentru acest produs atunci când este utilizat ca ingredient
pentru producerea unor astfel de alimente.

(1) JO L 37, 13.2.1993, p. 1.
(2) Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din
produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).
(3) „Scientific Opinion on Arsenic in Food” (Aviz științific cu privire la arsenul din alimente), EFSA Journal 2009, 7(10):1351.
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(9)

Statelor membre și operatorilor din industria alimentară trebuie să li se acorde timpul necesar pentru a se adapta
la noile niveluri maxime stabilite de prezentul regulament. Prin urmare, data aplicării nivelurilor maxime de arsen
ar trebui amânată.

(10)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Nivelurile maxime de arsen care figurează în subsecțiunea 3.5, „Arsen (anorganic)” din anexa la Regulamentul (CE)
nr. 1881/2006, astfel cum este modificată prin prezentul regulament, se aplică de la 1 ianuarie 2016.
Produsele alimentare care nu respectă aceste niveluri maxime și care au fost introduse pe piață în mod legal înainte de
data aplicării regulamentului pot fi comercializate în continuare după această dată, până la data lor minimă de
valabilitate sau până la data lor limită de consum.
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, 25 iunie 2015.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXĂ

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se modifică după cum urmează:
1. Se introduce următoarea subsecțiune după subsecțiunea 3.4, „Staniu (anorganic)”:
„3.5

Arsen (anorganic) (50) (51)

3.5.1

Orez albit care nu a fost prefiert (orez sticlos sau alb)

0,20

3.5.2

Orez prefiert și orez decorticat

0,25

3.5.3

Vafe din orez, foi de orez, biscuiți sărați din orez și prăjituri din
orez

0,30

3.5.4

Orez destinat producției de alimente pentru sugari și copii de
vârstă mică (3)

0,10”

2. Se adaugă notele finale (50) și (51):
„(50) Sumă de As(III) și As(V).
(51) Orez, orez decorticat, orez albit și orez prefiert, astfel cum este definit în Standardul Codex 198-1995.”
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1007 AL COMISIEI
din 25 iunie 2015
de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe
și legume
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72,
(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),
având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și
legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),
întrucât:
(1)

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

(2)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt
stabilite în anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 25 iunie 2015.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157, 15.6.2011, p. 1.
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ANEXĂ
Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume
(EUR/100 kg)
Codul NC

Codul țării terțe ( )

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

32,3

MA

147,7

MK

36,9

TR

82,4

ZZ

74,8

MK

20,6

0707 00 05

1

TR

113,7

ZZ

67,2

0709 93 10

TR

108,5

ZZ

108,5

0805 50 10

AR

124,1

BO

143,4

BR

107,1

TR

102,0

ZA

147,3

ZZ

124,8

AR

161,3

BR

99,4

CL

132,2

NZ

143,2

US

164,2

ZA

123,6

ZZ

137,3

0808 10 80

0809 10 00
0809 29 00

TR

269,9

ZZ

269,9

TR

350,3

US

581,4

ZZ

465,9

(1) Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exte
rior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ”
desemnează „alte origini”.
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DECIZII
DECIZIA (PESC) 2015/1008 A CONSILIULUI
din 25 iunie 2015
de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,
având în vedere Decizia 2010/413/PESC a Consiliului din 26 iulie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive
împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC (1), în special articolul 23 alineatul (2),
întrucât:
(1)

La 26 iulie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/413/PESC.

(2)

În conformitate cu articolul 26 alineatul (3) din Decizia 2010/413/PESC, Consiliul a reexaminat lista persoanelor
și entităților desemnate care figurează în anexa II la decizia respectivă.

(3)

O persoană și opt entități ar trebui să fie eliminate de pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor
restrictive, care figurează în anexa II la Decizia 2010/413/PESC.

(4)

În plus, mențiunile referitoare la șase entități care fac obiectul măsurilor restrictive, care figurează în anexa II la
Decizia 2010/413/PESC, ar trebui să fie modificate.

(5)

Prin urmare, Decizia 2010/413/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Anexa II la Decizia 2010/413/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 25 iunie 2015.
Pentru Consiliu
Președintele
E. RINKĒVIČS

(1) JO L 195, 27.7.2010, p. 39.
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ANEXĂ

1. Mențiunile privind persoanele și entitățile enumerate mai jos se elimină de pe lista prevăzută în anexa II la Decizia
2010/413/PESC.
I.

Persoane și entități implicate în activitățile nucleare sau privind rachete balistice și persoane și entități care acordă
sprijin guvernului Iranului.

A. Persoane
5. Mahmood JANNATIAN
B. Entități
160. CF Sharp and Company Private Limited

III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
B. Entități:
60.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

63.

Cosy-East GmbH und Co. KG

86.

Great-West GmbH und Co. KG

87.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

127. NHL Basic Ltd.
128. NHL Nordland GmbH
132. Prosper Basic GmbH

2. Următoarele mențiuni înlocuiesc mențiunile privind entitățile enumerate mai jos, prevăzute în anexa II la Decizia
2010/413/PESC.
I. Persoane și entități implicate în activitățile nucleare sau privind rachete balistice și persoane și entități care acordă
sprijin guvernului Iranului.
B. Entități
Motive

Data includerii
în listă

Nume

Informații de identificare

76.

Iran Marine
Industrial
Company
(SADRA)

Sadra Building No. 3,
Shafagh St., Poonak
Khavari Blvd., Shahrak
Ghods, P.O. Box 1466956491, Teheran, Iran

Controlată efectiv de Sepanir Oil & Gas
Energy Engineering Company, care este de
semnată de UE drept întreprindere a Cor
pului Gardienilor Revoluției Iraniene. Spri
jină guvernul Iranului prin implicarea sa în
sectorul energetic iranian, inclusiv în câm
pul gazeifer South Pars.

23.5.2011

77.

Universitatea
Shahid Beheshti

Daneshju Blvd., Yaman St.,
Chamran Blvd., P.O. Box
19839-63113, Teheran,
Iran

Universitatea Shahid Beheshti este o enti
tate publică supervizată de Ministerul Știin
ței, Cercetării și Tehnologiei. Desfășoară
cercetări științifice relevante pentru dezvol
tarea armelor nucleare.

23.5.2011
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Data includerii
în listă

132.

Naftiran
Intertrade
Company (alias
Naftiran Trade
Company)
(NICO)

5th Floor, Petropars
Building, No. 35 Farhang
Boulevard, Snadat Abad
Avenue, Teheran, Iran Tel:
+98 21 22372486;
+98 21 22374681;
+98 21 22374678; Fax:
+98 21 22374678;
+98 21 22372481 E-mail:
info@naftiran.com

Filială (100 %) a Companiei Naționale
Iraniene a Petrolului (NIOC).

16.10.2012

154.

Banca de
investiții First
Islamic
Investment Bank

Sucursală: 19A-31-3A,
Level 31 Business Suite,
Wisma UOA, Jalan Pinang
50450, Kuala Lumpur;
Kuala Lumpur; Wilayah
Persekutuan; 50450 Tel:
603-21620361/2/3/4,
+6087417049/417050,
+622157948110

First Islamic Investment Bank (FIIB) furni
zează sprijin financiar și logistic guvernului
Iranului. FIIB a fost folosită de Babak
Zanjani pentru a canaliza o parte semnifi
cativă a plăților efectuate în legătură cu pe
trolul iranian în numele guvernului
Iranului.

22.12.2012

Sucursală: Unit 13 (C),
Main Office Tower,
Financial Park Labuan
Complex, Jalan Merdeka,
87000 Federal Territory of
Labuan, Malaysia; Labuan
F.T; 87000
Relații cu investitorii:
Menara Prima 17 th floor
Jalan Lingkar, Mega
Kuningan Blok 6.2 Jakarta
12950 – Indonezia; South
Jakarta; Jakarta; 12950
157.

HK Intertrade
Company LTL
(HK Intertrade)

HK Intertrade Company,
21st Floor, Tai Yau
Building, 181 Johnston
Road, Wanchai, Hong Kong

HK Intertrade este deținută și controlată în
întregime de Compania Națională Iraniană
a Petrolului, o entitate desemnată și aflată
în proprietatea statului, care oferă sprijin
guvernului Iranului. În plus, HK Intertrade
a oferit guvernului Iranului sprijin logistic
și financiar prin facilitarea transferului de
fonduri legate de petrol în numele guvernu
lui Iranului.

22.12.2012

158.

Petro Suisse

Petro Suisse Avenue De la
Tour- Halimand 6, 1009
Pully, Elveția

Petro Suisse, o societate implicată în secto
rul iranian al petrolului și gazelor, este deți
nută 100 % de NIOC (Compania Națională
Iraniană a Petrolului), care este o entitate
desemnată care asigură sprijin financiar gu
vernului Iranului. De asemenea, Petro Suiss
este asociată cu Naftiran Intertrade Co
(NICO), desemnată ca filială (100 %) a
Companiei Naționale Iraniene a Petrolului
(NIOC).

22.12.2012
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1009 A COMISIEI
din 24 iunie 2015
de modificare a anexei I la Deciziile 92/260/CEE și 93/195/CEE în ceea ce privește rubricile
referitoare la Israel, Libia și Siria, a anexei II la Decizia 93/196/CEE în ceea ce privește rubrica
referitoare la Israel, a anexei I la Decizia 93/197/CEE în ceea ce privește rubricile referitoare la
Israel și Siria și a anexei I la Decizia 2004/211/CE în ceea ce privește rubricile referitoare la
Brazilia, Israel, Libia și Siria
[notificată cu numărul C(2015) 4183]
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care
reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se
supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A
punctul I la Directiva 90/425/CEE (1), în special articolul 17 alineatul (3) litera (a),
având în vedere Directiva 2009/156/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condițiile de sănătate animală care
reglementează circulația și importul de ecvidee provenind din țări terțe (2), în special articolul 12 alineatele (1) și (4),
articolul 15 litera (a), articolul 16 și articolul 19 teza introductivă și literele (a) și (b),
întrucât:
(1)

Situația specială din Libia și din Siria și lipsa raportării bolilor la Organizația Mondială pentru Sănătatea
Animalelor (OIE) nu permite țărilor terțe respective să ofere garanțiile necesare în ceea ce privește conformitatea
sau echivalența cu condițiile de sănătate animală aplicabile importurilor în Uniune de ecvidee, astfel cum sunt
menționate în Directiva 2009/156/CE. Prin urmare, este necesar să se elimine rubricile referitoare la Libia și Siria
din lista țărilor terțe prevăzută în anexa I la Deciziile 92/260/CEE (3) și 93/195/CEE (4) ale Comisiei, precum și să
se elimine rubrica referitoare la Siria din lista țărilor terțe prevăzută în anexa I la Decizia 93/197/CEE a
Comisiei (5).

(2)

Israelul este inclus și în listele țărilor terțe prevăzute în anexa I la Deciziile 92/260/CEE, 93/195/CEE
și 93/197/CEE și în lista țărilor care figurează în nota de subsol 3 din anexa II la Decizia 93/196/CEE a
Comisiei (6). Din motive de transparență a pieței și în conformitate cu dreptul internațional, ar trebuie să se
clarifice faptul că, în cazul Israelului, acoperirea teritorială a certificatelor sanitar-veterinare este limitată la
teritoriul statului Israel, excluzând teritoriile aflate sub administrație israeliană începând cu iunie 1967 și anume
Înălțimile Golan, Fâșia Gaza, Ierusalimul de Est și restul Cisiordaniei.

(3)

Întrucât modificarea rubricii referitoare la Israel din respectiva anexă I la Deciziile 92/260/CEE, 93/195/CEE
și 93/197/CEE, precum și din anexa II la Decizia 93/196/CEE, nu constituie o regionalizare, denumirea geografică
modificată pentru Israel ar trebui să fie explicată într-un nouă notă de subsol care trebuie adăugată la listele
respective ale țărilor terțe în anexele la deciziile respective.

(4)

Prin urmare, Deciziile 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE și 93/197/CEE ar trebui modificate în consecință.

(5)

Directiva 2009/156/CE prevede că importurile de ecvidee în Uniune se autorizează numai din țări terțe sau din
părți ale teritoriilor țărilor terțe în care se aplică regionalizarea și care au fost neafectate de morvă timp de șase
luni.

(1) JO L 268, 14.9.1992, p. 54.
(2) JO L 192, 23.7.2010, p. 1.
(3) Decizia 92/260/CEE a Comisiei din 10 aprilie 1992 privind măsurile sanitare și certificarea veterinară pentru admiterea temporară a
cailor înregistrați (JO L 130, 15.5.1992, p. 67).
(4) Decizia 93/195/CEE a Comisiei din 2 februarie 1993 privind condițiile de sănătate animală și certificarea veterinară pentru reintro
ducerea cailor înregistrați pentru curse, competiții si evenimente culturale, după exportul temporar (JO L 86, 6.4.1993, p. 1).
(5) Decizia 93/197/CEE a Comisiei din 5 februarie 1993 privind condițiile de sănătate animală și certificarea veterinară la importul de
ecvidee înregistrate și ecvidee pentru reproducție și producție (JO L 86, 6.4.1993, p. 16).
(6) Decizia 93/196/CEE a Comisiei din 5 februarie 1993 privind condițiile de sănătate animală și certificare veterinară pentru importurile de
ecvidee destinate sacrificării (JO L 86, 6.4.1993, p. 7).
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(6)

Lista țărilor terțe sau a părților acestora în care se aplică regionalizarea, din care statele membre urmează să
autorizeze importurile de ecvidee și de material seminal, de ovule și de embrioni de ecvidee este prezentată în
anexa I la Decizia 2004/211/CE a Comisiei (1).

(7)

Brazilia este în prezent inclusă în respectiva listă a țărilor terțe. Întrucât morva este prezentă în părți ale
teritoriului Braziliei, importurile de ecvidee și de material seminal, de ovule și de embrioni de ecvidee sunt
autorizate doar din regiunea BR-1 a teritoriului țării terțe respective, astfel cum se descrie în coloana 4 din
anexa I la Decizia 2004/211/CE. Statele Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito
Federal, Rio de Janeiro sunt în prezent incluse în regiunea BR-1 a Braziliei.

(8)

Prin scrisoarea din 20 noiembrie 2014, Brazilia a notificat Comisiei confirmarea unui caz de morvă în statul
Goiás. În consecință, Brazilia a încetat să emită certificate de sănătate animală în conformitate cu Directiva
2009/156/CE pentru întregul grup de state federale incluse în regiunea BR-1.

(9)

La 21 aprilie 2015, Brazilia a informat Comisia cu privire la măsurile luate pentru a preveni introducerea morvei
în zonele din țara terță respectivă eligibile pentru a fi incluse în lista din anexa I la Decizia 2004/211/CE și a
furnizat o listă cu statele federale în care boala nu este prezentă. De asemenea, Brazilia a confirmat că statul Rio
de Janeiro a rămas neafectat de morvă de la ultimul caz raportat la 16 iulie 2012.

(10)

Întrucât statele Goiás și, în conformitate cu lista statelor neafectate de morvă transmisă de Brazilia, Santa Catarina
nu mai sunt neafectate de morvă, iar Brazilia a furnizat garanții în ceea ce privește absența bolii respective în
celelalte state federale, dintre care unele sunt în prezent incluse în regiunea BR-1, rubrica referitoare la regiunea
respectivă din anexa I la Decizia 2004/211/CE ar trebui modificată pentru a elimina statele Goiás și Santa
Catarina din lista actuală și a reintroduce statul Paraná.

(11)

Manifestările ecvestre ale Jocurilor Olimpice din perioada 5-21 august 2016 și a celor Paraolimpice din
perioada 7-21 septembrie 2016, precum și probele preolimpice din perioada 7-9 august 2015, vor avea loc la
Centrul ecvestru Deodoro din Rio de Janeiro, care este administrat ca o zonă separată neafectată de boli ecvine
din statul Rio de Janeiro.

(12)

Prin urmare, o regiune separată „BR-2” ar trebui să fie temporar adăugată la rubrica referitoare la Brazilia din
anexa I la Decizia 2004/211/CE, cuprinzând Centrul ecvestru Deodoro din Rio de Janeiro din statul Rio de
Janeiro și drumul de legătură la aeroportul internațional Galeăo.

(13)

Pentru motivul explicat la considerentele nr. 2 și nr. 3, rubrica referitoare la Israel din anexa I la Decizia
2004/211/CE ar trebui să fie modificată și explicată într-o notă de subsol.

(14)

În plus, Decizia 2004/211/CE prevede că statele membre pot autoriza doar importurile de ecvidee care respectă
cerințele de sănătate animală prevăzute în modelele de certificate corespunzătoare prevăzute în Deciziile
92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE și 93/197/CEE ale Comisiei pentru categoria respectivă de ecvidee, tipul
de import și grupa sanitară indicată în anexa I la Decizia 2004/211/CE la care țara terță sau o parte a teritoriului
țării terțe de export a fost atribuită sau atribuit. Prin urmare, modificările aduse respectivelor decizii în legătură
cu Libia și Siria trebuie să fie reflectate în consecință în anexa I la Decizia 2004/211/CE.

(15)

Spre deosebire de alte cazuri în care importul de ecvidee este suspendat din motive de boală prin eliminarea
x-urilor în coloanele 6-14 din tabelul din anexa I la Decizia 2004/211/CE, eliminarea Libiei și a Siriei din
respectiva listă cu țări terțe sau părți ale acestora este necesară deoarece această listă este folosită ca listă de
referință pentru importurile în Uniune de alte produse, cum ar fi anumite subproduse de origine animală în
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei (2) și câini, pisici și dihori domestici în conformitate
cu Decizia de punere în aplicare 2013/519/UE a Comisiei (3).

(1) Decizia 2004/211/CE a Comisiei din 6 ianuarie 2004 de elaborare a listei țărilor terțe și a părților din teritoriile acestor țări din care
statele membre autorizează importurile de ecvidee vii și de material seminal, de ovule și embrioni din specia ecvină și de modificare a
Deciziilor 93/195/CEE și 94/63/CE (JO L 73, 11.3.2004, p. 1).
(2) Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate
care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și
produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (JO L 54, 26.2.2011,
p. 1).
(3) Decizia de punere în aplicare 2013/519/UE a Comisiei din 21 octombrie 2013 de stabilire a listei țărilor terțe și teritoriilor autorizate
pentru importurile de câini, pisici și dihori domestici și modelul pentru certificatul de sănătate animală necesar pentru astfel de
importuri (JO L 281, 23.10.2013, p. 20).
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(16)

Prin urmare, Deciziile 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE și 2004/211/CE ar trebui modificate
în consecință.

(17)

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

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Anexa I la Decizia 92/260/CEE se modifică în conformitate cu anexa I la prezenta decizie.

Articolul 2
Anexa I la Decizia 93/195/CEE se modifică în conformitate cu anexa II la prezenta decizie.

Articolul 3
Anexa II la Decizia 93/196/CEE se modifică în conformitate cu anexa III la prezenta decizie.

Articolul 4
Anexa I la Decizia 93/197/CEE se modifică în conformitate cu anexa IV la prezenta decizie.

Articolul 5
Anexa I la Decizia 2004/211/CE se modifică în conformitate cu anexa V la prezenta decizie.

Articolul 6
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 24 iunie 2015.
Pentru Comisie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei
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ANEXA I

Anexa I la Decizia 92/260/CEE se modifică după cum urmează:
(1) Rubrica referitoare la grupa sanitară E se înlocuiește cu următorul text:
„Grupa sanitară E (1)

Emiratele Arabe Unite (AE), Bahrain (BH), Algeria (DZ), Israel (4) (IL), Iordania (JO), Kuweit (KW), Liban (LB),
Maroc (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudită (3) (SA), Tunisia (TN), Turcia (3) (TR)”.
(2) Se adaugă următoarea notă de subsol:
„(4) În continuare Statul Israel, cu excepția teritoriilor aflate sub administrația israeliană începând cu iunie 1967 și
anume Înălțimile Golan, Fâșia Gaza, Ierusalimul de Est și restul Cisiordaniei.”

ANEXA II

Anexa I la Decizia 93/195/CEE se modifică după cum urmează:
(1) Rubrica referitoare la grupa sanitară E se înlocuiește cu următorul text:
„Grupa sanitară E (1)

Emiratele Arabe Unite (AE), Bahrain (BH), Algeria (DZ), Israel (4) (IL), Iordania (JO), Kuweit (KW), Liban (LB),
Maroc (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudită (3) (SA), Tunisia (TN), Turcia (3) (TR)”.
(2) Se adaugă următoarea notă de subsol:
„(4) În continuare Statul Israel, cu excepția teritoriilor aflate sub administrația israeliană începând cu iunie 1967 și
anume Înălțimile Golan, Fâșia Gaza, Ierusalimul de Est și restul Cisiordaniei.”
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ANEXA III

În Anexa II la Decizia 93/196/CEE, notele de subsol se modifică după cum urmează:
(1) În nota de subsol (3), textul referitor la grupa E se înlocuiește cu următorul text:
„Grupa E Algeria (DZ), Israel (10) (IL), Maroc (MA), Tunisia (TN)”.
(2) Se adaugă următoarea notă de subsol:
„(10) În continuare Statul Israel, cu excepția teritoriilor aflate sub administrația israeliană începând cu iunie 1967 și
anume Înălțimile Golan, Fâșia Gaza, Ierusalimul de Est și restul Cisiordaniei.”

ANEXA IV

Anexa I la Decizia 93/197/CEE se modifică după cum urmează:
(1) Rubrica referitoare la grupa sanitară E se înlocuiește cu următorul text:
„Grupa sanitară E (1)

Emiratele Arabe Unite (3) (AE), Bahrain (3) (BH), Algeria (DZ), Israel (4) (IL), Iordania (3) (JO), Kuweit (3) (KW),
Liban (3) (LB), Maroc (MA), Mauritius (3) (MU), Oman (3) (OM), Qatar (3) (QA), Arabia Saudită (2) (3) (SA),
Tunisia (TN), Turcia (2) (3) (TR)”.
(2) Se adaugă următoarea notă de subsol:
„(4) În continuare Statul Israel, cu excepția teritoriilor aflate sub administrația israeliană începând cu iunie 1967 și
anume Înălțimile Golan, Fâșia Gaza, Ierusalimul de Est și restul Cisiordaniei.”
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ANEXA V

Anexa I la Decizia 2004/211/CE se modifică după cum urmează:
(1) Rubrica referitoare la Brazilia se înlocuiește cu următorul text:
D

—

—

—

—

—

—

—

—

—

BR-1

Statele:
Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do
Sul, Distrito Federal și Rio de Janeiro cu excep
ția regiunii BR-2 până la 31 octombrie 2016

D

X

X

X

—

—

—

—

—

—

BR-2

Centrul olimpic de hipism la Școala de călărie a
armatei braziliene din Vila Militar în Deodoro
Rio de Janeiro în statul Rio de Janeiro și drumul
de legătură la aeroportul internațional Galeăo

D

X

X

X

—

—

—

—

—

—

E

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

Brazilia

Valabil până la
31 octombrie 2016”

(2) Rubrica pentru Israel se modifică după cum urmează:
(a) rândul referitor la Israel se înlocuiește cu următorul text:
„IL

Israel (2)

IL-0

Întreaga țară

(b) următoarea notă de subsol (2) se inserează după tabelul care conține lista țărilor terțe și între nota de subsol „(1)” și rubrica „Notă”:
„(2) În continuare Statul Israel, cu excepția teritoriilor aflate sub administrația israeliană începând cu iunie 1967 și anume Înălțimile Golan, Fâșia Gaza, Ierusalimul de Est și restul
Cisiordaniei.”
(3) Rubrica referitoare la Libia se elimină.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Întreaga țară

RO

„BR

BR-0

(4) Rubrica referitoare la Siria se elimină.
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