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(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/723 AL COMISIEI
din 2 mai 2019
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește modelul de formular tip care trebuie utilizat în rapoartele anuale
prezentate de statele membre
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind
controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele,
a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE)
nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului,
a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE,
2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE)
nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE,
90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului
(Regulamentul privind controalele oficiale) (1), și în special articolul 113 alineatul (2) și articolul 134 primul paragraf
litera (f),
întrucât:
(1)

Articolul 113 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/625 prevede că fiecare stat membru trebuie să prezinte
Comisiei, până la data de 31 august a fiecărui an, un raport anual privind controalele oficiale, cazurile de
neconformitate și punerea în aplicare a planului său național multianual de control (MANCP). Primul raport de
acest tip trebuie transmis până la 31 august 2021.

(2)

Ar trebui adoptat un model de formular tip pentru a asigura prezentarea uniformă a rapoartelor anuale ale
statelor membre.

(3)

Modelul de formular tip care trebuie utilizat în rapoartele anuale transmise de statele membre ar trebui să includă
și alte modele de formulare tip existente adoptate de Comisie pentru prezentarea rapoartelor privind controalele
oficiale pe care autoritățile competente trebuie să le prezinte Comisiei în conformitate cu normele menționate la
articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/625. Acest lucru are scopul de a evita raportarea multiplă și
crearea de sarcini administrative inutile.

(4)

Ar trebui să fie obligatoriu ca statele membre să completeze formularul tip în format electronic, deoarece acest
lucru va facilita compilarea de informații și de date și va evita greșelile de transcriere.

(5)

Pentru a permite o comunicare avansată și utilizarea cât mai eficientă a datelor și informațiilor conținute în
rapoartele anuale, modelul de formular tip ar trebui să fie pus la dispoziție în sistemul computerizat de
gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale (IMSOC), iar statele membre ar trebui să transmită rapoartele
anuale utilizând IMSOC.

(1) JO L 95, 7.4.2017, p. 1.
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(6)

Modelul de formular tip stabilește anumite informații și date care trebuie raportate Comisiei de către statele
membre, inclusiv informații și date privind bunăstarea animalelor crescute în scopuri agricole. Decizia
2006/778/CE a Comisiei (2) stabilește cerințele minime pentru colectarea de informații cu ocazia inspecțiilor la
locurile de producție unde anumite animale sunt crescute în scopuri agricole și raportarea acestor informații
Comisiei. Prin urmare, din motive de coerență și de securitate juridică, Decizia 2006/778/CE ar trebui să fie
abrogată și înlocuită cu prezentul regulament.

(7)

Modelul de formular tip include, de asemenea, informații și date privind protecția animalelor în timpul
transportului, care trebuie raportate Comisiei de către statele membre. Decizia de punere în aplicare
2013/188/UE a Comisiei (3) stabilește în prezent norme privind rapoartele anuale ale inspecțiilor vizând protecția
animalelor în timpul transportului. Prin urmare, din motive de coerență și de securitate juridică, Decizia de
punere în aplicare 2013/188/UE ar trebui să fie abrogată și înlocuită cu prezentul regulament.

(8)

Întrucât Regulamentul (UE) 2017/625 se aplică începând cu 14 decembrie 2019, prezentul regulament ar trebui
să se aplice, de asemenea, de la data respectivă.

(9)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Obiect
Prezentul regulament stabilește modelul de formular tip pentru informațiile și datele care trebuie incluse în raportul
anual prezentat de fiecare stat membru în conformitate cu articolul 113 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/625.

Articolul 2
Modelul de formular tip
Statele membre transmit informațiile și datele menționate la articolul 113 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/625
prin intermediul modelului de formular tip prevăzut în anexa la prezentul regulament. Acest lucru se realizează utilizând
versiunea electronică a modelului de formular tip pus la dispoziție în sistemul computerizat de gestionare a informațiilor
pentru controalele oficiale (IMSOC).

Articolul 3
Abrogare
Decizia 2006/778/CE și Decizia de punere în aplicare 2013/188/UE se abrogă începând cu 14 decembrie 2019.

Articolul 4
Intrare în vigoare și aplicare
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 14 decembrie 2019.
(2) Decizia 2006/778/CE a Comisiei din 14 noiembrie 2006 privind cerințele minime pentru colectarea de informații cu ocazia inspecțiilor
la locurile de producție ale anumitor animale de crescătorie (JO L 314, 15.11.2006, p. 39).
(3) Decizia de punere în aplicare 2013/188/UE a Comisiei din 18 aprilie 2013 privind rapoartele anuale referitoare la inspecțiile nediscrimi
natorii efectuate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului privind protecția animalelor în timpul transportului și al
operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 (JO L 111,
23.4.2013, p. 107).
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 2 mai 2019.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXĂ

Raport anual prezentat de (statul membru) pentru perioada 1/1/(xxxx) – 31/12/(xxxx)
PARTEA I

1. Introducere

2. Măsurile luate pentru asigurarea eficacității funcționării planului de control național multianual, inclusiv acțiunile de
asigurare a respectării legislației și rezultatele acestor măsuri

3. Modificări ale planului de control național multianual

4. Onorarii sau taxe

1. Alimente și siguranța alimentelor, integritatea și salubritatea în toate etapele de producție, prelucrare și distribuție a alimentelor, inclusiv normele care vizează asigurarea
practicilor corecte în domeniul comerțului și protejarea intereselor și informațiilor consumatorilor, precum și fabricarea și utilizarea materialelor și a obiectelor destinate
să vină în contact cu alimentele

RO

1.1 Concluzie generală cu privire la nivelul de conformitate realizat

13.5.2019

PARTEA II

1.2 Controale oficiale ale operatorilor/unităților
Unități aprobate

Numărul de unități

Numărul de controale oficiale efectuate

Unități de activitate generală (depozite frigorifice, instalații de reambalare și reîmpachetare,
piețe cu ridicata și nave frigorifice)

Carne de pasăre și de lagomorfe
Carne de vânat de crescătorie
Carne de vânat sălbatic
Carne tocată, preparate din carne și carne separată mecanic (CSM)
Produse din carne
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Carne de ungulate domestice

Moluște bivalve vii
Produse pescărești
Colostru, lapte crud, produse pe bază de colostru și produse lactate
Ouă și produse din ouă
Picioare de broască și melci
Grăsimi animale topite și jumări

Gelatină

L 124/5

Stomacuri, vezici și intestine tratate

L 124/6

Colagen
Sulfat de condroitină, acid hialuronic, alte produse pe bază de cartilaje hidrolizate, chitosan,
glucozamină, cheag, ihtiocol și aminoacizi înalt rafinați(HRP)
Miere

RO

Germeni
Operatori înregistrați/unități înregistrate

Numărul de operatori/unități

Numărul de controale oficiale efectuate

Cultivarea plantelor
Creșterea animalelor
Agricultură mixtă

Pescuit
Acvacultură
Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
Fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale
Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și a produselor din amidon
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Vânătoare

Fabricarea de produse făinoase și de brutărie
Fabricarea altor produse alimentare
Fabricarea băuturilor
Cu ridicata
Cu amănuntul
Transport și depozitare

Altele

13.5.2019

Servicii de alimentație publică

Numărul de controale oficiale efectuate

Unități care produc materiale ce intră în contact cu alimentele

RO

1.3 Controale oficiale care impun prezența continuă sau periodică a personalului sau a reprezentanților autorităților competente la sediile operatorilor

Tipuri de sedii ale operatorilor

Numărul de unități

Numărul de controale oficiale
efectuate (numărul de carcase
sau greutate în tone)

13.5.2019

Numărul de unități

Refuzuri

Carne de ungulate domestice – abatoare
Carne de păsări de curte și lagomorfe – abatoare

Carne de vânat sălbatic – unități de prelucrare a vânatului

1.4 Controale oficiale asupra produselor/mărfurilor în funcție de regula orizontală și de categoria de produse alimentare
În funcție de regula orizontală
Criterii mi
crobiologice
În funcție de categoria de
produse alimentare

Pesticide în
produsele
alimentare

Contami
nanți în pro
dusele ali
mentare

Reziduuri de
medicamente
de uz veteri
nar în pro
dusele ali
mentare

Etichetare și
mențiuni nu
triționale și
de sănătate

Organisme
modificate
genetic
(OMG) în
alimente

Agenți de
ameliorare
(aditivi, en
zime, arome,
adjuvanți
tehnologici)

Iradiere

Contaminare
prin/migrare
de materiale
care intră în
contact cu
alimentele

Altele
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Carne de vânat de crescătorie – abatoare

1. Produse lactate
2. Produse alternative la produsele lactate
3. Grăsimi și uleiuri și emulsii de grăsimi și
uleiuri
4. Gheață comestibilă
5. Fructe și legume
L 124/7

6. Produse de cofetărie

L 124/8

7. Cereale și produse pe bază de cereale
8. Produse de panificație
9. Carne proaspătă

RO

Ungulate domestice*
Păsări de crescătorie și lagomorfe*
Vânat de crescătorie*
Vânat sălbatic*

Carne tocată*
Preparate din carne*
CSM*
11. Produse din carne
Stomacuri, vezici și intestine tratate*
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10. Carne tocată, preparate din carne și
carne separată mecanic (CSM)

Gelatină, colagen și HRP*
12. Pește și produse de pescărie
Moluște bivalve vii*
Produse pescărești*
13. Ouă și produse din ouă
14. Zahăr, siropuri, miere și îndulcitori de
masă
13.5.2019

15. Săruri, condimente, supe, sosuri, salate și
produse proteice

13.5.2019

16. Alimente cu destinație nutrițională spe
cială, astfel cum sunt definite în Regulamen
tul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului Euro
pean și al Consiliului (1)
17. Băuturi

RO

Băuturi nealcoolice*
Băuturi alcoolice, inclusiv echivalenți fără alcool
sau cu conținut mic de alcool*
18. Aperitive condimentate și gustări gata de
consum

20. Suplimente alimentare, astfel cum sunt
definite la articolul 2 litera (a) din Directiva
2002/46/CE a Parlamentului European și
a Consiliului (2), cu excepția suplimentelor
alimentare pentru sugari și copii cu vârstă
mică
21. Produse alimentare prelucrate care nu se
încadrează în categoriile 1 – 17, cu excepția
produselor alimentare pentru sugari și copii
de vârstă mică

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

19. Deserturi, cu excepția produselor din ca
tegoriile 1, 3 și 4

22. Altele – produse alimentare care nu intră
sub incidența categoriilor 1 – 21
Materiale care intră în contact cu alimentele

1.5 Observații*

L 124/9

(1) Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale
speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății și de abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE ale Comisiei,
a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 și (CE) nr. 953/2009 ale Comisiei (JO L 181, 29.6.2013, p. 35).
(2) Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare (JO L 183, 12.7.2002, p. 51).

Acțiuni/măsuri
Neconformități ale operatorilor/unităților
Numărul total
de operatori
controlați/uni
tăți controlate*

Numărul de operatori controlați/
unități controlate unde au fost de
tectate neconformități*

Administrative

Juridice
RO

Detectate în
timpul con
troalelor ofi
ciale efectuate

L 124/10

1.6 Neconformități

Unități aprobate
Unități de activitate generală (depozite frigorifice, instalații de reambalare și reîmpachetare,
piețe cu ridicata și nave frigorifice)
Carne de ungulate domestice
Carne de pasăre și de lagomorfe

Carne de vânat sălbatic
Carne tocată, preparate din carne și carne separată mecanic (CSM)
Produse din carne
Moluște bivalve vii
Produse pescărești
Colostru, lapte crud, produse pe bază de colostru și produse lactate
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Carne de vânat de crescătorie

Ouă și produse din ouă
Picioare de broască și melci
Grăsimi animale topite și jumări
Stomacuri, vezici și intestine tratate
Gelatină
Colagen
HRP

Germeni

13.5.2019

Miere

Cultivarea plantelor

13.5.2019

Operatori înregistrați/unități înregistrate

Creșterea animalelor
RO

Agricultură mixtă
Vânătoare
Pescuit
Acvacultură

Fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale
Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și a produselor din amidon
Fabricarea de produse făinoase și de brutărie
Fabricarea altor produse alimentare
Fabricarea băuturilor
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Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

Cu ridicata
Cu amănuntul
Transport și depozitare
Servicii de alimentație publică
Altele
L 124/11

Unități care produc materiale ce intră în contact cu alimentele

Acțiuni/măsuri

Neconformități detectate în timpul controalelor oficiale efectuate

Contaminanți
în produsele
alimentare

Reziduuri de
medicamente
de uz veterinar
în produsele
alimentare

Etichetare și
mențiuni nu
triționale și de
sănătate

Agenți de
ameliorare
(aditivi, en
zime, arome,
adjuvanți teh
nologici)

Administrative
Altele

Juridice
RO

Criterii micro
biologice

Pesticide în
produsele ali
mentare

L 124/12

Neconformități privind produsele alimentare

1. Produse lactate
2. Produse alternative la produsele lactate
3. Grăsimi și uleiuri și emulsii de grăsimi și
uleiuri

5. Fructe și legume
6. Produse de cofetărie
7. Cereale și produse pe bază de cereale
8. Produse de panificație
9. Carne proaspătă
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4. Gheață comestibilă

Ungulate domestice*
Păsări de crescătorie și lagomorfe*
Vânat de crescătorie*
Vânat sălbatic*
10. Carne tocată, preparate din carne și
carne separată mecanic (CSM)
Carne tocată*

CSM*

13.5.2019

Preparate din carne*

Stomacuri, vezici și intestine tratate*

13.5.2019

11. Produse din carne

Gelatină, colagen și HRP*
RO

12. Pește și produse de pescărie
Moluște bivalve vii*
Produse pescărești*
13. Ouă și produse din ouă

15. Săruri, condimente, supe, sosuri, salate și
produse proteice
16. Alimente cu destinație nutrițională spe
cială, astfel cum sunt definite în Regulamen
tul (UE) nr. 609/2013
17. Băuturi
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14. Zahăr, siropuri, miere și îndulcitori de
masă

Băuturi nealcoolice*
Băuturi alcoolice, inclusiv echivalenți fără alcool
sau cu conținut mic de alcool*
18. Aperitive condimentate și gustări gata de
consum
19. Deserturi, cu excepția produselor din ca
tegoriile 1, 3 și 4

L 124/13

20. Suplimente alimentare, astfel cum sunt
definite la articolul 2 litera (a) din Directiva
2002/46/CE, cu excepția suplimentelor ali
mentare pentru sugari și copii de vârstă mică

L 124/14

21. Produse alimentare prelucrate care nu se
încadrează în categoriile 1 – 17, cu excepția
produselor alimentare pentru sugari și copii
de vârstă mică

RO

22. Altele – produse alimentare care nu intră
sub incidența categoriilor 1 – 21
Neconformități legate de normele orizontale

Acțiuni/măsuri

Neconformități detectate în timpul controalelor oficiale efectuate
Administrative

Juridice

OMG prezente în produsele alimentare:
OMG-uri neautorizate

Iradiere
Alimente noi
Materiale care intră în contact cu alimentele
Practici frauduloase și înșelătoare
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Etichetarea OMG-urilor

1.7 Observații*

* statele membre pot alege să completeze sau să lase necompletate rubricile sau celulele marcate cu un asterisc (*)
2. Diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor în scopul producției de alimente și hrană pentru animale
13.5.2019

2.1 Concluzie generală cu privire la nivelul de conformitate realizat

13.5.2019

2.2 Controale oficiale
Numărul de controale oficiale efectuate

Cultivarea comercială a OMG-urilor în scopul producției de alimente și hrană pentru animale (partea C din Directiva
2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3))
RO

Emisii experimentale de OMG-uri legate de alimente și hrană pentru animale (partea B din Directiva 2001/18/CE)
Semințe și material de înmulțire vegetativă în scopul producției de alimente și hrană pentru animale

2.3 Observații*

Acțiuni/măsuri
Detectate în tim
pul controalelor
oficiale efectuate

Numărul total de
operatori controlați*

Numărul de opera
tori controlați în
cazul în care au fost
detectate neconfor
mități*

Administrative

Juridice

1. Cultivarea comercială a OMG-urilor în scopul producției de alimente și hrană pentru ani
male
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2.4 Neconformități

2. Emisii experimentale de OMG-uri legate de alimente și hrană pentru animale
3. Semințe și material de înmulțire vegetativă în scopul producției de alimente și hrană pen
tru animale
3.1 OMG-uri neautorizate în semințe și material de înmulțire vegetativă
3.2 Etichetarea OMG-urilor în semințe și materialul de înmulțire vegetativă
Practici frauduloase și înșelătoare
L 124/15

(3) Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE
a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, p. 1).

L 124/16

2.5 Observații*

* statele membre pot alege să completeze sau să lase necompletate rubricile sau celulele marcate cu un asterisc (*).
RO

3. Hrană pentru animale și siguranța hranei pentru animale, în toate etapele de producție, prelucrare și distribuție a hranei pentru animale și de utilizare a hranei pentru
animale, inclusiv normele care să asigure practici corecte în domeniul comerțului și să protejeze sănătatea, interesele și informațiile consumatorilor
3.1 Concluzie generală cu privire la nivelul de conformitate realizat

În funcție de unități

Numărul de unități

Numărul de controale oficiale efectuate

Unități aprobate în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Par
lamentului European și al Consiliului (4)
Producători primari aprobați în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 183/2005*
Unități înregistrate în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 183/2005, ex
cluzând producția primară
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3.2 Controale oficiale

Producători primari înregistrați în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 183/2005,
care sunt în conformitate cu dispozițiile din anexa I la regulamentul respectiv*
Operatori (fermieri) care utilizează hrană pentru animale
Operatori care fabrică și/sau comercializează hrană medicamentată pentru animale
În funcție de regula orizontală

Numărul de controale oficiale efectuate

Etichetarea hranei pentru animale

(4) Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena hranei pentru animale (JO L 35, 8.2.2005, p. 1).

13.5.2019

Trasabilitatea hranei pentru animale

13.5.2019

Aditivi în hrana pentru animale [Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (5)]
Substanțe nedorite în hrana pentru animale (articolul 2 din Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6))
Materiale interzise în hrana pentru animale [Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (7)]

RO

Hrană medicamentată pentru animale (Directiva 90/167/CEE a Consiliului (8))
Pesticide în hrana pentru animale
OMG în hrana pentru animale

3.3 Observații*

Acțiuni/măsuri

În funcție de unitate

Detectate în tim
pul controalelor
oficiale efectuate

Numărul total de
unități controlate*

Numărul de unități
controlate unde au
fost detectate necon
formități*

Administrative

Juridice

Unități aprobate în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 183/2005

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

3.4 Neconformități

Producători primari aprobați în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 183/2005*
Unități înregistrate în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 183/2005, ex
cluzând producția primară
Producători primari înregistrați în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 183/2005,
care sunt în conformitate cu dispozițiile din anexa I la regulamentul respectiv*

L 124/17

(5) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 268, 18.10.2003, p. 29).
(6) Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanțele nedorite din furaje (JO L 140, 30.5.2002, p. 10).
(7) Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al
Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE și 96/25/CE
ale Consiliului și a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei (JO L 229, 1.9.2009, p. 1).
(8) Directiva 90/167/CEE a Consiliului din 26 martie 1990 de stabilire a condițiilor de reglementare a preparării, introducerii pe piață și utilizării furajelor cu adaos de medicamente în Comunitate (JO L 92,
7.4.1990, p. 42).

L 124/18

Operatori (fermieri) care utilizează hrană pentru animale
Operatori care fabrică și/sau comercializează hrană medicamentată pentru animale
În funcție de regula orizontală

Numărul cazurilor de neconformitate constatate

Juridice
RO

Neconformități ale produsului:

Administrative

Etichetarea/trasabilitatea hranei pentru animale plasată/care urmează a fi introdusă pe piață
Neconformități ale produsului:
Siguranța hranei pentru animale plasată/care urmează a fi introdusă pe piață
Aditivi în hrana pentru animale [Regulamentul (CE) nr. 1831/2003]
Substanțe nedorite în hrana pentru animale (articolul 2 din Directiva 2002/32/CE)

Hrană medicamentată pentru animale (Directiva 90/167/CEE a Consiliului)
Pesticide în hrana pentru animale
OMG neautorizate în hrana pentru animale
Etichetarea OMG-urilor din hrana pentru animale
Practici frauduloase și înșelătoare

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Materiale interzise în hrana pentru animale [anexa III la Regulamentul (CE) nr. 767/2009]

3.5 Observații*

* statele membre pot alege să completeze sau să lase necompletate rubricile sau celulele marcate cu un asterisc (*).
4. Cerințele cu privire la sănătatea animalelor
13.5.2019

4.1 Concluzie generală cu privire la nivelul de conformitate realizat

Numărul de exploatații/unități

Numărul de controale oficiale
efectuate

Numărul de animale înregistrate
(la începutul perioadei de rapor
tare sau la altă dată națională de
referință pentru statisticile refe
ritoare la animale)

Identificarea și înregistrarea animalelor din speciile de ovine
și caprine

(la începutul anului perioadei de
raportare sau la altă dată națio
nală de referință pentru statisti
cile referitoare la animale)

Comercianți aprobați (bovine, ovine, caprine, porcine)
Puncte de control [Regulamentul (CE) nr. 1255/97 al Consi
liului (9)]
Organismele, institutele și centrele aprobate (Directiva
92/65/CEE a Consiliului (10))
Unități aprobate pentru comerțul UE cu păsări de curte și
ouă destinate incubației

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Centre de colectare aprobate (bovine, ovine, caprine, porcine,
ecvine)

RO

Identificarea și înregistrarea bovinelor

Numărul de animale verificate

13.5.2019

4.2 Controale oficiale

Unități de carantină pentru păsări
Unități de acvacultură aprobate:
Unități de acvacultură de pește aprobate*
Unități de acvacultură de moluște bivalve vii aprobate*
Unități de acvacultură de crustacee aprobate*
L 124/19

(9) Regulamentul (CE) nr. 1255/97 al Consiliului din 25 iunie 1997 privind criteriile comunitare prevăzute pentru puncte de control și de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la Directiva
91/628/CEE (JO L 174, 2.7.1997, p. 1).
(10) 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 la secțiunea I din anexa A la Directiva 90/425/CEE (JO L 268, 14.9.1992, p. 54).

L 124/20

Unități de prelucrare a animalelor de acvacultură aprobate
Centre de colectare a materialului seminal:
Bovine*

RO

Porcine*
Ovine/Caprine*
Ecvine*

Bovine*
Ovine/Caprine*
Ecvine*
Echipe de colectare și producție de embrioni:

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Centre de depozitare a materialului seminal:

Bovine*
Porcine*
Ovine/Caprine*
Ecvine*

13.5.2019

4.3 Observații*

13.5.2019

4.4 Neconformități

Acțiuni/măsuri
Numărul de ex
ploatații/unități
în cazul cărora
s-au constatat
neconformități

Adminis
trative

Juridice

Limitarea circulației ani
malelor individuale

Limitarea circulației
tuturor animalelor

Distrugerea animalelor
RO

Identificarea și înregistrarea bovinelor

Animale
afectate

Exploatații
afectate

Animale
afectate

Exploatații
afectate

Animale
afectate

Exploatații
afectate

Identificarea și înregistrarea animalelor din speciile de ovine și caprine
Centre de colectare aprobate (bovine, ovine, caprine, porcine, ecvine)

Puncte de control [Regulamentul (CE) nr. 1255/97]
Organismele, institutele și centrele aprobate (Directiva 92/65/CEE)
Unități aprobate pentru comerțul UE cu păsări de curte și ouă destinate
incubației
Unități de carantină pentru păsări
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Comercianți aprobați (bovine, ovine, caprine, porcine)

Unități de acvacultură aprobate:
Unități de acvacultură de pește aprobate*
Unități de acvacultură de moluște bivalve vii aprobate*
Unități de acvacultură de crustacee aprobate*
Unități de prelucrare a animalelor de acvacultură aprobate
Centre de colectare a materialului seminal:

Porcine*

L 124/21

Bovine*

Ecvine*

L 124/22

Ovine/Caprine*

Centre de depozitare a materialului seminal:
RO

Bovine*
Ovine/Caprine*
Ecvine*
Echipe de colectare/producție de embrioni:

Porcine*
Ovine/Caprine*
Ecvine*
Practici frauduloase și înșelătoare

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Bovine*

4.5 Observații*

* statele membre pot alege să completeze sau să lase necompletate rubricile sau celulele marcate cu un asterisc (*).
5. Prevenirea și minimizarea riscurilor pentru sănătatea umană și a animalelor provenind de la subprodusele de origine animală și produsele derivate
13.5.2019

5.1 Concluzie generală cu privire la nivelul de conformitate realizat

În funcție de unitate/fabrică

Numărul de unități/fabrici

Numărul de controale oficiale efectuate

13.5.2019

5.2 Controale oficiale

Unități sau fabrici aprobate în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (CE)
nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (11)
RO

Unități sau fabrici înregistrate în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (CE)
nr. 1069/2009
În funcție de regula orizontală

Numărul de controale oficiale efectuate

Etichetarea și trasabilitatea subproduselor de origine animală/produselor derivate

5.4 Neconformități

Acțiuni/măsuri

În funcție de unități/fabrici

Detectate în timpul
controalelor oficiale
efectuate

Numărul total de
unități/fabrici
controlate*

Numărul de unită
ți/fabrici controlate
unde au fost detec
tate neconformități*

Administrative

Juridice

Administrative

Juridice

Unități sau fabrici aprobate în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul
(CE) nr. 1069/2009

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

5.3 Observații*

Unități sau fabrici înregistrate în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul
(CE) nr. 1069/2009
În funcție de regula orizontală

Numărul cazurilor de neconformitate constatate

Neconformități ale produsului: etichetarea și trasabilitatea subproduselor de ori
gine animală/produselor derivate:
Categoriile 1 și 2*
Categoria 3*
L 124/23

(11) Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu
sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) (JO L 300, 14.11.2009, p. 1).

L 124/24

Neconformități ale produsului: siguranța subproduselor de origine animală/pro
duselor derivate:
Categoriile 1 și 2*
Categoria 3*

RO

Practici frauduloase și înșelătoare

5.5 Observații*

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

* statele membre pot alege să completeze sau să lase necompletate rubricile sau celulele marcate cu un asterisc (*).
6. Cerințe privind bunăstarea animalelor
6.1 Concluzie generală cu privire la nivelul de conformitate realizat

6.2 Bunăstarea animalelor în ferme (Directiva 98/58/CE a Consiliului (12))
Neconformități
Animale domestice
(categorie de animale)

Număr de locuri
de producție

Numărul de con
troale oficiale
efectuate

Numărul total de
locuri de producție
controlate*

Numărul de lo
curi de producție
controlate unde
au fost detectate
neconformități

Acțiuni/măsuri

Administrative

Juridice

Porci (astfel cum sunt definiți în Directiva 2008/120/CE a Consiliului (13))
Găini ouătoare (astfel cum sunt definite în Directiva 1999/74/CE a Consiliu
lui (14))
13.5.2019

(12) Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecția animalelor de fermă (JO L 221, 8.8.1998, p. 23).
(13) Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime de protecție a porcilor (JO L 47, 18.2.2009, p. 5).
(14) Directiva 1999/74/CE a Consiliului din 19 iulie 1999 de stabilire a standardelor minime pentru protecția găinilor ouătoare (JO L 203, 3.8.1999, p. 53).

13.5.2019

Pui (astfel cum sunt definiți în Directiva 2007/43/CE a Consiliului (15))
Viței (astfel cum sunt definiți în Directiva 2008/119/CE a Consiliului (16))
Altele (precizați)

RO

6.3 Analiza și planul de acțiune pentru bunăstarea animalelor în ferme

6.4 Bunăstarea animalelor în timpul transportului [Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului (17)]

Protecția animalelor în timpul
transportului
(în funcție de specie)

Numărul de
controale ofi
ciale efectuate

1. Aptitudinea
animalelor de
a fi transportate

2. Practicile de
transport, spa
țiul disponibil,
înălțimea

3. Mijloace de
transport

4. Date privind
apa, hrana, tim
pul de călătorie
și perioadele de
odihnă

Acțiuni/măsuri

5. Documente

6. Altele

Administrative

Juridice

Bovine
Porcine
Ovine/Caprine

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Numărul și categoria neconformităților

Ecvidee
Păsări de curte
Altele

6.5 Analiza și planul de acțiune pentru bunăstarea animalelor în timpul transportului

L 124/25

(15) Directiva 2007/43/CE a Consiliului din 28 iunie 2007 de stabilire a normelor minime de protecție a puilor destinați producției de carne (JO L 182, 12.7.2007, p. 19).
(16) Directiva 2008/119/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime privind protecția vițeilor (JO L 10, 15.1.2009, p. 7).
(17) Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și
a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 (JO L 3, 5.1.2005, p. 1).

L 124/26

6.6 Bunăstarea animalelor în momentul uciderii [Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului (18)]

RO

6.7 Observații*

* statele membre pot alege să completeze sau să lase necompletate rubricile sau celulele marcate cu un asterisc (*).
7. Măsuri de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor
7.1 Concluzie generală cu privire la nivelul de conformitate realizat

Numărul de operatori

Numărul de controale oficiale efectuate

Operatori autorizați să emită pașapoarte fitosanitare
Operatori autorizați să aplice marcajul (materiale de ambalaj din lemn, lemn sau alte
obiecte)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

7.2 Controale oficiale

7.3 Observații*

7.4 Neconformități

Acțiuni/măsuri
Detectate în timpul
controalelor oficiale
efectuate

Numărul total de ope
ratori controlați*

Numărul de operatori
controlați în cazul în
care au fost detectate
neconformități*

(18) Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009 privind protecția animalelor în momentul uciderii (JO L 303, 18.11.2009, p. 1).

Juridice

13.5.2019

Operatori autorizați să emită pașapoarte fitosanitare

Administrative

13.5.2019

Operatori autorizați să aplice marcajul (materiale de ambalaj din lemn, lemn
sau alte obiecte)
Practici frauduloase și înșelătoare

RO

7.5 Observații*

* statele membre pot alege să completeze sau să lase necompletate rubricile sau celulele marcate cu un asterisc (*).
8. Cerințe privind introducerea pe piață și utilizarea produselor de protecție a plantelor și utilizarea sustenabilă a pesticidelor, cu excepția echipamentelor de aplicare
a pesticidelor

8.2 Controale oficiale
Referitoare la comercializarea produselor de protecție a plantelor (PPP)

Numărul de operatori

Numărul de controale oficiale efectuate

Numărul de operatori

Numărul de controale oficiale efectuate

Puncte de intrare
Producători/formulatori

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

8.1 Concluzie generală cu privire la nivelul de conformitate realizat

Ambalatori/reambalatori/reetichetatori
Distribuitori/angrosiști/comercianți cu amănuntul – PPP de uz profesional și/sau pentru ama
tori
Depozite/operatori de transport/societăți de logistică
Titularul autorizației/permisului de comerț paralel
Altele
Cu privire la utilizarea PPP și utilizarea sustenabilă a pesticidelor

Utilizatori din agricultură
L 124/27

Solicitanții din cadrul schemei UE de plată de bază sau din cadrul schemelor de dezvoltare rurală care
fac obiectul controalelor de ecocondiționalitate*

L 124/28

Utilizatori de produse agricole în afara domeniului de aplicare al controalelor de ecocondiționalitate*
Alți utilizatori profesionali
Utilizare industrială, de exemplu căi ferate, drumuri*

RO

Operatori de tratare a semințelor*
Contractanți/prestatori de servicii de pulverizare*
Silvicultură*
Suprafețe neagricole (terenuri de golf/alte zone publice)*
Altele

8.4 Neconformități

Acțiuni/măsuri

Cu privire la comercializarea PPP

Detectate în timpul
controalelor oficiale
efectuate

Numărul total de ope
ratori controlați*

Numărul de operatori
controlați în cazul în
care au fost detectate
neconformități*

Administrative

Juridice

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

8.3 Observații*

Puncte de intrare
Producători/formulatori
Ambalatori/reambalatori/reetichetatori
Distribuitori/angrosiști/comercianți cu amănuntul – PPP de uz profesional
și/sau pentru amatori
Depozite/operatori de transport/societăți de logistică

Altele

13.5.2019

Titularul autorizației/permisului de comerț paralel

Numărul total de ope
ratori controlați*

Numărul de operatori
controlați în cazul în
care au fost detectate
neconformități*

Administrative

Juridice

13.5.2019

Cu privire la utilizarea PPP și utilizarea sustenabilă a pesticidelor

Detectate în timpul
controalelor oficiale
efectuate

Utilizatori din agricultură
RO

Solicitanții din cadrul schemei UE de plată de bază sau din cadrul schemelor de dezvol
tare rurală care fac obiectul controalelor de ecocondiționalitate*
Utilizatori de produse agricole în afara domeniului de aplicare al controalelor de eco
condiționalitate*
Alți utilizatori profesionali

Operatori de tratare a semințelor*
Contractanți/prestatori de servicii de pulverizare*
Silvicultură*
Suprafețe neagricole (terenuri de golf/alte zone publice)*
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Utilizare industrială, de exemplu căi ferate, drumuri*

Altele
Practici frauduloase și înșelătoare

8.5 Observații*
L 124/29

* statele membre pot alege să completeze sau să lase necompletate rubricile sau celulele marcate cu un asterisc (*).

L 124/30

9. Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice
9.1 Concluzie generală cu privire la nivelul de conformitate realizat

* Statele membre pot alege să completeze sau să lase necompletate rubricile sau celulele marcate cu un asterisc (*).
10. Utilizarea și etichetarea denumirilor de origine protejate, a indicațiilor geografice protejate și a specialităților tradiționale garantate
10.1 Concluzie generală cu privire la nivelul de conformitate realizat

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

9.3 Observații*

RO

În conformitate cu articolul 92f din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei (19) [coroborat cu primul tabel de corespondență din anexa V la Regulamentul (UE) 2017/625], statele
membre trebuie să se asigure că planurile lor de control naționale multianuale menționate la articolul 109 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/625 includ supravegherea controalelor
efectuate cu privire la producția ecologică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 889/2008 și datele specifice privind supravegherea respectivă, denumite în continuare „date ecologice”,
în raportul anual menționat la articolul 113 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/625. Datele privind producția ecologică sunt necesare pentru a acoperi subiectele enumerate în
anexa XIIIb la Regulamentul (CE) nr. 889/2008. Datele privind producția ecologică trebuie să se bazeze pe informații privind controalele efectuate de organismele și/sau autoritățile de con
trol și pe auditurile efectuate de autoritatea competentă. Datele trebuie prezentate în conformitate cu modelele respective prevăzute în anexele XIIIb și XIIIc la Regulamentul (CE)
nr. 889/2008.

10.2 Controale oficiale
Numărul de controale oficiale efectuate

Înainte de comercializare
Piața convențională
Comerțul electronic

10.3 Observații*
13.5.2019

(19) Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor
ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul (JO L 250, 18.9.2008, p. 1).

Acțiuni/măsuri
Detectate în timpul con
troalelor oficiale efectuate

Numărul total de operatori
controlați

Administrative

Juridice

RO

Înainte de comercializare

Numărul de operatori
controlați în cazul în care
au fost detectate
neconformități

13.5.2019

10.4 Neconformități

Piața convențională
Comerțul electronic
Practici frauduloase și înșelătoare

* statele membre pot alege să completeze sau să lase necompletate rubricile sau celulele marcate cu un asterisc (*).
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10.5 Observații*

L 124/31

