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ANEXA 2-B 

 

 

LISTA MĂRFURILOR MENȚIONATE LA ARTICOLELE 2.15 ȘI 2.17
1
 

 

Capitol Descrierea mărfurilor 

25 Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment 

26 Minereuri, zgură și cenușă 

27 
Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea acestora; 

materiale bituminoase; ceară minerală 

28 
Produse chimice anorganice; compuși anorganici sau organici ai metalelor prețioase, ai 

elementelor radioactive, ai metalelor de pământuri rare sau ai izotopilor 

71 

Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale prețioase, metale 

placate sau dublate cu metale prețioase și articole din aceste materiale; imitații de 

bijuterii; monede 

72 Fontă, fier și oțel 

73 Articole din fontă, din fier sau din oțel 

74 Cupru și articole din cupru 

75 Nichel și articole din nichel 

76 Aluminiu și articole din aluminiu 

78 Plumb și articole din plumb 

79 Zinc și articole din zinc 

80 Staniu și articole din staniu 

81 Alte metale comune; metaloceramice; articole din aceste materiale 

 

                                                 
1
 Prezenta anexă se bazează pe Sistemul armonizat, astfel cum a fost modificat la 1 ianuarie 

2017. 
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ANEXA 2-C 

 

 

AUTOVEHICULE ȘI PIESE DE SCHIMB 

 

 

ARTICOLUL 1 

 

Definiții 

 

1. În sensul prezentei anexe: 

 

a) „WP.29” înseamnă Forumul mondial pentru armonizarea regulamentelor privind 

vehiculele, care acționează în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației 

Națiunilor Unite; 

 

b) „Acordul din 1958” înseamnă acordul privind adoptarea unor regulamente tehnice 

armonizate ale Organizației Națiunilor Unite pentru vehiculele cu roți, echipamentele și 

piesele de schimb care pot fi montate și/sau utilizate la vehiculele cu roți și condițiile 

pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate în temeiul acestor regulamente 

ale Organizației Națiunilor Unite; 

 

c) „Acordul din 1998” înseamnă acordul privind stabilirea de regulamente tehnice 

mondiale aplicabile vehiculelor cu roți, echipamentelor și pieselor de schimb care pot fi 

montate și/sau utilizate la vehiculele cu roți; 
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d) „regulament ONU” înseamnă un regulament al Organizației Națiunilor Unite instituit în 

conformitate cu Acordul din 1958; 

 

e) „RTM” înseamnă un regulament tehnic mondial stabilit și introdus în Registrul mondial 

în conformitate cu Acordul din 1998; 

 

f) „aplicarea unui regulament ONU” indică faptul că un regulament ONU intră în vigoare 

pentru o parte în conformitate cu Acordul din 1958; 

 

g) „omologare de tip” înseamnă decizia administrativă luată de autoritățile competente ale 

unei părți care certifică faptul că un tip de vehicul, o piesă de schimb sau un echipament 

este conform (conformă) cu dispozițiile administrative și cu cerințele tehnice relevante; 

și 

 

h) „certificat de omologare de tip” înseamnă documentul prin care autoritățile competente 

certifică în mod oficial faptul că unui tip de vehicul, unei piese de schimb sau unui 

echipament i s-a acordat o omologare de tip. 

 

2. Regulamentele tehnice și procedurile de evaluare a conformității sunt definite în conformitate 

cu punctele 1 și 3 din anexa 1 la Acordul BTC. 
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ARTICOLUL 2 

 

Domeniul de aplicare 

 

Prezenta anexă se aplică tuturor produselor de tipul autovehiculelor, pieselor de schimb și 

echipamentelor reglementate de Acordul din 1958 sau de Acordul din 1998 cu excepția 

autovehiculelor, pieselor de schimb și echipamentelor acestora utilizate exclusiv pentru exploatarea 

agricolă sau forestieră, care intră în special sub incidența capitolelor 40, 84, 85, 87 și 94 din SA 

(denumite în continuare „produse reglementate”). 

 

 

ARTICOLUL 3 

 

Obiective 

 

Recunoscând importanța autovehiculelor, a pieselor de schimb și a echipamentelor pentru comerț, 

creșterea economică și ocuparea forței de muncă, obiectivele din prezenta anexă sunt următoarele: 

 

a) promovarea unor niveluri ridicate de siguranță, de protecție a mediului, de eficiență energetică 

și de performanță anti-furt în ceea ce privește autovehiculele, piesele de schimb și 

echipamentele care pot fi montate sau utilizate la vehiculele cu roți; 

 

b) facilitarea schimburilor comerciale între părți și a accesului pe piețele lor prin cooperare în 

materie de reglementare, precum și eliminarea și prevenirea efectelor negative ale măsurilor 

netarifare asupra comerțului; 
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c) consolidarea armonizării internaționale a cerințelor în cadrul WP.29 și recunoașterea 

reciprocă a omologărilor de tip acordate în conformitate cu regulamentele ONU, fără a 

solicita încercări, documentații, certificări sau marcaje suplimentare; și 

 

d) realizarea convergenței cerințelor de reglementare ale părților, prin aplicarea regulamentelor 

ONU și a regulamentelor tehnice mondiale (RTM). 

 

 

ARTICOLUL 4 

 

Standardele internaționale relevante și organismul de standardizare competent 

 

Părțile recunosc că WP.29 este organismul internațional de standardizare competent pentru 

produsele reglementate și că regulamentele ONU și regulamentele tehnice mondiale (RTM) sunt 

standardele internaționale relevante pentru produsele reglementate. 

 

 

ARTICOLUL 5 

 

Aplicarea regulamentelor ONU existente 

 

1. Fiecare parte acceptă pe piața proprie produse care fac obiectul unui certificat de omologare 

de tip, în temeiul Acordului din 1958, pentru regulamentele ONU specificate în apendicele 2-

C-1 ca fiind conforme cu regulamentele sale tehnice interne și cu procedurile sale de evaluare 

a conformității, în domeniul reglementat de regulamentul ONU relevant, fără a solicita 

încercări, documentații, certificări sau marcaje suplimentare. 
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2. Părțile se consultă, în vederea asigurării siguranței, protecției mediului și promovării 

armonizării regulamentelor tehnice în temeiul Acordului din 1958 și convin asupra datelor 

pentru aplicarea regulamentelor ONU specificate în apendicele 2-C-2 în termen de cel mult 

șapte ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord. În cazul în care părțile, în decursul 

acestor consultări, consideră că este necesar să se modifice un anumit regulament ONU pentru 

a ajunge la un acord privind data aplicării, se aplică dispozițiile articolului 6 din prezenta 

anexă. 

 

 

ARTICOLUL 6 

 

Modificarea regulamentelor ONU existente 

 

1. Ori de câte ori o parte consideră necesară modificarea unui regulament ONU menționat în 

apendicele 2-C-1 sau 2-C-2, partea respectivă consultă cealaltă parte cu privire la modificarea 

regulamentului ONU. 

 

2. În cazul în care părțile sunt de acord cu modificarea regulamentului ONU, acestea cooperează 

în vederea elaborării unui proiect de modificare, luând în considerare condițiile de trafic rutier 

ale fiecărei părți și transmit proiectul către WP.29. Părțile cooperează în vederea adoptării 

rapide a proiectului de modificare în cadrul WP.29. 
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3. În cazul în care părțile convin că un regulament ONU modificat enumerat în apendicele 2-C-2 

nu diferă în mod semnificativ de proiectul de modificare elaborat de părți, fiecare parte 

acceptă omologările de tip acordate în conformitate cu regulamentul ONU modificat, nu mai 

târziu de data precizată în acesta. În cazul unui dezacord între părți, se aplică drepturile și 

obligațiile prevăzute în Acordul din 1958. 

 

 

ARTICOLUL 7 

 

Stabilirea de noi regulamente ONU 

 

1. În cazul în care o parte consideră că este necesară stabilirea unui nou regulament ONU, partea 

respectivă consultă cealaltă parte în vederea asigurării siguranței, protecției mediului și 

promovării armonizării regulamentelor tehnice. 

 

2. În cazul în care părțile ajung la un acord privind stabilirea unui nou regulament ONU, acestea 

cooperează în vederea elaborării unui proiect comun de regulament ONU, pe care îl 

înaintează WP.29. Părțile cooperează în vederea adoptării rapide a respectivului proiect de 

regulament ONU în cadrul WP.29. 

 

3. În cazul în care părțile convin că un regulament ONU recent adoptat nu diferă în mod 

semnificativ de proiectul comun original menționat la alineatul (2), fiecare parte acceptă 

omologările de tip acordate în conformitate cu noul regulament ONU, de la data precizată în 

regulamentul ONU respectiv și îl includ în lista din apendicele 2-C-1. În cazul unui dezacord 

între părți, se aplică drepturile și obligațiile prevăzute în Acordul din 1958. 
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ARTICOLUL 8 

 

Încetarea aplicării regulamentelor ONU 

 

1. În cazul în care, în circumstanțe excepționale, o parte intenționează să înceteze aplicarea unui 

regulament ONU enumerat în apendicele 2-C-1 sau 2-C-2, partea respectivă notifică intenția 

sa celeilalte părți. Această notificare se efectuează cu un an înaintea datei de la care ar urma 

să înceteze aplicarea regulamentului ONU. 

 

2. Înainte de a înceta aplicarea unui regulament ONU, o parte se angajează într-un dialog cu 

cealaltă parte, pentru a explora alte acțiuni sau măsuri disponibile în temeiul Acordului din 

1958.  

 

3. După ce o parte a oferit motive bine întemeiate, aceasta poate decide să înceteze aplicarea 

unui regulament ONU în conformitate cu Acordul din 1958. 

 

 

ARTICOLUL 9 

 

Actualizarea apendicelor 

 

1. Pe baza evaluării realizate de Grupul de lucru privind autovehiculele și piesele de schimb, 

instituit în temeiul articolului 22.4 alineatul (1), părțile modifică apendicele 2-C-1 sau 2-C-2 

prin decizia Comitetului mixt în conformitate cu Articolul 23.2 alineatul (3) și alineatul (4) 

litera (b) pentru a reflecta modificările convenite în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) 

din prezenta anexă, pentru a include un nou regulament ONU în conformitate cu articolul 7 

alineatul (3) din prezenta anexă și pentru a elimina din listă un regulament ONU a cărui 

aplicare a încetat, în temeiul articolului 8 alineatul (3) din prezenta anexă. 
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2. Datele convenite în temeiul articolului 5 alineatul (2) din prezenta anexă se includ în 

apendicele 2-C-2. Atunci când se aplică un regulament ONU menționat în apendicele 2-C-2, 

acesta este transferat în apendicele 2-C-1. 

 

3. În cazul în care părțile nu pot conveni cu privire la o anumită modificare în cadrul 

consultărilor efectuate în temeiul articolului 5 alineatul (2) coroborat cu articolul 6 din 

prezenta anexă, părțile pot modifica data de aplicare a respectivului regulament ONU sau pot 

conveni să îl elimine din apendicele 2-C-2. 

 

 

ARTICOLUL 10 

 

Omologările internaționale de tip ale întregului vehicul 

 

1. Fiecare parte aplică Regulamentul ONU nr. 0 și acceptă, în temeiul Acordului din 1958, 

produsele celeilalte părți pentru care a fost emis un certificat de omologare internațională de 

tip a întregului vehicul, care atestă că acesta respectă toate regulamentele tehnice interne și 

procedurile interne de evaluare a conformității în domeniile reglementate de omologarea 

internațională de tip a întregului vehicul, fără a solicita încercări, documentații, certificări sau 

marcaje suplimentare. 

 

2. Părțile convin să coopereze în vederea punerii în aplicare a Regulamentului ONU nr. 0 pentru 

a facilita utilizarea acestuia în întreaga lume și să coopereze în scopul extinderii domeniului 

de aplicare al Regulamentului ONU nr. 0 la alte categorii de vehicule. 
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ARTICOLUL 11 

 

Modificarea regulamentelor tehnice interne existente 

 

1. Părțile nu modifică regulamentele tehnice interne existente într-un mod care face ca acestea să 

fie mai restrictive din punct de vedere comercial decât este necesar pentru îndeplinirea unui 

obiectiv legitim pentru importul și punerea în funcțiune pe piața lor internă a produselor 

pentru care au fost acordate omologări de tip în conformitate cu regulamente ONU. 

 

2. Recunoscând importanța eforturilor internaționale de armonizare a regulamentelor tehnice 

prin regulamente ONU, părțile iau în considerare în mod favorabil creșterea convergenței lor 

cu regulamentele ONU existente atunci când modifică un regulament tehnic intern existent în 

vederea îmbunătățirii siguranței și a protecției mediului. 

 

 

ARTICOLUL 12 

 

Introducerea unor regulamente tehnice interne 

 

1. Părțile nu introduc niciun nou regulament tehnic intern și nicio procedură internă nouă de 

evaluare a conformității care are ca efect împiedicarea sau creșterea sarcinii asupra importului 

și punerii în funcțiune pe piața lor internă a unor produse pentru care au fost acordate 

omologări de tip în temeiul unor regulamente ONU aplicate de ambele părți, pentru domeniile 

reglementate de aceste regulamente ONU, cu excepția cazului în care aceste regulamente 

tehnice interne sau proceduri interne de evaluare a conformității sunt prevăzute explicit de 

regulamentele ONU respective. 

 



 

 

…[Anexa 2-C]/ro 10 

2. Cu excepția cazurilor în care părțile au aplicat prevederile articolelor 6 și 7 din prezenta 

anexă, în cazul în care una dintre părți intenționează să elaboreze sau să modifice un 

regulament tehnic intern sau o procedură internă de evaluare a conformității într-un domeniu 

care nu este vizat de regulamentele ONU existente, autoritățile de reglementare ale părții 

respective: 

 

a) informează autoritățile de reglementare ale celeilalte părți cu privire la obiectivul și 

planul de reglementare și elaborează și transmit o justificare a reglementării sau evaluări 

ale impactului existente referitoare la regulamentul tehnic intern sau la procedura 

internă de evaluare a conformității într-un stadiu incipient; 

 

b) examinează posibilitatea de a elabora și de a adopta un nou regulament ONU sau de a 

modifica un regulament ONU existent în domeniul în care partea respectivă 

intenționează să introducă un regulament tehnic intern sau o procedură internă de 

evaluare a conformității și 

 

c) trimit o notificare copreședintelui Grupului de lucru privind autovehiculele și piesele de 

schimb al celeilalte părți atunci când partea respectivă decide să introducă un 

regulament tehnic intern sau o procedură internă de evaluare a conformității într-un 

domeniu care nu este vizat de un regulament ONU. 
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ARTICOLUL 13 

 

Procedura de consultare 

 

1. Atunci când o parte decide să instituie sau să modifice un regulament tehnic intern sau o 

procedură internă de evaluare a conformității în conformitate cu prezentul acord, cealaltă 

parte poate solicita consultări cu respectiva parte, care acceptă aceste consultări fără 

întârziere. În cursul acestor consultări, părțile cooperează în vederea elaborării unei soluții 

care reduce la minimum efectele negative asupra comerțului bilateral. În situațiile în care o 

parte are nevoie de o acțiune imediată, partea respectivă poate adopta regulamentul tehnic 

intern sau procedura internă de evaluare a conformității înainte de finalizarea unor astfel de 

consultări. Partea în cauză comunică și motivează caracterul urgent și riscurile iminente la 

adresa siguranței sau a mediului înconjurător. 

 

2. În cazul în care părțile nu reușesc să convină asupra unei soluții, partea menționată la alineatul 

(1) poate adopta propriul regulament tehnic intern sau propria procedură internă de evaluare a 

conformității, iar cealaltă parte poate recurge la procedurile de soluționare a litigiilor 

prevăzute în capitolul 21, în conformitate cu articolul 19 din prezenta anexă, în cazul în care 

consideră că regulamentul tehnic intern respectiv sau procedura internă de evaluare a 

conformității respectivă ar putea afecta în mod negativ comerțul dintre părți. 

 

3. Decizia celeilalte părți de a invoca sau nu consultări în temeiul alineatului (1) nu aduce 

atingere dreptului celeilalte părți de a recurge la procedurile de soluționare a litigiilor 

prevăzute în capitolul 21, în conformitate cu articolul 19 din prezenta anexă în ceea ce 

privește un regulament tehnic intern nou sau modificat sau o procedură internă de evaluare a 

conformității nouă sau modificată care a fost adoptat(ă) de partea menționată la alineatul (1). 
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ARTICOLUL 14 

 

Produse cu noi tehnologii sau noi caracteristici 

 

O parte nu împiedică și nu întârzie în mod nejustificat introducerea pe piața sa a unui produs 

reglementat pe motiv că acesta încorporează o nouă tehnologie sau o nouă caracteristică ce nu a fost 

încă reglementată, cu excepția cazului în care există riscuri justificate în mod corespunzător pentru 

sănătatea umană, siguranță sau mediu. Fiecare parte pune în aplicare dispozițiile relevante din 

Acordul din 1958 referitoare la noile tehnologii. 

 

 

ARTICOLUL 15 

 

Clauza privind exceptarea de la reglementare 

 

1. În cazul în care există riscuri urgente și de netăgăduit pentru sănătatea umană, siguranță sau 

mediu, o parte poate refuza introducerea unui produs reglementat pe piața sa sau poate solicita 

retragerea de pe piața sa a unui produs reglementat care este conform cu regulamentele 

tehnice și procedurile de evaluare a conformității menționate în prezenta anexă. Un astfel de 

refuz sau o astfel de solicitare nu constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau 

nejustificată împotriva produselor celeilalte părți sau o restricție disimulată a comerțului. 
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2. Refuzul sau solicitarea unei părți menționat(ă) la alineatul (1) este notificat(ă) celeilalte părți 

și producătorului sau importatorului înainte de intrarea în vigoare. Notificarea este însoțită de 

o explicație obiectivă, motivată și detaliată a riscurilor și a măsurilor, precum și de orice date 

științifice și tehnice relevante. Partea menționată la alineatul (1) depune toate eforturile pentru 

a soluționa situația prin aplicarea procedurii menționate la articolul 4 din Acordul din 1958. 

 

 

ARTICOLUL 16 

 

Măsuri de reglementare care restricționează comerțul 

 

Fiecare parte se abține de la anularea sau reducerea avantajelor accesului pe piață de care 

beneficiază cealaltă parte conform prezentei anexe prin alte măsuri de reglementare specifice 

sectorului reglementat de prezenta anexă. Acest lucru nu aduce atingere dreptului de a adopta 

măsuri de reglementare necesare pentru siguranță, protecția mediului sau sănătatea publică și pentru 

prevenirea practicilor neloiale, cu condiția ca aceste măsuri să se bazeze pe informații științifice sau 

tehnice justificate și ca cooperarea relevantă prevăzută în prezenta anexă să fi fost realizată cu bună 

credință. 
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ARTICOLUL 17 

 

Cooperare comună 

 

1. Pentru facilitarea în continuare a schimburilor comerciale de autovehicule, piese de schimb și 

echipamente și pentru abordarea problemelor privind accesul pe piață înainte de apariția 

acestora, asigurând în același timp siguranța și protecția mediului, părțile convin să coopereze 

privind toate aspectele referitoare la produsele reglementate. 

 

2. Fiecare parte răspunde la întrebările și observațiile scrise și motivate în mod corespunzător, 

formulate de cealaltă parte cu privire la orice aspecte referitoare la produsele reglementate. 

Un astfel de răspuns trebuie formulat în scris, în timp util și în termen de cel mult 60 de zile 

de la data primirii respectivelor întrebări sau observații.  

 

3. În urma schimburilor menționate la alineatul (2), părțile cooperează pentru a clarifica cu 

promptitudine orice chestiune nesoluționată referitoare la produsele reglementate și, dacă este 

posibil, abordează aceste chestiuni în vederea găsirii unei soluții satisfăcătoare pentru ambele 

părți. 
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ARTICOLUL 18 

 

Salvgardare 

 

1. Pe o perioadă de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare dintre părți își 

rezervă dreptul de a suspenda concesiile echivalente sau alte obligații echivalente în cazul în 

care cealaltă parte
1
: 

 

a) nu aplică sau încetează aplicarea unui regulament ONU care figurează în apendicele 2-

C-1; sau 

 

b) introduce sau modifică orice altă măsură de reglementare care anulează sau reduce 

avantajele aplicării unui regulament ONU care figurează în apendicele 2-C-1. 

 

2. Suspendările în temeiul alineatului (1) rămân în vigoare numai până în momentul luării unei 

decizii în conformitate cu procedura accelerată de soluționare a litigiilor menționată la 

articolul 19 din prezenta anexă sau până în momentul găsirii unei soluții acceptabile pentru 

ambele părți, inclusiv prin consultări în conformitate cu articolul 19 litera (b) din prezenta 

anexă, luându-se în considerare momentul care survine primul. 

 

 

                                                 
1
 Nivelul suspendării concesiilor sau a altor obligații nu va fi mai mare decât nivelul valorii 

comerțului bilateral dintre părți cu produse reglementate de regulamentul ONU menționat la 

alineatul (1) litera (a) sau (b) din prezentul articol. 
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ARTICOLUL 19 

 

Soluționarea accelerată a litigiilor 

 

Capitolul 21 se aplică prezentei anexe cu următoarele modificări: 

 

a) litigiile privind interpretarea sau aplicarea prezentei anexe sunt considerate urgențe; 

 

b) perioada de consultări prevăzută la articolul 21.5 alineatul (4) se reduce de la 45 de zile la 15 

zile; 

 

c) perioada pentru emiterea raportului intermediar al comisiei de arbitraj prevăzut la 

articolul 21.18 alineatul (1) se reduce de la 120 de zile la 60 de zile de la data constituirii 

comisiei de arbitraj; 

 

d) perioada pentru emiterea raportului final prevăzut la articolul 21.19 alineatul (1) se reduce de 

la 30 de zile la 15 zile de la data emiterii raportului intermediar; 

 

e) se consideră că se adăugă următorul alineat la articolul 21.20: „Perioada de timp rezonabilă ar 

trebui, în mod normal, să nu depășească 90 de zile și în niciun caz nu depășește 150 de zile de 

la data emiterii raportului final în cazurile în care adoptarea unei măsuri de către partea pârâtă 

nu necesită o acțiune legislativă în vederea punerii în conformitate a părții respective.”; și 
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f) la articolul 21.22, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text: „În cazul în care partea 

reclamantă decide să nu adreseze o cerere în conformitate cu alineatul (1) sau în cazul în care 

este formulată o astfel de cerere, însă nu s-a convenit în termen de 20 de zile de la data 

primirii cererii prezentate în conformitate cu alineatul (1) o compensație care să fie 

satisfăcătoare pentru ambele părți sau orice alt măsură alternativă, partea reclamantă are 

dreptul, după notificarea părții pârâte, să suspende toate obligațiile, inclusiv privind reducerea 

sau eliminarea taxelor vamale pentru produsele reglementate. Notificarea precizează nivelul 

suspendării obligațiilor. Partea reclamantă are dreptul de a pune în aplicare suspendarea în 

orice moment după expirarea perioadei de 10 zile de la data primirii notificării de către partea 

pârâtă.” 

 

 

ARTICOLUL 20 

 

Grupul de lucru pentru autovehicule și piese de schimb 

 

1. Grupul de lucru pentru autovehicule și piese de schimb, instituit în conformitate cu 

articolul 22.4 alineatul (1) este răspunzător pentru punerea în aplicare și funcționarea efectivă 

a prezentei anexe. 

 

2. Grupul de lucru își asumă următoarele funcții: 

 

a) discută orice problemă care decurge din prezenta anexă, la cererea uneia dintre părți; 
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b) evaluează necesitatea modificării apendicelor 2-C-1 și 2-C-2 în conformitate cu 

articolele 5 - 9 din prezenta anexă; 

 

c) desfășoară activitățile de cooperare în conformitate cu prezenta anexă; 

 

d) desfășoară activitățile de consultare în conformitate cu articolul 13 din prezenta anexă; 

 

e) instituie grupuri de lucru ad-hoc, la cererea oricăreia dintre părți, pentru a aborda o 

chestiune specifică semnalată de către o parte și 

 

f) îndeplinește alte funcții care îi pot fi delegate de Comitetul mixt în temeiul articolului 

22.1 alineatul (5) litera (b). 

 

3. În pofida dispozițiilor articolului 22.4 alineatul (3) literele (a) și (c), grupul de lucru se 

reunește la cererea uneia dintre părți în locuri stabilite de comun acord. 
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APENDICELE 2-C-1 

 

 

REGULAMENTE ONU APLICATE DE AMBELE PĂRȚI 

 

Regulamentul 

nr. 
Titlul 

3 Dispoziții uniforme privind omologarea dispozitivelor retroreflectorizante pentru 

autovehicule și pentru remorcile acestora 

4 Dispoziții uniforme privind omologarea dispozitivelor de iluminare a plăcuței de 

înmatriculare spate a vehiculelor prevăzute cu motor și a remorcilor acestora 

6 Dispoziții uniforme privind omologarea lămpilor indicatoare de direcție pentru 

autovehicule și remorcile acestora 

7 Dispoziții uniforme privind omologarea lămpilor de poziție față și spate, a lămpilor 

de stop și a lămpilor de gabarit pentru autovehicule (cu excepția motocicletelor) și a 

remorcilor acestora 

10 Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește 

compatibilitatea electromagnetică 

11 Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește încuietorile 

ușilor și elementele de susținere a ușilor 

12 Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește protecția 

conducătorului auto față de sistemul de direcție în cazul unui impact 

13 Cerințe uniforme privind omologarea vehiculelor din categoriile M, N și O în ceea 

ce privește frânarea 
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Regulamentul 

nr. 
Titlul 

13-H Dispoziții uniforme privind omologarea autoturismelor în ceea ce privește sistemul 

de frânare 

14 Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește ancorajele 

centurilor de siguranță, sistemele de ancorare ISOFIX, ancorajele superioare 

ISOFIX și pozițiile de ședere i-Size 

16 Dispoziții uniforme privind omologarea: 

I. centurilor de siguranță, a sistemelor de fixare, a sistemelor de fixare pentru copii 

și a sistemelor ISOFIX de fixare pentru copii pentru ocupanții autovehiculelor; 

II. vehiculelor echipate cu centuri de siguranță, dispozitiv de avertizare privind 

portul centurii de siguranță, sisteme de fixare, sisteme de fixare pentru copii, 

sisteme ISOFIX de fixare pentru copii și sisteme i-Size de fixare pentru copii 

17 Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește scaunele, 

ancorajele lor și orice tetiere 

19 Dispoziții uniforme privind omologarea lămpilor de ceață față ale vehiculelor 

motorizate 

21 Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește 

echipamentele interioare ale acestora 

23 Dispoziții uniforme privind omologarea lămpilor de mers înapoi și de manevră ale 

autovehiculelor și ale remorcilor acestora 

25 Prescripții uniforme referitoare la omologarea tetierelor încorporate sau 

neîncorporate în scaunele vehiculelor 

26 Cerințe uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește proeminențele 

lor exterioare 
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Regulamentul 

nr. 
Titlul 

27 Dispoziții uniforme privind omologarea triunghiurilor reflectorizante de avertizare 

28 Dispoziții uniforme privind omologarea dispozitivelor de avertizare sonoră și a 

autovehiculelor în ceea ce privește semnalizarea sonoră 

30 Dispoziții uniforme privind omologarea anvelopelor pentru autovehicule și remorci 

34 Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește prevenirea 

riscului de incendiu 

37 Dispoziții uniforme privind omologarea lămpilor cu filament destinate utilizării în 

cazul lămpilor omologate ale vehiculelor cu motor și ale remorcilor acestora 

38 Dispoziții uniforme privind omologarea lămpilor de ceață spate pentru autovehicule 

și remorcile acestora 

39 Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor cu privire la vitezometru și 

contorul de kilometraj, inclusiv instalarea acestora 

41 Dispoziții uniforme privind omologarea motocicletelor în ceea ce privește zgomotul 

43 Dispoziții uniforme privind omologarea materialelor pentru geamurile din sticlă 

securizată și instalarea acestora pe vehicule 

44 Dispoziții uniforme privind omologarea sistemelor de reținere pentru copiii pasageri 

în autovehicule („Sisteme de reținere pentru copii”) 
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Regulamentul 

nr. 
Titlul 

45 Dispoziții uniforme privind omologarea ștergătoarelor de faruri și a vehiculelor 

prevăzute cu motor în ceea ce privește ștergătoarele de faruri 

46 Dispoziții uniforme privind omologarea dispozitivelor de vizibilitate indirectă și a 

vehiculelor cu motor în ceea ce privește instalarea acestor dispozitive 

48 Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor cu privire la instalarea 

dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă 

50 Dispoziții uniforme referitoare la omologarea lămpilor de poziție față, lămpilor de 

poziție spate, lămpilor de stop, lămpilor indicatoare de direcție și dispozitivelor de 

iluminare a plăcii de înmatriculare spate pentru vehicule din categoria L 

51 Prevederi uniforme privind omologarea vehiculelor motorizate care au cel puțin 

patru roți în privința emisiilor lor sonore 

54 Dispozițiile uniforme privind omologarea anvelopelor pneumatice pentru vehiculele 

comerciale și remorcile acestora 

58 Dispoziții uniforme privind omologarea: 

I. Dispozitivelor de protecție antiîmpănare spate (RUPD) 

II. Vehiculelor în ceea ce privește instalarea unui dispozitiv de protecție 

antiîmpănare spate (RUPD) omologat 

III. Vehiculelor în ceea ce privește protecția lor antiîmpănare spate (RUP) 

60 Dispoziții uniforme privind omologarea motocicletelor și a mopedelor (cu două roți) 

în ceea ce privește comenzile acționate de conducător, inclusiv identificarea 

comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor 
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Regulamentul 

nr. 
Titlul 

62 Dispoziții uniforme privind omologarea autovehiculelor cu ghidon în ceea ce 

privește protejarea acestora împotriva unei utilizări neautorizate 

64 Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește 

echipamentele acestora care pot include: un pneu/o roată de rezervă pentru uz 

temporar, anvelope și/sau un sistem cu posibilitate de rulare pe jantă („run-flat”) 

și/sau un sistem de monitorizare a presiunii în pneuri 

66 Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor de pasageri de capacitate mare 

în ceea ce privește rezistența suprastructurii acestora 

70 Dispoziții uniforme privind omologarea plăcilor de identificare spate pentru 

vehicule grele și lungi 

75 Dispoziții uniforme privind omologarea anvelopelor pneumatice pentru vehicule din 

categoria L 

77 Dispoziții uniforme privind omologarea lămpilor de staționare pentru autovehicule 

78 Cerințe uniforme privind omologarea vehiculelor din categoriile L1, L2, L3, L4 și 

L5 în ceea ce privește frânarea 

79 Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește 

echipamentul de direcție 

80 Dispoziții uniforme privind omologarea scaunelor vehiculelor mari și a acestor 

vehicule în ceea ce privește rezistența scaunelor și sistemelor lor de ancorare 
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Regulamentul 

nr. 
Titlul 

81 Dispoziții uniforme privind omologarea oglinzilor retrovizoare ale autovehiculelor 

cu două roți, cu sau fără ataș, cu privire la instalarea pe ghidon a oglinzilor 

retrovizoare 

87 Dispoziții uniforme privind omologarea lămpilor pentru circulație diurnă pentru 

autovehicule 

91 Dispoziții uniforme privind omologarea lămpilor de poziție laterale ale 

autovehiculelor și remorcilor acestora 

93 Dispoziții uniforme privind omologarea: 

I. Dispozitivelor antiîmpănare față (DAF) 

II. Vehiculelor în ceea ce privește instalarea unui DAF omologat 

III. Vehiculelor în ceea ce privește protecția antiîmpănare frontală (PAF) a acestora 

94 Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor cu privire la protecția 

pasagerilor în cazul unei coliziuni frontale 

95 Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește protecția 

pasagerilor în caz de coliziune laterală 

98 Dispoziții uniforme referitoare la omologarea farurilor pentru autovehicule, 

prevăzute cu surse luminoase cu descărcare 

99 Dispoziții uniforme privind omologarea surselor de lumină cu descărcare în gaz 

destinate utilizării în lămpi cu descărcare în gaz omologate pentru vehicule 

motorizate 
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Regulamentul 

nr. 
Titlul 

100 Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește cerințele 

specifice pentru grupul motopropulsor electric 

104 Dispoziții uniforme privind omologarea marcajelor retroreflectorizante pentru 

vehiculele din categoriile M, N și O 

110 Dispoziții uniforme privind omologarea: 

I. Componentelor specifice ale autovehiculelor care utilizează gaz natural 

comprimat (GNC) și/sau gaz natural lichefiat (GNL) în sistemul lor de propulsie 

II. Vehiculelor în ceea ce privește instalarea unor componente specifice de tip 

omologat pentru utilizarea gazului natural comprimat (GNC) și/sau a gazului natural 

lichefiat (GNL) în sistemul lor de propulsie 

112 Dispoziții uniforme referitoare la omologarea farurilor de autovehicule care emit o 

lumină de întâlnire asimetrică sau o lumină de drum sau ambele și sunt echipate cu 

lămpi cu incandescență și/sau module cu diode electroluminiscente (LED) 

113 Dispoziții uniforme privind omologarea farurilor de autovehicule care emit o lumină 

de întâlnire simetrică sau o lumină de drum sau ambele și sunt echipate cu lămpi cu 

filament, surse de lumină cu descărcare în gaz sau module LED 

116 Dispoziții uniforme privind protecția autovehiculelor împotriva utilizării 

neautorizate 

117 Dispoziții uniforme privind omologarea pneurilor în ceea ce privește emisiile sonore 

de rulare și/sau aderența pe suprafețele umede și/sau rezistența la rulare 

119 Dispoziții uniforme privind omologarea lămpilor de viraj pentru autovehicule 
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Regulamentul 

nr. 
Titlul 

121 Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește amplasarea 

și identificarea comenzilor manuale, a martorilor și a indicatoarelor 

123 Dispoziții uniforme privind omologarea sistemelor de iluminare față adaptive (SFA) 

pentru autovehicule 

125 Dispoziții uniforme privind omologarea autovehiculelor în ceea ce privește câmpul 

de vizibilitate spre înainte al conducătorului autovehiculului 

127 Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor cu privire la siguranța pietonilor 

128 Dispoziții uniforme privind omologarea surselor de lumină cu diode 

electroluminiscente [light emitting diode (LED)] destinate a fi utilizate în lămpile 

omologate pentru vehiculele cu motor și remorcile acestora 

129 Dispoziții uniforme referitoare la omologarea sistemelor îmbunătățite de siguranță 

pentru copii utilizate la bordul autovehiculelor (ECRS - Enhanced Child Restraint 

Systems) 

130 Prescripții uniforme referitoare la omologarea autovehiculelor în ceea ce privește 

sistemul de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de 

circulație (LDWS — Lane Departure Warning System) 

131 Dispoziții uniforme privind omologarea autovehiculelor cu privire la sistemele 

avansate de frânare de urgență (AEBS) 
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Regulamentul 

nr. 
Titlul 

134 Dispoziții uniforme referitoare la omologarea autovehiculelor și a componentelor 

acestora în ceea ce privește performanța în materie de siguranță a vehiculelor 

alimentate cu hidrogen (HFCV)
1
 

                                                 
1
 Pentru Japonia, în măsura în care rezervoarele sunt marcate în conformitate cu articolul 46 din 

Legea japoneză privind siguranța gazelor la înaltă presiune (Legea nr. 204 din 1951), 

condițiile de omologare a unui tip de vehicul care a fost omologat de o autoritate de 

omologare de tip din Uniunea Europeană în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 134 sunt 

următoarele: 

a) La momentul depunerii cererii în conformitate cu Legea japoneză privind siguranța 

gazelor la înaltă presiune, producătorul sau reprezentantul său legal în Japonia prezintă 

dovezi potrivit cărora: 

i) materialul din care sunt fabricate rezervoarele este echivalent cu SUS F 316L 

specificat în JIS (Japan Industrial Standard - standardul industrial japonez) G 

3214; în sensul prezentului punct, se consideră că respectarea DIN1.4435 

începând de la data intrării în vigoare a prezentului acord înseamnă îndeplinirea 

acestei cerințe;  

ii) „echivalentul nichel” (% masă) depășește 28,5; în sensul prezentului punct, 

„echivalentul nichel” (% masă) este definit ca: 

„12,6[C]+0,35[Si]+1,05[Mn]+[Ni]+0,65[Cr]+0,98[Mo]” și este atestat de fișa de 

control privind materiile prime redactată de producător și 

iii) rezultatul testului pentru „stricțiune” este mai mare de 75 %; în cazul în care 

rezultatul testului este între 72 % și 75 %, cererea va fi examinată luând în 

considerare „echivalentul nichel” și 

b) vehiculele individuale sunt supuse inspecției periodice, o dată la 2 ani, în ceea ce 

privește sistemul de stocare a hidrogenului, în conformitate cu articolele 49 și 49-4, iar 

sistemul trebuie eliminat după 15 ani de la data producției. 

Prezenta notă de subsol încetează să mai producă efecte în momentul în care ambele părți au 

încheiat acțiunile din etapa 2 prevăzută de RTM nr. 13 privind vehiculele cu hidrogen și cu 

pilă de combustie și au aplicat regulamentul ONU corespunzător în temeiul Acordului din 

1958. 



 

 

…[Anexa 2-C]/ro 28 

Regulamentul 

nr. 
Titlul 

135 Dispoziții uniforme referitoare la omologarea vehiculelor în ceea ce privește 

performanța lor la coliziunea laterală cu un stâlp 

136 Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor din categoria L în ceea ce 

privește cerințele specifice pentru grupul motopropulsor electric 

137 Dispoziții uniforme privind omologarea autoturismelor în ceea ce privește 

eventualitatea unei coliziuni frontale cu accent asupra sistemului de reținere 

138 Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor silențioase de transport rutier în 

ceea ce privește audibilitatea lor redusă 

139 Dispoziții uniforme privind omologarea autoturismelor în ceea ce privește sistemul 

de frânare asistată (BAS) 

140 Dispoziții uniforme privind omologarea autoturismelor în ceea ce privește sistemul 

electronic de control al stabilității (ESC) 

141 Dispoziții uniforme referitoare la omologarea vehiculelor în ceea ce privește 

sistemele de monitorizare a presiunii în pneuri (TPMS) 

142 Dispoziții uniforme privind omologarea autovehiculelor în ceea ce privește 

montarea anvelopelor 
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APENDICELE 2-C-2 

 

 

REGULAMENTE ONU APLICATE DE UNA DINTRE PĂRȚI  

ȘI CARE NU AU FOST ÎNCĂ LUATE ÎN CONSIDERARE DE CĂTRE CEALALTĂ PARTE 

 

Regulamentul 

nr. 

Titlul Data aplicării 

de către 

cealaltă parte
1
 

53 Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor din categoria 

L3 în ceea ce privește instalarea dispozitivelor de iluminat și de 

semnalizare luminoasă 

 

73 Dispoziții uniforme privind omologarea: 

I. Vehiculelor privind protecția lor laterală (DPL) 

II. Dispozitivelor de protecție laterală (DPL) 

III. Vehiculelor cu privire la instalarea dispozitivelor de protecție 

laterală de un tip omologat în conformitate cu partea II a 

prezentului regulament 

 

85 Dispoziții uniforme referitoare la omologarea motoarelor cu 

ardere internă sau a sistemelor electrice de transmisie destinate 

autovehiculelor din categoriile M și N în ceea ce privește 

măsurarea puterii nete și a puterii maxime timp de 30 de minute a 

sistemelor electrice de transmisie 

 

126 Dispoziții uniforme privind omologarea sistemelor de partiționare 

destinate protejării pasagerilor împotriva deplasării bagajelor, 

furnizate în afara echipamentelor de origine ale vehiculelor 

 

 

 

                                                 
1
 Datele urmează să fie convenite în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din prezenta anexă. 
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ANEXA 2-D 

 

 

FACILITAREA EXPORTULUI DE SHOCHU 

 

Shochu distilat o singură dată, astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (10) din Legea japoneză 

privind taxele asupra băuturilor alcoolice (Legea nr. 6 din 1953), fabricat cu ajutorul unui alambic și 

îmbuteliat în Japonia, poate fi introdus pe piața Uniunii Europene în sticle tradiționale de patru go
1

（合） sau de un sho
2（升, cu condiția îndeplinirii celorlalte cerințe legale ale Uniunii Europene. 

                                                 
1
 Un go（合） este egal cu 180 ml. 

2
 Un sho（升） este egal cu 1 800 ml. 
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ANEXA 2-E 

 

 

FACILITAREA EXPORTULUI DE PRODUSE VITIVINICOLE 

 

 

PARTEA 1 

 

Uniunea Europeană 

 

 

SECȚIUNEA A 

 

Acte cu putere de lege și acte administrative ale Uniunii Europene  

menționate la articolul 2.25 alineatul 1 litera (a) și alineatul (2) litera (a) 

 

Definițiile produselor, practicile oenologice autorizate și restricțiile aplicate în Uniunea Europeană 

menționate la articolul 2.25 alineatul (1) litera (a) și la articolul 2.25 alineatul (2) litera (a) sunt 

stabilite în următoarele acte cu putere de lege și acte administrative: 

 

– 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), în special normele privind 

producția în sectorul vitivinicol, în conformitate cu articolele 75, 78, 80, 81, 83 și 91, partea II 

din anexa VII și părțile I și II din anexa VIII la regulamentul menționat, cu condiția ca acestea 

să se refere la produse care se încadrează în domeniul de aplicare al secțiunii C a capitolului 

2; și 
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– Regulamentul (CE) nr. 606/2009 al Comisiei din 10 iulie 2009 de stabilire a anumitor norme 

de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în privința categoriilor de 

produse viticole, a practicilor oenologice și a restricțiilor care se aplică acestora (JO L 193, 

24.7.2009, p. 1), cu condiția ca acestea să se refere la produse care se încadrează în domeniul 

de aplicare al secțiunii C a capitolului 2. 

 

 

SECȚIUNEA B 

 

Practicile oenologice pentru prima etapă menționată la articolul 2.25 alineatul (2) litera (b) 

 

Practicile oenologice din Uniunea Europeană pentru prima etapă menționată la articolul 2.25 

alineatul (2) litera (b) cuprind următoarele: 

 

– Alginat de calciu; 

 

– Caramel; 

 

– acid L(+) tartric; 

 

– Lizozimă; 

 

– Celuloză microcristalină; 

 

– Așchii din lemn de stejar 
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– Perlit; 

 

– Alginat de potasiu; 

 

– Bisulfit de potasiu = Sulfit acid de potasiu; 

 

– Proteine din cartofi și 

 

– Extracte proteice din drojdii. 

 

 

SECȚIUNEA C 

 

Practicile oenologice pentru a doua etapă menționată la articolul 2.26 alineatul (2) 

 

Practicile oenologice din Uniunea Europeană pentru a doua etapă menționată la articolul 2.26 

alineatul (2) cuprind următoarele: 

 

– Bisulfit de amoniu; 

 

– Carbonat de calciu + sare dublă de calciu a acizilor L(+) tartric și L(–) malic; 

 

– Chitină-glucan obținută din Aspergillus; 

 

– Dicarbonat de dimetil (DMDC); 

 

– Acid metatartric; 

 



 

 

…[Anexa 2-E]/ro 4 

– Tartrat de potasiu neutru 

 

– Sare neutră de potasiu a acidului DL tartric; și 

 

– Copolimeri polivinilimidazol-polivinilpirolidon (PVI/PVP) 

 

 

SECȚIUNEA D 

 

Practicile oenologice pentru etapa a treia menționată la articolul 2.27 alineatul (2) 

 

Practicile oenologice din Uniunea Europeană pentru a treia etapă menționată la articolul 2.27 

alineatul (2) cuprind următoarele: 

 

– Argon; 

 

– Fitat de calciu; 

 

– Tartrat de calciu; 

 

– Sulfat de cupru; 

 

– Caolin (silicat de aluminiu); 

 

– Activatori de fermentație malolactică; 

 

– Bicarbonat de potasiu = Hidrogencarbonat de potasiu = Carbonat acid de potasiu; 
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– Cazeinat de potasiu și 

 

– Ferocianură de potasiu 

 

 

PARTEA 2 

 

Japonia 

 

 

SECȚIUNEA A 

 

Acte cu putere de lege și acte administrative ale Japoniei menționate la articolul 2.25 alineatul (1) 

litera (a) și alineatul (2) litera (a) 

 

Definițiile produselor, practicile oenologice și restricțiile aplicate în Japonia menționate la 

articolul 2.25 alineatul (1) litera (a) și la articolul 2.25 alineatul (2) litera (a) sunt stabilite în 

următoarele acte cu putere de lege și acte administrative: 

 

– Articolul 2 alineatul (1), articolul 3 alineatul (13) și articolul 43 alineatele (2) și (9) din Legea 

privind taxele asupra băuturilor alcoolice (Legea nr. 6 din 1953), în măsura în care acestea se 

referă la produse care intră în domeniul de aplicare al secțiunii C din capitolul 2; 

 

– Articolul 7 alineatele (1), (2) și (4) și articolul 50 alineatul (15) din Ordinul Cabinetului de 

aplicare a Legii privind taxele asupra băuturilor alcoolice (Ordinul Cabinetului nr. 97 din 

1962), în măsura în care acestea se referă la produse care intră în domeniul de aplicare al 

secțiunii C din capitolul 2; 
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– Articolul 13 subpunctele 8.2 și 8.3 din Regulamentul de aplicare a Legii privind taxele asupra 

băuturilor alcoolice (Ordonanță ministerială nr. 26 a Ministerului de Finanțe din 1962), în 

măsura în care acestea se referă la produse care intră în domeniul de aplicare al secțiunii C din 

capitolul 2; 

 

– Articolul 3 alineatele (3), (5), (7) și (15) referitoare la „dispozițiile generale”, precum și 

articolul 3 alineatele (1) - (4), (6), (7), (9) și (11) referitoare la „definițiile vinului din fructe și 

ale vinului dulce din fructe” din partea II, articolul 86-6 subpunctul 3.6 din capitolul 1 din 

partea VIII a Notificării privind interpretarea Legii privind taxele asupra băuturilor alcoolice 

și a altor legi și ordine referitoare la gestionarea băuturilor alcoolice etc. (Notificarea din 1999 

a Agenției Fiscale Naționale), în măsura în care acestea se referă la produse care intră în 

domeniul de aplicare al secțiunii C din capitolul 2; 

 

– Comunicarea privind determinarea băuturilor alcoolice în care pot fi amestecate substanțe în 

vederea conservării acestora (Comunicarea nr. 5 din 1997 a Agenției Fiscale Naționale), în 

măsura în care aceasta se referă la produse care intră în domeniul de aplicare al secțiunii C din 

capitolul 2; 

 

– Notificarea privind manipularea „substanțelor care pot fi amestecate în băuturile alcoolice în 

vederea conservării acestora” (Notificarea din 1997 a Agenției Fiscale Naționale), în măsura 

în care aceasta se referă la produse care intră în domeniul de aplicare al secțiunii C din 

capitolul 2; și 

 

– Subpunctul 1.3 și tabelul din anexa la Comunicarea privind stabilirea standardelor de 

etichetare pentru procesul de fabricație și calitatea vinului etc. (Comunicarea nr. 18 a Agenției 

Fiscale Naționale din 2015), în măsura în care acestea se referă la produse care intră în 

domeniul de aplicare al secțiunii C din capitolul 2. 
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SECȚIUNEA B 

 

Practicile oenologice pentru prima etapă menționată la articolul 2.25 alineatul (1) litera (b) 

 

Practicile oenologice din Japonia pentru prima etapă menționată la articolul 2.25 alineatul (1) litera 

(b) cuprind următoarele: 

 

a) Îmbogățirea 

 

Poate fi utilizată îmbogățirea prin adaos de zaharoză, glucoză și fructoză (denumite în 

continuare „zaharide”), cu excepția cazului în care greutatea
1
 zaharidelor utilizate pentru 

îmbogățire depășește greutatea zaharidelor pe care le conține mustul de struguri original
2
. 

 

                                                 
1
 Greutatea zaharidelor utilizate pentru îmbogățire se exprimă sub formă de zaharide invertite: 

greutatea zaharidelor invertite = greutatea glucozei + greutatea fructozei + greutatea 

zaharozei x 1,05 
2
 În sensul secțiunii C din capitolul 2, îmbogățirea și acidificarea aceluiași produs se exclud 

reciproc, astfel cum se menționează în partea I secțiunea C punctul 7 din anexa VIII la 

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. 
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b) Acidificarea și dezacidificarea 

 

Pot fi utilizate acidificarea sau dezacidificarea, cu excepția cazului în care o astfel de practică 

nu este conformă cu secțiunea 3.3 litera (a) din Standardul general pentru aditivii alimentari 

cuprins în Codex
1
. 

 

c) Soiul de struguri 

 

Strugurii din orice soi, inclusiv din alte soiuri decât cele aparținând speciei vitis vinifera, pot 

fi utilizați în scopul producerii de vin japonez, cu condiția ca strugurii respectivi să fie 

recoltați în Japonia. 

 

d) Limitele pentru tăria alcoolică, conținutul de aciditate totală și conținutul de aciditate volatilă 

 

Limita inferioară pentru tăria alcoolică este 1 % (în volum) ca tărie alcoolică dobândită. 

Limita superioară pentru tăria alcoolică este mai puțin de 15 % (în volum) ca tărie alcoolică 

dobândită. Cu toate acestea, această limită poate ajunge până la mai puțin de 20 % (în volum) 

ca tărie alcoolică dobândită pentru vinul japonez care a fost obținut fără îmbogățire. Nu se 

impun limite în ceea ce privește aciditatea totală și aciditatea volatilă. 

 

                                                 
1
 În sensul secțiunii C din capitolul 2, acidificarea și dezacidificarea aceluiași produs se exclud 

reciproc, astfel cum se menționează în partea I secțiunea C punctul 7 din anexa VIII la 

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. 
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e) Practica de finalizare 

 

i) Se pot adăuga în vinul japonez, după fermentare, brandy
1
, îndulcitori (sub formă de 

zaharide, de must de struguri, de must de struguri concentrat pentru care strugurii au 

fost recoltați în Japonia) sau vin japonez, numai în cazul în care vinul japonez a 

fermentat în recipientul care este destinat transportului direct (fără a schimba 

recipientul). Greutatea
2
 zaharidelor adăugate nu depășește 10 % din greutatea totală a 

vinului japonez după adăugarea brandy-ului, a îndulcitorilor sau a vinului japonez 

menționat (menționați) mai sus. și 

 

ii) Îndulcitorii sub formă de must de struguri sau de must de struguri concentrat pentru care 

strugurii au fost recoltați în Japonia pot fi adăugați în vinul japonez, după fermentare, 

doar în cazul în care greutatea zaharidelor din îndulcitorii adăugați sub formă de must 

de struguri sau de must de struguri concentrat nu depășește 10 % din greutatea totală a 

vinului japonez după adăugarea îndulcitorilor menționați mai sus. 

 

                                                 
1
 Brandy-ul utilizat pentru practica de finalizare în temeiul secțiunii C din capitolul 2 din 

prezentul acord se obține din struguri, inclusiv din tescovină de struguri și din must de 

struguri concentrat și conține numai substanțele autorizate în anexa I A la Regulamentul (CE) 

nr. 606/2009 al Comisiei. 
2
 Greutatea zaharidelor adăugate se exprimă sub formă de zaharide invertite: greutatea 

zaharidelor invertite = greutatea glucozei + greutatea fructozei + greutatea zaharozei x 1,05. 
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iii) Se pot adăuga îndulcitori sub formă de zaharide în vinul japonez, după fermentare, doar 

în cazul în care greutatea
1
 zaharidelor adăugate nu depășește 10 % din greutatea totală a 

vinului japonez după adăugarea zaharidelor. 

 

 

SECȚIUNEA C 

 

Practicile oenologice pentru a doua etapă menționată la articolul 2.26 alineatul (1) 

 

Practicile oenologice din Japonia pentru a doua etapă menționată la articolul 2.26 alineatul (1) 

cuprind următoarele: 

 

– tanin din kaki (persimmon); 

 

– celuloză microfibrilată; 

 

– acid fitic; 

 

– ascorbat de sodiu și 

 

– L-cazeinat de sodiu 

 

 

                                                 
1
 Greutatea zaharidelor adăugate se exprimă sub formă de zaharide invertite: greutatea 

zaharidelor invertite = greutatea glucozei + greutatea fructozei + greutatea zaharozei x 1,05. 
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SECȚIUNEA D 

 

Practicile oenologice pentru etapa a treia menționată la articolul 2.27 alineatul (1) 

 

Practicile oenologice din Japonia pentru etapa a treia menționată la articolul 2.27 alineatul (1) 

cuprind următoarele: 

 

– fosfat acid de calciu (fosfat dihidrogen de calciu); 

 

– fosfat acid de potasiu (fosfat hidrogen de dipotasiu și fosfat dihidrogen de potasiu); 

 

– argilă acidă activată; 

 

– agar; 

 

– amoniac; 

 

– fosfat de amoniu (fosfat dihidrogen de amoniu); 

 

– clorură de calciu; 

 

– caragenan; 

 

– colagen; 

 

– acid eritorbic (eritorbat); 

 

– clorură de magneziu; 

 

– sulfat de magneziu; 

 

– acid fosforic; 
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– carbonat de potasiu; 

 

– alginat de sodiu; 

 

– bicarbonat de sodiu; 

 

– carbonat de sodiu; 

 

– clorură de sodiu (sare); 

 

– eritorbat de sodiu și 

 

– făină de grâu. 

 


