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I
(Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL (CE) NR. 1054/2008 AL COMISIEI
din 27 octombrie 2008
de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și
legume
întrucât:

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului
din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a
piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la
anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei
din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr.
1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2),
în special articolul 138 alineatul (1),

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezul
tatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay,
criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare
de import din țări terțe pentru produsele și perioadele
menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regu
lamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul
regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la 28 octombrie 2008.

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

Adoptat la Bruxelles, 27 octombrie 2008.
Pentru Comisie
Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350, 31.12.2007, p. 1.
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ANEXĂ
Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume
(EUR/100 kg)
Cod NC

Codul țărilor terțe

(1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

IL
MA
MK
TR
ZZ

106,4
44,4
35,9
70,0
64,2

0707 00 05

JO
TR
ZZ

162,5
131,2
146,9

0709 90 70

TR
ZZ

134,0
134,0

0805 50 10

AR
MA
TR
ZA
ZZ

108,8
95,3
96,6
85,2
96,5

0806 10 10

BR
TR
US
ZZ

231,8
117,8
240,8
196,8

0808 10 80

CA
CN
MK
NZ
US
ZA
ZZ

96,2
90,8
37,6
74,2
144,3
88,8
88,7

0808 20 50

CL
CN
TR
ZA
ZZ

60,3
64,9
125,5
94,6
86,3

(1) Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul
„ZZ” reprezintă „alte origini”.

28.10.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/3

REGULAMENTUL (CE) NR. 1055/2008 AL COMISIEI
din 27 octombrie 2008
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului
privind criteriile de calitate și calitatea raportării statisticilor referitoare la balanța de plăți
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parla
mentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005
privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale
comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine
directe (1), în special articolul 4 alineatul (3),
întrucât:
(1)

(2)

Regulamentul (CE) nr. 184/2005 stabilește un cadru
comun pentru producerea sistematică de statistici comu
nitare referitoare la balanța de plăți, comerțul interna
țional cu servicii și investițiile străine directe.
Este necesar a se specifica standardele comune de calitate,
precum și conținutul și periodicitatea rapoartelor de
calitate, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din
Regulamentul (CE) nr. 184/2005.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului pentru balanța de plăți,
instituit prin Regulamentul (CE) nr. 184/2005,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Statele membre pun la dispoziție anual un raport de calitate
elaborat în conformitate cu normele menționate în anexă.
Articolul 2
Statele membre furnizează rapoartele lor de calitate până la data
de 30 noiembrie a fiecărui an.
Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la
data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

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

Adoptat la Bruxelles, 27 octombrie 2008.
Pentru Comisie
Joaquín ALMUNIA

Membru al Comisiei

(1) JO L 35, 8.2.2005, p. 23.
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ANEXĂ
1.

Introducere
Raportul de calitate conține indicatori de calitate cantitativi și calitativi. Comisia (Eurostat) furnizează rezultatele
indicatorilor cantitativi pentru fiecare stat membru, calculate pe baza datelor furnizate. Statele membre le inter
pretează și le comentează în funcție de metodologia lor de colectare a datelor.

2.

Calendar
— În fiecare an, Comisia (Eurostat) furnizează statelor membre, până la sfârșitul lunii octombrie, proiectele de
rapoarte de calitate, parțial precompletate cu majoritatea indicatorilor cantitativi și cu alte informații aflate la
dispoziția Comisiei (Eurostat).
— În fiecare an, până la data de 30 noiembrie, statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) rapoartele de calitate
completate.

3.

Criterii de calitate
Următoarele criterii de calitate au fost identificate ca fiind relevante: oportunitatea și sfera de cuprindere a datelor,
robustețea metodologică, stabilitatea, plauzibilitatea, coerența și acuratețea. Componenta „acuratețe”, deși relevantă
din punct de vedere conceptual, va fi tratată separat ca o componentă colaterală, deoarece este dependentă de
calitatea datelor folosite.

3.1. Oportunitatea și sfera de cuprindere a datelor transmise Comisiei (Eurostat)
Această componentă se referă la respectarea termenelor-limită de transmitere a datelor, precum și la disponibilitatea
datelor în funcție de perioadele de referință și de categorisirea geografică, pe elemente și pe activitate.
3.2. Robustețe metodologică
Robustețea metodologică se referă la conformitatea cu standardele, orientările și bunele practici acceptate pe plan
internațional.
Această componentă va include un număr limitat de întrebări, variabile de la un an la altul, referitoare la meto
dologie și se va concentra asupra conformității cu standardele acceptate pe plan internațional. De asemenea, statele
membre vor descrie modificările metodologice majore care au avut loc în cursul perioadei de referință și modul în
care acestea afectează calitatea datelor.
3.3. Stabilitatea
Stabilitatea se referă la gradul de apropiere al valorii estimate inițial de valoarea finală.
Aceasta constă în examinarea dimensiunii revizuirilor, direcția lor și conformitatea între tendințele derivate din
estimatele inițiale și finale.
3.4. Plauzibilitate
Plauzibilitatea se referă la absența unor modificări neașteptate.
Statele membre evaluează procedurile lor interne de control (punctele forte și punctele slabe) și descriu planuri
suplimentare de îmbunătățire.
3.5. Coerența
Coerența analizează consecvența atât în cadrul setului de date furnizat (coerență internă), cât și cu alte seturi de date
relevante din aceeași categorie (consecvența externă).
3.6. Acuratețea
Acuratețea se referă la gradul de apropiere al valorii estimate (finale) de valoarea reală pentru populație.
Ea va conține o analiză descriptivă a principalelor dificultăți de îmbunătățire a sferei de cuprindere a datelor, pe baza
unui set de parametri. Acest criteriu va fi tratat ca o componentă de calitate suplimentară și nu va fi luat în
considerare la evaluarea generală a calității.
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REGULAMENTUL (CE) NR. 1056/2008 AL COMISIEI
din 27 octombrie 2008
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003 privind menținerea navigabilității aeronavelor și
a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului
cu atribuții în domeniu
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

(5)

Pentru a permite autorităților competente din statele
membre și părților interesate să se familiarizeze
suficient cu noile cerințe din partea M și să se adapteze
la acestea, statelor membre ar trebui să li se permită să
amâne aplicarea dispozițiilor părții M la aeronavele care
nu participă la transportul aerian comercial pentru o
perioadă suplimentară de unul sau doi ani, în funcție
de dispozițiile vizate.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 ar trebuit
modificat în consecință.

(7)

Dispozițiile prezentului regulament iau în considerare
comunicarea Comisiei din 11 ianuarie 2008, „O agendă
pentru viitorul durabil al aviației generale și de afaceri” (3).

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament au la bază
avizul emis de agenție în conformitate cu articolul 17
alineatul (2) litera (b) și cu articolul 19 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt
conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul arti
colului 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parla
mentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008
privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea
unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a
Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr.
1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 5
alineatul (5),

întrucât:

(1)

(2)

Conform articolului 7 alineatul (6) din Regulamentul (CE)
nr. 2042/2003 al Comisiei din 20 noiembrie 2003
privind menținerea navigabilității aeronavelor și a
produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și auto
rizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în
domeniu (2), Agenția Europeană de Siguranță a Aviației
(denumită în continuare „agenția”) a realizat o evaluare a
consecințelor aplicării dispozițiilor din anexa I (partea M)
la regulamentul menționat.

Agenția a concluzionat că dispozițiile actuale ale anexei I
(partea M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 sunt prea
stricte pentru aeronavele care nu participă la transportul
aerian comercial, în special pentru aeronavele care nu
sunt clasificate drept „aeronave motorizate complexe”.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
(3)

(4)

Ca urmare a expirării perioadei în care statele membre au
avut posibilitatea de a aplica o derogare în cazul aero
navelor care nu participă la transportul aerian comercial,
prevăzută la articolul 7 alineatul (3) litera (a) din Regu
lamentul (CE) nr. 2042/2003, pe care majoritatea statelor
membre au aplicat-o efectiv, dispozițiile anexei I (partea
M) se aplică în întregime de la 28 septembrie 2008, cu
excepția cazului în care se adoptă modificări în timp util.

Agenția a recomandat să se aducă modificări semnifi
cative Regulamentului (CE) nr. 2042/2003, în special
anexei I (partea M), pentru a adapta cerințele actuale la
complexitatea diferitelor categorii de aeronave și tipuri de
operațiuni, fără a afecta nivelul de siguranță.

(1) JO L 79, 19.3.2008, p. 1.
(2) JO L 315, 28.11.2003, p. 1.

Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 se modifică după cum
urmează:

1. La articolul 2, se adaugă următoarele litere (k) și (l):

„(k) «aeronavă ELA1» înseamnă aeronavă ușoară europeană,
după cum urmează:

(i) un avion, planor sau motoplanor cu o masă
maximă la decolare (MTOM) mai mică de 1 000
kg, care nu este clasificat drept «aeronavă moto
rizată complexă»;
(3) COM(2007) 869 final.
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(ii) un balon cu un volum maxim proiectat de gaz
portant sau de aer cald de cel mult 3 400 m3
pentru baloanele cu aer cald, 1 050 m3 pentru
baloanele cu gaz, 300 m3 pentru baloanele cu gaz
captive;
(iii) un dirijabil proiectat pentru cel mult doi ocupanți și
cu un volum maxim proiectat de gaz portant sau de
aer cald de cel mult 2 500 m3 pentru dirijabilele cu
aer cald și 1 000 m3 pentru dirijabilele cu gaz;

(l)

«aeronavă LSA» înseamnă un avion sportiv ușor care
întrunește următoarele caracteristici:

(i) o masă maximă la decolare (MTOM) de cel mult
600 kg;

28.10.2008

„(4)
Certificatele de punere în serviciu și certificatele auto
rizate de punere în serviciu, eliberate înainte de data intrării
în vigoare a prezentului regulament de către o întreprindere
cu atribuții de întreținere autorizată conform cerințelor
statului membru, sunt considerate ca fiind echivalente cu
cele solicitate în temeiul punctelor M.A.801 și, respectiv,
M.A.802 din anexa I (partea M).”
4. La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Personalul de certificare este calificat în conformitate
cu dispozițiile din anexa III, cu excepția cazurilor prevăzute
la punctele M.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(d) și M.A.803
din anexa I, la punctul 145.A.30(j) din anexa II (partea 145)
și în apendicele IV la anexa II (partea 145).”
5. Articolul 7 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

(ii) o viteză maximă de angajare în configurația de
aterizare (VS0) care nu depășește o viteză calibrată
(CAS) de 45 de noduri la masa maximă la decolare
certificată a aeronavei și în cel mai critic centru de
greutate;

(iii) o capacitate maximă de cel mult două persoane,
inclusiv pilotul;

(iv) un singur motor fără turbină, prevăzut cu o elice;

(v) o cabină nepresurizată.”

2. La articolul 3, se adaugă următorul alineat (4):
„(4)
În cazul aeronavelor care nu participă la transportul
aerian comercial, orice certificat de examinare a navigabi
lității sau orice document echivalent eliberat în conformitate
cu cerințele statului membru și valabil la 28 septembrie
2008 este valabil până la data expirării acestuia sau până
la 28 septembrie 2009, în funcție de evenimentul care
survine mai repede. După expirarea valabilității, autoritatea
competentă poate elibera un nou certificat de examinare a
navigabilității sau un document echivalent sau poate prelungi
o dată valabilitatea acestuia pentru un an, dacă cerințele
statului membru permit acest lucru. La o nouă expirare,
autoritatea competentă poate elibera un nou certificat de
examinare a navigabilității sau un document echivalent sau
poate prelungi încă o dată valabilitatea acestuia pentru un an,
dacă cerințele statului membru permit acest lucru. Nu este
permisă nicio altă nouă eliberare sau prelungire. Dacă s-au
aplicat dispozițiile prezentului alineat, în cazul transferului
înmatriculării aeronavei în cadrul UE, se eliberează un nou
certificat de examinare a navigabilității, în conformitate cu
M.A.904.”

3. La articolul 4, se adaugă următorul alineat (4):

„(2)

Prin derogare de la alineatul (1):

(a) dispozițiile anexei I, cu excepția celor de la punctele
M.A.201(h)(2) și M.A.708(c), se aplică de la
28 septembrie 2005;
(b) punctul M.A.201(f) din anexa I se aplică aeronavelor
care nu participă la transportul aerian comercial
exploatate de transportatori din țări terțe de la
28 septembrie 2009.”;
(b) alineatul (3) se modifică după cum urmează:
(i) litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) dispozițiile anexei I aeronavelor care nu participă
la transportul aerian comercial până la
28 septembrie 2009;”;
(ii) se adaugă următoarea literă (g):
„(g) în cazul aeronavelor care nu participă la trans
portul aerian comercial, altele decât aeronavele
de mare capacitate, obligația de a respecta urmă
toarele dispoziții din anexa III (partea 66) până
la 28 septembrie 2010:
— M.A.606(g) și M.A.801(b)2 din anexa I
(partea M);
— 145.A.30 literele (g) și (h) din anexa II
(partea 145).”
6. Anexele I și II se modifică în conformitate cu anexa la
prezentul regulament.
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Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

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

Adoptat la Bruxelles, 27 octombrie 2008.
Pentru Comisie
Antonio TAJANI

Vicepreședinte
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ANEXĂ
1. Anexa I (partea M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 se modifică după cum urmează:
1. La punctul M.1 punctul 4, se adaugă următorul punct (iii):
„(iii) prin derogare de la punctul 4 punctul (i), atunci când menținerea navigabilității unei aeronave care nu
participă la transportul aerian comercial este administrată de o întreprindere de management al menținerii
navigabilității, autorizată în conformitate cu secțiunea A capitolul G din prezenta anexă (partea M) și care nu
este supusă supravegherii statului membru de înmatriculare, și doar în cazul în care s-a convenit cu statul
membru de înmatriculare înainte de aprobarea programului de întreținere:
(a) autoritatea desemnată de statul membru responsabil de supravegherea întreprinderii de management al
menținerii navigabilității; sau
(b) agenția, în cazul în care întreprinderea de management al menținerii navigabilității se află într-o țară
terță.”
2. La punctul M.A.201, litera (e) se înlocuiește cu următorul text:
„(e) Pentru a îndeplini responsabilitățile menționate la litera (a):
(i) proprietarul unei aeronave poate încredința sarcinile aferente menținerii navigabilității unei întreprinderi
de management al menținerii navigabilității, autorizată în conformitate cu secțiunea A capitolul G din
prezenta anexă (partea M). În acest caz, întreprinderea de management al menținerii navigabilității își
asumă responsabilitatea îndeplinirii corecte a acestor sarcini;
(ii) un proprietar care decide să administreze menținerea navigabilității aeronavei sub responsabilitatea sa, fără
contractul prevăzut în apendicele I, poate totuși să încheie un contract limitat cu o întreprindere de
management al menținerii navigabilității, autorizată în conformitate cu secțiunea A capitolul G din
prezenta anexă (partea M), în vederea elaborării programului de întreținere și a aprobării acestuia
conform punctului M.A.302. În acest caz, contractul limitat transferă responsabilitatea elaborării și
aprobării programului de întreținere către întreprinderea contractată de management al menținerii navi
gabilității.”
3. La punctul M.A.201 litera (i), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text: „În cazul în care un stat membru
impune unui operator să dețină un certificat pentru operațiunile comerciale, altele decât cele legate de transportul
aerian comercial, atunci respectivul operator:”.
4. La punctul M.A.202, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) Orice persoană sau întreprindere responsabilă în conformitate cu punctul M.A.201 raportează autorității
competente desemnate de statul de înmatriculare, întreprinderii responsabile pentru proiectarea de tip sau
pentru proiectarea de tip suplimentară și, dacă este cazul, statului membru al operatorului orice stare
identificată a unei aeronave sau a unei componente a aeronavei care pune în pericol siguranța zborului.”
5. Punctul M.A.302 se înlocuiește cu următorul text:
„M.A.302 Programul de întreținere a aeronavei
(a) Întreținerea fiecărei aeronave se organizează în conformitate cu un program de întreținere a aeronavei.
(b) Autoritatea competentă aprobă programul de întreținere a aeronavei, precum și toate modificările ulterioare.
(c) Atunci când menținerea navigabilității aeronavei este administrată de o întreprindere de management al
menținerii navigabilității, autorizată în conformitate cu secțiunea A capitolul G din prezenta anexă (partea
M), programul de întreținere a aeronavei și modificările acestuia pot fi aprobate printr-o procedură de aprobare
indirectă.
(i) În acest caz, procedura de aprobare indirectă este stabilită de către întreprinderea de management al
menținerii navigabilității în cadrul specificațiilor de management al menținerii navigabilității și este
aprobată de către autoritatea competentă responsabilă pentru respectiva întreprindere de management al
menținerii navigabilității.
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(ii) Întreprinderea de management al menținerii navigabilității nu utilizează procedura de aprobare indirectă
atunci când această întreprindere nu se află sub supravegherea statului membru de înmatriculare, decât în
cazul în care există un acord în conformitate cu punctul M.1 punctul 4(ii) sau 4(iii), după caz, transferând
responsabilitatea pentru aprobarea programului de întreținere a aeronavei către autoritatea competentă
responsabilă pentru respectiva întreprindere de management al menținerii navigabilității.
(d) Programul de întreținere a aeronavei trebuie să se conformeze:
(i) instrucțiunilor emise de autoritatea competentă;
(ii) instrucțiunilor privind menținerea navigabilității emise de către titularii de certificat de tip, de certificat de
tip restricționat, de certificat de tip suplimentar, de aprobare de proiect de reparație majoră, de autorizație
ETSO sau de orice altă aprobare pertinentă eliberată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1702/2003 și al
anexei sale (partea 21);
(iii) instrucțiunilor suplimentare sau alternative propuse de proprietar sau de întreprinderea de management al
menținerii navigabilității, după ce au fost aprobate în conformitate cu punctul M.A.302, cu excepția
intervalelor la care trebuie îndeplinite sarcinile privind siguranța menționate la litera (e), care pot fi
extinse cu condiția să se efectueze suficiente revizuiri conform literei (g) și doar atunci când fac
obiectul aprobării directe în conformitate cu punctul M.A.302(b).
(e) Programul de întreținere a aeronavei conține detalii privind ansamblul lucrărilor de întreținere care trebuie
efectuate, inclusiv frecvența lor, precum și sarcinile specifice în funcție de tipul și specificitatea operațiunilor.
(f) Pentru aeronavele de mare capacitate, în cazul în care programul de întreținere se bazează pe logica grupului
de coordonare a întreținerii sau pe monitorizarea stării componentelor respective, programul de întreținere a
aeronavei trebuie să includă și un program de fiabilitate.
(g) Programul de întreținere a aeronavei este supus unor revizuiri periodice și modificat în consecință dacă este
necesar. Prin aceste revizuiri se garantează că programul continuă să fie valabil având în vedere experiența de
exploatare și instrucțiunile autorității competente și ținând seama de instrucțiunile de întreținere noi și/sau
modificate, enunțate de titularii de certificat de tip și de certificat de tip suplimentar, precum și de orice altă
întreprindere care publică astfel de date în conformitate cu anexa (partea 21) la Regulamentul (CE) nr.
1702/2003.”
6. La punctul M.A.305, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:
„(b) Înregistrările referitoare la menținerea navigabilității aeronavelor cuprind:
1. un livret al aeronavei, un livret (livrete) al (ale) motorului sau fișe de întreținere a modulelor de motorizare,
un livret (livrete) al (ale) elicelor și fișe de întreținere pentru orice componentă cu durată limitată de viață,
după caz; și
2. atunci când se impune în temeiul punctului M.A.306 pentru transportul aerian comercial sau de către
statul membru pentru alte operațiuni comerciale decât transportul aerian comercial, jurnalul tehnic al
operatorului.”
7. La punctul M.A.403 litera (b), cuvintele „în conformitate cu M.A.801(b)1, M.A.801(b)2 sau cu partea 145” se
înlocuiesc cu „în conformitate cu punctele M.A.801(b)1, M.A.801(b)2, M.A.801(c), M.A.801(d) sau cu anexa II
(partea 145)”.
8. La punctul M.A.501 litera (a), cuvintele „în partea 145 și capitolul F se specifică” se înlocuiesc cu „în anexa (partea
21) la Regulamentul (CE) nr. 1702/2003, în anexa II (partea 145) sau în secțiunea A capitolul F din anexa I la
prezentul regulament se specifică”.
9. Punctul M.A.502 se înlocuiește cu următorul text:
„M.A.502 Întreținerea componentelor
(a) Întreținerea componentelor de aeronavă se efectuează de întreprinderi cu atribuții de întreținere, autorizate în
mod corespunzător, în conformitate cu secțiunea A capitolul F din prezenta anexă (partea M) sau cu anexa II
(partea 145).
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(b) Prin derogare de la litera (a), întreținerea unei componente în conformitate cu datele de întreținere a aero
navelor sau, în cazul în care autoritatea competentă și-a dat acordul în acest sens, în conformitate cu datele de
întreținere a componentei poate fi efectuată de către o întreprindere de clasă A autorizată în conformitate cu
secțiunea A capitolul F din prezenta anexă (partea M) sau cu anexa II (partea 145), precum și de către
personalul de certificare menționat la punctul M.A.801(b)2, doar în cazul în care componenta respectivă
este montată pe aeronavă. Cu toate acestea, o astfel de întreprindere sau personalul de certificare poate
demonta temporar această componentă pentru întreținere, în vederea îmbunătățirii accesului la componentă,
cu excepția cazurilor în care o astfel de demontare presupune efectuarea unor lucrări de întreținere supli
mentare, cărora nu li se aplică dispozițiile prezentei litere. Întreținerea componentelor efectuată în confor
mitate cu prezenta literă nu permite eliberarea unui Formular 1 al EASA și se supune cerințelor privind
punerea în serviciu a aeronavei prevăzute la punctul M.A.801.
(c) Prin derogare de la litera (a), întreținerea unei componente a motorului/unității auxiliare de alimentare în
conformitate cu datele de întreținere a motorului/unității auxiliare de alimentare sau, în cazul în care auto
ritatea competentă și-a dat acordul în acest sens, în conformitate cu datele de întreținere a componentei poate
fi efectuată de către o întreprindere de clasă B autorizată în conformitate cu secțiunea A capitolul F din
prezenta anexă (partea M) sau cu anexa II (partea 145), doar în cazul în care componenta respectivă este
montată pe motor/unitatea auxiliară de alimentare. Cu toate acestea, o astfel de întreprindere de clasă B poate
demonta temporar această componentă pentru întreținere, în vederea îmbunătățirii accesului la componentă,
cu excepția cazurilor în care o astfel de demontare presupune efectuarea unor lucrări de întreținere supli
mentare, cărora nu li se aplică dispozițiile prezentei litere.
(d) Prin derogare de la litera (a) și de la punctul M.A.801(b)2, întreținerea unei componente în timp ce este
instalată pe sau demontată temporar de pe o aeronavă ELA1 care nu participă la transportul aerian comercial,
efectuată conform datelor de întreținere a componentei, poate fi efectuată de către personalul de certificare
menționat la punctul M.A.801(b)2, cu excepția:
1. reviziei generale a componentelor, altele decât motoare și elice; și
2. reviziei generale a motoarelor și elicelor în cazul aeronavelor altele decât CS-VLA, CS-22 și LSA.
Întreținerea componentelor efectuată în conformitate cu litera (d) nu permite eliberarea unui Formular 1 al
EASA și se supune cerințelor privind punerea în serviciu a aeronavei prevăzute la punctul M.A.801.”
10. Punctul M.A.503 se înlocuiește cu următorul text:
„M.A.503 Componente de aeronavă cu durată de viață limitată
Componentele de aeronavă cu durată de viață limitată, care sunt instalate, nu depășesc limita de viață aprobată,
specificată în programul de întreținere aprobat și în directivele privind navigabilitatea, sub rezerva dispozițiilor de
la punctul M.A.504(c).”
11. La punctul M.A.504, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:
„(b) Componentele de aeronavă care sunt inutilizabile sunt identificate și stocate într-un loc sigur, aflat sub
controlul unei întreprinderi autorizate pentru întreținere, până când se ia o decizie în privința situației
viitoare a acestor componente de aeronavă. Cu toate acestea, în cazul aeronavelor care nu participă la
transportul aerian comercial, altele decât aeronavele de mare capacitate, persoana sau întreprinderea care a
declarat componenta ca fiind inutilizabilă poate transfera custodia acesteia, după ce a fost identificată ca fiind
inutilizabilă, proprietarului aeronavei, cu condiția ca acest transfer să figureze în livretul aeronavei, în livretul
motorului sau în livretul componentei.”
12. Punctul M.A.601 se înlocuiește cu următorul text:
„M.A.601 Domeniu de aplicare
Prezentul capitol stabilește condițiile care trebuie îndeplinite de către o întreprindere pentru a primi autorizarea
sau pentru prelungirea unei autorizări existente în domeniul întreținerii aeronavelor și componentelor de aeronavă
care nu sunt enumerate la punctul M.A.201(g).”
13. La punctul M.A.604(a), punctele 5 și 6 se înlocuiesc cu următorul text:
„5. o listă a membrilor personalului de certificare, împreună cu domeniul de autorizare al acestora; și
6. o listă a locurilor în care se efectuează întreținerea și o descriere generală a instalațiilor;”.
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14. La punctul M.A.606 se adaugă următoarea literă (h):
„(h) Prin derogare de la litera (g), întreprinderea poate utiliza personal de certificare calificat în conformitate cu
dispozițiile următoare atunci când furnizează asistență în domeniul întreținerii operatorilor care participă la
operațiuni comerciale, sub rezerva unor proceduri corespunzătoare care trebuie aprobate ca parte a
manualului întreprinderii:
1. pentru o directivă repetitivă de navigabilitate privind perioada dinaintea zborului, care prevede în mod
expres că echipajul de zbor poate executa o astfel de directivă de navigabilitate, întreprinderea poate elibera
o autorizație de certificare limitată pentru comandantul de bord pe baza licenței de echipaj de zbor
deținute, cu condiția ca întreprinderea să verifice dacă a fost efectuată o instruire practică suficientă,
pentru a se asigura că respectiva persoană poate executa directiva de navigabilitate în conformitate cu
standardul impus;
2. în cazul unei aeronave exploatate în afara unui loc care beneficiază de asistență, întreprinderea poate
elibera o autorizație de certificare limitată pentru comandantul de bord pe baza licenței de echipaj de zbor
deținute, cu condiția ca întreprinderea să verifice dacă a fost efectuată o instruire practică suficientă, pentru
a se asigura că respectiva persoană poate realiza sarcina în conformitate cu standardul impus.”
15. Punctul M.A.607 se înlocuiește cu următorul text:
„M.A.607 Personalul de certificare
(a) În plus față de dispozițiile de la punctul M.A.606(g), personalul de certificare nu poate să-și exercite prero
gativele decât dacă întreprinderea s-a asigurat că:
1. personalul de certificare poate demonstra că îndeplinește cerințele de la punctul 66.A.20(b) din anexa III
(partea 66), cu excepția cazului în care anexa III (partea 66) se referă la reglementările statului membru, caz
în care acest personal respectă cerințele respectivelor reglementări;
2. personalul de certificare cunoaște foarte bine aeronavele și/sau componentele de aeronavă care trebuie
întreținute, precum și procedurile aferente.
(b) În următoarele cazuri neprevăzute, atunci când o aeronavă este imobilizată la sol într-un alt loc decât baza
principală, unde nu este disponibil niciun membru al personalului de certificare calificat, întreprinderea titulară
a contractului de întreținere poate elibera o autorizație unică de certificare:
1. unuia dintre angajații săi, deținător de calificări de tip pentru aeronave de tehnologie, construcție și sisteme
similare; sau
2. oricărei persoane care are cel puțin trei ani de experiență în domeniul întreținerii și este titulară a unei
licențe de întreținere a aeronavelor OACI valabile și corespunzătoare tipului de aeronavă care necesită o
certificare, cu condiția ca în acel loc să nu existe nicio întreprindere autorizată în mod corespunzător în
conformitate cu prezenta parte, iar întreprinderea care a încheiat contractul să obțină și să dețină
documente care justifică experiența și licența respectivei persoane.
Toate cazurile de acest fel trebuie raportate autorității competente în termen de șapte zile de la eliberarea
acestei autorizații de certificare. Întreprinderea autorizată pentru întreținere care eliberează autorizația unică de
certificare se asigură că o astfel de operațiune de întreținere care ar putea afecta siguranța zborului este supusă
reverificării.
(c) Întreprinderea autorizată pentru întreținere înregistrează toate detaliile referitoare la personalul de certificare și
păstrează o listă actualizată a tuturor membrilor personalului de certificare, împreună cu domeniul de auto
rizare al acestora, în cadrul manualului întreprinderii, în temeiul punctului M.A.604(a)5.”
16. La punctul M.A.608(a), punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:
„1. deține instrumentele și utilajele specificate în datele privind întreținerea prevăzute la punctul M.A.609 sau
echivalente verificate și repertoriate în manualul întreprinderii cu atribuții de întreținere, după caz, pentru
operațiuni zilnice de întreținere efectuate în cadrul domeniului său de autorizare;”
17. Punctul M.A.610 se înlocuiește cu următorul text:
„M.A.610 Comenzile pentru lucrări de întreținere
Înainte de efectuarea întreținerii, trebuie semnată o comandă scrisă între întreprindere și întreprinderea care
solicită întreținerea, cu scopul de a stabili în mod clar lucrările de întreținere care urmează să fie efectuate.”
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18. La punctul M.A.613, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) La finalizarea tuturor lucrărilor obligatorii de întreținere a componentelor de aeronavă în conformitate cu
prezentul capitol, se eliberează un certificat de punere în serviciu a componentelor de aeronavă, în confor
mitate cu punctul M.A.802. Se eliberează un Formular 1 al EASA, făcând excepție componentele de aeronavă
întreținute în conformitate cu punctele M.A.502(b) și M.A.502(d) și componentele fabricate în conformitate
cu punctul M.A.603(b).”
19. Punctul M.A.615 se înlocuiește cu următorul text:
„M.A.615 Prerogative ale întreprinderii
Întreprinderea cu atribuții de întreținere autorizată în conformitate cu secțiunea A capitolul F din prezenta anexă
(partea M) poate:
(a) să efectueze lucrări de întreținere asupra oricărei aeronave și/sau oricărei componente de aeronavă pentru care
a primit autorizare, în locurile precizate în certificatul de autorizare și în manualul întreprinderii cu atribuții de
întreținere;
(b) să ia măsuri în vederea executării unor servicii specializate, sub controlul întreprinderi cu atribuții de între
ținere, la o altă întreprindere autorizată corespunzător, sub rezerva stabilirii unor proceduri adecvate în cadrul
manualului întreprinderii cu atribuții de întreținere aprobate direct de către autoritatea competentă.
(c) să efectueze lucrări de întreținere asupra oricărei aeronave și/sau oricărei componente de aeronavă pentru care
a primit autorizare, într-un loc oarecare, cu condiția ca aceste lucrări să rezulte fie din faptul că aeronava este
inaptă de zbor, fie din nevoia de a acorda asistență ocazională în domeniul întreținerii, sub rezerva condițiilor
precizate în manualul întreprinderii cu atribuții de întreținere;
(d) să elibereze certificate de punere în serviciu, la încheierea lucrărilor de întreținere, în conformitate cu punctul
M.A.612 sau punctul M.A.613.”
20. Punctul M.A.703 se modifică după cum urmează:
(i) litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) Autorizarea este indicată în certificatul inclus în apendicele VI, eliberat de autoritatea competentă.”;
(ii) se adaugă următoarea literă (c):
„(c) În specificațiile de management al menținerii navigabilității, conform punctului M.A.704, se precizează
domeniul de activitate pentru care se solicită autorizarea.”
21. Punctul M.A.704 se modifică după cum urmează:
(i) la litera (a), punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:
„3. funcțiile și numele persoanelor menționate la punctele M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) și
M.A.706(i);”;
(ii) la litera (a), se adaugă următorul punct 9:
„9. lista programelor autorizate de întreținere a aeronavelor sau, în cazul aeronavelor care nu participă la
transportul aerian comercial, lista programelor de întreținere «generice» și «de bază».”;
(iii) litera (c) se înlocuiește cu următorul text:
„(c) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (b), se pot aproba modificări minore ale specificațiilor,
indirect, printr-o procedură de aprobare indirectă. Procedura de aprobare indirectă definește modificările
minore acceptabile, este stabilită de către întreprinderea de management al menținerii navigabilității în
cadrul specificațiilor și este aprobată de către autoritatea competentă responsabilă pentru respectiva
întreprindere de management al menținerii navigabilității.”
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22. La punctul M.A.706, se adaugă următoarele litere (i) și (j):
„(i) În cazul întreprinderilor care prelungesc certificatele de examinare a navigabilității, conform punctelor
MA.711(a)4 și M.A.901(f), întreprinderea numește persoanele autorizate să realizeze această activitate, sub
rezerva aprobării de către autoritatea competentă.
(j) Întreprinderea precizează și actualizează, în cadrul specificațiilor de management al menținerii navigabilității,
funcțiile și numele persoanelor menționate la punctele M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) și M.A.706(i).”
23. La punctul M.A.707, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) Pentru a fi abilitată să efectueze examinări ale navigabilității, o întreprindere autorizată de management al
menținerii navigabilității dispune de personal cu atribuții de examinare a navigabilității competent pentru
eliberarea certificatelor de examinare a navigabilității sau a recomandărilor menționate în secțiunea A capitolul
I.
1. În cazul tuturor aeronavelor care participă la transportul aerian comercial și al aeronavelor cu MTOM mai
mare de 2 730 kg, exceptând baloanele, acest personal are:
(a) cel puțin cinci ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității;
(b) o licență corespunzătoare în conformitate cu anexa III (partea 66), o calificare de personal cu atribuții
de întreținere, recunoscută de statul membru, pentru categoria respectivă de aeronave [atunci când
anexa III (partea 66) se referă la reglementările naționale] sau o diplomă în aeronautică ori o calificare
echivalentă;
(c) o pregătire oficială în domeniul întreținerii aeronavelor;
(d) o funcție cu responsabilități corespunzătoare în cadrul întreprinderii autorizate.
(e) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctele a-d, cerința stabilită la punctul M.A.707(a)1b poate fi
înlocuită cu cinci ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității, în plus față de cei necesari
conform punctului M.A.707(a)1a.
2. În cazul aeronavelor care nu participă la transportul aerian comercial, cu MTOM de cel mult 2 730 kg, și
al baloanelor, acest personal are:
(a) cel puțin trei ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității;
(b) o licență corespunzătoare în conformitate cu anexa III (partea 66), o calificare de personal cu atribuții
de întreținere, recunoscută de statul membru, pentru categoria respectivă de aeronave [atunci când
anexa III (partea 66) se referă la reglementările naționale] sau o diplomă în aeronautică ori o calificare
echivalentă;
(c) o pregătire corespunzătoare în domeniul întreținerii aeronavelor;
(d) o funcție cu responsabilități corespunzătoare în cadrul întreprinderii autorizate.
(e) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctele a-d, cerința stabilită la punctul M.A.707(a)2b poate fi
înlocuită cu patru ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității, în plus față de cei necesari
conform punctului M.A.707(a)2a.”
24. La punctul M.A.708(b), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:
„2. prezintă programul de întreținere a aeronavelor și modificările acestuia autorității competente, spre aprobare,
cu excepția cazului în care acesta face obiectul unei proceduri de aprobare indirectă în conformitate cu
punctul M.A.302(c), și furnizează o copie a acestui program proprietarului aeronavelor care nu participă la
transportul aerian comercial;”.
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25. Punctul M.A.709 se înlocuiește cu următorul text:
„M.A.709 Documentația
(a) Întreprinderea autorizată de management al menținerii navigabilității deține și utilizează date actuale și
aplicabile privind întreținerea, în conformitate cu punctul M.A.401, pentru executarea sarcinilor de
menținere a navigabilității menționate la punctul M.A.708. Aceste date pot fi furnizate de către proprietar
sau de către operator, sub rezerva existenței unui contract corespunzător încheiat cu respectivul proprietar sau
operator. Într-un astfel de caz, întreprinderea de management al menținerii navigabilității trebuie să păstreze
aceste date doar pe durata contractului, cu excepția cazurilor în care punctul M.A.714 dispune altceva.
(b) În cazul aeronavelor care nu participă la transportul aerian comercial, întreprinderea de management al
menținerii navigabilității poate elabora programe de întreținere «de bază» și/sau «generice» pentru a permite
autorizarea inițială și/sau prelungirea domeniului de aplicare al unei autorizări existente fără a deține
contractele menționate în apendicele I la prezenta anexă (partea M). Cu toate acestea, respectivele programe
de întreținere «de bază» și/sau «generice» nu exclud necesitatea elaborării unui program corespunzător de
întreținere a aeronavei în conformitate cu punctul M.A.302 în timp util înainte de exercitarea prerogativelor
menționate la punctul M.A.711.”
26. Punctul M.A.711 se înlocuiește cu următorul text:
„M.A.711 Prerogative ale întreprinderii
(a) O întreprindere de management al menținerii navigabilității autorizată în conformitate cu secțiunea A capitolul
G din prezenta anexă (partea M) poate:
1. să administreze menținerea navigabilității aeronavelor pentru transportul aerian necomercial, conform listei
din certificatul de autorizare;
2. să administreze menținerea navigabilității aeronavelor pentru transportul aerian comercial, în cazul în care
acestea sunt enumerate atât în certificatul de autorizare, cât și în certificatului de operator aerian (AOC);
3. să ia măsurile necesare pentru a executa sarcini limitate de menținere a navigabilității în colaborare cu orice
întreprindere contractată care își desfășoară activitatea sub sistemul său de asigurare a calității, conform
listei din certificatul de autorizare;
4. să prelungească, în condițiile de la punctul M.A.901(f), un certificat de examinare a navigabilității care a
fost eliberat de către autoritatea competentă sau de către o altă întreprindere de management al menținerii
navigabilității autorizată în conformitate cu secțiunea A capitolul G din prezenta anexă (partea M);
(b) O întreprindere autorizată de management al menținerii navigabilității înregistrată în unul dintre statele
membre poate, în plus, să primească aprobarea de a executa examinări ale navigabilității menționate la
punctul M.A.710 și:
1. de a elibera certificatul de examinare a navigabilității aferent și de a-l prelungi în timp util, în conformitate
cu condițiile stabilite la punctele M.A.901(c)2 sau M.A.901(e)2; și
2. de a emite o recomandare privind examinarea navigabilității adresată autorității competente din statul
membru de înmatriculare.”
27. La punctul M.A.712, litera (f) se înlocuiește cu următorul text:
„(f) În cazul unei întreprinderi mici care nu administrează menținerea navigabilității aeronavelor care participă la
transportul aerian comercial, sistemul de asigurare a calității poate fi înlocuit cu bilanțuri organizaționale
periodice care fac obiectul aprobării de către autoritatea competentă, exceptând situațiile în care întreprinderea
eliberează certificate de examinare a navigabilității pentru aeronave cu MTOM mai mare de 2 730 kg, altele
decât baloanele. În cazul în care nu există un sistem de asigurare a calității, întreprinderea nu contractează alte
părți pentru executarea sarcinilor de administrare a menținerii navigabilității.”
28. La punctul M.A.714, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:
„(b) Dacă întreprinderea de management al menținerii navigabilității beneficiază de prerogativele menționate la
punctul M.A.711(b), aceasta păstrează o copie a fiecărui certificat de examinare a navigabilității și a fiecărei
recomandări emise sau, după caz, prelungite, precum și toate documentele justificative. În plus, întreprinderea
păstrează o copie a oricărui certificat de examinare a navigabilității pe care l-a prelungit în temeiul prerogativei
menționate la punctul M.A.711(a)4.”
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29. Punctul M.A.801 se înlocuiește cu următorul text:
„M.A.801 Certificat de punere în serviciu a aeronavei
(a) Cu excepția aeronavelor puse în serviciu de o întreprindere cu atribuții de întreținere autorizată conform
anexei II (partea 145), certificatul de punere în serviciu se eliberează în conformitate cu prezentul capitol.
(b) O aeronavă poate fi pusă în serviciu doar dacă, la finalizarea oricărei lucrări de întreținere și în cazul în care
s-a verificat executarea corectă a tuturor operațiunilor de întreținere necesare, este eliberat un certificat de
punere în serviciu de către:
1. personalul de certificare competent, în numele întreprinderii cu atribuții de întreținere autorizate în
conformitate cu secțiunea A capitolul F din prezenta anexă (partea M); sau
2. personalul de certificare în conformitate cu cerințele din anexa III (partea 66), exceptând sarcinile de
întreținere complexe enumerate în apendicele VII la prezenta anexă, cărora li se aplică dispozițiile de la
punctul 1; sau
3. de către proprietarul-pilot, în conformitate cu punctul M.A.803.
(c) Prin derogare de la punctul M.A.801(b)2, în cazul aeronavelor ELA1 care nu participă la transportul aerian
comercial, pentru sarcinile complexe de întreținere a aeronavelor enumerate la apendicele VII se pot elibera
certificate de punere în serviciu de către personalul de certificare menționat la punctul M.A.801(b)2.
(d) Prin derogare de la punctul M.A.801(b), în cazul unor situații neprevăzute, atunci când o aeronavă este
imobilizată la sol într-un loc în care nu sunt disponibile nici întreprinderi cu atribuții de întreținere autorizate
în mod corespunzător în temeiul prezentei anexe sau al anexei II (partea 145) și nici personal de certificare
competent, proprietarul poate autoriza orice persoană, care are cel puțin trei ani de experiență adecvată în
domeniul întreținerii și care deține calificările corespunzătoare, să efectueze lucrările de întreținere, în confor
mitate cu standardele stabilite la capitolul D din prezenta anexă, și să pună aeronava în serviciu. În acest caz,
proprietarul:
1. obține și păstrează în evidențele aeronavei detalii privind toate lucrările executate și calificările deținute de
persoana care eliberează certificatul;
2. asigură reverificarea oricăror lucrări de întreținere de acest fel și eliberarea unui certificat de punere în
serviciu de către o persoană autorizată corespunzător, menționată la punctul M.A.801(b), sau de către o
întreprindere autorizată în conformitate cu secțiunea A capitolul F din prezenta anexă (partea M) sau cu
anexa II (partea 145), cu prima ocazie, însă în termen de maximum șapte zile;
3. notifică întreprinderea responsabilă de administrarea menținerii navigabilității aeronavei, atunci când
aceasta este contractată conform punctului M.A.201(e), sau autoritatea competentă, în absența unui
astfel de contract, în termen de șapte zile de la eliberarea unei astfel de autorizații de certificare.
(e) În cazul punerii în serviciu conform punctului M.A.801(b)2 sau punctului M.A.801(c), personalul de certificare
poate fi asistat, la executarea sarcinilor de întreținere, de una sau mai multe persoane aflate sub controlul său
direct și continuu.
(f) Un certificat de punere în serviciu conține cel puțin:
1. detaliile principale despre întreținerea efectuată;
2. data la care a fost efectuată respectiva întreținere;
3. denumirea întreprinderii și/sau numele persoanei care eliberează certificatul de punere în serviciu, inclusiv:
(i) referința autorizării întreprinderii de întreținere autorizate în conformitate cu secțiunea A capitolul F
din prezenta anexă (partea M) și a personalului de certificare care eliberează un astfel de certificat; sau
(ii) în cazul certificatului de punere în serviciu menționat la punctul M.A.801(b)2 sau M.A.801(c), numele
și, dacă este cazul, numărul de licență al personalului de certificare care eliberează un astfel de certificat;
4. limitările privind navigabilitatea sau operațiunile, dacă este cazul.

L 283/15

L 283/16

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(g) Prin derogare de la dispozițiile de la litera (b) și fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (h), atunci când
întreținerea prevăzută nu poate fi finalizată, poate fi eliberat un certificat de punere în serviciu în cadrul
limitărilor aprobate aplicabile aeronavei. O astfel de situație, precum și limitările aplicabile privind navigabi
litatea sau operațiunile se menționează în certificatul de punere în serviciu al aeronavei, înainte de eliberarea
acestui certificat, printre informațiile solicitate la litera (f) punctul 4.
(h) Certificatul de punere în serviciu se eliberează doar în cazul în care nu există nicio neconformitate care pune
în pericol siguranța zborului.”
30. Punctul M.A.802 se înlocuiește cu următorul text:
„M.A.802 Certificat de punere în serviciu a componentelor de aeronavă
(a) Se eliberează un certificat de punere în serviciu la finalizarea oricărei întrețineri efectuate asupra unei
componente de aeronavă în conformitate cu punctul M.A.502.
(b) Certificatul autorizat de punere în serviciu, identificat ca fiind Formularul 1 al EASA, constituie certificatul de
punere în serviciu a componentelor de aeronavă, exceptând situația în care o astfel de întreținere a compo
nentelor de aeronavă a fost efectuată în conformitate cu punctul M.A.502 (b) sau punctul M.A.502 (d), caz în
care întreținerea se supune procedurilor de punere în serviciu a aeronavei, în conformitate cu punctul
M.A.801.”
31. Punctul M.A.803 se înlocuiește cu următorul text:
„M.A.803 Autorizarea pilotului-proprietar
(a) Pentru a se califica drept pilot-proprietar, o persoană trebuie:
1. să dețină o licență de pilot valabilă (sau un document echivalent) emisă sau validată de un stat membru
pentru calificarea de tip și de clasă a aeronavei;
2. să fie proprietar unic sau coproprietar al aeronavei; respectivul proprietar trebuie să fie:
(i) una dintre persoanele fizice indicate pe formularul de înmatriculare sau
(ii) membru al unei entități juridice care desfășoară activități de agrement fără scop lucrativ, entitatea
juridică fiind indicată pe documentul de înmatriculare în calitate de proprietar, iar membrul
respectiv fiind direct implicat în procesul decizional din cadrul entității juridice și este desemnat de
aceasta să efectueze lucrări de întreținere în calitate de pilot-proprietar.
(b) În cazul aeronavelor motorizate de concepție simplă, exploatate în scop privat, având MTOM de cel mult
2 730 kg, al planoarelor, planoarelor motorizate sau al baloanelor, pilotul-proprietar poate elibera un certificat
de punere în serviciu în urma întreținerii limitate efectuate de către pilotul-proprietar, așa cum se prevede în
apendicele VIII.
(c) Domeniul de aplicare al întreținerii limitate efectuate de către pilotul-proprietar este precizat în programul de
întreținere a aeronavei menționat la punctul M.A.302.
(d) Certificatul de punere în serviciu este înscris în livrete și conține detalii de bază referitoare la întreținerea
efectuată, datele de întreținere utilizate, data la care a fost efectuată această întreținere, precum și numele,
semnătura și numărul licenței de pilot ale pilotului-proprietar care eliberează acest certificat.”
32. Punctul M.A.901 se înlocuiește cu următorul text:
„M.A.901 Examinarea navigabilității unei aeronave
Pentru a asigura valabilitatea certificatului de navigabilitate al unei aeronave, se realizează periodic o examinare a
navigabilității aeronavei și a înregistrărilor sale de menținere a navigabilității.
(a) La încheierea cu rezultate satisfăcătoare a unei examinări a navigabilității se eliberează un certificat de
examinare a navigabilității în conformitate cu apendicele III (Formularul 15a sau 15b al EASA). Certificatul
de navigabilitate este valabil timp de un an.
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(b) O aeronavă într-un mediu controlat este o aeronavă (i) administrată continuu în ultimele 12 luni de către o
unică întreprindere de management al menținerii navigabilității, autorizată în conformitate cu secțiunea A
capitolul G din prezenta anexă (partea M), și (ii) care a fost întreținută în ultimele 12 luni de către întreprinderi
de întreținere autorizate în conformitate cu secțiunea A capitolul F din prezenta anexă (partea M) sau cu anexa
II (partea 145). Aceasta include sarcinile de întreținere menționate la punctul M.A.803(b) și pentru care se
eliberează certificate de punere în serviciu în conformitate cu punctul M.A.801(b)2 sau M.A.801(b)3.
(c) În cazul tuturor aeronavelor care participă la transportul aerian comercial și al aeronavelor cu MTOM mai
mare de 2 730 kg, cu excepția baloanelor, care se găsesc într-un mediu controlat, întreprinderea menționată la
litera (b) care administrează menținerea navigabilității aeronavei poate, dacă este autorizată în mod cores
punzător și sub rezerva respectării dispozițiilor de la litera (k):
1. să elibereze certificatul de examinare a navigabilității în conformitate cu punctul M.A.710;
2. pentru certificatele de examinare a navigabilității pe care le-a eliberat, în cazul în care aeronava a rămas
într-un mediu controlat, să prelungească de două ori valabilitatea certificatului de examinare a navigabi
lității, de fiecare dată pentru o perioadă de un an.
(d) În cazul tuturor aeronavelor care participă la transportul aerian comercial și al aeronavelor cu MTOM mai
mare de 2 730 kg, cu excepția baloanelor, care (i) nu se găsesc într-un mediu controlat sau (ii) care sunt
administrate de o întreprindere de management al menținerii navigabilității care nu are prerogativele necesare
pentru a efectua examinarea navigabilității, certificatul de examinare a navigabilității este eliberat de autoritatea
competentă după o evaluare satisfăcătoare, pe baza unei recomandări făcute de o întreprindere de mana
gement al menținerii navigabilității autorizată în mod corespunzător conform secțiunii A capitolul G din
prezenta anexă (partea M), trimisă împreună cu cererea proprietarului sau a operatorului. Această recomandare
se face pe baza unei examinări a navigabilității efectuate în conformitate cu punctul M.A.710.
(e) În cazul aeronavelor care nu participă la transportul aerian comercial, cu MTOM de cel mult 2 730 kg, și al
baloanelor, orice întreprindere de management al menținerii navigabilității autorizată în conformitate cu
secțiunea A capitolul G din prezenta anexă (partea M) și desemnată de proprietar sau operator poate, dacă
este autorizată în mod corespunzător și sub rezerva respectării dispozițiilor de la litera (k):
1. să elibereze certificatul de examinare a navigabilității în conformitate cu punctul M.A.710;
2. pentru certificatele de examinare a navigabilității pe care le-a eliberat, în cazul în care aeronava a rămas
într-un mediu controlat sub administrarea sa, să prelungească de două ori valabilitatea certificatului de
examinare a navigabilității, de fiecare dată pentru o perioadă de un an.
(f) Prin derogare de la M.A.901(c)2 și M.A.901(e)2, în cazul aeronavelor care se află într-un mediu controlat,
întreprinderea menționată la litera (b) care administrează menținerea navigabilității aeronavei poate, sub
rezerva respectării dispozițiilor de la litera (k), să prelungească de două ori, de fiecare dată pentru o
perioadă de un an, valabilitatea unui certificat de examinare a navigabilității eliberat de autoritatea competentă
sau de o altă întreprindere de management al menținerii navigabilității autorizată în conformitate cu secțiunea
A capitolul G din prezenta anexă (partea M).
(g) Prin derogare de la punctele M.A.901(e) și M.A.901(i)2, în cazul aeronavelor ELA1 care nu participă la
transportul aerian comercial și care nu fac obiectul dispozițiilor de la punctul M.A.201(i), certificatul de
examinare a navigabilității poate fi eliberat, de asemenea, de autoritatea competentă, după o evaluare satisfă
cătoare, pe baza unei recomandări făcute de personalul pentru certificare autorizat oficial de autoritatea
competentă și care respectă dispozițiile anexei III (partea 66) și cerințele prevăzute la punctul
M.A.707(a)2(a), trimisă împreună cu cererea proprietarului sau a operatorului. Această recomandare se face
pe baza unei examinări a navigabilității efectuate în conformitate cu punctul M.A.710 și nu se emite pentru
mai mult de doi ani consecutivi.
(h) De fiecare dată când împrejurările arată existența unei potențiale amenințări la adresa siguranței, autoritatea
competentă efectuează ea însăși examinarea navigabilității și eliberează certificatul de examinare a navigabi
lității.
(i) În plus față de dispozițiile de la litera (h), autoritatea competentă poate, de asemenea, să efectueze ea însăși
examinarea navigabilității și să elibereze certificatul de examinare a navigabilității în următoarele cazuri:
1. pentru aeronavele care nu participă la transportul aerian comercial, atunci când acestea sunt administrate
de o întreprindere de management al menținerii navigabilității autorizată în conformitate cu secțiunea A
capitolul G din prezenta anexă (partea M) situată într-o țară terță;
2. pentru toate baloanele și orice alte aeronave cu MTOM de cel mult 2 730 kg, în cazul în care proprietarul
solicită acest lucru.
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(j) Atunci când autoritatea competentă efectuează ea însăși examinarea navigabilității și/sau eliberează certificatul
de examinare a navigabilității, proprietarul sau operatorul furnizează autorității competente:
1. documentația solicitată de autoritatea competentă;
2. condiții adecvate de instalare în locurile corespunzătoare a personalului autorității competente;
3. după caz, asistență din partea unui personal calificat în mod corespunzător în conformitate cu anexa III
(partea 66) sau cu cerințele echivalente privind personalul prevăzute la punctul 145.A.30(j)(1) și (2) din
anexa II (partea 145).
(k) Un certificat de examinare a navigabilității nu poate fi eliberat și nici prelungit în cazul în care există indicii
sau motive să se considere că aeronava nu este aptă pentru zbor.”
33. La punctul M.A.904, literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:
„(a) Atunci când se înscrie în registrul unui stat membru o aeronavă importată dintr-o țară terță, cel care depune
cerere în acest sens:
1. prezintă cererea sa statului membru de înmatriculare în vederea eliberării unui nou certificat de navigabi
litate, în conformitate cu anexa (partea 21) la Regulamentul (CE) nr. 1702/2003;
2. în cazul aeronavelor care nu sunt noi, ia măsurile necesare pentru efectuarea, în mod corespunzător, a unei
examinări a navigabilității, conform punctului M.A.901;
3. ia măsurile necesare pentru efectuarea tuturor lucrărilor de întreținere în vederea respectării programului de
întreținere aprobat în conformitate cu punctul M.A.302.
(b) În cazul în care s-a verificat faptul că aeronava îndeplinește condițiile pertinente, întreprinderea de mana
gement al menținerii navigabilității trimite statului membru de înmatriculare, dacă este cazul, o recomandare
documentată în vederea eliberării unui certificat de examinare a navigabilității.”
34. Punctul M.B.301 se modifică după cum urmează:
(i) la litera (b) „M.A.302(e)” se înlocuiește cu „punctul M.A.302(c)”;
(ii) la litera (d) „M.A.302(c) și (d)” se înlocuiește cu „punctele M.A.302(d), (e) și (f)”.
35. La punctul M.B.302, „articolul 10 alineatul (3)” se înlocuiește cu „articolul 14 alineatul (4)”.
36. La punctul M.B.303, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) Autoritatea competentă elaborează un program de studiu pentru a controla starea navigabilității flotei de
aeronave care figurează în registrul său.”
37. La punctul M.B.303 se adaugă următoarea literă (i):
„(i) Pentru a facilita punerea în aplicare a unor măsuri corespunzătoare, autoritățile competente fac schimb de
informații cu privire la neconformitățile constatate în conformitate cu litera (h).”
38. Punctul M.B.606 se înlocuiește cu următorul text:
„M.B.606 Modificări
(a) Autoritatea competentă respectă elementele aplicabile din autorizarea inițială în cazul oricărei modificări aduse
întreprinderii, notificată conform punctului M.A.617.
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(b) Autoritatea competentă poate prescrie condițiile în virtutea cărora întreprinderea autorizată pentru întreținere
poate funcționa în perioada punerii în aplicare a acestor modificări, excepție făcând cazul în care autoritatea
competentă decide că autorizarea trebuie suspendată ca urmare a naturii sau anvergurii modificărilor.
(c) Pentru orice modificare adusă manualului întreprinderii cu atribuții de întreținere:
1. În cazul aprobării directe a modificărilor conform punctului M.A.604(b), autoritatea competentă verifică
dacă procedurile descrise în manual sunt conforme cu prezenta anexă (partea M) înainte de a informa
oficial întreprinderea autorizată cu privire la aprobare.
2. În cazul aprobării modificărilor prin intermediul unei proceduri de aprobare indirectă, în conformitate cu
punctul M.A.604(c), autoritatea competentă se asigură (i) că modificările sunt minore și (ii) că exercită un
control corespunzător asupra aprobării modificărilor pentru a garanta că acestea respectă cerințele din
prezenta anexă (partea M).”
39. Punctul M.B.706 se înlocuiește cu următorul text:
„M.B.706 Modificări
(a) Autoritatea competentă respectă elementele aplicabile din autorizarea inițială în cazul oricărei modificări aduse
întreprinderii, notificată conform punctului M.A.713.
(b) Autoritatea competentă poate prescrie condițiile în virtutea cărora întreprinderea autorizată de management al
menținerii navigabilității poate funcționa în perioada punerii în aplicare a acestor modificări, excepție făcând
cazul în care autoritatea competentă decide că autorizarea trebuie suspendată ca urmare a naturii sau
anvergurii modificărilor.
(c) Pentru orice modificare adusă specificațiilor de management al menținerii navigabilității:
1. În cazul aprobării directe a modificărilor conform punctului M.A.704(b), autoritatea competentă verifică
dacă procedurile descrise în specificații sunt conforme cu prezenta anexă (partea M) înainte de a informa
oficial întreprinderea autorizată cu privire la aprobare.
2. În cazul aprobării modificărilor prin intermediul unei proceduri de aprobare indirectă, în conformitate cu
punctul M.A.704(c), autoritatea competentă se asigură (i) că modificările sunt minore și (ii) că exercită un
control corespunzător asupra aprobării modificărilor pentru a garanta că acestea respectă cerințele din
prezenta anexă (partea M).”
40. La punctul M.B.901, „M.A.902(d)” se înlocuiește cu „punctul M.A.901”.
41. Punctul M.B.902 se înlocuiește cu următorul text:
„M.B.902 Examinarea navigabilității efectuată de autoritatea competentă
(a) În cazul în care autoritatea competentă efectuează examinarea navigabilității și eliberează certificatul de
examinare a navigabilității, respectiv Formularul 15a al EASA (apendicele III), autoritatea competentă efec
tuează o examinare a navigabilității în conformitate cu punctul M.A.710.
(b) Autoritatea competentă dispune de personal cu atribuții de examinare a navigabilității adecvat pentru efec
tuarea acestor examinări.
1. În cazul tuturor aeronavelor care participă la transportul aerian comercial și al aeronavelor cu MTOM mai
mare de 2 730 kg, exceptând baloanele, acest personal are:
(a) cel puțin cinci ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității;
(b) o licență corespunzătoare în conformitate cu anexa III (partea 66), o calificare de personal cu atribuții
de întreținere, recunoscută de statul membru, pentru categoria respectivă de aeronave [atunci când
anexa III (partea 66) se referă la reglementările naționale] sau o diplomă în aeronautică ori o calificare
echivalentă;
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(c) o pregătire oficială în domeniul întreținerii aeronavelor;
(d) o funcție cu responsabilități corespunzătoare.
Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctele a-d de mai sus, cerința stabilită la punctul M.B.902(b)1b
poate fi înlocuită cu cinci ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității, în plus față de cei
necesari conform punctului M.B.902(b)1a.
2. În cazul aeronavelor care nu participă la transportul aerian comercial, cu MTOM de cel mult 2 730 kg, și al
baloanelor, acest personal are:
(a) cel puțin trei ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității;
(b) o licență corespunzătoare în conformitate cu anexa III (partea 66), o calificare de personal cu atribuții
de întreținere, recunoscută de statul membru, pentru categoria respectivă de aeronave [atunci când
anexa III (partea 66) se referă la reglementările naționale] sau o diplomă în aeronautică ori o calificare
echivalentă;
(c) o pregătire corespunzătoare în domeniul întreținerii aeronavelor;
(d) o funcție cu responsabilități corespunzătoare.
Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctele a-d de mai sus, cerința enunțată la punctul M.B.902(b)2b
poate fi înlocuită cu patru ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității, în plus față de cei
necesari conform punctului M.B.902(b)2a.
(c) Autoritatea competentă ține evidența întregului personal care examinează navigabilitatea, această evidență
incluzând detalii privind toate calificările corespunzătoare deținute și un rezumat al experienței și pregătirii
pertinente în domeniul managementului menținerii navigabilității.
(d) Pentru efectuarea examinării navigabilității, autoritatea competentă are acces la datele aplicabile, după cum se
specifică la punctele M.A.305, M.A.306 și M.A.401.
(e) Personalul care efectuează examinarea navigabilității eliberează Formularul 15a după încheierea cu rezultate
satisfăcătoare a examinării navigabilității.”
42. Punctele 5.1 și 5.2 din apendicele I „Contract referitor la menținerea navigabilității” se înlocuiesc cu următorul
text:
„5.1. Obligațiile întreprinderii autorizate:
1. tipul aeronavei să fie inclus în domeniul de aplicare al autorizării sale;
2. să respecte următoarele condiții pentru asigurarea menținerii navigabilității aeronavei:
(a) să elaboreze un program de întreținere a aeronavei, inclusiv orice program de fiabilitate conceput,
după caz;
(b) să specifice sarcinile de întreținere (în programul de întreținere) care pot fi efectuate de către pilotulproprietar în conformitate cu punctul M.A.803(c);
(c) să ia măsurile necesare pentru aprobarea programului de întreținere a aeronavei;
(d) să furnizeze proprietarului o copie a programului de întreținere a aeronavei, o dată ce acesta a fost
aprobat;
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(e) să organizeze o inspecție de tranziție de la programul anterior de întreținere a aeronavei;
(f) să ia măsurile necesare pentru ca toate operațiunile de întreținere să fie efectuate de către o
întreprindere autorizată pentru întreținere;
(g) să ia măsurile necesare pentru aplicarea tuturor directivelor de navigabilitate aplicabile;
(h) să se asigure că toate defectele detectate în cursul întreținerii programate, al examinării navigabi
lității sau semnalate de către proprietar sunt corectate de o întreprindere autorizată pentru între
ținere;
(i) să coordoneze întreținerea programată, aplicarea directivelor de navigabilitate, înlocuirea reperelor
cu durată de viață limitată și respectarea cerințelor privind inspecția componentelor de aeronavă;
(j) să îl informeze pe proprietar de fiecare dată când aeronava este încredințată unei întreprinderi
autorizate pentru întreținere;
(k) să organizeze toate evidențele tehnice;
(l) să arhiveze toate evidențele tehnice;
3. să ia măsurile necesare pentru aprobarea oricărei modificări aduse aeronavei în conformitate cu anexa
(partea 21) la Regulamentul (CE) nr. 1702/2003, înainte ca acestea să fie efectuate;
4. să ia măsurile necesare pentru aprobarea oricărei reparații a aeronavei în conformitate cu anexa (partea
21) la Regulamentul (CE) nr. 1702/2003, înainte ca acestea să fie efectuate;
5. să informeze autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare de fiecare dată când aeronava
nu fost prezentată, de către proprietar, întreprinderii autorizate pentru întreținere, conform solicitării
întreprinderii autorizate;
6. să informeze autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare de fiecare dată când prezentul
contract nu a fost respectat;
7. să efectueze examinarea navigabilității aeronavei, dacă este necesar, și să elibereze certificatul de
examinare a navigabilității sau să emită recomandarea către autoritatea competentă din statul
membru de înmatriculare;
8. să trimită, în termen de 10 zile, o copie a oricărui certificat de examinare a navigabilității, eliberat sau
prelungit, autorității competente din statul membru de înmatriculare;
9. să efectueze activitatea de raportare, astfel cum impun reglementările aplicabile;
10. să informeze autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare de fiecare dată când prezentul
contract este denunțat de oricare dintre părți.
5.2. Obligațiile proprietarului:
1. să aibă înțelegere globală asupra programul de întreținere aprobat;
2. să aibă o înțelegere globală asupra prezentei anexe (partea M);
3. să prezinte aeronava întreprinderii autorizate pentru întreținere, asupra căreia s-a căzut de acord cu
întreprinderea autorizată, la data indicată de întreprinderea autorizată;
4. să nu modifice aeronava fără a consulta în prealabil întreprinderea autorizată;
5. să informeze întreprinderea autorizată asupra oricărei întrețineri efectuate în mod excepțional fără
cunoștința și fără controlul întreprinderii autorizate;
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6. să semnaleze întreprinderii autorizate, prin intermediul livretului, toate defectele detectate în cursul
operațiunilor;
7. să informeze autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare de fiecare dată când prezentul
contract este denunțat de oricare dintre părți;
8. să informeze autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare și întreprinderea autorizată ori
de câte ori aeronava este vândută;
9. să efectueze activitatea de raportare, așa cum impun reglementările aplicabile;
10. să informeze în mod regulat întreprinderea autorizată în legătură cu orele de zbor ale aeronavei și cu
orice date alte privind utilizarea acesteia, conform acordului stabilit cu întreprinderea autorizată;
11. să înscrie certificatul de punere în serviciu în livrete, după cum se menționează la punctul M.A.803(d),
în momentul efectuării întreținerii de către pilotul-proprietar fără a depăși limitele specificate în lista
sarcinilor de întreținere declarate în programul de întreținere aprobat, după cum se prevede la punctul
M.A.803(c);
12. să informeze întreprinderea autorizată de management al menținerii navigabilității responsabilă de
administrarea menținerii navigabilității aeronavei în termen de maximum de 30 de zile de la efectuarea
oricărei sarcini de întreținere de către pilotul-proprietar, în conformitate cu punctul M.A.305 (a).”
43. Apendicele II secțiunea 2 „ELABORAREA CERTIFICATULUI DE DARE ÎN EXPLOATARE DE CĂTRE EMITENT” se
modifică după cum urmează:
(a) la caseta 13 al patrulea paragraf, a opta liniuță se înlocuiește cu următorul text:
„— Certificatul de punere în serviciu a componentelor aeronavei menționat la punctul M.A.613.”;
(b) caseta 19 se înlocuiește cu următorul text:
„Caseta 19: Pentru toate lucrările de întreținere efectuate de întreprinderi cu atribuții de întreținere autorizate în
conformitate cu secțiunea A capitolul F din anexa I (partea M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 se bifează
caseta «alte reglementări specificate în caseta 13», iar declarația privind certificatul de punere în serviciu se face
în caseta 13.
În caseta 13 se introduce următoarea mențiune privind certificatul de punere în serviciu menționat la punctul
M.A.613:
«Certifică faptul că, exceptând cazul în care se dispune altfel în prezenta casetă, lucrările identificate în caseta
12 și descrise în prezenta casetă au fost executate în conformitate cu cerințele din secțiunea A capitolul F din
anexa I (partea M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003, iar în ceea ce privește aceste lucrări, reperul este
considerat pregătit pentru a fi pus în serviciu. ACEASTA NU ESTE O DARE ÎN EXPLOATARE ÎN SENSUL
ANEXEI II (PARTEA 145) LA REGULAMENTUL (CE) NR. 2042/2003.»
Mențiunea «exceptând cazul în care se dispune altfel în prezenta casetă» din declarația de certificare se
utilizează în următoarele situații:
(i) atunci când întreținerea nu a putut fi finalizată.
(ii) atunci când întreținerea efectuată nu corespunde standardului impus de prezenta anexă (partea M).
(iii) atunci când întreținerea a fost efectuată în conformitate cu cerințe diferite de cele stabilite în prezenta
anexă (partea M). În acest caz, în caseta 13 se precizează reglementarea națională specifică.
Oricare ar fi cazul sau combinația de cazuri, acestea se precizează în caseta 13.”
44. Apendicele III se înlocuiește cu următorul text:
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„Apendicele III
Certificat de examinare a navigabilității

L 283/23

L 283/24

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

28.10.2008

28.10.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

45. La apendicele IV, punctele 4 și 5 se înlocuiesc cu următorul text:
„4. O categorie de clasă A înseamnă că întreprinderea cu atribuții de întreținere autorizată în conformitate cu
secțiunea A capitolul F din prezenta anexă (partea M) poate efectua operațiuni de întreținere a aeronavei sau
a oricărei componente de aeronavă (inclusiv a motoarelor și/sau a unităților auxiliare de alimentare), în confor
mitate cu datele de întreținere a aeronavei sau, cu acordul autorității competente, în conformitate cu datele de
întreținere a componentelor de aeronavă, doar în cazul în care respectivele componente sunt montate pe
aeronavă. Cu toate acestea, o astfel de întreprindere autorizată pentru întreținere, de clasă A, poate demonta
temporar o componentă pentru întreținere, în vederea îmbunătățirii accesului la respectiva componentă, cu
excepția cazurilor în care o astfel de demontare presupune efectuarea unor lucrări de întreținere suplimentare,
cărora nu li se aplică dispozițiile prezentului punct. Această operațiune face obiectul unei proceduri de control
prevăzute în specificațiile întreprinderii cu atribuții de întreținere, considerată acceptabilă de către statul membru.
Secțiunea referitoare la limitări precizează domeniul de aplicare al unei astfel de întrețineri, indicând, prin
urmare, domeniul de autorizare.

5. O categorie de clasă B înseamnă că întreprinderea cu atribuții de întreținere autorizată în conformitate cu
secțiunea A capitolul F din prezenta anexă (partea M) poate efectua operațiuni de întreținere a motoarelor
și/sau a unității auxiliare de alimentare neinstalate, precum și a componentelor motoarelor și/sau ale unităților
auxiliare de alimentare, în conformitate cu datele de întreținere a motoarelor/unităților auxiliare de alimentare
sau, cu acordul autorității competente, în conformitate cu datele de întreținere a componentelor de aeronavă,
doar în cazul în care respectivele componente sunt instalate pe motoare și/sau unități auxiliare de alimentare. Cu
toate acestea, o astfel de întreprindere autorizată pentru întreținere, de clasă B, poate demonta temporar o
componentă pentru întreținere, în vederea îmbunătățirii accesului la respectiva componentă, cu excepția cazurilor
în care o astfel de demontare presupune efectuarea unor lucrări de întreținere suplimentare, cărora nu li se aplică
dispozițiile prezentului punct. Secțiunea referitoare la limitări precizează domeniul de aplicare al unei astfel de
întrețineri, indicând, prin urmare, domeniul de autorizare. O întreprindere cu atribuții de întreținere autorizată în
conformitate cu secțiunea A capitolul F din prezenta anexă (partea M), care deține o categorie de clasă B, poate
de asemenea să efectueze lucrări de întreținere a unui motor instalat în cursul întreținerii de bază și de linie, cu
condiția ca specificațiile întreprinderii cu atribuții de întreținere să prevadă o procedură de control. Domeniul de
activitate descris în specificațiile întreprinderii cu atribuții de întreținere reflectă o astfel de activitate, în cazul în
care statul membru permite acest lucru.”

46. Apendicele VI se înlocuiește cu următorul text:
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„Apendicele VI
Certificat de autorizare a întreprinderii de management al menținerii navigabilității vizate de capitolul G din
anexa I (partea M)
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47. Apendicele VII se modifică după cum urmează:
(a) prima teză se înlocuiește cu următorul text: „Următoarele sarcini constituie sarcinile complexe de întreținere
menționate la punctele M.A.502(d)3, M.A.801(b)2 și M.A.801(c):”;
(b) se adaugă următoarele puncte 3, 4 și 5:
„3. Efectuarea următoarelor lucrări de întreținere asupra unui motor cu piston:
(a) demontarea și reasamblarea ulterioară a unui motor cu piston în alt scop decât (i) pentru a obține
accesul la ansamblurile de pistoane/cilindri; sau (ii) pentru a demonta capacul secundar posterior, cu
scopul de a inspecta și/sau a înlocui piesele pompelor de ulei, în cazurile în care aceste lucrări nu implică
demontarea și remontarea angrenajelor interioare;
(b) demontarea și reasamblarea ulterioară a reductoarelor;
(c) sudarea și brazarea îmbinărilor, altele decât reparațiile minore prin sudură aduse dispozitivelor de
evacuare, efectuate de un sudor acreditat sau autorizat în mod corespunzător, dar excluzând înlocuirea
componentelor de aeronavă;
(d) intervenția asupra unor piese individuale ale unor sisteme supuse unei încercări pe banc, cu excepția
înlocuirii sau ajustării reperelor care, în mod normal, pot fi înlocuite sau ajustate în timpul funcționării.
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4. Echilibrarea unei elice, cu excepția
(a) certificării echilibrării statice, în cazurile în care aceasta este impusă de manualul de întreținere;
(b) echilibrării dinamice a elicelor instalate utilizând instrumente electronice de echilibrare în cazurile în care
manualul de întreținere sau alte date de navigabilitate aprobate permit acest lucru.
5. Orice sarcină suplimentară care necesită:
(a) utilaje, echipamente sau instalații speciale; sau
(b) proceduri de coordonare considerabile ca urmare a duratei prelungite a sarcinilor și a implicării mai
multor persoane.”
48. Apendicele VIII se înlocuiește cu următorul text:
„Apendicele VIII
Întreținere limitată efectuată de pilotul-proprietar
În plus față de cerințele stabilite în anexa I (partea M), înainte de efectuarea oricărei sarcini de întreținere în
conformitate cu condițiile privind întreținerea efectuată de către pilotul-proprietar, trebuie respectate următoarele
principii de bază:
(a) Competență și responsabilitate
1. Pilotul-proprietar este întotdeauna responsabil de orice lucrare de întreținere pe care o execută.
2. Înainte de efectuarea oricărei sarcini de întreținere pe care are dreptul să o efectueze, pilotul-proprietar trebuie
să verifice dacă deține competențele necesare pentru a efectua sarcina respectivă. Este responsabilitatea
pilotului-proprietar să se familiarizeze cu practicile standard de întreținere pentru aeronava sa și cu
programul de întreținere a aeronavei respective. În cazul în care pilotul-proprietar nu deține competențele
necesare pentru sarcina care trebuie să fie executată, acesta nu poate elibera un certificat de punere în serviciu.
3. Pilotul-proprietar (sau întreprinderea de management al menținerii navigabilității contractată de acesta,
menționată în secțiunea A capitolul G din prezenta anexă) este responsabil de identificarea sarcinilor care
pot fi executate de către pilotul-proprietar în conformitate cu aceste principii de bază din cadrul programului
de întreținere și de asigurarea actualizării la timp a documentului.
4. Aprobarea programului de întreținere trebuie efectuată în conformitate cu punctul M.A.302.
(b) Sarcini
Pilotul-proprietar poate efectua inspecții sau operațiuni vizuale simple, pentru a verifica starea generală și
deteriorările evidente, precum și funcționarea normală a corpului, motoarelor, sistemelor și componentelor
aeronavei.
Sarcinile de întreținere nu sunt efectuate de către pilotul-proprietar atunci când acestea:
1. sunt legate în mod critic de siguranță, iar executarea incorectă a acestora afectează în mod grav navigabi
litatea aeronavei sau sunt sarcini de întreținere importante pentru siguranța zborului, după cum se specifică la
punctul M.A.402 (a); și/sau
2. necesită demontarea unor componente principale sau a unui ansamblu principal; și/sau
3. sunt efectuate în conformitate cu o directivă de navigabilitate sau cu o limitare privind navigabilitatea (ALI),
exceptând cazul în care acest lucru este permis în mod specific în directiva de navigabilitate sau în ALI; și/sau
4. necesită utilizarea unor scule speciale, a unor instrumente calibrate (cu excepția cheii dinamometrice și a
uneltei de sertizare); și/sau
5. necesită utilizarea unor echipamente de testare sau a unor testări speciale (de exemplu, încercări nedistructive,
testări ale sistemului sau verificări operaționale pentru echipamentele electronice ale aeronavei); și/sau
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6. constau în orice inspecții speciale neprogramate (de exemplu, verificări în urma unei aterizări forțate); și/sau
7. afectează sisteme esențiale pentru operațiunile IFR; și/sau
8. sunt enumerate în apendicele VII sau sunt sarcini de întreținere a componentelor în conformitate cu punctul
M.A.502.
Criteriile 1-8 enumerate mai sus nu pot fi înlocuite cu instrucțiuni mai puțin restrictive, emise în conformitate
cu programul de întreținere menționat la punctul M.A.302(d).
Orice sarcină descrisă în manualul de zbor al aeronavei drept sarcină de pregătire a aeronavei pentru zbor (de
exemplu, asamblarea aripilor planorului sau inspecția premergătoare zborului) este considerată ca fiind o sarcină
care trebuie efectuată de către pilot și nu o sarcină de întreținere efectuată de către pilotul-proprietar și, în
consecință, nu necesită un certificat de punere în serviciu.
(c) Executarea sarcinilor de întreținere de către pilotul-proprietar și evidențe
Datele referitoare la întreținere specificate la punctul M.A.401 trebuie să fie mereu disponibile în timpul
efectuării întreținerii de către pilotul-proprietar și trebuie respectate. Detaliile privind datele la care se face
referire în timpul efectuării întreținerii de către pilotul-proprietar trebuie incluse în certificatul de punere în
serviciu în conformitate cu punctul M.A.803(d).
Pilotul-proprietar trebuie să informeze întreprinderea autorizată de management al menținerii navigabilității
responsabilă de administrarea menținerii navigabilității aeronavei (după caz) în termen de maximum 30 de
zile de la efectuarea sarcinii de întreținere de către pilotul-proprietar, în conformitate cu punctul M.A.305 (a).”
2. Anexa II (partea 145) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 se modifică după cum urmează:
1. La punctul 145.A.50, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) Un certificat de punere în serviciu este eliberat, în numele întreprinderii, de personalul autorizat în mod
corespunzător pentru certificare, în cazul în care s-a verificat că toate lucrările de întreținere comandate au
fost corect efectuate de întreprindere conform procedurilor specificate la punctul 145.A.70, ținând cont de
disponibilitatea și de utilizarea datelor privind întreținerea specificate la punctul 145.A.45, și că nu există
neconformități cunoscute care să pună în pericol siguranța zborului.”
2. La apendicele II „Clasa de autorizare și sistemul de evaluare”, punctele 4 și 5 se înlocuiesc cu următorul text:
„4. O categorie de clasă A înseamnă că întreprinderea cu atribuții de întreținere autorizată în conformitate cu anexa
II (partea 145) poate efectua operațiuni de întreținere a aeronavei sau a oricărei componente de aeronavă
(inclusiv a motoarelor și/sau a unităților auxiliare de alimentare), în conformitate cu datele de întreținere a
aeronavei sau, cu acordul autorității competente, în conformitate cu datele de întreținere a componentelor de
aeronavă, doar în cazul în care respectivele componente sunt montate pe aeronavă. Cu toate acestea, o astfel de
întreprindere de întreținere de clasă A autorizată în conformitate cu anexa II (partea 145) poate demonta
temporar o componentă pentru întreținere, în vederea îmbunătățirii accesului la respectiva componentă, cu
excepția cazurilor în care o astfel de demontare implică necesitatea unor lucrări de întreținere suplimentare,
cărora nu li se aplică dispozițiile prezentului punct. Această operațiune face obiectul unei proceduri de control
prevăzute în specificațiile întreprinderii cu atribuții de întreținere, considerată acceptabilă de către statul
membru. Secțiunea referitoare la limitări precizează domeniul de aplicare al unei astfel de întrețineri,
indicând, prin urmare, domeniul de autorizare.
5. O categorie de clasă B înseamnă că întreprinderea cu atribuții de întreținere autorizată în conformitate cu partea
145 poate efectua operațiuni de întreținere a motoarelor și/sau a unității auxiliare de alimentare neinstalate,
precum și a componentelor motoarelor și/sau ale unităților auxiliare de alimentare, în conformitate cu datele de
întreținere a motoarelor/unităților auxiliare de alimentare sau, cu acordul autorității competente, în conformitate
cu datele de întreținere a componentelor de aeronavă, doar în cazul în care respectivele componente sunt
instalate pe motoare și/sau unități auxiliare de alimentare. Cu toate acestea, o astfel de întreprindere de
întreținere de clasă B autorizată în conformitate cu anexa II (partea 145) poate demonta temporar o
componentă pentru întreținere, în vederea îmbunătățirii accesului la respectiva componentă, cu excepția
cazurilor în care o astfel de demontare implică necesitatea unor lucrări de întreținere suplimentare, cărora
nu li se aplică dispozițiile prezentului punct. Secțiunea referitoare la limitări precizează domeniul de aplicare al
unei astfel de întrețineri, indicând, prin urmare, domeniul de autorizare. O întreprindere cu atribuții de
întreținere autorizată în conformitate cu anexa II (partea 145), care deține o categorie de clasă B, poate de
asemenea să efectueze lucrări de întreținere a unui motor instalat în cursul întreținerii de bază și de linie, cu
condiția ca specificațiile întreprinderii cu atribuții de întreținere să prevadă o procedură de control. Domeniul de
activitate descris în specificațiile întreprinderii cu atribuții de întreținere reflectă o astfel de activitate, în cazul în
care statul membru permite acest lucru.”
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REGULAMENTUL (CE) NR. 1057/2008 AL COMISIEI
din 27 octombrie 2008
de modificare a apendicelui II la anexa la Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 în ceea ce privește
certificatul de examinare a navigabilității (formularul 15a al EASA)
(Text cu relevanță pentru SEE)

stabilire a normelor de punere în aplicare privind certi
ficarea pentru navigabilitate și mediu a avioanelor și a
produselor, reperelor și dispozitivelor, precum și certi
ficarea întreprinderilor de proiectare și producție (4) ar
trebui înlocuit pentru a se ține seama de modificările
aduse Regulamentului (CE) nr. 2042/2003.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parla
mentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008
privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea
unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a
Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr.
1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 5
alineatul (5),
întrucât:

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament au la bază
avizul emis de agenție (5) în conformitate cu articolul 17
alineatul (2) litera (b) și articolul 19 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt
conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul arti
colului 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
(1)

(2)

Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 al Comisiei din
20 noiembrie 2003 privind menținerea navigabilității
aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor
aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a perso
nalului cu atribuții în domeniu (2) este modificat prin
Regulamentul (CE) nr. 1056/2008 (3).
Certificatul de examinare a navigabilității prevăzut în
apendicele II la anexa la Regulamentul (CE) nr.
1702/2003 al Comisiei din 24 septembrie 2003 de

Articolul 1
Apendicele II (Certificat de examinare a navigabilității,
formularul 15a al EASA) la anexa (partea 21) la Regulamentul
(CE) nr. 1702/2003 se înlocuiește cu textul din anexa la
prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

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

Adoptat la Bruxelles, 27 octombrie 2008.
Pentru Comisie
Antonio TAJANI

Vicepreședinte

(1) JO L 79, 19.3.2008, p. 1.
(2) JO L 315, 28.11.2003, p. 1.
(3) A se vedea pagina 5 din prezentul Jurnal Oficial.

(4) JO L 243, 27.9.2003, p. 6.
(5) Avizul nr. 02/2008.
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ANEXĂ
„Apendicele II
Certificat de examinare a navigabilității
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REGULAMENTUL (CE) NR. 1058/2008 AL COMISIEI
din 27 octombrie 2008
de anulare a înregistrării unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și
al indicațiilor geografice protejate [Arroz del Delta del Ebro (IGP)]
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

(3)

Având în vedere aceste elemente, denumirea trebuie, prin
urmare, eliminată din „Registrul denumirilor de origine
protejate și al indicațiilor geografice protejate”.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului permanent pentru indi
cațiile geografice și denumirile de origine protejate,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului
din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a
denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1),
în special articolul 12 alineatul (1),
întrucât:
(1)

(2)

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

În conformitate cu articolul 12 alineatul (2) al doilea
paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 și în
temeiul articolului 17 alineatul (2) din respectivul regu
lament, cererea Spaniei de anulare a înregistrării
denumirii „Arroz del Delta del Ebro” a fost publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2).
Deoarece nicio declarație de opoziție nu a fost notificată
Comisiei în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul
(CE) nr. 510/2006, înregistrarea acestei denumiri trebuie,
prin urmare, anulată.

Articolul 1
Înregistrarea denumirii prevăzute în anexa la prezentul regu
lament se anulează.

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la
data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

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

Adoptat la Bruxelles, 27 octombrie 2008.
Pentru Comisie
Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei

(1) JO L 93, 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 314, 22.12.2007, p. 44.
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ANEXĂ
Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:
Clasa 1.6. Fructe, legume și cereale, proaspete sau prelucrate
SPANIA
Arroz del Delta del Ebro (IGP)
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REGULAMENTUL (CE) NR. 1059/2008 AL COMISIEI
din 27 octombrie 2008
de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor
geografice protejate [Arroz del Delta del Ebro sau Arròs del Delta de l’Ebre (DOP)]
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului
din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a
denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1),
în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

(2)

Deoarece nicio declarație de opoziție nu a fost notificată
Comisiei în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul
(CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin
urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

întrucât:
(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul
paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 și în
temeiul articolului 17 alineatul (2) din respectivul regu
lament, cererea depusă de Spania de înregistrare a
denumirii „Arroz del Delta del Ebro” sau „Arròs del
Delta de l’Ebre” a făcut obiectul unei publicări în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2).

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul
regulament.

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la
data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

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

Adoptat la Bruxelles, 27 octombrie 2008.
Pentru Comisie
Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei

(1) JO L 93, 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 314, 22.12.2007, p. 46.
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ANEXĂ
Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:
Clasa 1.6. Fructe, legume și cereale, proaspete sau prelucrate
SPANIA
Arroz del Delta del Ebro sau Arròs del Delta de l’Ebre (DOP)
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DIRECTIVE
DIRECTIVA 2008/94/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 22 octombrie 2008
privind protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvenței angajatorului
(versiune codificată)
(Text cu relevanță pentru SEE)
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

ocuparea forței de muncă, cum ar fi procedurile de dispo
nibilizare colectivă și cele privind falimentul.

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 137 alineatul (2),

(3)

Sunt necesare dispoziții pentru protejarea lucrătorilor
salariați în cazul insolvenței angajatorului și pentru a le
asigura un grad minim de protecție, în special pentru a
garanta plata creanțelor lor salariale neachitate, ținând
seama de necesitatea unei dezvoltări economice și
sociale echilibrate în cadrul Comunității. În acest scop,
statele membre ar trebui să instituie un organism care să
garanteze lucrătorilor salariați plata creanțelor lor
salariale neachitate.

(4)

Pentru a se asigura o protecție echitabilă a lucrătorilor
salariați respectivi, trebuie să se definească starea de
insolvență ținând cont de tendințele legislative din
statele membre și să se includă în acest concept și alte
proceduri de insolvență, cu excepția lichidării. În acest
context, pentru a stabili obligația de plată a instituției
de garantare, statele membre ar trebui să aibă posibi
litatea de a prevedea că, în cazurile în care o situație
de insolvență duce la mai multe proceduri de insolvență,
situația trebuie să fie abordată ca și cum ar fi vorba de o
singură procedură de insolvență.

(5)

Este necesar să se asigure că salariații vizați în Directiva
97/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind
acordul-cadru cu privire la munca pe fracțiune de normă,
încheiat de Uniunea Confederațiilor Industriale și
Patronale din Europa (UCIPE), Centrul European al Între
prinderilor Publice (CEIP) și Confederația Europeană a
Sindicatelor (CES) (5), Directiva 1999/70/CE a Consiliului
din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la
munca pe durată determinată, încheiat de CES, UCIPE
și CEIP (6) și Directiva 91/383/CEE a Consiliului din
25 iunie 1991 de completare a măsurilor destinate să
promoveze îmbunătățirea securității și sănătății la locul
de muncă în cazul lucrătorilor care au un raport de
muncă pe durată determinată sau un raport de muncă
temporar (7) nu sunt excluși din domeniul de aplicare a
prezentei directive.

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social
European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate
articolul 251 din tratat (2),

cu

procedura

prevăzută

la

întrucât:

(1)

(2)

Directiva 80/987/CEE a Consiliului din 20 octombrie
1980 privind protecția lucrătorilor salariați în cazul insol
venței angajatorului (3) a fost modificată de mai multe ori
și în mod substanțial (4). Este necesar, din motive de
claritate și de raționalizare, să se codifice directiva
menționată.

Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale
lucrătorilor, adoptată la 9 decembrie 1989, prevede la
punctul 7 că realizarea pieței interne trebuie să
conducă la o îmbunătățire a condițiilor de viață și de
muncă ale lucrătorilor din Comunitate și că această
îmbunătățire trebuie să implice, unde este necesar,
dezvoltarea anumitor aspecte ale reglementărilor privind

(1) JO C 161, 13.7.2007, p. 75.
(2) Avizul Parlamentului European din 19 iunie 2007 (JO C 146 E,
12.6.2008, p. 71) și Decizia Consiliului din 25 septembrie 2008.
(3) JO L 283, 28.10.1980, p. 23.
(4) A se vedea anexa I părțile A și B.

(5) JO L 14, 20.1.1998, p. 9.
(6) JO L 175, 10.7.1999, p. 43.
(7) JO L 206, 29.7.1991, p. 19.
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Pentru a asigura securitatea juridică a salariaților în caz de
insolvență a întreprinderilor care își desfășoară activitatea
în mai multe state membre și pentru a consolida drep
turile lucrătorilor salariați în sensul jurisprudenței Curții
de Justiție a Comunităților Europene, este oportun să se
stabilească dispoziții care să prevadă în mod expres
instituția care este responsabilă cu plata creanțelor în
aceste cazuri și care să stabilească ca obiectiv al
cooperării între autoritățile administrative competente
ale statelor membre plata în cel mai scurt timp a
creanțelor salariale neachitate ale acestor salariați. În
plus, este necesar să se asigure o aplicare corectă a dispo
zițiilor adoptate printr-o colaborare între autoritățile
administrative competente din statele membre.

Statele membre pot stabili limitări în ceea ce privește
responsabilitatea instituțiilor de garantare care ar trebui
să fie compatibile cu obiectivul social al directivei și pot
lua în considerare diversele niveluri de creanțe.

Pentru a facilita identificarea procedurilor de insolvență,
în special în situațiile transnaționale, este necesar să se
prevadă ca statele membre să notifice Comisia și celelalte
state membre despre tipurile de proceduri de insolvență
care atrag intervenția instituției de garantare.

L 283/37

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I
DOMENIUL DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1
(1)
Prezenta directivă se aplică creanțelor salariaților care
izvorăsc din contracte de muncă sau raporturi de muncă
încheiate cu angajatori care sunt în stare de insolvență în
sensul articolului 2 alineatul (1).

(2)
În mod excepțional, statele membre pot exclude din
domeniul de aplicare al prezentei directive creanțele anumitor
categorii de salariați, în temeiul existenței altor forme de
garantare, dacă se stabilește că acestea oferă persoanelor
respective o protecție echivalentă celei oferite de prezenta
directivă.

(3)
Dacă o astfel de dispoziție este deja în vigoare în legislația
lor internă, statele membre pot exclude în continuare din
domeniul de aplicare a prezentei directive:

(a) personalul de serviciu casnic încadrat de o persoană fizică;

(b) pescarii remunerați în cotă-parte.
(9)

(10)

Deoarece obiectivul acțiunii preconizate de prezenta
directivă nu poate fi realizat într-o măsură suficientă de
statele membre și, prin urmare, poate fi realizat mai bine
la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în
conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este
prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu
principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la
articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea
ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și
Consiliului un raport privind punerea în aplicare și
aplicarea prezentei directive, în special în ceea ce
privește noile forme de ocupare a forței de muncă
emergente în statele membre.

Articolul 2
(1)
În sensul prezentei directive, un angajator este considerat
a fi în stare de insolvență în cazul în care a fost formulată o
cerere privind deschiderea unei proceduri colective întemeiate pe
insolvența angajatorului, prevăzută de actele cu putere de lege și
de actele administrative ale unui stat membru, implicând
lipsirea, în tot sau în parte, a angajatorului de activele sale și
numirea unui judecător sindic sau a unei persoane care exercită
o funcție similară, iar autoritatea care este competentă în
temeiul dispozițiilor menționate:

(a) fie a hotărât instituirea procedurii;

(b) fie a constatat că întreprinderea sau unitatea angajatorului a
fost definitiv închisă și că activele disponibile sunt insufi
ciente pentru a justifica instituirea procedurii.
(11)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obliga
țiilor statelor membre privind termenele de transpunere
în dreptul național și de aplicare a directivelor
menționate în anexa I partea C,

(2)
Prezenta directivă nu aduce atingere dreptului intern cu
privire la definirea termenilor „lucrător salariat”, „angajator”,
„remunerație”, „drept dobândit”, „drept în curs de a fi dobândit”.
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Cu toate acestea, statele membre nu pot exclude din domeniul
de aplicare a prezentei directive:

(a) lucrătorii cu fracțiune de normă în sensul Directivei
97/81/CE;

(b) lucrătorii cu contract pe durată determinată în sensul
Directivei 1999/70/CE;

28.10.2008

(2)
În cazul în care statele membre își exercită dreptul
prevăzut la alineatul (1), acestea specifică durata perioadei
pentru care creanțele neachitate urmează să fie plătite de către
instituția de garantare. Aceasta însă nu poate fi mai scurtă decât
perioada care acoperă drepturile salariale pentru ultimele trei
luni ale raportului de muncă care precede sau succede data
menționată la articolul 3 al doilea paragraf.

Statele membre pot include această perioadă minimă de trei luni
într-o perioadă de referință a cărei durată nu poate fi mai mică
de șase luni.

(c) lucrătorii având un raport de muncă interimar în sensul
articolului 1 alineatul (2) din Directiva 91/383/CEE.

(3)
Statele membre nu pot stabili o durată minimă pentru
contractul de muncă sau raportul de muncă ca o condiție
pentru ca lucrătorii salariați să aibă dreptul de a invoca
prezenta directivă.

(4)
Prezenta directivă nu împiedică statele membre să extindă
protecția lucrătorilor și la alte situații de insolvență, de exemplu
o situație permanentă de facto de încetare de plăți, stabilită prin
proceduri diferite de cele menționate la primul paragraf,
prevăzute în dreptul național.

Cu toate acestea, aceste proceduri nu creează o obligație de
garantare din partea instituțiilor celorlalte state membre în
cazurile prevăzute la capitolul IV.

CAPITOLUL II
DISPOZIȚII PRIVIND INSTITUȚIILE DE GARANTARE

Articolul 3
Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura că insti
tuțiile de garantare asigură, sub rezerva articolului 4, plata
creanțelor neachitate ale lucrătorilor salariați care rezultă din
contracte de muncă sau raporturi de muncă, inclusiv, în
cazurile prevăzute de dreptul intern, compensația pentru
încetarea raporturilor de muncă.

Creanțele preluate de instituția de garantare sunt drepturile
salariale neplătite referitoare la o perioadă care precede și/sau,
după cum este cazul, succede o dată stabilită de statele membre.

Statele membre care prevăd o perioadă de referință de cel puțin
18 luni pot limita durata perioadei pentru care creanțele
neachitate urmează să fie plătite de către instituția de
garantare la opt săptămâni. În acest caz, pentru calculul
perioadei minime se folosesc perioadele care sunt cele mai
favorabile salariatului.

(3)
Statele membre pot stabili plafoane ale plăților efectuate
de instituțiile de garantare. Aceste plafoane nu se pot situa mai
jos de un nivel compatibil din punct de vedere social cu
obiectivul social al prezentei directive.

În cazul în care statele membre recurg la această posibilitate,
acestea informează Comisia asupra metodelor folosite pentru
stabilirea plafonului.

Articolul 5
Statele membre stabilesc modalitățile de organizare, finanțare și
funcționare a instituțiilor de garantare, cu respectarea în special
a următoarelor principii:

(a) patrimoniul instituțiilor trebuie să fie independent de
capitalul de exploatare a angajatorilor și trebuie să fie
constituit în așa fel încât asupra acestuia să nu poată fi
pus sechestru în cursul unei proceduri în caz de insolvență;

(b) angajatorii trebuie să contribuie la finanțare, în măsura în
care aceasta nu este acoperită integral de către autoritățile
publice;

Articolul 4
(1)
Statele membre au posibilitatea de a limita obligația de
plată prevăzută la articolul 3 pentru instituțiile de garantare.

(c) obligația de plată a instituțiilor există independent de înde
plinirea obligațiilor de a contribui la finanțare.
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CAPITOLUL III
DISPOZIȚII PRIVIND ASIGURĂRILE SOCIALE

Articolul 6
Statele membre pot să prevadă că articolele 3, 4 și 5 nu se
aplică contribuțiilor datorate în temeiul sistemelor naționale
obligatorii de asigurări sociale sau al sistemelor suplimentare
la nivel de întreprindere sau grup de întreprinderi existente în
afara sistemelor naționale obligatorii de asigurări sociale.
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sensul prezentei directive sunt luate în considerare hotărârile
pronunțate în contextul procedurilor de insolvență menționate
la articolul 2 alineatul (1), a căror deschidere a fost solicitată în
alt stat membru.

Articolul 10

Articolul 7

(1)
În scopul punerii în aplicare a articolului 9, statele
membre prevăd efectuarea de schimburi de informații
relevante între administrațiile publice competente și instituțiile
de garantare menționate la articolul 3 primul paragraf, care să
facă posibilă în special informarea instituției de garantare
responsabile cu plata creanțelor neachitate ale salariaților.

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că
neplata contribuțiilor obligatorii datorate de către angajator
instituțiilor de asigurări din sistemele naționale obligatorii de
asigurări sociale, înainte de a surveni insolvența sa, nu
afectează în mod nefavorabil dreptul salariaților la pensie din
partea acestor instituții de asigurări, în măsura în care contri
buțiile salariaților au fost reținute la sursă din remunerația
plătită.

(2)
Statele membre comunică Comisiei și celorlalte state
membre informațiile necesare pentru contactarea administra
țiilor lor publice competente și a instituțiilor de garantare.
Comisia ia măsuri ca aceste comunicări să fie accesibile
publicului.

Articolul 8

CAPITOLUL V

Statele membre se asigură că sunt luate măsurile necesare în
vederea protejării intereselor salariaților și ale persoanelor care
au părăsit deja întreprinderea sau unitatea angajatorului la data
la care a survenit insolvența acestuia, cu privire la drepturile
dobândite sau pe cale de a fi dobândite, la pensie pentru
limită de vârstă, inclusiv pensiile de urmaș, în cadrul sistemelor
suplimentare de asigurări sociale la nivel de întreprindere sau
grup de întreprinderi existente în afara sistemelor naționale
obligatorii de asigurări sociale.

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

CAPITOLUL IV
DISPOZIȚII PRIVIND SITUAȚIILE TRANSNAȚIONALE

Articolul 11
Prezenta directivă nu aduce atingere posibilității statelor
membre de a aplica sau de a introduce acte cu putere de lege
sau acte administrative mai favorabile lucrătorilor salariați.

Punerea în aplicare a prezentei directive nu poate constitui în
niciun caz un motiv pentru a justifica un regres în raport cu
situația existentă în fiecare stat membru și în raport cu nivelul
general de protecție a lucrătorilor salariați în domeniul regle
mentat de aceasta.

Articolul 9
(1)
În cazul în care o întreprindere care desfășoară activități
pe teritoriile a cel puțin două state membre se află într-o situație
de insolvență în sensul articolului 2 alineatul (1), instituția
competentă pentru plata creanțelor neachitate ale salariaților
este instituția din statul membru pe al cărui teritoriu aceștia
lucrează sau își exercită de obicei activitatea.

Articolul 12
Prezenta directivă nu aduce atingere posibilității statelor
membre:

(a) de a lua măsurile necesare în vederea evitării abuzurilor;
(2)
Extinderea drepturilor lucrătorilor salariați este stabilită de
dreptul care reglementează instituția de garantare competentă.

(3)
Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a
asigura, în cazurile prevăzute la alineatul (1) al prezentului
articol, că la stabilirea stării de insolvență a angajatorului în

(b) de a refuza sau a diminua obligația de plată menționată la
articolul 3 sau obligația de garantare menționată la
articolul 7, în cazul în care executarea obligației nu se
justifică din cauza existenței unor legături speciale între
salariat și angajator și a unor interese comune concretizate
într-o înțelegere secretă între aceștia;
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(c) de a refuza sau de a reduce obligația la care se face referire
la articolul 3 sau obligația de garantare menționată la
articolul 7 în cazurile în care salariatul, singur sau
împreună cu rude apropiate, a deținut în proprietate o
parte esențială din întreprinderea sau firma angajatorului și
a exercitat o influență considerabilă asupra activităților
acesteia.
Articolul 13
Comisiei și celorlalte state membre le sunt notificate, de către
fiecare stat membru, tipurile de proceduri naționale de
insolvență care intră în domeniul de aplicare a prezentei
directive și toate modificările aduse acestora.
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Articolul 16
Directiva 80/987/CEE astfel cum a fost modificată prin actele
menționate în anexa I, se abrogă, fără a aduce atingere obliga
țiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de trans
punere în dreptul național și de aplicare a directivelor
menționate în anexa I partea C.

Trimiterile la directiva abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezenta
directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență
din anexa II.

Articolul 17
Comisia publică aceste notificări în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.

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

Articolul 14
Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele
dispozițiilor actelor cu putere de lege și ale actelor adminis
trative pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta
directivă.
Articolul 15
Până la data de 8 octombrie 2010, Comisia prezintă Parla
mentului European și Consiliului un raport privind punerea în
aplicare și aplicarea articolelor 1-4, 9 și 10, a articolului 11
alineatul (2), a articolului 12 litera (c) și a articolelor 13 și 14
în statele membre.

Articolul 18
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 22 octombrie 2008.

Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

H.-G. PÖTTERING

J.-P. JOUYET
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ANEXA I
PARTEA A
Directiva abrogată și modificările ulterioare ale acesteia
(menționate la articolul 16)

Directiva 80/987/CEE a Consiliului

(JO L 283, 28.10.1980, p. 23).

Directiva 87/164/CEE a Consiliului

(JO L 66, 11.3.1987, p. 11).

Directiva 2002/74/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(JO L 270, 8.10.2002, p. 10).

PARTEA B
Actul de modificare neabrogat
(menționat la articolul 16)
Actul de aderare din 1994

PARTEA C
Termene de transpunere în dreptul național și de aplicare
(menționate la articolul 16)

Directiva

80/987/CEE

Data limită de transpunere

23 octombrie 1983

87/164/CEE
2002/74/CE

Data de aplicare

1 ianuarie 1986
7 octombrie 2005

RO

L 283/42

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

28.10.2008

ANEXA II
Tabel de corespondență
Directiva 80/987/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 8a

Articolul 9

Articolul 8b

Articolul 10

Articolul 9

Articolul 11

Articolul 10

Articolul 12

Articolul 10a

Articolul 13

Articolul 11 alineatul (1)

—

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 14

Articolul 12

—

—

Articolul 15

—

Articolul 16

—

Articolul 17

Articolul 13

Articolul 18

—

Anexa I

—

Anexa II
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II
(Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie)

DECIZII

COMISIE
DECIZIA COMISIEI
din 20 octombrie 2008
de aprobare a anumitor programe naționale privind controlul salmonelei în efectivele de pui de
carne din specia Gallus gallus
[notificată cu numărul C(2008) 5699]
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/815/CE)
diminuare a prevalenței Salmonella enteritidis și Salmonella
typhimurium la puii de carne (2) a stabilit un obiectiv
comunitar pentru reducerea prevalenței Salmonella ente
ritidis și Salmonella typhimurium la puii de carne, la
nivelul producției primare.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parla
mentului European și al Consiliului din 17 noiembrie 2003
privind controlul salmonelei și al altor agenți zoonotici
specifici, prezenți în rețeaua alimentară (1), în special
articolul 6 alineatul (2),
întrucât:

(1)

(2)

(3)

Obiectivul Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 constă în
garantarea unor măsuri adecvate și eficiente pentru
depistarea și controlul salmonelei și al altor agenți
zoonotici în toate stadiile relevante ale producției, prelu
crării și distribuției, în special la nivelul producției
primare, astfel încât să se reducă prevalența acestora și
riscul pe care îl reprezintă pentru sănătatea publică.
Regulamentul menționat prevede stabilirea de obiective
comunitare pentru reducerea prevalenței zoonozelor și
a agenților zoonotici enumerați în anexa I la regula
mentul respectiv din anumite populații de animale.
Regulamentul (CE) nr. 646/2007 al Comisiei din 12 iunie
2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consi
liului în ceea ce privește obiectivul comunitar de

(1) JO L 325, 12.12.2003, p. 1.

(4)

Pentru realizarea obiectivului comunitar, statele membre
trebuie să stabilească programe naționale pentru
controlul salmonelei în efectivele de pui de carne din
specia Gallus gallus și să le prezinte Comisiei, în confor
mitate cu Regulamentul (CE) nr. 2160/2003.

(5)

Anumite state membre au prezentat astfel de programe,
care sunt în conformitate cu legislația veterinară comu
nitară relevantă, în special cu Regulamentul (CE)
nr. 2160/2003.

(6)

Prin urmare, aceste programe naționale de control ar
trebui aprobate.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu
avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și
sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Se aprobă programele naționale de control al salmonelei în
efectivele de pui de carne din specia Gallus gallus înaintate de
statele membre enumerate în anexă.
(2) JO L 151, 13.6.2007, p. 21.
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Articolul 2
Prezenta decizie se aplică de la 1 decembrie 2008.

Articolul 3
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 octombrie 2008.
Pentru Comisie
Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei
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ANEXĂ
Belgia
Bulgaria
Republica Cehă
Danemarca
Germania
Estonia
Irlanda
Grecia
Spania
Franța
Italia
Cipru
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Ungaria
Țările de Jos
Austria
Polonia
Portugalia
România
Slovenia
Slovacia
Finlanda
Suedia
Regatul Unit
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DECIZIA COMISIEI
din 20 octombrie 2008
de modificare a Deciziei 2003/467/CE privind declararea anumitor regiuni administrative din
Polonia ca fiind oficial indemne de leucoza enzootică bovină
[notificată cu numărul C(2008) 5987]
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/816/CE)
regiuni ale Poloniei indemne de leucoza enzootică
bovină.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
(4)

În urma evaluării documentației respective, regiunile
(powiaty) în cauză din Polonia ar trebui recunoscute ca
regiuni indemne de leucoza enzootică bovină ale acestui
stat membru.

(5)

Prin urmare, Decizia 2003/467/CE ar trebui modificată
în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu
avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și
sănătatea animală,

având în vedere Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie
1964 privind problemele de inspecție veterinară care afectează
schimburile intracomunitare cu bovine și porcine (1), în special
anexa D capitolul I secțiunea E,

întrucât:

(1)

Anexa D la Directiva 64/432/CEE prevede că un stat
membru sau o parte a unui stat membru poate fi
considerat (considerată), în ceea ce privește efectivele de
bovine, ca fiind în mod oficial indemn (indemnă) de
leucoza enzootică bovină atunci când sunt îndeplinite
anumite condiții stabilite prin directiva respectivă.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
(2)

(3)

Listele regiunilor din statele membre declarate ca fiind
indemne de leucoza enzootică bovină sunt menționate
în Decizia 2003/467/CE a Comisiei din 23 iunie 2003
de stabilire a statutului oficial de indemne de tuberculoză,
bruceloză și leucoză enzootică bovină pentru efectivele
de bovine din anumite state membre și regiuni din state
membre (2).

Polonia a prezentat deja Comisiei documentația care
demonstrează îndeplinirea condițiilor corespunzătoare
prevăzute în Directiva 64/432/CE referitoare la 29
regiuni administrative (powiaty) din cadrul unităților
administrative superioare (voivodate) Mazowieckie,
Podlaskie și Warminsko-mazurskie, necesară pentru ca
regiunile respective să poată fi considerate oficial

(1) JO 121, 29.7.1964, p. 1977/64.
(2) JO L 156, 25.6.2003, p. 74.

Anexa III la Decizia 2003/467/CE se modifică în conformitate
cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 octombrie 2008.
Pentru Comisie
Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei
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ANEXĂ
La capitolul 2 din anexa III la Decizia 2003/467/CE, al doilea paragraf, referitor la Polonia, se înlocuiește cu următorul
text:
„În Polonia:
— Voievodatul Dolnośląskie
Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra,
kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki,
oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych,
wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

— Voievodatul Lubelskie
Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnos
tawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski,
puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

— Voievodatul Kujawsko-pomorskie
Powiaty:

aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Grudziądz, toruński, Toruń,
wąbrzeski.

— Voievodatul Łódzkie
Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński,
pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański,
rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski,
zduńskowolski, zgierski.

— Voievodatul Małopolskie
Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski,
miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski,
proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

— Voivodatul Mazowieckie
Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, lipski, Płock, płocki,
pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski
zachodni, zwoleński, żyrardowski.

— Voievodatul Opolskie
Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski,
oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

— Voievodatul Podkarpackie
Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno,
leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski,
ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski,
Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

L 283/47

L 283/48

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

— Voivodatul Podlaskie
Powiaty:

augustowski, bielski, hajnowski, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski.

— Voievodatul Śląskie
Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, często
chowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno,
Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie,
pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec,
świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

— Voievodatul Świętokrzyskie
Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki,
pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

— Voivodatul Warmińsko-mazurskie
Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

— Voievodatul Wielkopolskie
Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski,
słupecki, turecki, wrzesiński.”
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DECIZIA COMISIEI
din 22 octombrie 2008
de modificare a Deciziei 2007/777/CE privind importurile în Comunitate de anumite produse din
carne din Noua Caledonie
[notificată cu numărul C(2008) 6050]
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/817/CE)
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

(3)

Comisia a efectuat un audit în Noua Caledonie care a
demonstrat că autoritatea veterinară de resort din
această țară terță oferă garanții corespunzătoare privind
respectarea legislației comunitare, în conformitate cu
articolul 8 alineatul (1) primul paragraf din Directiva
2002/99/CE.

(4)

Prin urmare, este necesar să se autorizeze importurile în
Comunitate de produse din carne din Noua Caledonie,
care au fost preparate din bovine domestice și din
anumite tipuri de vânat, precum și de anumite părți
din aceste animale și care, din motive de sănătate
animală, au fost supuse tratamentului nespecific
prevăzut în partea 4 din anexa II la Decizia
2007/777/CE.

(5)

Prin urmare, Decizia 2007/777/CE ar trebui modificată
în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu
avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și
sănătatea animală,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Directiva 92/118/CEE a Consiliului din
17 decembrie 1992 de stabilire a condițiilor de sănătate
publică și animală care reglementează schimburile și importurile
în Comunitate de produse care nu intră sub incidența condițiilor
menționate, stabilite de reglementările comunitare specifice
prevăzute în capitolul I din anexa A la Directiva 89/662/CEE
și, în ceea ce privește agenții patogeni, la Directiva
90/425/CEE (1), în special articolul 10 alineatul (2) litera (a),
având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din
16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate
animală care reglementează producția, transformarea, distribuția
și introducerea produselor de origine animală destinate
consumului uman (2), în special teza introductivă de la
articolul 8, articolul 8 alineatul (1) primul paragraf și
articolul 8 alineatul (4),
întrucât:
(1)

(2)

Decizia 2007/777/CE a Comisiei din 29 noiembrie 2007
de stabilire a condițiilor de sănătate animală și publică,
precum și a modelelor de certificate pentru importul
anumitor produse din carne și stomacuri, vezici și
intestine tratate destinate consumului uman, provenind
din țări terțe și de abrogare a Deciziei 2005/432/CE (3)
stabilește regulile aplicabile la importul în Comunitate de
loturi de anumite produse din carne destinate
consumului uman. Partea 2 din anexa II la decizia
menționată anterior include listele cu țările terțe sau
părțile țărilor terțe din care vor fi autorizate importurile
acestor produse. Decizia respectivă stabilește, de
asemenea, modele de certificate și norme privind trata
mentele prevăzute pentru aceste produse.
Noua Caledonie a solicitat autorizarea importurilor în
Comunitate de produse din carne preparate din bovine
domestice și din anumite tipuri de vânat, precum și de
anumite părți din aceste animale.

(1) JO L 62, 15.3.1993, p. 49.
(2) JO L 18, 23.1.2003, p. 11.
(3) JO L 312, 30.11.2007, p. 49.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Partea 2 din anexa II la Decizia 2007/777/CE se înlocuiește cu
textul anexei la prezenta decizie.
Articolul 2
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 octombrie 2008.
Pentru Comisie
Androulla VASSILIOU
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CO

B

Canada

CA

C

Belarus

BY

B

Botswana

BW

B

Bahrain

BH

A (2)

Argentina AR-2 (1)

A

C

Argentina AR-1 (1)

AR

Australia

C

Argentina AR

Cod ISO

Ovine/
caprine
domestice

1. Porcine
domestice
2. Vânat
biongulat de
crescătorie
(porcine)

RO

AU

1. Bovine
domestice
2. Vânat
Țara de origine sau partea
biongulat de
țării de origine
crescătorie
(cu excepția
porcinelor)

(A se vedea partea 4 din prezenta anexă pentru interpretarea codurilor folosite în tabel)

Țări terțe sau părți ale țărilor terțe din care sunt autorizate importurile în UE de produse din carne și stomacuri,
vezici și intestine tratate
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ANEXĂ
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Madagascar
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Maroc

KR

Paraguay

Coreea de Sud
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A

A
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A
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XXX

A

A

A

A

A

A
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A
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A

A

A

A

A
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D
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D
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D
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B
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XXX
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Cod ISO

XXX
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2. Vânat
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biongulat de
țării de origine
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(cu excepția
porcinelor)
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C

C

C

Rusia

Singapore

Swaziland

Thailanda

Tunisia

Turcia

Ucraina

Statele Unite ale
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Uruguay

Africa de Sud (1)
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C

C

C

A

B
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B

B

B

B
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A

A

A
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D
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A
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A
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A
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B

B

B

B

C
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B

C

XXX

A

XXX

XXX

B

B

B

B

C

Porcine
sălbatice

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

Solipede
sălbatice

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Leporide
sălbatice
(iepuri de
casă și
iepuri de
câmp)

D

D

D

A

XXX

D

D

D

XXX

XXX

XXX

Vânat cu
pene
sălbatic

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
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XXX

XXX

XXX

A

Vânat mamifer
terestru sălbatic
(cu excepția
ungulatelor, a
solipedelor și a
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(1)
(2)
(*)
(**)

A se vedea partea 3 din prezenta anexă pentru cerințele minime de tratament aplicabile produselor din carne pasteurizată și fâșiilor de carne uscată.
Pentru produsele din carne și stomacuri, vezici și intestine tratate preparate din carne proaspătă provenită de la animale sacrificate după 1 martie 2002.
În conformitate cu Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole.
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei; cod provizoriu care nu afectează în niciun fel denumirea definitivă a țării, care va fi adoptată după încheierea negocierilor care au loc în prezent pe această temă în cadrul Organizației Națiunilor
Unite.
(***) Cu excepția Kosovolui, astfel cum se prevede în Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite din 10 iunie 1999.
XXX Niciun certificat nu a fost prevăzut, iar produsele din carne și stomacuri, vezici și intestine tratate care conțin carne din această specie nu sunt autorizate.”
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B

B
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(cu excepția
porcinelor)
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