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

REGULAMENTE
REGULAMENTUL (CE) NR. 572/2009 AL COMISIEI
din 1 iulie 2009
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 2 iulie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 1 iulie 2009.
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

MA
MK
TR
ZZ

46,5
23,3
47,0
38,9

0707 00 05

MK
TR
ZZ

27,4
99,3
63,4

0709 90 70

TR
ZZ

94,6
94,6

0805 50 10

AR
TR
ZA
ZZ

55,6
64,2
60,8
60,2

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

77,2
78,1
95,6
97,8
108,6
93,2
55,1
86,4
86,5

0809 10 00

TR
US
XS
ZZ

215,7
172,2
120,6
169,5

0809 20 95

SY
TR
ZZ

197,7
330,2
264,0

0809 30

TR
US
ZZ

90,5
175,8
133,2

0809 40 05

IL
US
ZZ

169,6
196,2
182,9

(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”.
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REGULAMENTUL (CE) NR. 573/2009 AL COMISIEI
din 29 iunie 2009
de deschidere a unei reexaminări pentru un nou exportator a Regulamentului (CE) nr. 1338/2006 al
Consiliului de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile de piei tăbăcite în grăsimi
(piei chamois) originare din Republica Populară Chineză, de abrogare a taxei cu privire la
importurile care provin de la un producător-exportator din această țară și de impunere a
obligativității de înregistrare a acestor importuri
perioadei de anchetă pe care s-au bazat măsurile anti
dumping, cuprinsă între 1 aprilie 2004 și 31 martie
2005 (denumită în continuare „perioada anchetei
inițiale”) și că nu este afiliat cu niciun producătorexportator al produsului care face obiectul măsurilor anti
dumping sus-menționate.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din
22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor
care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt
membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare
„regulament de bază”), în special articolul 11 alineatul (4),

(5)

după consultarea comitetului consultativ,

Solicitantul afirmă, de asemenea, că a început să exporte
produsul în cauză în Comunitate după perioada de
anchetă inițială.

întrucât:
E. PROCEDURA
A. CEREREA DE REEXAMINARE
(1)

Comisia a primit o cerere de reexaminare pentru un nou
exportator, în conformitate cu articolul 11 alineatul (4)
din regulamentul de bază. Cererea a fost depusă de
Henan Prosper Skins & Leather Enterprise Co., Ltd
(denumit în continuare „solicitant”), producătorexportator din Republica Populară Chineză (denumită
în continuare „țara în cauză”).

(6)

Producătorii comunitari cunoscuți ca fiind interesați au
fost informați cu privire la depunerea cererii și au avut
ocazia să formuleze observații.

(7)

În urma examinării elementelor de probă disponibile,
Comisia concluzionează că acestea sunt suficiente
pentru a justifica deschiderea unei reexaminări în ceea
ce privește un nou exportator, în conformitate cu
articolul 11 alineatul (4) din regulamentul de bază. La
primirea cererii menționate în continuare la considerentul
13, se va stabili dacă solicitantul funcționează sau nu în
condițiile unei economii de piață, astfel cum au fost
definite la articolul 2 alineatul (7) litera (c) din regula
mentul de bază, sau, ca alternativă, dacă acesta înde
plinește condițiile necesare pentru a beneficia de o taxă
individuală, calculată în conformitate cu articolul 9
alineatul (5) din regulamentul de bază. În acest caz, se
calculează marja de dumping individuală a solicitantului
și, în cazul în care se constată existența unui dumping, se
stabilește nivelul taxei la care ar trebui supuse importurile
în Comunitate ale produsului în cauză.

(8)

În cazul în care se constată că solicitantul întrunește
condițiile cerute pentru a beneficia de o taxă individuală,
este posibil să fie necesară modificarea nivelului taxei la
care sunt supuse în prezent importurile produsului în
cauză provenite de la toți ceilalți producătorii-exportatori,
și anume taxa menționată în prezent la articolul 1
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2006 ca
fiind aplicabilă „tuturor companiilor” din Republica
Populară Chineză.

B. PRODUSUL
(2)

Produsele care fac obiectul reexaminării sunt pieile
tăbăcite în grăsime (pieile chamois), inclusiv cele
obținute prin tăbăcire combinată, decupate sau nu,
inclusiv pieile de ovine sau de alte animale tăbăcite în
grăsime, originare din Republica Populară Chineză
(denumite în continuare „produsul în cauză”), încadrate
în prezent la codurile NC 4114 10 10 și 4114 10 90.
C. MĂSURILE EXISTENTE

(3)

Măsurile aflate în prezent în vigoare constau într-o taxă
antidumping definitivă, instituită prin Regulamentul (CE)
nr. 1338/2006 al Consiliului (2), în baza căruia impor
turile în Comunitate ale produsului în cauză originar din
Republica Populară Chineză, inclusiv produsul în cauză
fabricat de solicitant, sunt supuse unei taxe antidumping
definitive de 58,9 %.
D. MOTIVELE REEXAMINĂRII

(4)

Solicitantul susține că își desfășoară activitatea în condiții
de economie de piață, astfel cum sunt definite la
articolul 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de
bază sau, în mod alternativ, solicită tratament individual
în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din regula
mentul de bază. Solicitantul susține, în plus, că nu a
exportat produsul în cauză în Comunitate în cursul

(a) Chestionare
(9)

(1 )

JO L 56, 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 251, 14.9.2006, p. 1.

În vederea obținerii informațiilor pe care le consideră
necesare pentru anchetă, Comisia va trimite un
chestionar solicitantului.
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nefiabile chinezești necesare pentru stabilirea valorii
normale, dacă datele fiabile necesare nu sunt disponibile
în Republica Populară Chineză. Comisia intenționează să
folosească Statele Unite ale Americii și în acest scop.

(b) Colectarea informațiilor și desfășurarea audierilor
(10)

Toate părțile interesate sunt invitate să-și prezinte în scris
punctele de vedere și să aducă elemente de probă pentru
susținerea acestora.

(11)

De asemenea, Comisia poate audia părțile interesate, cu
condiția ca acestea să solicite acest lucru în scris și să
arate că există motive speciale pentru a fi audiate.

(12)

F. ABROGAREA TAXEI ÎN VIGOARE ȘI
TRAREA IMPORTURILOR
(16)

Este de subliniat faptul că majoritatea drepturilor proce
durale prevăzute în regulamentul de bază pot fi exercitate
numai dacă părțile s-au făcut cunoscute în termenul
stabilit prin prezentul regulament.

(c) Tratament rezervat societăților care funcționează în
condițiile economiei de piață/tratament individual
(13)

În cazul în care solicitantul aduce elemente de probă
suficiente care să demonstreze că funcționează în
condițiile unei economii de piață, respectiv că înde
plinește criteriile stabilite la articolul 2 alineatul (7)
litera (c) din regulamentul de bază, valoarea normală se
va stabili în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera
(b) din regulamentul de bază. În acest sens, trebuie
prezentate cereri argumentate corespunzător în
termenul specific precizat la articolul 4 alineatul (3) din
prezentul regulament. Comisia va trimite formulare de
cerere atât solicitantului, cât și autorităților Republicii
Populare Chineze. Acest formular de cerere poate fi, de
asemenea, folosit de către solicitant pentru a cere
tratament individual, în cazul în care îndeplinește
criteriile prevăzute la articolul 9 alineatul (5) din regula
mentul de bază.

2.7.2009

ÎNREGIS

În conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din regula
mentul de bază, taxa antidumping în vigoare privind
importurile produsului în cauză fabricat și vândut la
export în Comunitate de către solicitant ar trebui
abrogată. În același timp, astfel de importuri ar trebui
înregistrate în conformitate cu articolul 14 alineatul (5)
din regulamentul de bază, astfel încât să se garanteze că,
în cazul în care reexaminarea constată existența unui
dumping pentru solicitant, taxele antidumping pot fi
percepute retroactiv de la data de deschidere a
prezentei reexaminări. Valoarea unei eventuale taxe care
ar putea fi impusă în viitor solicitantului nu poate fi
estimată în acest stadiu al procedurii.
G. TERMENELE

(17)

În sensul unei bune administrări, ar trebui precizate
termenele în care:
— părțile interesate pot să se facă cunoscute Comisiei, să
își expună punctul de vedere în scris, să răspundă
chestionarelor menționate la considerentul 9 din
prezentul regulament sau să prezinte orice alte
informații de luat în considerare cu ocazia anchetei;
— părțile interesate pot să solicite în scris audierea lor de
către Comisie;

(d) Alegerea țării cu economie de piață
(14)

— părțile interesate pot să își prezinte observațiile
privind oportunitatea alegerii Statelor Unite ale
Americii care, în cazul în care solicitantului nu i se
acordă tratamentul de societate care funcționează în
condițiile unei economii de piață, sunt propuse ca
țară cu economie de piață în vederea stabilirii
valorii normale în ceea ce privește Republica
Populară Chineză;

În cazul în care solicitantului nu i se acordă statutul de
societate care funcționează în condițiile unei economii de
piață, însă întrunește condițiile necesare pentru a
beneficia de o taxă individuală stabilită în conformitate
cu articolul 9 alineatul (5) din regulamentul de bază, se
va utiliza ca țară de referință o țară adecvată cu economie
de piață în vederea stabilirii valorii normale pentru
Republica Populară Chineză, în conformitate cu
articolul 2 alineatul (7) litera (a) din regulamentul de
bază. Comisia intenționează să folosească din nou
Statele Unite ale Americii în acest scop, la fel ca și în
cazul anchetei care a dus la instituirea măsurilor privind
importurile de produs în cauză originar din Republica
Populară Chineză. Părțile interesate sunt invitate să
prezinte observații privind oportunitatea acestei alegeri
în termenul specific prevăzut la articolul 4 alineatul (2)
din prezentul regulament.

— solicitantul ar trebui să prezinte o cerere argumentată
corespunzător pentru acordarea tratamentului
rezervat societăților care funcționează conform prin
cipiilor economiei de piață și/sau tratamentului indi
vidual, în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din
regulamentul de bază.
H. LIPSA COOPERĂRII

(15)

De asemenea, în cazul în care solicitantului i se acordă
statutul de societate care funcționează în condițiile unei
economii de piață, Comisia poate, după caz, să recurgă la
concluziile privind valoarea normală stabilită într-o țară
cu economie de piață corespunzătoare, de exemplu,
pentru a înlocui orice elemente de costuri sau prețuri

(18)

În cazul în care o parte interesată nu permite accesul la
informațiile necesare, nu le furnizează în termenele
prevăzute sau obstrucționează în mod semnificativ
ancheta, se pot stabili concluzii pozitive sau negative
pe baza datelor disponibile în conformitate cu
articolul 18 din regulamentul de bază.

2.7.2009
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În cazul în care se constată că o parte interesată a
furnizat informații false sau înșelătoare, acestea nu sunt
luate în considerare și se pot utiliza datele disponibile, în
conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază. În
cazul în care o parte interesată nu cooperează sau
cooperează doar parțial și se utilizează datele disponibile,
este posibil ca situația care rezultă să fie mai puțin favo
rabilă acelei părți decât în cazul în care aceasta ar fi
cooperat.

Articolul 3
În conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din Regulamentul
(CE) nr. 384/96, autoritățile vamale trebuie să ia măsurile
necesare pentru înregistrarea importurilor menționate la
articolul 1 din prezentul regulament. Înregistrarea expiră după
nouă luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

I. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Articolul 4

Se menționează faptul că toate datele cu caracter
personal colectate pe parcursul prezentei anchete vor fi
tratate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din
18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de
către instituțiile și organele comunitare și privind libera
circulație a acestor date (1).

(1)
Pentru ca afirmațiile părților interesate să poată fi luate în
considerare în cursul anchetei, acestea trebuie să se facă
cunoscute Comisiei, să își expună în scris punctul de vedere și
să prezinte răspunsurile la chestionarele menționate la conside
rentul considerentul 9 din prezentul regulament, precum și
orice altă informație, în lipsa unor dispoziții contrare, în
termen de 40 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului
regulament.

J. CONSILIERUL-AUDIATOR
(21)

De asemenea, se menționează faptul că, în cazul în care
părțile interesate consideră că întâmpină dificultăți în
exercitarea dreptului lor la apărare, acestea pot solicita
intervenția consilierului-audiator din cadrul DG Comerț.
Acesta îndeplinește rolul de intermediar între părțile inte
resate și serviciile Comisiei, oferind, dacă este cazul,
servicii de mediere privind aspectele procedurale care
influențează protecția drepturilor dumneavoastră în
cadrul acestei proceduri, în special în privința aspectelor
referitoare la accesul la dosar, confidențialitatea,
prelungirea termenelor limită și modul de tratare a
punctelor de vedere prezentate în scris sau oral. Pentru
mai multe informații și detalii de contact, părțile inte
resate sunt rugate să consulte paginile de internet
dedicate consilierului-audiator din cadrul site-ului DG
Comerț (http://ec.europa.eu/trade),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

De asemenea, părțile interesate pot solicita în scris audierea de
către Comisie în același termen de 40 de zile.

(2)
Părțile participante la anchetă care doresc să prezinte
observații cu privire la alegerea Statelor Unite ale Americii ca
țară terță cu economie de piață adecvată în scopul stabilirii
valorii normale pentru Republica Populară Chineză trebuie să
prezinte aceste observații în termen de 10 zile de la intrarea în
vigoare a prezentului regulament.

(3)
O cerere argumentată corespunzător pentru acordarea
tratamentului rezervat societăților care funcționează în condițiile
economiei de piață și/sau a tratamentului individual trebuie să
parvină Comisiei în termen de 40 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentului regulament.

Articolul 1
Se deschide reexaminarea Regulamentului (CE) nr. 1338/2006,
în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul
(CE) nr. 384/96, în vederea determinării dacă și în ce măsură
importurile de piei tăbăcite în grăsime (pieile chamois), inclusiv
cele obținute prin tăbăcire combinată, decupate sau nu, inclusiv
pieile de ovine sau de alte animale tăbăcite în grăsime, obținute
prin tăbăcire combinată sau nu, înregistrate sub codurile NC
4114 10 10 și 4114 10 90, originare din Republica Populară
Chineză, produse și vândute la export în Comunitate de către
Henan Prosper Skins & Leather Enterprise Co., Ltd (cod
adițional TARIC A957), ar trebui supuse taxelor antidumping
instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1338/2006.
Articolul 2
Taxele antidumping instituite prin Regulamentul (CE) nr.
1338/2006 se abrogă în cazul importurilor menționate la
articolul 1 din prezentul regulament.
(1) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(4)
Toate observațiile și cererile părților interesate trebuie
prezentate în scris (nu în format electronic, cu excepția
cazului în care se prevede altfel) și trebuie să includă numele,
adresa, adresa de e-mail, numerele de telefon și de fax ale părții
interesate. Toate observațiile în scris, inclusiv informațiile cerute
prin prezentul regulament, răspunsurile la chestionare și cores
pondența părților interesate, furnizate cu titlu confidențial, vor
purta mențiunea „Acces limitat (2)” și, în conformitate cu
articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 384/96,
vor fi însoțite de o versiune neconfidențială, care va purta
mențiunea „Versiune destinată consultării de către părțile interesate”.
(2) Aceasta înseamnă că documentul este destinat exclusiv utilizării
interne. Este protejat în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul
(CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (JO
L 145, 31.5.2001, p. 43). Este un document confidențial, în confor
mitate cu articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 384/96 al
Consiliului (JO L 56, 6.3.1996, p. 1) și cu articolul 6 din Acordul
OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994
(Acordul antidumping).
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Orice informație în această privință și/sau orice cerere de audiere trebuie să fie expediată la următoarea
adresă:
Comisia Europeană
Direcția Generală Comerț
Direcția H
Birou: N105 4/92
1049 Bruxelles
BELGIA
Fax +32 22956505
Articolul 5
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, 29 iunie 2009.
Pentru Comisie
Catherine ASHTON

Membru al Comisiei
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REGULAMENTUL (CE) NR. 574/2009 AL COMISIEI
din 30 iunie 2009
de modificare pentru a 108-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a
unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Usama
bin Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii
mațiile cu privire la asocierea acesteia cu Al-Qaida.
Comitetul pentru sancțiuni a înaintat expunerea de
motive privind această decizie de înscriere pe listă.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului
din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice
împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu
Usama bin Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului
de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către
Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a
înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce îi
privește pe talibanii din Afganistan (1) și, în special, articolul 7
alineatul (1) prima liniuță,
întrucât:
(1)

(2)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră
persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică
înghețarea fondurilor și a resurselor economice, în
conformitate cu regulamentul menționat anterior.
La data de 18 iunie 2009, Comitetul pentru sancțiuni al
Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite
a decis să modifice lista persoanelor fizice și juridice,
grupurilor și entităților cărora ar trebui să li se aplice
înghețarea fondurilor și a resurselor economice, prin
adăugarea unei persoane fizice pe listă, date fiind infor

(3)

Anexa I ar trebui modificată în consecință.

(4)

Pentru a se garanta eficacitatea măsurilor prevăzute în
prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare
imediat.

(5)

Comisia va comunica persoanei fizice în cauză motivele
care se află la baza prezentului regulament, îi va oferi
posibilitatea să comenteze aceste motive și să revizuiască
prezentul regulament, în funcție de observațiile și even
tualele informații suplimentare disponibile,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în
conformitate cu anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării sale 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, 30 iunie 2009.
Pentru Comisie
Eneko LANDÁBURU

Director general pentru relații externe

(1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9.
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ANEXĂ
Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:
La titlul „Persoane fizice” se adaugă următoarea mențiune:
„Atilla Selek (alias Muaz). Adresa: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Germany. Data nașterii: 28.2.1985. Locul
nașterii: Ulm, Germany. Naționalitate: germană. Pașaport nr: 7020142921 (pașaport german eliberat în Ulm,
Germania, valabil până la 3.12.2011). Număr național de identificare: 702092811 [carte de identitate națională
germană (Bundespersonalausweis), eliberată în Ulm, Germania, valabilă până la 6.4.2010). Alte informații: În
închisoare în Germania din 20.11.2008 (până în mai 2009). Data desemnării menționată la articolul 2a
alineatul (4) litera (b): 18.6.2009.”
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REGULAMENTUL (CE) NR. 575/2009 AL COMISIEI
din 1 iulie 2009
de stabilire a unui procentaj unic de acceptare pentru eliberarea de licențe de export, de respingere
a cererilor de licențe de export și de suspendare a depunerii de cereri de licențe de export pentru
zahăr peste cotă
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. 951/2006 al Comisiei
din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regu
lamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește
schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special
articolul 7e coroborat cu articolul 9 alineatul (1),
întrucât:
(1)

(2)

(3)

În conformitate cu articolul 61 primul paragraf litera (d)
din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, zahărul produs în
cursul anului de comercializare în surplus față de cota
menționată la articolul 56 din același regulament poate fi
exportat numai în limitele cantitative fixate de Comisie.

mentul (CE) nr. 924/2008. Prin urmare, este necesar să
se stabilească un procent de acceptare pentru cantitățile
solicitate la 22, 23, 24, 25 și 26 iunie 2009. În
consecință, este necesar să se respingă toate cererile de
licențe de export pentru zahăr depuse după 29 iunie
2009 și să se suspende depunerea de cereri de licențe
de export,
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
(1)
Licențele de export pentru zahăr peste cotă pentru care sau depus cereri în perioada 22 iunie 2009-26 iunie 2009 se
eliberează pentru cantitățile care au făcut obiectul cererilor, la
care se aplică un procentaj unic de acceptare de 76,30317 %.
(2)
Cererile de licențe de export pentru zahăr peste cotă care
au fost depuse la 29 iunie, 30 iunie, 1 iulie, 2 iulie și 3 iulie
2009 se resping.

Regulamentul (CE) nr. 924/2008 al Comisiei din
19 septembrie 2008 de fixare a limitelor cantitative
pentru exporturile de izoglucoză peste cotă până la
sfârșitul anului de comercializare 2008/2009 (3) stabilește
limitele menționate anterior.

(3)
În perioada 6 iulie 2009-30 septembrie 2009 se
suspendă depunerea de cereri de licențe de export pentru
zahăr peste cotă.

Cantitățile de zahăr care fac obiectul cererilor de licențe
de export depășesc limita cantitativă fixată prin Regula

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

Articolul 2

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

Adoptat la Bruxelles, 1 iulie 2009.
Pentru Comisie
Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178, 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 252, 20.9.2008, p. 7.
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REGULAMENTUL (CE) NR. 576/2009 AL COMISIEI
din 1 iulie 2009
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 570/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul
cerealelor începând cu 1 iulie 2009
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

(2)

Având în vedere că media calculată a taxelor de import
prezintă o diferență de 5 EUR/t față de taxa stabilită,
trebuie să se efectueze ajustarea corespunzătoare a
taxelor de import stabilite de Regulamentul (CE) nr.
570/2009.

(3)

Este necesară modificarea, în consecință, a Regula
mentului (CE) nr. 570/2009,

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),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei din
28 iunie 1996 privind normele de aplicare a Regulamentului
(CEE) nr. 1766/92 al Consiliului în ceea ce privește taxele la
import în sectorul cerealelor (2), în special articolul 2 alineatul
(1),

Articolul 1
Anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 570/2009 se înlocuiesc
cu textul din anexa la prezentul regulament.
Articolul 2

întrucât:
(1)

Taxele de import în sectorul cerealelor aplicabile
începând cu 1 iulie 2009 au fost stabilite de Regula
mentul (CE) nr. 570/2009 al Comisiei (3).

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 2 iulie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 1 iulie 2009.
Pentru Comisie
Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 161, 29.6.1996, p. 125.
(3) JO L 171, 1.7.2009, p. 3.
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ANEXA I
Taxe la import pentru produsele menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
aplicabile de la 2 iulie 2009
Cod NC

Descrierea mărfurilor

Taxa la import (1)
(în EUR/t)

1001 10 00

G R Â U dur de calitate superioară

0,00

de calitate medie

0,00

de calitate inferioară

0,00

G R Â U comun, pentru sămânță

0,00

G R Â U comun de calitate superioară, altul decât pentru
sămânță

0,00

1002 00 00

SECARĂ

51,26

1005 10 90

P O R U M B pentru sămânță, altul decât hibrid

1001 90 91
ex 1001 90 99

1005 90 00
1007 00 90

P O R U M B, altul decât pentru sămânță

(2 )

S O R G cu boabe, altul decât hibrid, destinat însămânțării

30,13
30,13
56,25

(1) Pentru mărfurile care intră în Comunitate prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul de Suez, importatorul poate beneficia, în aplicarea
articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei, de o reducere a taxelor, în valoare de:
— 3 EUR/t, dacă portul de descărcare se află la Marea Mediterană,
— 2 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit
sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice.
(2) Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR/t atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 2 alineatul
(5) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei.
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ANEXA II
Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I
30.6.2009
1. Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:
(EUR/t)
Grâu comun (1)

Porumb

Grâu dur de
calitate supe
rioară

Grâu dur de
calitate
medie (2)

Grâu dur de
calitate infe
rioară (3)

Orz

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

—

196,08

98,74

—

—

—

—

Prețul FOB USA

—

—

207,47

197,47

177,47

88,62

Primă pentru Golf

—

13,16

—

—

—

—

8,67

—

—

—

—

—

Bursa
Cotația

Primă pentru Marile Lacuri

(1) Primă pozitivă încorporată de 14 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].
(2) Primă negativă de 10 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].
(3) Primă negativă de 30 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

2. Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:
Taxă de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

19,99 EUR/t

Taxă de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

17,16 EUR/t
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REGULAMENTUL (CE) NR. 577/2009 AL COMISIEI
din 1 iulie 2009
de fixare a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licențe de import solicitate între 22 și
26 iunie 2009 pentru produse din sectorul zahărului în cadrul contingentelor tarifare și al
acordurilor preferențiale
trestie-de-zahăr pentru aprovizionarea rafinăriilor în anii
de
comercializare
2006/2007,
2007/2008
și
2008/2009 (3), au ca obiect o cantitate totală egală cu
sau mai mare decât cantitatea disponibilă pentru
numerele de ordine 09.4331 și 09.4337 (2008-2009)
și 09.4341 (iulie-septembrie 2009).

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. 950/2006 al Comisiei
din 28 iunie 2006 de stabilire, pentru anii de comercializare
2006/2007, 2007/2008 și 2008/2009, a normelor de aplicare
pentru importul și rafinarea produselor din sectorul zahărului în
cadrul anumitor contingente tarifare și acorduri preferențiale (2),
în special articolul 5 alineatul (3),
întrucât:
(1)

Cererile de licențe de import prezentate autorităților
competente în perioada 22 și 26 iunie 2009, în confor
mitate cu Regulamentul (CE) nr. 950/2006 și/sau Regu
lamentul (CE) nr. 508/2007 al Consiliului din 7 mai
2007 de deschidere a contingentelor tarifare pentru
importurile în Bulgaria și România de zahăr brut din

(2)

În aceste condiții, Comisia trebuie să fixeze un coeficient
de atribuire pentru a elibera licențe proporțional cu
cantitatea disponibilă și/sau să informeze statele
membre că limita stabilită a fost atinsă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Pentru cererile de licențe de import depuse în perioada 22 și
26 iunie 2009 în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 950/2006 și/sau cu articolul 3 din Regu
lamentul (CE) nr. 508/2007, licențele se eliberează în limitele
cantitative fixate în anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

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

Adoptat la Bruxelles, 1 iulie 2009.
Pentru Comisie
Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178, 1.7.2006, p. 1.

(3) JO L 122, 11.5.2007, p. 1.
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ANEXĂ
Zahăr preferențial ACP-INDIA
Capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 950/2006
anul de comercializare 2008/2009

Număr de ordine

Țară

Procentaj care urmează să fie livrat din
cantitățile solicitate pentru săptămâna
22.6.2009-26.6.2009

09.4331

Barbados

100

09.4332

Belize

100

09.4333

Côte d’Ivoire

100

09.4334

Republica Congo

100

09.4335

Fiji

100

09.4336

Guyana

100

09.4337

India

100

09.4338

Jamaica

100

09.4339

Kenya

100

09.4340

Madagascar

100

09.4341

Malawi

100

09.4342

Mauritius

100

09.4343

Mozambic

100

09.4344

Saint Kitts și Nevis

—

09.4345

Suriname

—

09.4346

Swaziland

100

09.4347

Tanzania

09.4348

Trinidad-Tobago

09.4349

Uganda

—

09.4350

Zambia

100

09.4351

Zimbabwe

100

0
100

Limită

Atinsă

Atinsă

Atinsă
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Zahăr preferențial ACP-INDIA
Capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 950/2006
anul de comercializare iulie-septembrie 2009

Număr de ordine

Procentaj care urmează să fie livrat din
cantitățile solicitate pentru săptămâna
22.6.2009-26.6.2009

Țară

09.4331

Barbados

100

09.4332

Belize

100

09.4333

Côte d’Ivoire

100

09.4334

Republica Congo

100

09.4335

Fiji

100

09.4336

Guyana

100

09.4337

India

09.4338

Jamaica

100

09.4339

Kenya

100

09.4340

Madagascar

100

09.4341

Malawi

09.4342

Mauritius

100

09.4343

Mozambic

100

09.4344

Saint Kitts și Nevis

—

09.4345

Suriname

—

09.4346

Swaziland

100

09.4347

Tanzania

100

09.4348

Trinidad-Tobago

100

09.4349

Uganda

—

09.4350

Zambia

100

09.4351

Zimbabwe

0

75,1969

0

Limită

Atinsă

Atinsă

Atinsă

Zahăr complementar
Capitolul V din Regulamentul (CE) nr. 950/2006
anul de comercializare 2008/2009

Număr de ordine

Țară

Procentaj care urmează să fie livrat din
cantitățile solicitate pentru săptămâna
22.6.2009-26.6.2009

09.4315

India

—

09.4316

Țări semnatare ale Protocolului ACP

—

Limită
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Zahăr concesii CXL
Capitolul VI din Regulamentul (CE) nr. 950/2006
anul de comercializare 2008/2009

Număr de ordine

Procentaj care urmează să fie livrat din
cantitățile solicitate pentru săptămâna
22.6.2009-26.6.2009

Țară

Limită

09.4317

Australia

0

Atinsă

09.4318

Brazilia

0

Atinsă

09.4319

Cuba

0

Atinsă

09.4320

Alte țări terțe

0

Atinsă

Zahăr Balcani
Capitolul VII din Regulamentul (CE) nr. 950/2006
anul de comercializare 2008/2009

Număr de ordine

Țară

Procentaj care urmează să fie livrat din
cantitățile solicitate pentru săptămâna
22.6.2009-26.6.2009

09.4324

Albania

09.4325

Bosnia și Herțegovina

09.4326

Serbia și Kosovo (*)

100

09.4327

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

100

09.4328

Croația

100

Limită

100
0

Atinsă

(*) Astfel cum este definit în Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite din 10 iunie 1999.

Zahăr import excepțional și industrial
Capitolul VIII din Regulamentul (CE) nr. 950/2006
anul de comercializare 2008/2009

Număr de ordine

Tip

09.4380

Excepțional

09.4390

Industrial

Procentaj care urmează să fie livrat din
cantitățile solicitate pentru săptămâna
22.6.2009-26.6.2009

—
100

Limită
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Zahăr APE suplimentar
Capitolul VIIIa din Regulamentul (CE) nr. 950/2006
anul de comercializare 2008/2009

Număr de ordine

Procentaj care urmează să fie livrat din
cantitățile solicitate pentru săptămâna
22.6.2009-26.6.2009

Țară

Limită

09.4431

Comore, Madagascar, Mauritius, Seychelles,
Zambia, Zimbabwe

100

09.4432

Burundi,
Uganda

100

09.4433

Swaziland

100

09.4434

Mozambic

0

Atinsă

09.4435

Antigua și Barbuda, Bahamas, Barbados,
Belize, Dominica, Republica Dominicană,
Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint
Kitts și Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent
și Grenadine, Suriname, Trinidad-Tobago

0

Atinsă

09.4436

Republica Dominicană

0

Atinsă

09.4437

Fiji, Papua-Noua Guinee

Kenya,

Rwanda,

Tanzania,

100

Importuri de zahăr în cadrul contingentelor tarifare tranzitorii deschise pentru Bulgaria și România
Articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 508/2007
anul de comercializare 2008/2009

Număr de ordine

Tip

Procentaj care urmează să fie livrat din
cantitățile solicitate pentru săptămâna
22.6.2009-26.6.2009

Limită

09.4365

Bulgaria

0

Atinsă

09.4366

România

0

Atinsă
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DIRECTIVE
DIRECTIVA 2009/71/EURATOM A CONSILIULUI
din 25 iunie 2009
de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

(5)

Astfel cum este consacrat prin jurisprudența Curții de
Justiție, dispozițiile capitolului 3 din tratat, referitoare la
sănătate și securitate, formează un întreg coerent care
conferă Comisiei atribuții cu un domeniu de aplicare
considerabil în vederea protejării populației și a
mediului împotriva riscurilor de contaminare nucleară.

(6)

Astfel cum este consacrat prin jurisprudența Curții de
Justiție, sarcinile care revin Comunității în temeiul arti
colului 2 litera (b) din tratat de a stabili standarde de
securitate uniforme în vederea protecției sănătății popu
lației și a lucrătorilor nu ar trebui să fie interpretat că,
după stabilirea unor astfel de standarde, un stat membru
nu poate dispune măsuri de protecție mai stricte.

(7)

Decizia 87/600/Euratom a Consiliului din 14 decembrie
1987 privind procedura comunitară de schimb rapid de
informații în caz de urgență radiologică (6) a instituit
cadrul de notificare și furnizare de informații pe care să
îl utilizeze statele membre pentru protejarea populației în
caz de urgență radiologică. Directiva 89/618/Euratom a
Consiliului din 27 noiembrie 1989 privind informarea
populației asupra măsurilor de protecție a sănătății care
trebuie aplicate și asupra procedurilor care se impun în
caz de urgență radiologică (7) a impus statelor membre
obligația de a informa populația în caz de urgență radio
logică.

(8)

Răspunderea la nivel național a statelor membre cu
privire la securitatea nucleară a instalațiilor nucleare
reprezintă principiul fundamental pe baza căruia, la
nivel internațional, au fost elaborate reglementări
privind securitatea nucleară, astfel cum se regăsesc în
Convenția privind securitatea nucleară. Prin prezenta
directivă ar trebui să fie consolidate principiul răspunderii
la nivel național și principiul răspunderii pentru secu
ritatea nucleară a unei instalații nucleare, care revine în
primul rând deținătorului autorizației, sub supravegherea
autorității naționale de reglementare, precum și rolul și
independența autorităților naționale de reglementare.

(9)

Fiecare stat membru poate să decidă asupra propriului
program energetic în conformitate cu politicile
naționale relevante.

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a
Energiei Atomice, în special articolele 31 și 32,

având în vedere propunerea Comisiei, elaborată în urma
consultării unui grup de experți numiți dintre cercetătorii din
statele membre de către Comitetul științific și tehnic și după
consultarea Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

întrucât:

(1)

Articolul 2 litera (b) din tratat prevede stabilirea unor
standarde de securitate uniforme pentru protecția
sănătății lucrătorilor și a populației.

(2)

Articolul 30 din tratat prevede stabilirea în cadrul Comu
nității a unor standarde fundamentale pentru protecția
sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor
prezentate de radiațiile ionizante.

(3)

Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996
de stabilire a normelor de securitate de bază privind
protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva
pericolelor cauzate de radiațiile ionizante (3) stabilește
standarde de securitate fundamentale. Dispozițiile
directivei respective au fost completate printr-o legislație
mai detaliată.

(4)

Astfel cum este consacrat prin jurisprudența (4) Curții de
Justiție a Comunităților Europene (denumită în
continuare „Curtea de Justiție”), Comunitatea deține
competențe partajate cu statele membre în domeniile
reglementate de Convenția privind securitatea nuclea
ră (5).

(1) Avizul din 10 iunie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(2) Avizul Parlamentului European din 22 aprilie 2009 (nepublicat încă
în Jurnalul Oficial).
(3) JO L 159, 29.6.1996, p. 1.
(4) C-187/87 (Rec. 1988, p. 5013), C-376/90 (Rec. 1992, p. I-6153) și
C-29/99 (Rec. 2002, p. I-11221).
(5) JO L 318, 11.12.1999, p. 21.

(6) JO L 371, 30.12.1987, p. 76.
(7) JO L 357, 7.12.1989, p. 31.
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(10)

Atunci când se elaborează cadrul național adecvat în
temeiul prezentei directive, se va ține seama de circum
stanțele naționale.

(11)

Statele membre au pus deja în aplicare măsuri care le
permit atingerea unui nivel ridicat de securitate a insta
lațiilor nucleare pe teritoriul Comunității.

(12)

Cu toate că prezenta directivă reglementează în principal
securitatea nucleară a instalațiilor nucleare, este, de
asemenea, important să se asigure gestionarea în
condiții de securitate a combustibilului nuclear uzat și a
deșeurilor radioactive, inclusiv a instalațiilor de depozitare
intermediară și de depozitare definitivă.

(13)

Statele membre ar trebui să evalueze, atunci când este
cazul, principiile fundamentale de securitate relevante
stabilite de Agenția Internațională pentru Energie Atomi
că (1), care ar trebui să constituie un cadru de practici pe
care statele membre ar trebui să le ia în considerare
atunci când pun în aplicare prezenta directivă.

(14)

Este util să se dezvolte baza existentă acolo unde autori
tățile naționale de reglementare în domeniul securității
nucleare din statele membre pe ale căror teritorii există
centrale nucleare colaborează în cadrul Asociației Auto
rităților de Reglementare din Europa Occidentală
(WENRA) și au definit o serie de nivele de referință
pentru reactoarele nucleare de putere.

(15)

În urma invitației Consiliului de a institui un grup la nivel
înalt la nivelul UE, înscrisă în Concluziile sale din 8 mai
2007 privind securitatea nucleară și gestionarea în
siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor
radioactive, a fost înființat, pentru a contribui la atingerea
obiectivelor comunitare în domeniul securității nucleare,
Grupul european al autorităților de reglementare în
domeniul securității nucleară (ENSREG) prin Decizia
2007/530/Euratom a Comisiei din 17 iulie 2007
privind stabilirea Grupului european la nivel înalt
pentru siguranța nucleară și gestionarea deșeurilor (2).

(16)

Este utilă instituirea unui format unic pentru rapoartele
adresate de către statele membre Comisiei privind
punerea în aplicare a prezentei directive. Având în
vedere experiența vastă a membrilor, ENSREG ar putea
avea o contribuție valoroasă în această privință, facilitând
astfel consultarea și cooperarea autorităților naționale de
reglementare.

(17)

La 15 octombrie 2008, ENSREG a adoptat, în cadrul
celei de-a cincea reuniuni, zece principii care trebuie să
fie aplicate atunci când se redactează un proiect de
directivă privind securitatea nucleară, după cum
consemnează
procesul-verbal
al
acesteia
din
20 noiembrie 2008.

(18)

Evoluțiile din domeniul tehnologiei nucleare, concluziile
desprinse din experiența de operare și din cercetările
privind securitatea nucleară, precum și din evoluția

(1) Elementele fundamentale de securitate ale AIEA: Principii funda
mentale de securitate, IAEA Safety Standard Series No SF-1 (2006).
(2) JO L 195, 27.7.2007, p. 44.
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cadrelor de reglementare ar putea avea potențialul de a
îmbunătăți în continuare securitatea nucleară. În
respectarea angajamentului de a menține și îmbunătăți
securitatea nucleară, statele membre ar trebui să ia în
considerare acești factori atunci când își extind
programele nucleare sau când decid să utilizeze energia
nucleară pentru prima dată.

(19)

Instituirea unei puternice culturi de securitate în cadrul
unei instalații nucleare reprezintă unul dintre principiile
fundamentale de management al securității nucleare,
necesare pentru operarea în condiții de siguranță.

(20)

Menținerea și dezvoltarea ulterioară a aptitudinilor și a
expertizei în materie de securitate nucleară ar trebui să se
bazeze, inter alia, pe un proces de învățare din experiența
de operare și de aplicare a evoluțiilor metodologice și
științifice, după caz.

(21)

În trecut, au fost efectuate autoevaluări în statele
membre, în strânsă legătură cu evaluările inter pares
conduse la nivel internațional sub auspiciile AIEA, sub
forma echipelor de evaluare internațională a sistemelor de
reglementare sau a misiunilor Serviciului integrat de
evaluare a sistemelor de reglementare. Autoevaluările au
fost efectuate și misiunile au fost invitate de către statele
membre pe bază de voluntariat în spiritul deschiderii și
transparenței. Autoevaluările și evaluările inter pares
conexe ale infrastructurii legislative, de reglementare și
organizaționale ar trebui să fie destinate consolidării și
extinderii cadrului național al statelor membre, cu recu
noașterea competențelor acestora în asigurarea securității
nucleare a instalațiilor nucleare aflate pe teritoriul
acestora. Autoevaluările urmate de evaluările inter pares
internaționale nu reprezintă nici inspecții, nici audituri,
ci un mecanism de învățare reciprocă prin care sunt
acceptate diferite abordări ale organizării și practicilor
unei autorități de reglementare competente, analizând
în același timp chestiunile tehnice, normative și de
politică ale unui stat membru care contribuie la
asigurarea unui regim puternic de securitate nucleară.
Evaluările internaționale inter pares ar trebui considerate
drept o oportunitate de a face schimb de experiență
profesională și de a împărtăși concluzii și bune practici
într-un spirit deschis de cooperare prin consultanță din
partea omologilor, și nu un control sau o judecată. Recu
noscând necesitatea flexibilității și a adecvării cu privire la
diferitele sisteme existente în statele membre, un stat
membru ar trebui să poată decide segmentele sistemului
său care fac obiectul evaluării inter pares invitate, în
scopul îmbunătățirii continue a securității nucleare.

(22)

În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstitu
țional pentru o mai bună legiferare (3), statele membre
sunt încurajate să elaboreze, în interes propriu și în
interesul Comunității, propriile lor tabele care vor
ilustra, pe cât posibil, corespondența dintre prezenta
directivă și măsurile de transpunere și să le facă publice,

(3) JO C 321, 31.12.2003, p. 1.
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ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:
CAPITOLUL 1
OBIECTIVE, DEFINIȚII ȘI DOMENIU DE APLICARE

2.7.2009

membru în materie de reglementare a siguranței nucleare a
instalațiilor nucleare, astfel cum se menționează la
articolul 5;

Prezenta directivă urmărește:

4. „autorizație” înseamnă orice document legal eliberat sub
jurisdicția unui stat membru care conferă responsabilitatea
pentru alegerea amplasamentului, proiectarea, construcția,
punerea în funcțiune, exploatarea sau dezafectarea unei
instalații nucleare;

(a) stabilirea unui cadru comunitar pentru menținerea și îmbu
nătățirea continuă a securității nucleare și a reglementării
acesteia;

5. „deținător de autorizație” înseamnă orice persoană fizică sau
juridică căreia îi revine răspunderea generală pentru o
instalație nucleară, astfel cum este specificată în autorizație.

Articolul 1
Obiective

(b) să garanteze instituirea de către statele membre a unor
măsuri naționale adecvate pentru un nivel ridicat de secu
ritate nucleară pentru protecția lucrătorilor și a populației
împotriva pericolelor asociate radiațiilor ionizante provenite
de la instalațiile nucleare.
Articolul 2

CAPITOLUL 2
OBLIGAȚII

Articolul 4
Cadrul legislativ, de reglementare și organizațional

(1)
Prezenta directivă se aplică oricărei instalații nucleare
civile care funcționează în baza unei autorizații, astfel cum
este definită la articolul 3 alineatul (4) în toate etapele
prevăzute în autorizația respectivă.

(1)
Statele membre instituie și mențin un cadru național legi
slativ, de reglementare și organizațional (denumit în continuare
„cadrul național”) pentru securitatea instalațiilor nucleare prin
care se repartizează responsabilitățile și se asigură coordonarea
între autoritățile de stat relevante. Cadrul național stabilește
responsabilitățile pentru:

(2)
Prezenta directivă nu împiedică statele membre să adopte
măsuri de securitate nucleară mai stricte în domeniile regle
mentate de prezenta directivă, în conformitate cu legislația
comunitară.

(a) adoptarea cerințelor naționale în materie de securitate
nucleară. Stabilirea modalității în care acestea sunt
adoptate și prin ce instrument sunt aplicate intră în
competența statelor membre;

(3)
Prezenta directivă completează standardele fundamentale
menționate la articolul 30 din tratat cu privire la securitatea
nucleară a instalațiilor nucleare și nu aduce atingere Directivei
96/29/Euratom.

(b) instituirea unui sistem de autorizare și interdicția cu privire
la exploatarea instalațiilor nucleare fără autorizație;

Domeniul de aplicare

(c) instituirea unui sistem de supraveghere a securității nucleare;

Articolul 3
Definiții
În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:
1. „instalație nucleară” înseamnă:
(a) o uzină de îmbogățire, o uzină de fabricare a combusti
bilului nuclear, o centrală nuclearo-electrică, o uzină de
reprocesare, un reactor de cercetare, o instalație de depo
zitare a combustibilului uzat; și
(b) instalații de depozitare a combustibilului uzat aflate pe
același amplasament și direct legate de instalațiile
nucleare enumerate la litera (a);
2. „securitate nucleară” înseamnă realizarea condițiilor cores
punzătoare, a măsurilor menite să prevină accidentele sau
să diminueze consecințele accidentelor, având drept rezultat
protecția lucrătorilor și a populației contra pericolelor care
sunt asociate radiațiilor ionizante provenite de la instalațiile
nucleare;
3. „autoritate de reglementare competentă” înseamnă o auto
ritate sau un sistem de autorități desemnat de un stat

(d) măsurile de punere în aplicare, inclusiv suspendarea func
ționării și modificarea sau retragerea autorizației.
(2)
Statele membre se asigură că acest cadru național este
menținut și îmbunătățit, atunci când este cazul, ținând seama
de experiența de operare, de concluziile desprinse din analizele
de securitate pentru instalațiile nucleare aflate în funcțiune,
evoluțiile tehnologiei și rezultatele cercetării în domeniul secu
rității nucleare, atunci când acestea sunt disponibile și relevante.
Articolul 5
Autoritatea de reglementare competentă
(1)
Statele membre instituie și mențin o autoritate de regle
mentare competentă în domeniul securității instalațiilor
nucleare.
(2)
Statele membre garantează că autoritatea de reglementare
competentă este separată funcțional de orice alt organism sau
organizație care se ocupă de promovarea sau utilizarea energiei
nucleare, inclusiv producerea energiei electrice, pentru a garanta
independența efectivă în procesul de luarea deciziilor de regle
mentare.
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(3)
Statele membre se asigură că autorității de reglementare
competente i se acordă atribuțiile juridice, resursele umane și
financiare necesare pentru a-și îndeplini obligațiile cu privire la
cadrul național descris la articolul 4 alineatul (1) acordând prio
ritatea cuvenită securității nucleare. Aceasta include atribuții și
resurse pentru:
(a) a impune deținătorului de autorizație să respecte cerințele
naționale în materie de securitate nucleară și condițiile din
autorizația relevantă;
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Articolul 7
Expertiza și aptitudinile în materie de securitate nucleară
Statele membre se asigură că acest cadru național instituit
impune stabilirea unor măsuri în domeniul educației și
formării de către toate părțile pentru personalul acestora care
deține responsabilități în materie de securitate nucleară a insta
lațiilor nucleare pentru a menține și dezvolta expertiza și apti
tudinile acestuia în materie de securitate nucleară.
Articolul 8
Informații pentru public

(b) a solicita demonstrarea îndeplinirii acestor cerințe, inclusiv a
cerințelor menționate la articolul 6 alineatele (2)-(5);
(c) a verifica modul de îndeplinire a cerințelor prin evaluări și
inspecții privind reglementarea; și
(d) adoptarea unor măsuri de aplicare cu caracter normativ,
inclusiv suspendarea funcționării instalației nucleare în
conformitate cu condițiile definite în cadrul național
menționat la articolul 4 alineatul (1).

Statele membre se asigură că informațiile cu privire la reglemen
tările în materie de securitate nucleară sunt puse la dispoziția
lucrătorilor și a populației. Obligația include asigurarea faptului
că autoritatea de reglementare competentă informează publicul
cu privire la domeniile sale de competență. Informațiile sunt
puse la dispoziția publicului în conformitate cu legislația
națională și cu obligațiile internaționale, cu condiția ca acestea
să nu pună în pericol alte interese, inter alia, protecția fizică,
recunoscute prin legislația națională sau prin obligațiile interna
ționale.
Articolul 9
Raportare

Articolul 6
Deținătorii de autorizație
(1)
Statele membre se asigură că răspunderea pentru secu
ritatea instalațiilor nucleare revine în principal deținătorului de
autorizație. Această răspundere nu poate fi delegată.
(2)
Statele membre se asigură că acest cadru național instituit
obligă deținătorii de autorizații, sub supravegherea autorității de
reglementare competente, să evalueze, să verifice cu regularitate
și să îmbunătățească continuu, în limite rezonabile posibile,
securitatea nucleară a instalațiilor lor nucleare în mod sistematic
și verificabil.
(3)
Evaluările menționate la alineatul (2) includ verificarea
faptului că sunt instituite măsuri pentru prevenirea accidentelor
și diminuarea consecințelor accidentelor, inclusiv verificarea
barierelor fizice și a procedurilor administrative de protecție
stabilite de deținătorul autorizației, pentru a asigura ca lucrătorii
sau populația nu sunt afectați semnificativ de radiațiile ioni
zante.

(1)
Statele membre prezintă Comisiei un raport cu privire la
punerea în aplicare a prezentei directive pentru prima dată până
la 22 iulie 2014 și, ulterior, la fiecare trei ani, ținând seama de
ciclurile de revizuire și raportare în baza Convenției privind
securitatea nucleară.
(2)
Pe baza rapoartelor statelor membre, Comisia prezintă
Consiliului și Parlamentului European un raport privind
progresele înregistrate în punerea în aplicare a prezentei
directive.
(3)
Statele membre organizează cel puțin o dată la zece ani
autoevaluări periodice ale cadrului național și ale autorităților de
reglementare competente și invită la o evaluare internațională
inter pares a segmentelor relevante din cadrul sistemului lor
național de reglementare și/sau a autorităților în scopul de a
îmbunătăți continuu securitatea nucleară. Rezultatele oricărei
evaluări inter pares sunt raportate statelor membre și Comisiei
atunci când sunt disponibile.
CAPITOLUL 3
DISPOZIȚII FINALE

(4)
Statele membre se asigură că acest cadru național instituit
obligă deținătorii de autorizație să instituie și să pună în aplicare
sisteme de management care acordă prioritatea cuvenită secu
rității nucleare și care sunt verificate în mod periodic de auto
ritatea de reglementare competentă.
(5)
Statele membre se asigură că acest cadru național instituit
obligă deținătorii de autorizație să asigure și să mențină resurse
umane și financiare adecvate pentru a-și îndeplini obligațiile cu
privire la securitatea nucleară a instalațiilor nucleare, prevăzute
la alineatele (1)-(4).

Articolul 10
Transpunere
(1)
Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și
actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei
directive până la 22 iulie 2011. Statele membre informează de
îndată Comisia cu privire la aceasta.
Atunci când statele membre adoptă respectivele acte, acestea
conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o
asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre
stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
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(2)
Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le
adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă, precum și ale oricăror modificări ulterioare ale
dispozițiilor în cauză.
Articolul 11
Intrare în vigoare
Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.
Articolul 12
Destinatari
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 25 iunie 2009.
Pentru Consiliu
Președintele
L. MIKO

2.7.2009

2.7.2009
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DIRECTIVA 2009/77/CE A COMISIEI
din 1 iulie 2009
de modificare a Directivei 91/414/CEE în vederea includerii clorsulfuron, ciromazin, dimetaclor,
etofenprox, lufenuron, penconazol, trialat și triflusulfuron ca substanțe active
(Text cu relevanță pentru SEE)

respectiv la 19 iunie 2007. Pentru etofenprox, statul
membru raportor a fost Italia și toate informațiile
relevante au fost prezentate la 15 iulie 2005. Pentru
lufenuron, statul membru raportor a fost Portugalia și
toate informațiile relevante au fost prezentate la
20 septembrie 2006. Pentru trialat, statul membru
raportor a fost Regatul Unit și toate informațiile
relevante au fost prezentate la 6 august 2007. Pentru
triflusulfuron, statul membru raportor a fost Franța și
toate informațiile relevante au fost prezentate la
26 iulie 2007.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie
1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosa
nitar (1), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

(2)

Regulamentele (CE) nr. 451/2000 (2) și (CE) nr.
1490/2002 (3) ale Comisiei prevăd normele detaliate de
punere în aplicare a etapei a treia a programului de lucru
menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva
91/414/CEE și stabilesc o listă de substanțe active care
urmează să fie evaluate, în vederea eventualei lor
includeri în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Lista
respectivă include substanțele clorsulfuron, ciromazin,
dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazol, trialat și
triflusulfuron.

Efectele substanțelor active menționate anterior asupra
sănătății umane și asupra mediului au fost evaluate,
pentru o serie de utilizări propuse de notificatori, în
conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentele
(CE) nr. 451/2000 și (CE) nr. 1490/2002. În plus, regu
lamentele menționate anterior desemnează statele
membre raportoare care trebuie să înainteze Autorității
Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) rapoartele
de evaluare și recomandările relevante, în conformitate cu
articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.
1490/2002. Pentru clorsulfuron și ciromazin, statul
membru raportor a fost Grecia și toate informațiile
relevante au fost prezentate la 27 iulie 2007 și la
31 august 2007. Pentru dimetaclor și penconazol,
statul membru raportor a fost Germania și toate infor
mațiile relevante au fost prezentate la 2 mai 2007,

(1) JO L 230, 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 55, 29.2.2000, p. 25.
(3) JO L 224, 21.8.2002, p. 23.

(3)

Rapoartele de evaluare au făcut obiectul unei evaluări
inter pares de către statele membre și EFSA și au fost
prezentate Comisiei la 26 noiembrie 2008 pentru clor
sulfuron, la 17 septembrie 2008 pentru ciromazin și
dimetaclor, la 19 decembrie 2008 pentru etofenprox, la
30 septembrie 2008 pentru lufenuron și triflusulfuron, la
25 septembrie 2008 pentru penconazol și la
26 septembrie 2008 pentru trialat, sub formă de
rapoarte științifice EFSA (4). Rapoartele respective au
fost examinate de statele membre și de Comisie în
cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și
sănătatea animală și au fost finalizate sub forma
rapoartelor de reexaminare ale Comisiei la 26 februarie
2009 pentru clorsulfuron, ciromazin, dimetaclor, lufe
nuron, penconazol, trialat și triflusulfuron și la
13 martie 2009 pentru etofenprox.

(4) Raport științific EFSA (2008) 201, Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance chlorsulfuron (Con
cluzii privind evaluarea inter pares a riscului de pesticid determinat de
substanța activă clorsulfuron), finalizat la 26 noiembrie 2008.
Raport științific EFSA (2008) 168, Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance cyromazine (Con
cluzii privind evaluarea inter pares a riscului de pesticid determinat de
substanța activă ciromazin), finalizat la 17 septembrie 2008.
Raport științific EFSA (2008) 169, Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance dimethachlor (Con
cluzii privind evaluarea inter pares a riscului de pesticid determinat de
substanța activă dimetaclor), finalizat la 17 septembrie 2008.
Raport științific EFSA (2008) 213, Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance etofenprox (Con
cluzii privind evaluarea inter pares a riscului de pesticid determinat de
substanța activă etofenprox), finalizat la 19 decembrie 2008.
Raport științific EFSA (2008) 189, Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance lufenuron (Concluzii
privind evaluarea inter pares a riscului de pesticid determinat de
substanța activă lufenuron), finalizat la 30 septembrie 2008.
Raport științific EFSA (2008) 175, Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance penconazole (Con
cluzii privind evaluarea inter pares a riscului de pesticid determinat de
substanța activă penconazol), finalizat la 25 septembrie 2008.
Raport științific EFSA (2008) 195, Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance triflusulfuron (Con
cluzii privind evaluarea inter pares a riscului de pesticid determinat de
substanța activă triflusulfuron), finalizat la 30 septembrie 2008.
Raport științific EFSA (2008) 181, Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance tri-allate (Concluzii
privind evaluarea inter pares a riscului de pesticid determinat de
substanța activă trialat), finalizat la 26 septembrie 2008.
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(4)

Din diferitele examinări efectuate reiese că produsele de
protecție a plantelor care conțin clorsulfuron, ciromazin,
dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazol, trialat și
triflusulfuron pot fi considerate, în general, conforme
cerințelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele
(a) și (b) din Directiva 91/414/CEE, în special în ceea
ce privește utilizările examinate și detaliate în rapoartele
de reexaminare ale Comisiei. Prin urmare, este oportun să
se includă substanțele active menționate anterior în anexa
I, pentru a se asigura că, în toate statele membre, auto
rizațiile privind produsele de protecție a plantelor care
conțin aceste substanțe active pot fi acordate în confor
mitate cu dispozițiile directivei respective.

(5)

Fără a aduce atingere acestei concluzii, este oportun să se
obțină informații suplimentare privind anumite aspecte
specifice. Articolul 6 alineatul (1) din Directiva
91/414/CEE prevede că includerea unei substanțe în
anexa I poate fi supusă anumitor condiții. Prin urmare,
pentru lufenuron, dimetaclor și clorsulfuron, ar trebui să
se solicite ca notificatorii să prezinte informații supli
mentare privind specificațiile chimice ale substanțelor
active așa cum sunt fabricate. De asemenea, pentru
ciromazin și pencozanol, este oportun să se solicite ca
notificatorii să prezinte informații suplimentare privind
evoluția și comportamentul metaboliților NOA 435343
(pentru ciromazin) și U1 (pentru penconazol) prezenți în
sol și privind riscurile pentru organismele acvatice. De
asemenea, pentru trialat, este oportun să se solicite ca
notificatorul să prezinte informații suplimentare privind
metabolismul primar al plantelor, evoluția și comporta
mentul metabolitului diizopropilamină prezent în sol,
potențialul de bioamplificare în lanțurile alimentare
acvatice, riscurile pentru mamiferele care se hrănesc cu
pești și riscurile pe termen lung pentru râme. De
asemenea, pentru etofenprox, este oportun să se solicite
ca notificatorul să prezinte informații suplimentare
privind riscurile pentru organismele acvatice, inclusiv
riscurile pentru organismele prezente în sedimente,
precum și studii suplimentare privind potențialul de
dereglări ale sistemului endocrin al organismelor
acvatice (studiu asupra întregului ciclu de viață pentru
pești) și bioamplificarea. În sfârșit, pentru dimetaclor,
clorsulfuron și triflusulfuron, ar trebui să se solicite ca
notificatorii să prezinte informații suplimentare privind
implicațiile de ordin toxicologic ale metaboliților în
cazul unei substanțe clasificate în categoria de substanțe
cancerigene 3.

2.7.2009

(7)

Fără a aduce atingere obligațiilor definite în Directiva
91/414/CEE, ca urmare a includerii unei substanțe
active în anexa I, statele membre ar trebui să dispună
de o perioadă de șase luni de la includere pentru a
reexamina autorizațiile existente pentru produsele de
protecție a plantelor care conțin clorsulfuron, ciromazin,
dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazol, trialat și
triflusulfuron, pentru a se asigura că sunt îndeplinite
cerințele prevăzute în Directiva 91/414/CEE, în special
la articolul 13 din aceasta, precum și condițiile
relevante din anexa I. După caz, statele membre ar
trebui să modifice, să înlocuiască sau să retragă autori
zațiile existente, în conformitate cu dispozițiile Directivei
91/414/CEE. Prin derogare de la termenul menționat
anterior, ar trebui să se prevadă o perioadă mai lungă
pentru prezentarea și evaluarea dosarului complet,
prevăzut în anexa III, al fiecărui produs de protecție a
plantelor, pentru fiecare utilizare preconizată, în confor
mitate cu principiile uniforme enunțate în Directiva
91/414/CEE.

(8)

Experiența dobândită din includerile precedente în anexa
I la Directiva 91/414/CEE ale substanțelor active evaluate
în cadrul Regulamentului (CEE) nr. 3600/92 al Comi
siei (1) a arătat că pot interveni dificultăți în interpretarea
obligațiilor care revin titularilor autorizațiilor existente în
ceea ce privește accesul la date. Prin urmare, pentru a se
evita noi dificultăți, pare necesară clarificarea obligațiilor
statelor membre, în special a obligației de a verifica dacă
titularul unei autorizații demonstrează că are acces la un
dosar care respectă cerințele din anexa II la directiva
menționată anterior. Totuși, această clarificare nu
impune nicio altă obligație statelor membre sau titularilor
autorizațiilor, în raport cu directivele de modificare a
anexei I adoptate până în prezent.

(9)

Prin urmare, Directiva 91/414/CEE ar trebui modificată
în consecință.

(10)

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

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1
Anexa I la Directiva 91/414/CEE se modifică în conformitate cu
anexa la prezenta directivă.
Articolul 2

(6)

Înainte de includerea unei substanțe active în anexa I ar
trebui acordat un termen rezonabil pentru a permite
statelor membre și părților interesate să se pregătească
pentru îndeplinirea noilor cerințe care decurg din
această includere.

Statele membre adoptă și publică, până la 30 iunie 2010 cel
târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare
pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre
comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și
un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta
directivă.
(1) JO L 366, 15.12.1992, p. 10.

2.7.2009
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Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 iulie 2010.
Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o
trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea
trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc
modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
Articolul 3
(1)
În conformitate cu Directiva 91/414/CEE, statele membre
modifică sau retrag, după caz, până la 30 iunie 2010, autori
zațiile existente pentru produsele de protecție a plantelor care
conțin clorsulfuron, ciromazin, dimetaclor, etofenprox, lufe
nuron, penconazol, trialat și triflusulfuron ca substanțe active.
Până la data menționată anterior, acestea verifică, în special,
dacă sunt respectate condițiile din anexa I la directiva
menționată anterior privind clorsulfuron, ciromazin, dimetaclor,
etofenprox, lufenuron, penconazol, trialat și triflusulfuron, cu
excepția celor care figurează în partea B a rubricii privind
substanța activă respectivă, precum și dacă titularul autorizației
posedă sau are acces la un dosar care îndeplinește cerințele din
anexa II la directiva menționată anterior, în conformitate cu
prevederile articolului 13 din aceasta.
(2)
Prin derogare de la alineatul (1), fiecare produs de
protecție a plantelor autorizat care conține clorsulfuron, ciro
mazin, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazol, trialat și
triflusulfuron, fie ca substanță activă unică, fie ca substanță
activă asociată cu alte substanțe active, toate acestea fiind
incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE, până la
31 decembrie 2009 cel târziu, face obiectul unei reevaluări de
către statele membre în conformitate cu principiile uniforme
menționate în anexa VI la Directiva 91/414/CEE, pe baza
unui dosar care respectă cerințele prevăzute în anexa III la
directiva menționată anterior și ținând cont de partea B a
rubricii din anexa I la directiva respectivă privind clorsulfuron,
ciromazin, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazol,
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trialat și, respectiv, triflusulfuron. Pe baza evaluării, statele
membre stabilesc dacă produsul îndeplinește condițiile
menționate la articolul 4 alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e)
din Directiva 91/414/CEE.
În urma acelei determinări, statele membre:
(a) în cazul unui produs care conține clorsulfuron, ciromazin,
dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazol, trialat și
triflusulfuron ca substanță activă unică, modifică sau retrag
autorizația, după caz, până la 30 iunie 2014 cel târziu; sau
(b) în cazul unui produs care conține clorsulfuron, ciromazin,
dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazol, trialat și
triflusulfuron ca substanță activă asociată cu alte substanțe
active, modifică sau retrag autorizația, după caz, până la
30 iunie 2014 sau până la data stabilită pentru o astfel
de modificare sau retragere în directiva sau directivele
respective care au adăugat substanța sau substanțele în
cauză în anexa I la Directiva 91/414/CEE, fiind luată în
considerare data cea mai recentă.
Articolul 4
Prezenta directivă intră în vigoare la 1 ianuarie 2010.
Articolul 5
Prezenta directivă se adresează statelor membre.
Adoptată la Bruxelles, 1 iulie 2009.
Pentru Comisie
Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei
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ANEXĂ
Următoarele rubrici se adaugă la sfârșitul tabelului din anexa I la Directiva 91/414/CEE:

Nr.

Clorsulfuron
Nr. CAS 64902-72-3
Nr. CIPAC 391

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data intrării în vigoare

Data expirării includerii

1 ianuarie 2010

31 decembrie 2019

Dispoziții specifice

RO

„287

Denumire comună, numere
de identificare

1-(2-clorfenilsulfonil)-3-(4metoxi-6-metil-1,3,5triazin-2-il)uree

≥ 950 g/kg
Impurități:
2-clorbenzensulfonamidă
(IN-A4097) maximum
5 g/kg și
4-metoxi-6metil-1,3,5triazin-2-amină
(IN-A4098) maximum
6 g/kg

PARTEA A
Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.
PARTEA B

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre trebuie să acorde
o atenție deosebită:
— protejării organismelor acvatice și a plantelor nevizate; în ceea
ce privește aceste riscuri identificate, acolo unde este cazul, se
aplică măsuri de reducere a riscului, cum ar fi zonele tampon;
— protejării apelor subterane, dacă substanța activă este utilizată
în regiuni vulnerabile din punct de vedere al solului și/sau al
condițiilor climatice.
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Pentru punerea în aplicare a principiilor unitare prevăzute în anexa
VI, se iau în considerare concluziile raportului de reexaminare
pentru clorsulfuron, în special apendicele I și II, în forma lor
finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul
alimentar și sănătatea animală, la 26 februarie 2009.

Statele membre în cauză
— se asigură că notificatorul transmite Comisiei studii supli
mentare privind specificațiile, până la 1 ianuarie 2010.

2.7.2009

În cazul în care clorsulfuronul este clasificat în categoria de
substanțe cancerigene 3, conform punctului 4.2.1 din anexa VI
la Directiva 67/548/CEE, statele membre în cauză solicită
prezentarea de informații suplimentare privind implicațiile metabo
liților IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 și IN-V7160 în
ceea ce privește cancerul și se asigură că notificatorul prezintă
Comisiei informațiile respective în termen de șase luni de la noti
ficarea deciziei de clasificare cu privire la substanța menționată.
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Denumire comună, numere
de identificare

Ciromazin
Nr. CAS 66215-27-8
Nr. CIPAC 420

Denumire IUPAC

N-ciclopropil-1,3,5-triazin2,4,6-triamină

Puritate (1)

≥ 950 g/kg

Data intrării în vigoare

Data expirării includerii

1 ianuarie 2010

31 decembrie 2019

Dispoziții specifice

PARTEA A

2.7.2009

Nr.

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid în sere.

În cursul evaluării cererilor de autorizare a produselor de protecție
a plantelor care conțin ciromazin în vederea altor utilizări decât
pentru roșii, în special în legătură cu expunerea consumatorilor,
statele membre acordă o atenție deosebită criteriilor prevăzute la
articolul 4 alineatul (1) litera (b) și se asigură că au fost furnizate
toate datele și informațiile necesare înainte de acordarea unei astfel
de autorizații.

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre trebuie să acorde
o atenție deosebită:
— protejării apelor subterane, dacă substanța activă este utilizată
în regiuni vulnerabile din punct de vedere al solului și/sau al
condițiilor climatice;
— protejării organismelor acvatice;
— protejării polenizatorilor.
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Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme din anexa VI, se
iau în considerare concluziile raportului de reexaminare pentru
ciromazin, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în
cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea
animală, la 26 februarie 2009.

RO

PARTEA B

Condițiile de autorizare includ, după caz, măsuri de reducere a
riscului.
Statele membre în cauză solicită prezentarea de informații supli
mentare privind evoluția și comportamentul metabolitului NOA
435343 prezent în sol și privind riscurile pentru organismele
acvatice. Statele membre se asigură că notificatorul la cererea
căruia substanța ciromazin a fost inclusă în prezenta anexă
transmite aceste informații Comisiei până la 31 decembrie 2011,
cel târziu.
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Denumire comună, numere
de identificare

Dimetaclor
Nr. CAS 50563-36-5
Nr. CIPAC 688

Denumire IUPAC

2-clor-N-(2-metoxietil)
acet-2',6'-xilididă

Puritate (1)

≥ 950 g/kg
Impuritate 2,6-dimetil
anilină: maximum
0,5 g/kg

Data intrării în vigoare

Data expirării includerii

1 ianuarie 2010

31 decembrie 2019

Dispoziții specifice

PARTEA A

L 172/28

Nr.

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid, în doze de aplicare de
maximum 1,0 kg/ha, numai o dată la trei ani pe același teren.
RO

PARTEA B
Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme din anexa VI, se
iau în considerare concluziile raportului de reexaminare pentru
dimetaclor, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în
cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea
animală, la 26 februarie 2009.
În cadrul acestei evaluări generale, statele membre trebuie să acorde
o atenție deosebită:

— protejării organismelor acvatice și a plantelor nevizate; în ceea
ce privește aceste riscuri identificate, acolo unde este cazul, se
aplică măsuri de reducere a riscului, cum ar fi zonele tampon;
— protejării apelor subterane, dacă substanța activă este utilizată
în regiuni vulnerabile din punct de vedere al solului și/sau al
condițiilor climatice.
Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă măsuri de reducere a
riscului și trebuie inițiate programe de monitorizare pentru a
verifica o potențială contaminare a apelor subterane cu metaboliți
CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 și SYN 528702 în
zonele vulnerabile, după caz.
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— siguranței operatorului și să se asigure că în condițiile de
utilizare este prevăzută folosirea echipamentelor de protecție
individuală corespunzătoare;

Statele membre în cauză
— se asigură că notificatorul transmite Comisiei studii supli
mentare privind specificațiile, până la 1 ianuarie 2010.

2.7.2009

Dacă dimetaclorul este clasificat în categoria de substanțe cance
rigene 3, conform punctului 4.2.1 din anexa VI la Directiva
67/548/CEE, statele membre în cauză solicită prezentarea de
informații suplimentare privind implicațiile metaboliților CGA
50266, CGA 354742, CGA 102935 și SYN 528702 în ceea ce
privește cancerul și se asigură că notificatorul prezintă Comisiei
informațiile respective în termen de șase luni de la notificarea
deciziei de clasificare cu privire la substanța menționată.
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Denumire comună, numere
de identificare

Etofenprox
Nr. CAS 80844-07-1
Nr. CIPAC 471

Denumire IUPAC

2-(4-etoxifenil)-2-metil
propil 3-fenoxibenzil eter

Puritate (1)

≥ 980 g/kg

Data intrării în vigoare

Data expirării includerii

1 ianuarie 2010

31 decembrie 2019

Dispoziții specifice

PARTEA A

2.7.2009

Nr.

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme din anexa VI, se
iau în considerare concluziile raportului de reexaminare pentru
etofenprox, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în
cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea
animală, la 26 februarie 2009.

RO

PARTEA B

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre trebuie să acorde
o atenție deosebită:

— protejării organismelor acvatice; în ceea ce privește aceste
riscuri identificate, acolo unde este cazul, se aplică măsuri de
reducere a riscului, cum ar fi zonele tampon;
— protecției albinelor și artropodelor nevizate; în ceea ce privește
aceste riscuri identificate, acolo unde este cazul, se aplică
măsuri de reducere a riscului, cum ar fi zonele tampon.
Statele membre în cauză:
— se asigură că notificatorul prezintă Comisiei informații supli
mentare privind riscurile pentru organismele acvatice, inclusiv
riscurile pentru organismele prezente în sedimente și riscurile
de bioamplificare;
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— siguranței operatorilor și a lucrătorilor și să se asigure că în
condițiile de utilizare este prevăzută folosirea echipamentelor
de protecție individuală corespunzătoare;

— studii suplimentare privind potențialul de dereglări ale
sistemului endocrin al organismelor acvatice (studiu asupra
întregului ciclu de viață pentru pești).
Statele membre se asigură că notificatorii prezintă aceste studii
Comisiei până la 31 decembrie 2011.

L 172/29
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Denumire comună, numere
de identificare

Lufenuron
Nr. CAS 103055-07-8
Nr. CIPAC 704

Denumire IUPAC

(RS)-1-[2,5-diclor-4(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxi)-fenil]-3-(2,6difluorbenzoil)-uree

Puritate (1)

≥ 970 g/kg

Data intrării în vigoare

Data expirării includerii

1 ianuarie 2010

31 decembrie 2019

Dispoziții specifice

PARTEA A

L 172/30

Nr.

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid în interior sau în
momelile otrăvite în exterior.
RO

PARTEA B
Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme din anexa VI, se
iau în considerare concluziile raportului de reexaminare pentru
lufenuron, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în
cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea
animală, la 26 februarie 2009.
În cadrul acestei evaluări generale, statele membre trebuie să acorde
o atenție deosebită:

— protejării păsărilor, mamiferelor, organismelor nevizate din sol,
albinelor, artropodelor nevizate, apelor de suprafață și orga
nismelor acvatice în situații vulnerabile.
Statele membre în cauză
— se asigură că notificatorul transmite Comisiei studii supli
mentare privind specificațiile, până la 1 ianuarie 2010.
292

Penconazol
Nr. CAS 66246-88-6
Nr. CIPAC 446

(RS)
1-[2-(2,4-diclorfenil)-pentil]-1H-[1,2,4]
triazol

≥ 950 g/kg

1 ianuarie 2010

31 decembrie 2019

PARTEA A
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— persistenței îndelungate în mediu și riscului ridicat de bioacu
mulare și să se asigure că utilizarea lufenuronului nu are efecte
adverse pe termen lung asupra organismelor nevizate;

Se pot autoriza numai utilizările ca fungicid în sere.
PARTEA B
Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme din anexa VI, se
iau în considerare concluziile raportului de reexaminare pentru
penconazol, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată
în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și
sănătatea animală, la 26 februarie 2009.

2.7.2009

Denumire comună, numere
de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data intrării în vigoare

Data expirării includerii

Dispoziții specifice

2.7.2009

Nr.

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre trebuie să acorde
o atenție deosebită
RO

— protejării apelor subterane, dacă substanța activă este utilizată
în regiuni vulnerabile din punct de vedere al solului și/sau al
condițiilor climatice.
Condițiile de autorizare includ, după caz, măsuri de reducere a
riscului.

293

Trialat
Nr. CAS 2303-17-5
Nr. CIPAC 97

S-2,3,3-tricloralil
di-izopropil
(tiocarbamat)

≥ 940 g/kg
NDIPA (nitrozodiizopropilamină)
max. 0,02 mg/kg

1 ianuarie 2010

31 decembrie 2019

PARTEA A
Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.
PARTEA B
Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme din anexa VI, se
iau în considerare concluziile raportului de reexaminare pentru
trialat, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în
cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și
sănătatea animală, la 26 februarie 2009.
În cadrul acestei evaluări generale, statele membre trebuie să acorde
o atenție deosebită:
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Statele membre în cauză solicită prezentarea de informații supli
mentare cu privire la evoluția și comportamentul metabolitului U1,
prezent în sol. Statele membre se asigură că notificatorul la cererea
căruia substanța penconazol a fost inclusă în prezenta anexă
transmite aceste informații Comisiei până la 31 decembrie 2011,
cel târziu.

— siguranței operatorului și să se asigure că în condițiile de
utilizare este prevăzută folosirea echipamentelor de protecție
individuală corespunzătoare;
— expunerii alimentare a consumatorilor la reziduurile de trialat
din culturile tratate, precum și în culturile succesive pentru
rotația culturilor și în produsele de origine animală;
— protejării organismelor acvatice și a plantelor nevizate și să se
asigure că, după caz, condițiile de autorizare includ măsuri de
reducere a riscului, cum ar fi zonele tampon;

L 172/31

Denumire comună, numere
de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data intrării în vigoare

Data expirării includerii

Dispoziții specifice

RO

— potențialului de contaminare a apelor subterane de către
produsele de degradare TCPSA, dacă substanța activă este
utilizată în regiuni vulnerabile din punct de vedere al solului
și/sau condițiilor climatice. Condițiile de autorizare ar trebui să
cuprindă, după caz, măsuri de reducere a riscului.

L 172/32

Nr.

Statele membre vizate se asigură că notificatorul transmite
Comisiei:
— informații suplimentare pentru evaluarea metabolismului
primar al plantelor;
— informații suplimentare privind evoluția și comportamentul
metabolitului diizopropilamină, prezent în sol;

— informații care să aprofundeze evaluarea riscurilor pentru
mamiferele care se hrănesc cu pești și a riscurilor pe termen
lung pentru râme.
Statele membre se asigură că notificatorul transmite aceste
informații Comisiei până la 31 decembrie 2011.
294

Triflusulfuron
Nr. CAS 126535-15-7
Nr. CIPAC 731

2-[4-dimetilamino-6(2,2,2-trifluoretoxi)-1,3,5triazin-2-ilcarbamoilsulfa
moil]-acid m-toluic

≥ 960 g/kg
N,N-dimetil-6-(2,2,2trifluoretoxi)-1,3,5triazină-2,4-diamină
Maximum 6 g/kg

1 ianuarie 2010

31 decembrie 2019

PARTEA A
Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid pentru sfecla de zahăr și
sfecla furajeră, aplicat în doze maxime de 60 g/ha numai o dată la
trei ani pe același teren. Frunzele culturilor tratate nu pot fi
utilizate în hrana pentru animale.
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— informații suplimentare privind potențialul de bioamplificare în
lanțurile alimentare acvatice;

PARTEA B
Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme din anexa VI, se
iau în considerare concluziile raportului de reexaminare pentru
triflusulfuron, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată
în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și
sănătatea animală, la 26 februarie 2009.
În cadrul acestei evaluări generale, statele membre trebuie să acorde
o atenție deosebită:

2.7.2009

— expunerii alimentare a consumatorilor la reziduurile de meta
boliți IN-M7222 și IN-E7710 din culturile succesive, în cazul
rotației culturilor, și în produsele de origine animală;

Denumire comună, numere de
identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data intrării în vigoare

Data expirării includerii

Dispoziții specifice

2.7.2009

Nr.

— protejării organismelor acvatice și a plantelor acvatice
împotriva riscului determinat de triflusulfuron și de metabolitul
IN-66036 și să se asigure că, după caz, condițiile de autorizare
includ măsuri de reducere a riscului, cum ar fi zonele tampon;

(1) Detalii suplimentare privind identitatea și specificațiile substanței active se găsesc în raportul de reexaminare.
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Dacă trisulfuronul este clasificat în categoria de substanțe cance
rigene 3, conform punctului 4.2.1 din anexa VI la Directiva
67/548/CEE, statele membre în cauză solicită prezentarea de
informații suplimentare privind implicațiile metaboliților INM7222, IN-D8526 și IN-E7710 în ceea ce privește cancerul.
Statele membre și se asigură că notificatorul prezintă Comisiei
informațiile respective în termen de șase luni de la notificarea
deciziei de clasificare cu privire la substanța menționată.”

RO

— potențialului de contaminare a apelor subterane de către
produsele de degradare IN-M7222 și IN-W6725, dacă
substanța activă este utilizată în regiuni vulnerabile din punct
de vedere al solului și/sau condițiilor climatice. Condițiile de
autorizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri de reducere a
riscului.

L 172/33

RO

L 172/34

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

2.7.2009

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

DECIZII

CONSILIU
DECIZIA CONSILIULUI
din 30 iunie 2009
de numire a unui nou membru al Comisiei Comunităților Europene
(2009/507/CE, Euratom)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

DECIDE:

Articolul 1
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 215 al doilea paragraf,

Prin prezenta decizie, domnul Algirdas Gediminas ŠEMETA este
numit membru al Comisiei pentru perioada cuprinsă între
1 iulie 2009 și 31 octombrie 2009.
Articolul 2

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a
Energiei Atomice, în special articolul 128 al doilea paragraf,

Prezenta decizie produce efecte de la 1 iulie 2009.
Articolul 3
Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

întrucât:
Adoptată la Bruxelles, 30 iunie 2009.
Printr-o

scrisoare

din

25

iunie

2009,

doamna

Dalia

GRYBAUSKAITĖ a demisionat din funcția de membru al

Comisiei. Este necesar ca aceasta să fie înlocuită pe perioada
rămasă a mandatului său,

Pentru Consiliu
Președintele
J. KOHOUT

2.7.2009

RO
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BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 25 iunie 2009
de modificare a Deciziei BCE/2008/20 în ceea ce privește volumul monedelor metalice euro pe care
Austria le poate emite în 2009
(BCE/2009/15)
(2009/508/CE)
(milioane EUR)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 106 alineatul (2),

întrucât:

(1)

(2)

De la 1 ianuarie 1999, Banca Centrală Europeană (BCE)
are dreptul exclusiv de a aproba volumul emisiunii de
monede metalice de către statele membre care au
adoptat euro (denumite în continuare „state membre
participante”).

La 26 mai 2009, Oesterreichische Nationalbank a
solicitat BCE să aprobe majorarea cu 160 de milioane
de euro a volumului monedelor metalice euro pe care
Austria le poate emite în 2009,

„Emisiunea de monede metalice destinate circulației și
emisiunea monedelor de colecție (care nu sunt
destinate circulației) în 2009

Belgia

105,4

Germania

632,0

Irlanda

65,5

Grecia

85,7

Spania

390,0

Franța

252,5

Italia

234,3

Cipru

22,5

Luxemburg

42,0

Malta

15,4

Țările de Jos

68,5

Austria

376,0

Portugalia

50,0

Slovenia

27,0

Slovacia

131,0

Finlanda

60,0”

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 2
Articolul 1
Majorarea volumului monedelor euro
BCE aprobă majorarea volumului monedelor metalice euro pe
care Austria le poate emite în 2009.

În consecință, tabelul de la articolul 1 din Decizia BCE/2008/20
a Băncii Centrale Europene (1) se înlocuiește cu următorul tabel:

(1) JO L 352, 31.12.2008, p. 58.

Dispoziție finală
Prezenta decizie se adresează statelor membre participante.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 25 iunie 2009.
Președintele BCE
Jean-Claude TRICHET

L 172/36
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III
(Acte adoptate în temeiul Tratatului UE)

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE
ACȚIUNEA COMUNĂ 2009/509/PESC A CONSILIULUI
din 25 iunie 2009
de modificare și de prelungire a Acțiunii comune 2007/406/PESC privind misiunea de consiliere și
de asistență a Uniunii Europene în domeniul reformei sectorului securității în Republica
Democratică Congo (EUSEC RD Congo)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1
având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special
articolul 14,

Acțiunea comună 2007/406/PESC se modifică după cum
urmează:

întrucât:

1. la articolul 9 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu
următorul text:

(1)

La 12 iunie 2007, Consiliul a adoptat Acțiunea comună
2007/406/PESC (1) privind misiunea de consiliere și de
asistență a Uniunii Europene în domeniul reformei
sectorului de securitate în Republica Democrată Congo
(EUSEC RD Congo), care a înlocuit misiunea instituită
anterior prin Acțiunea comună 2005/355/PESC (2).

„Valoarea de referință destinată acoperirii cheltuielilor cores
punzătoare misiunii pentru perioada cuprinsă între 1 iulie
2008 și 30 septembrie 2009 este de 8 450 000 EUR.”;
2. la articolul 16, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul
text:
„Se aplică până la 30 septembrie 2009.”
Articolul 2

(2)

(3)

(4)

La 26 iunie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună
2008/491/PESC (3) de modificare și de prelungire a
Acțiunii comune 2007/406/PESC până la 30 iunie 2009.
În urma consultării cu autoritățile congoleze și cu alte
părți interesate, s-a considerat necesară prelungirea
misiunii cu o perioadă suplimentară, iar la 12 mai
2009 Comitetul politic și de securitate a recomandat o
prelungire cu încă trei luni a misiunii.
Acțiunea comună 2007/406/PESC ar trebui să fie modi
ficată în consecință,

(1) JO L 151, 13.6.2007, p. 52.
(2) JO L 112, 3.5.2005, p. 20.
(3) JO L 168, 28.6.2008, p. 42.

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării.
Articolul 3
Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.

Adoptată la Luxemburg, 25 iunie 2009.
Pentru Consiliu
Președintele
L. MIKO

Cuprins (continuare)
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Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE
★
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