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II
(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1078/2011 AL COMISIEI
din 25 octombrie 2011
privind neaprobarea substanței active propanil, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009
al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare
(Text cu relevanță pentru SEE)

urmează să fie evaluate în vederea eventualei lor includeri
în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Aceste liste includeau
propanilul.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
(3)

Decizia 2008/769/CE a Comisiei din 30 septembrie
2008 privind neincluderea propanilului în anexa I la
Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea
autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor
care conțin această substanță (6) a fost adoptată în
conformitate cu articolul 11f din Regulamentul (CE) nr.
1490/2002, cu articolul 12 alineatul (1) litera (a) și cu
articolul 12 alineatul (2) litera (b) din regulamentul
respectiv.

(4)

În temeiul articolului 6 alineatul (2) din Directiva
91/414/CEE, notificatorul inițial (denumit în continuare
„solicitantul”) a prezentat o nouă cerere, solicitând
aplicarea procedurii accelerate prevăzute la articolele
14-19 din Regulamentul (CE) nr. 33/2008.

(5)

Cererea a fost transmisă Italiei, care a fost desemnată stat
membru raportor prin Regulamentul (CE) nr.
1490/2002. Perioada de timp pentru procedura acce
lerată a fost respectată. Specificația substanței active și
utilizările propuse sunt identice cu cele care au făcut
obiectul Deciziei 2008/769/CE. Cererea respectivă este
conformă, de asemenea, cu celelalte cerințe de fond și
de procedură menționate la articolul 15 din Regula
mentul (CE) nr. 33/2008.

(6)

Italia a evaluat informațiile suplimentare transmise de
solicitant și a pregătit un raport suplimentar. Raportul
respectiv a fost comunicat Autorității Europene pentru
Siguranța Alimentară (denumită în continuare „auto
ritatea”) și Comisiei, la 26 februarie 2010. Autoritatea a
comunicat raportul suplimentar celorlalte state membre
și solicitantului pentru observații și a transmis Comisiei
observațiile primite. În conformitate cu articolul 20
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 33/2008 și la

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009
privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de
abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE (1) ale Consi
liului, în special articolul 13 alineatul (2),

întrucât:

În conformitate cu articolul 80 alineatul (1) litera (c) din
Regulamentul
(CE)
nr.
1107/2009,
Directiva
91/414/CEE (2) a Consiliului se aplică, în ceea ce
privește procedura și condițiile de aprobare, substanțelor
active pentru care a fost stabilit caracterul complet al
cererilor în conformitate cu articolul 16 din Regula
mentul (CE) nr. 33/2008 al Comisiei din 17 ianuarie
2008 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei
91/414/CEE a Consiliului în privința unei proceduri
ordinare și a unei proceduri accelerate de evaluare a
substanțelor active prevăzute în programul de lucru
menționat la articolul 8 alineatul (2) din directiva
respectivă, dar care nu au fost incluse în anexa I (3) la
aceasta. Propanilul este o substanță activă pentru care a
fost stabilit caracterul complet al cererii în conformitate
cu regulamentul respectiv.

(1)

Regulamentele (CE) nr. 451/2000 (4) și (CE) nr.
1490/2002 (5) ale Comisiei stabilesc normele de punere
în aplicare a etapelor a doua și a treia ale programului de
lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva
91/414/CEE, precum și liste de substanțe active care

(2)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

309, 24.11.2009, p. 1.
230, 19.8.1991, p. 1.
15, 18.1.2008, p. 5.
55, 29.2.2000, p. 25.
224, 21.8.2002, p. 23.

(6) JO L 263, 2.10.2008, p. 14.
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cererea Comisiei, la 23 februarie 2011 (1), autoritatea a
prezentat Comisiei concluzia sa privind evaluarea
riscurilor prezentate de propanil. Proiectul de raport de
evaluare, raportul suplimentar și concluzia autorității au
fost reexaminate de statele membre și de Comisie în
cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și
sănătatea animală și au fost finalizate la 27 septembrie
2011 sub forma raportului de reexaminare al Comisiei
privind propanilul.
(7)

(8)

(9)

Pe baza noilor date furnizate de solicitant și incluse în
raportul suplimentar, a putut fi stabilit un nivel acceptabil
de expunere a utilizatorului. Cu toate acestea, în cursul
evaluării acestei substanțe active, au fost identificate alte
aspecte problematice. În special, nu a fost posibil să se
efectueze o evaluare fiabilă a expunerii consumatorilor,
deoarece nu existau suficiente date privind toxicitatea
metabolitului 3,4-DCA, care ar putea fi superioară
toxicității compusului original. În plus, nu au putut fi
propuse niveluri maxime aplicabile reziduurilor pentru
utilizarea indicată pentru orez, având în vedere faptul
că testele prezentate nu au fost efectuate în conformitate
cu bunele practici agricole indispensabile. A fost iden
tificat un risc ridicat pentru păsări și mamifere, iar un
risc ridicat pentru organismele acvatice și artropodele
nevizate nu poate fi exclus pe baza datelor puse la
dispoziție de către solicitant. În plus, nu poate fi
exclusă propagarea pe distanțe mari prin intermediul
atmosferei.
Comisia a invitat solicitantul să își prezinte observațiile
privind concluzia autorității. În plus, în conformitate cu
articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.
33/2008, Comisia a invitat solicitantul să formuleze
observații privind proiectul de raport de reexaminare.
Solicitantul și-a prezentat observațiile, acestea fiind
examinate cu atenție.
Cu toate acestea, în ciuda argumentelor prezentate de
solicitant, aspectele problematice menționate în conside
rentul 7 nu au putut fi eliminate. În consecință, nu s-a
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demonstrat faptul că, în condițiile de utilizare prevăzute,
produsele de protecție a plantelor care conțin propanil ar
îndeplini, în linii generale, cerințele stabilite la articolul 5
alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE.
(10)

Prin urmare, propanilul nu ar trebui aprobat, în confor
mitate cu articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1107/2009.

(11)

Din motive de claritate, Decizia 2008/769/CE ar trebui
abrogată.

(12)

Prezentul regulament nu exclude prezentarea unei noi
cereri pentru propanil, în temeiul articolului 7 din Regu
lamentul (CE) nr. 1107/2009.

(13)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Neaprobarea substanței active
Nu se aprobă substanța activă propanil.
Articolul 2
Abrogare
Decizia 2008/769/CE se abrogă.
Articolul 3
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la
data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 25 octombrie 2011.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

(1) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Conclusion on the
peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propanil
(Concluzia reexaminării inter pares a riscului utilizării ca pesticid a
substanței active propanil). EFSA Journal 2011;9(3):2085 [63 pp.].
doi:10.2903/j.efsa.2011.2085. Document disponibil la adresa: www.
efsa.europa.eu/efsajournal.htm
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1079/2011 AL COMISIEI
din 25 octombrie 2011
de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și
legume
întrucât:

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii 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 de punere în aplicare (UE) nr.
543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor
de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului
în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și
legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

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

Articolul 1
Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regu
lamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite
în anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la 26 octombrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 25 octombrie 2011.
Pentru Comisie,
pentru președinte
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157, 15.6.2011, 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

AL
MA
MK
ZZ

57,4
48,8
52,3
52,8

0707 00 05

AL
MK
TR
ZZ

45,6
62,2
151,2
86,3

0709 90 70

AR
TR
ZZ

33,4
132,0
82,7

0805 50 10

AR
TR
ZA
ZZ

62,5
69,8
78,3
70,2

0806 10 10

BR
CL
TR
ZA
ZZ

217,5
71,4
144,1
67,9
125,2

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

61,9
86,4
106,3
90,0
82,6
113,1
99,9
107,1
93,4

0808 20 50

CN
TR
ZZ

53,4
126,5
90,0

(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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ORIENTĂRI
ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 14 octombrie 2011
de modificare a Orientării BCE/2007/2 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu
decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)
(BCE/2011/15)
(2011/704/UE)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
în special articolul 127 alineatul (2),
având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor
Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1
și articolele 17, 18 și 22,

(2)
Anexele II, III și V la Orientarea BCE/2007/2 se modifică
în conformitate cu anexa la prezenta orientare.

întrucât:
(1)

(2)

„— «perioadă de tranziție» (transition period) înseamnă, în
privința fiecărei bănci centrale din Eurosistem, perioada
de patru ani care începe de la momentul la care banca
centrală din Eurosistem migrează la SSP, cu excepția
cazului în care Consiliul guvernatorilor decide altceva
cu privire la condițiile sau serviciile specifice de la caz
la caz;”.

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a
adoptat Orientarea BCE/2007/2 din 26 aprilie 2007
privind sistemul transeuropean automat de transfer
rapid cu decontare pe bază brută în timp real
(TARGET2) (1) care reglementează TARGET2, caracterizat
printr-o platformă tehnică unică, denumită platformă
comună unică.
Este necesară modificarea Orientării BCE/2007/2 pentru:
(a) a ține cont de necesitatea de a include „prudența”
printre criteriile în temeiul cărora o solicitare de parti
cipare la TARGET2 va fi respinsă, iar participarea unui
participant la TARGET2 sau accesul acestuia la creditul
pe parcursul zilei (intraday credit) poate fi suspendat,
limitat sau poate înceta; și (b) a reflecta noile cerințe
pentru participanții la TARGET2 legate de măsurile admi
nistrative și restrictive instituite în temeiul articolelor 75
și 215 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 2
Intrarea în vigoare
Prezenta Orientare intră în vigoare la două zile de la data
adoptării. Se aplică de la 21 noiembrie 2011.
Articolul 3
Destinatari și măsuri de punere în aplicare
(1)
Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale
din Eurosistem.
(2)
Băncile centrale naționale participante transmit BCE, până
la 21 octombrie 2011, măsurile prin care intenționează să se
conformeze prevederilor prezentei orientări.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 14 octombrie 2011.

Articolul 1
Modificarea Orientării BCE/2007/2
(1)
La articolul 2 din Orientarea BCE/2007/2, definiția
„perioadei de tranziție” se înlocuiește cu următoarea definiție:

(1) JO L 237, 8.9.2007, p. 1.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Președintele BCE
Jean-Claude TRICHET
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ANEXĂ
1. Anexa II se modifică după cum urmează:
(a) La articolul 1, definițiile noțiunilor „beneficiar” și „plătitor” se înlocuiesc cu următoarele definiții:
„— «beneficiar» (payee), cu excepția cazurilor în care este utilizat în contextul articolului 39 din prezenta anexă,
înseamnă un participant la TARGET2 al cărui cont PM va fi creditat ca urmare a decontării unui ordin de
plată;
— «plătitor» (payer), cu excepția cazurilor în care este utilizat în contextul articolului 39 din prezenta anexă,
înseamnă un participant la TARGET2 al cărui cont PM va fi debitat ca urmare a decontării unui ordin de
plată;”.
(b) Articolul 8 alineatul (4) litera (c) se înlocuiește cu următorul text:
„(c) în aprecierea [inserați numele băncii centrale], o astfel de participare ar pune în pericol stabilitatea, buna
funcționare și securitatea generale ale TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] sau ale oricărui sistem
component al TARGET2, sau ar periclita îndeplinirea de către [inserați numele băncii centrale] a misiunilor
sale prevăzute de [inserați o referință la prevederile dreptului intern aplicabile] și de Statutul Sistemului
European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, sau prezintă riscuri din perspectiva prudenței.”
(c) Articolul 34 alineatul (2) litera (e) se înlocuiește cu următorul text:
„(e) are loc orice alt eveniment în legătură cu un participant, eveniment care, în aprecierea [inserați numele băncii
centrale], ar pune în pericol stabilitatea, buna funcționare și securitatea generale ale TARGET2-[inserați
referința băncii centrale/țării] sau ale oricărui alt sistem component al TARGET2, sau ar periclita îndeplinirea
de către [inserați numele băncii centrale] a misiunilor sale prevăzute de [inserați o referință la prevederile
dreptului intern aplicabil] și de Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale
Europene, sau prezintă riscuri din perspectiva prudenței; și/sau”.
(d) Articolul 39 se modifică după cum urmează:
(i) titlul „Protecția datelor, prevenirea spălării banilor și aspecte conexe” se înlocuiește cu „Protecția datelor,
prevenirea spălării banilor, măsuri administrative sau restrictive și aspecte conexe”;
(ii) Se adaugă următorul alineat (3):
„(3)
Atunci când acționează în calitate de furnizor de servicii de plată al unui beneficiar sau al unui plătitor,
participanții îndeplinesc toate cerințele care rezultă din măsurile administrative sau restrictive impuse în temeiul
articolului 75 sau 215 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește noti
ficarea și/sau obținerea acordului din partea unei autorități competente în legătură cu procesarea tranzacțiilor.
În plus:
(a) în cazul în care [inserați numele băncii centrale] este furnizorul de servicii de plată al unui participant care
are calitatea de plătitor:
(i) participantul efectuează notificarea necesară sau obține aprobarea în numele băncii centrale care trebuie
în principal să efectueze notificarea sau să obțină aprobarea, și transmite [inserați numele băncii
centrale] dovada efectuării notificării sau a obținerii aprobării;
(ii) participantul nu introduce în TARGET2 niciun ordin de transfer credit până nu a obținut din partea
[inserați numele băncii centrale] confirmarea că notificarea necesară a fost făcută sau că aprobarea a
fost obținută de către sau în numele furnizorului de servicii de plată al beneficiarului;
(b) în cazul în care [inserați numele băncii centrale] este furnizor de servicii de plată al unui participant care
are calitatea de beneficiar, participantul efectuează notificarea necesară sau obține aprobarea în numele
băncii centrale care trebuie în principal să efectueze notificarea sau să obțină aprobarea, și transmite
[inserați numele băncii centrale] dovada efectuării notificării sau a obținerii aprobării.
În sensul prezentului alineat, noțiunile «furnizor de servicii de plată», «plătitor» și «beneficiar» au semnificațiile
care le sunt atribuite în cadrul măsurilor administrative sau restrictive aplicabile.”
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2. Anexa III se modifică după cum urmează:
(a) Litera (h) din definiția „situației de neîndeplinire a obligațiilor” se înlocuiește cu următoarea:
„(h) cazul în care participarea entității la un alt sistem component al TARGET2 și/sau la un sistem auxiliar a fost
suspendată sau a încetat;”.
(b) Titlul „Suspendarea sau încetarea acordării creditului pe parcursul zilei (intraday credit)” se înlocuiește cu
„Suspendarea, limitarea sau încetarea acordării creditului pe parcursul zilei (intraday credit)”.
(c) Alineatul (12) se înlocuiește cu următorul text:
„(12) (a) BCN participante suspendă sau pun capăt accesului la creditul pe parcursul zilei în cazul apariției uneia
dintre următoarele situații de neîndeplinire a obligațiilor:
(i) contul entității deschis la BCN participantă este suspendat sau închis;
(ii) entitatea în cauză încetează să mai îndeplinească oricare dintre cerințele prevăzute în prezenta anexă
pentru acordarea creditului pe parcursul zilei;
(iii) o autoritate judiciară sau altă autoritate competentă adoptă o decizie de punere în aplicare a unei
proceduri de lichidare a entității sau de desemnare a unui lichidator sau a unei persoane cu atribuții
echivalente pentru entitatea respectivă sau a oricărei alte proceduri similare;
(iv) entitatea este supusă blocării fondurilor și/sau altor măsuri impuse de Uniune care restricționează
capacitatea entității de utilizare a fondurilor proprii.
(b) BCN participante pot suspenda sau pune capăt accesului la creditele pe parcursul zilei, dacă o BCN
suspendă sau pune capăt participării participantului la TARGET2 în temeiul articolului 34 alineatul (2)
literele (b)-(e) din anexa II, sau dacă intervin una sau mai multe situații de neîndeplinire a obligațiilor
[altele decât cele prevăzute la articolul 34 alineatul (2) litera (a)].
(c) În cazul în care Eurosistemul decide să suspende, să limiteze sau să excludă accesul contrapărților la
instrumentele de politică monetară din motive de prudență sau de altă natură, în conformitate cu
secțiunea 2.4 din anexa I la Orientarea BCE/2000/7, BCN participante pun în aplicare respectiva
decizie în ceea ce privește accesul la creditul pe parcursul zilei, conform prevederilor contractului sau
reglementărilor aplicate de BCN respective.
(d) BCN participante pot decide să suspende, să limiteze sau să pună capăt accesului unui participant la
creditul pe parcursul zilei, dacă se consideră că participantul prezintă riscuri din perspectiva prudenței. În
astfel de cazuri, BCN participantă în cauză transmite imediat o notificare scrisă BCE și altor BCN
participante, precum și băncilor centrale conectate. După caz, Consiliul guvernatorilor decide cu
privire la punerea uniformă în aplicare a măsurilor adoptate în toate sistemele componente ale
TARGET2.”
(d) Alineatul (13) se înlocuiește cu următorul text:
„(13)
Atunci când o BCN participantă decide să suspende, să limiteze sau să pună capăt accesului la creditul pe
parcursul zilei al unei contrapărți la politica monetară a Eurosistemului, această decizie produce efecte de la
aprobarea acesteia de către BCE.”
3. În Anexa V, la articolul 4 punctul (16) litera (b), cuvintele „apendicele IA” se înlocuiesc cu „apendicele IV”, iar cuvintele
„anexa V” se înlocuiesc cu „anexa II”.
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Preţul abonamentelor în 2011
(fără TVA, inclusiv cheltuieli de transport pentru expediere simplă)
Jurnalul Oficial al UE, seriile L + C, numai versiunea tipărită

22 de limbi oficiale ale UE

1 100 EUR pe an

Jurnalul Oficial al UE, seriile L + C, versiunea tipărită + DVD, ediţie
anuală

22 de limbi oficiale ale UE

1 200 EUR pe an

Jurnalul Oficial al UE, seria L, numai versiunea tipărită

22 de limbi oficiale ale UE

770 EUR pe an

Jurnalul Oficial al UE, seriile L + C, DVD, ediţie lunară (cumulat)

22 de limbi oficiale ale UE

400 EUR pe an

Supliment la Jurnalul Oficial (seria S – Anunţuri de achiziţii publice),
DVD, ediţie săptămânală

Multilingv: 23 de limbi
oficiale ale UE

300 EUR pe an

Jurnalul Oficial al UE, seria C – Anunţuri de concurs

Limbă (limbi) în funcţie de
concurs

50 EUR pe an

Abonamentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care apare în limbile oficiale ale Uniunii Europene, este
disponibil în 22 de versiuni lingvistice. Jurnalul Oficial cuprinde seriile L (Legislaţie) și C (Comunicări și informări).
Pentru fiecare versiune lingvistică se încheie un abonament separat.
În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 920/2005 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial L 156
din 18 iunie 2005, care prevede că, temporar, instituţiile Uniunii Europene nu au obligaţia de a redacta toate
actele în irlandeză și nici de a le publica în această limbă, Jurnalele Oficiale publicate în limba irlandeză se
comercializează separat.
Abonamentul la Suplimentul Jurnalului Oficial (seria S – Anunţuri de achiziţii publice) cuprinde toate cele 23 de
versiuni lingvistice oficiale într-un singur DVD multilingv.
La cerere, abonamentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene conferă dreptul de a primi diverse anexe ale
Jurnalului Oficial. Abonaţilor li se semnalează apariţia anexelor printr-un aviz către cititori inclus în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.

Distribuire și abonamente
Abonamente la diverse periodice destinate vânzării, precum abonamentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
pot fi contractate prin agenţiile noastre de vânzări.
Lista agenţiilor de vânzări este disponibilă la adresa:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_ro.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) oferă acces direct și gratuit la dreptul Uniunii Europene. Acest
site permite consultarea Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, inclusiv a tratatelor, a legislaţiei, a
jurisprudenţei și a actelor pregătitoare ale legislaţiei.
Pentru mai multe informaţii despre Uniunea Europeană, consultaţi: http://europa.eu
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