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(1) Text cu relevanță pentru SEE
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o perioadă de valabilitate limitată.
Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine și sunt precedate de un asterisc.
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(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 90/2012 AL COMISIEI
din 2 februarie 2012
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 736/2006 privind metodele de lucru ale Agenției Europene
pentru Siguranța Aeriană pentru efectuarea de inspecții de standardizare
produselor, reperelor și dispozitivelor aferente, precum și
certificarea întreprinderilor de proiectare și producție și
include cerințe tehnice, precum și proceduri adminis
trative pentru asigurarea implementării satisfăcătoare de
către autoritățile competente ale statelor membre.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parla
mentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008
privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea
unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a
Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE)
nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special
articolul 24 alineatul (5),

(4)

Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 al Comisiei (5) a
stabilit normele de aplicare pentru menținerea navigabi
lității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozi
tivelor aeronautice și pentru autorizarea întreprinderilor
și a personalului cu atribuții în domeniu și include cerințe
tehnice, precum și proceduri administrative pentru
asigurarea implementării satisfăcătoare de către autori
tățile competente ale statelor membre.

(5)

Regulamentul (UE) nr. 805/2011 al Comisiei (6) stabilește
normele detaliate pentru licențele și anumite certificate
ale controlorilor de trafic aerian și include cerințe
tehnice, precum și proceduri administrative pentru
asigurarea implementării satisfăcătoare de către autori
tățile competente ale statelor membre.

(6)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1178/2011
al Comisiei (7) stabilește cerințele tehnice și procedurile
administrative referitoare la personalul navigant din
aviația civilă, pentru a asigura implementarea satisfă
cătoare de către autoritățile competente ale statelor
membre.

(7)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1034/2011
al Comisiei (8) stabilește procedurile administrative pentru
supravegherea siguranței în managementul traficului
aerian și serviciile de navigație aeriană, pentru a asigura
implementarea satisfăcătoare de către autoritățile
competente ale statelor membre a cerințelor comune
pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană
stabilite în Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 1035/2011 al Comisiei (9).

întrucât:
Regulamentul (CE) nr. 736/2006 al Comisiei (2) stabilește
metodele de lucru ale Agenției Europene de Siguranță a
Aviației (denumită în continuare „agenția”) pentru efec
tuarea de inspecții de standardizare, în conformitate
cu articolul 24 alineatul (5) din Regulamentul (CE)
nr. 216/2008. Regulamentul (CE) nr. 736/2006 a fost
adoptat într-un moment în care domeniul de aplicare
al Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului
European și al Consiliului (3) era limitat la navigabilitatea
inițială și la menținerea navigabilității.

(1)

Între timp, Regulamentul (CE) nr. 216/2008 a înlocuit
Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 și a extins de două ori
domeniul său de aplicare, prima oară pentru a include în
special personalul navigant și operațiunile aeriene și a
doua oară pentru a include managementul traficului
aerian și serviciile de navigație aeriană („ATM/ANS”),
precum și siguranța aeroportuară. Comisia a adoptat
mai multe norme de punere în aplicare corespunzătoare
noilor domenii de competență.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 al Comisiei (4) a
stabilit deja norme de punere în aplicare privind certi
ficarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a

(3)
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(3 )
(4 )
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79, 19.3.2008, p. 1.
129, 17.5.2006, p. 10.
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243, 27.9.2003, p. 6.

(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

315,
206,
311,
271,
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28.11.2003, p. 1.
11.8.2011, p. 21.
25.11.2011, p. 1.
18.10.2011, p. 15.
18.10.2011, p. 23.
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Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (1),
modificat prin Regulamentul (CE) nr. 859/2008 al Comi
siei (2), a stabilit cerințe tehnice comune aplicabile trans
portului aerian comercial și proceduri administrative,
pentru a asigura implementarea satisfăcătoare de către
autoritățile competente ale statelor membre, care rămân
aplicabile până în momentul în care vor intra în vigoare
normele de punere în aplicare în domeniul operațiunilor
aeriene.

(8)

Directiva 2004/36/CE a Parlamentului European și a
Consiliului (3) privind siguranța aeronavelor țărilor terțe
care folosesc aeroporturile comunitare, modificată prin
Directiva 2008/49/CE a Comisiei (4), a stabilit procedurile
de efectuare a inspecțiilor la platformă ale aeronavelor
respective (SAFA) de către statele membre, care rămân
aplicabile până în momentul în care vor intra în
vigoare normele de punere în aplicare în domeniul
inspecțiilor la platformă.

(9)

(10)

(11)

Pentru a monitoriza aplicarea acestor norme de punere în
aplicare de către autoritățile competente ale statelor
membre, este necesar să se extindă fără întârziere
aplicarea metodelor de lucru existente ale agenției
pentru efectuarea de inspecții de standardizare la noile
domenii privind licențierea personalului navigant,
operațiunile aeriene, licențele controlorilor de trafic
aerian și furnizarea de ATM/ANS.
Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 736/2006 trebuie
modificat în consecință.

(12)

3.2.2012

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt
conforme cu avizul comitetului instituit prin
articolul 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
La articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 736/2006, alineatul (1)
se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
În vederea evaluării conformității cu cerințele Regula
mentului (CE) nr. 216/2008 și ale normelor sale de aplicare
în domeniul navigabilității inițiale și menținerii navigabilității,
al operațiunilor aeriene, al inspecțiilor la platformă, al perso
nalului navigant, al controlorilor de trafic aerian, precum și al
managementului traficului aerian și al serviciilor de navigație
aeriană, agenția efectuează inspecții ale autorităților
competente ale statelor membre și întocmește un raport în
această privință.”
Articolul 2
Agenția își modifică procedurile de lucru pentru a se conforma
prezentului regulament în termen de cel mult o lună de la data
intrării în vigoare a acestuia.
Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în prima 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, 2 februarie 2012.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

373,
254,
143,
109,

31.12.1991, p. 4.
20.9.2008, p. 1.
30.4.2004, p. 76.
19.4.2008, p. 17.

3.2.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 31/3

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 91/2012 AL COMISIEI
din 2 februarie 2012
privind autorizarea Bacillus subtilis (CBS 117162) ca aditiv pentru hrana purceilor înțărcați și a
porcilor pentru îngrășat (titularul autorizației Krka d.d.)
(Text cu relevanță pentru SEE)

umane sau asupra mediului și că utilizarea sa poate
îmbunătăți creșterea în greutate a speciilor de animale
vizate. Autoritatea nu consideră necesară prevederea
unor cerințe specifice de monitorizare ulterioară intro
ducerii pe piață. Aceasta a verificat, de asemenea,
raportul privind metoda de analiză a aditivului furajer
în hrana animalelor, prezentat de laboratorul de
referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parla
mentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003
privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9
alineatul (2),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea
utilizării aditivilor destinați hranei animalelor, precum și
criteriile și procedurile de acordare a unei astfel de auto
rizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE)
nr. 1831/2003, a fost depusă o cerere de autorizare
pentru Bacillus subtilis (CBS 117162). Cererea a fost
însoțită de informațiile și documentele necesare în
temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE)
nr. 1831/2003.

(3)

Cererea privește autorizarea preparatului Bacillus subtilis
(CBS 117162) ca aditiv pentru hrana purceilor înțărcați
și a porcilor pentru îngrășat, în vederea clasificării în
categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

În avizul său din 7 septembrie 2011 (2), Autoritatea
Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în
continuare „autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile
de utilizare propuse, Bacillus subtilis (CBS 117162) nu are
efecte nocive asupra sănătății animalelor, a sănătății

(5)

Evaluarea Bacillus subtilis (CBS 117162) arată că sunt
îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la
articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În
consecință, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie
autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(6)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi
zootehnici” și grupului funcțional „stabilizatori ai florei intesti
nale”, se autorizează ca aditiv pentru hrana animalelor în
condițiile menționate în anexa respectivă.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la
data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

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

Adoptat la Bruxelles, 2 februarie 2012.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2011; 9(9):2375.
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ANEXĂ

Numărul de
identificare
al aditivului

Numele
titularului
autorizației

Aditivul

Specia sau
Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda de analiză categoria de
animale

Vârsta
maximă

Conținutul
minim

Conținutul
maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de
autorizare

RO

UFC/kg de furaj complet cu un
conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivilor zootehnici. Grupul funcțional: stabilizatori ai florei intestinale.
4b1824

Krka d.d.

Bacillus subtilis
(CBS 117162)

Compoziția aditivului
Preparat de Bacillus subtilis (CBS 117162) care
conține minimum 4 × 109 CFU/g aditiv (formă
granulată)

Purcei
(înțărcați)
Porci
pentru
îngrășat

—

2 × 109

—

1. A se menționa temperatura de
depozitare, durata de conservare
și stabilitatea la granulare în
instrucțiunile de utilizare a
aditivului și a preamestecului.
2. Pentru purcei (înțărcați) de până
la 35 kg

Metoda de analiză (1)
Numărare: metoda dispersiei pe placă (EN 15787)
Identificare: metoda electroforezei în gel în câmp
pulsatil (PFGE).

3. Pentru siguranță: în timpul mani
pulării, utilizatorii trebuie să
poarte echipamente de protecție
respiratorie, ochelari de protecție
și mănuși de protecție.

(1) Detalii privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului comunitar de referință: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Caracterizarea substanței active
Spori de Bacillus subtilis (CBS 117162)

23 februarie 2022

3.2.2012
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 92/2012 AL COMISIEI
din 2 februarie 2012
de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și
legume
din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate
în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

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
nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
Consiliului în sectorul fructelor și legumelor
fructelor și legumelor procesate (2), în special
alineatul (1),

aplicare (UE)
de stabilire a
1234/2007 al
și în sectorul
articolul 136

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare
zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile.
Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în
vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene,

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.

întrucât:
(1)

(2)

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

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, 2 februarie 2012.
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 fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume
(EUR/100 kg)
Codul NC

Codul țării terțe (1)

0702 00 00

IL
MA
TN
TR
ZZ

158,6
56,3
94,3
110,0
104,8

0707 00 05

EG
JO
TR
US
ZZ

217,9
221,0
179,1
57,6
168,9

0709 91 00

EG
ZZ

317,7
317,7

0709 93 10

MA
TR
ZZ

98,0
196,5
147,3

0805 10 20

EG
MA
TN
TR
ZZ

49,5
53,6
55,4
64,1
55,7

0805 20 10

IL
MA
ZZ

178,3
77,4
127,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

CN
EG
IL
JM
KR
MA
PK
TR
ZZ

61,2
88,5
91,2
118,0
94,1
72,5
55,0
71,3
81,5

0805 50 10

EG
TR
ZZ

69,0
59,6
64,3

0808 10 80

CA
CL
CN
US
ZZ

130,0
98,4
85,1
164,1
119,4

0808 30 90

CN
US
ZA
ZZ

55,2
121,5
109,1
95,3

Valoarea forfetară de import

(1) Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ”
desemnează „alte origini”.
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RECTIFICĂRI

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 54/2012 al Consiliului din 23 ianuarie 2012 privind
punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 19 din 24 ianuarie 2012)
La pagina 5, în anexa III, „Rubricile menționate la articolul 1 alineatul (3)”, a cincea coloană din tabel, „Data includerii pe
listă”:
în loc de:

„23.1.2012”,

se va citi:

„26.7.2010”.

Rectificare la Decizia 2012/35/PESC a Consiliului din 23 ianuarie 2012 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC
privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 19 din 24 ianuarie 2012)
La pagina 30, în anexa III, „Rubricile menționate la articolul 2 alineatul (3)”, a cincea coloană din tabel, „Data includerii pe
listă”, la punctele 1 și 2:
în loc de:

„23.1.2012”,

se va citi:

„26.7.2010”.
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Preţul abonamentelor în 2012
(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

1 200 EUR pe an

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

22 de limbi oficiale ale UE

1 310 EUR pe an

Jurnalul Oficial al UE, seria L, numai versiunea tipărită

22 de limbi oficiale ale UE

840 EUR pe an

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

22 de limbi oficiale ale UE

100 EUR pe an

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

Multilingv: 23 de limbi
oficiale ale UE

200 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.
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