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L 2/06.01.2022 
 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2022 de modificare 
a anexei V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 în ceea ce privește cerințele 
de sănătate animală pentru intrarea în Uniune a produselor lactate conținute în produse 
compuse cu durată lungă de conservare ( 1 ) 
 
 
L 5/10.01.2022 
 
Regulamentul delegat (UE) 2022/16 al Comisiei din 22 octombrie 2021 de corectare a anumitor 
versiuni lingvistice ale Regulamentului delegat (UE) 2019/934 de completare a Regulamentului 
(UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește zonele 
viticole în care poate fi majorată tăria alcoolică, practicile oenologice autorizate și restricțiile 
aplicabile producerii și conservării produselor vitivinicole, procentajul minim de alcool al 
subproduselor și eliminarea acestora și publicarea fișelor OIV 
 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/19 al Comisiei din 7 ianuarie 2022 de reînnoire a 
aprobării substanței active Purpureocillium lilacinum tulpina 251 în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
introducerea pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare a anexei la 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 ) 
 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/20 al Comisiei din 7 ianuarie 2022 de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește stabilirea normelor și a procedurilor pentru cooperarea statelor 
membre cu privire la evaluarea siguranței studiilor clinice intervenționale ( 1 ) 
 
 
L 7/12.01.2022 
 
Regulamentul delegat (UE) 2022/29 al Comisiei din 28 octombrie 2021 de completare a 
Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului prin precizarea 
numărului și a titlurilor variabilelor pentru domeniul venitului și condițiilor de viață în ceea ce 
privește piața muncii și locuințele, transmiterea între generații a avantajelor și a dezavantajelor, 
dificultățile legate de locuință, precum și subiectul ad hoc pentru 2023 privind eficiența 
energetică a gospodăriilor ( 1 ) 
 
 
L 8/13.01.2022 
 
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/39 a Comisiei din 12 ianuarie 2022 de stabilire a 
normelor privind formatul și calendarele de prezentare a programelor naționale de activitate și a 
rapoartelor anuale privind colectarea de date din sectoarele pescuitului și acvaculturii și de 
abrogare a Deciziilor de punere în aplicare (UE) 2016/1701 și (UE) 2018/1283 
 
 
 
 



L 13/20.01.2022 
 
Rectificare la Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 
iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune ( JO L 231, 
30.6.2021 ) 
 
 
L 17/26.01.2022 
 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/97 al Comisiei din 25 ianuarie 2022 de 
modificare a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 de stabilire a 
măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane ( 1 ) 
 
 
L 18/27.01.2022 
 
Recomandarea (UE) 2022/107 a Consiliului din 25 ianuarie 2022 privind o abordare coordonată 
pentru a facilita libera circulație în condiții de siguranță pe durata pandemiei de COVID-19 și de 
înlocuire a Recomandării (UE) 2020/1475 ( 1 ) 
 
Recomandarea (UE) 2022/108 a Consiliului din 25 ianuarie 2022 de modificare a Recomandării 
(UE) 2020/1632 privind o abordare coordonată pentru a facilita călătoriile în condiții de 
siguranță pe durata pandemiei de COVID-19 în spațiul Schengen ( 1 ) 
 
 
L 20/31.01.2022 
 
Regulamentul (UE) 2022/123 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 ianuarie 2022 
privind consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente în ceea ce privește 
pregătirea pentru situații de criză în domeniul medicamentelor și al dispozitivelor medicale și 
gestionarea acestora ( 1 ) 
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