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II
(Nelegislativní akty)

MEZINÁRODNÍ DOHODY
ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/1194
ze dne 21. června 2018
o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi
Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na
straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii jménem Unie
a jejích členských států
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článk 91, čl. 100 odst. 2 a články 207 a 209 ve
spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,
s ohledem na akt o přistoupení Chorvatska, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,
s ohledem na návrh Evropské komise,
s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2017/1567 (1) byl dne 17. července 2017 podepsán Protokol k Dohodě
o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy
na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky
k Evropské unii (dále jen „protokol“), s výhradou jeho pozdějšího uzavření.

(2)

Pokud jde o záležitosti spadající do pravomoci Evropského společenství pro atomovou energii, řídí se uzavření
protokolu zvláštním postupem.

(3)

Protokol by měl být schválen jménem Unie a členských států,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich
členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské
republiky k Evropské unii (2) se schvaluje jménem Unie a členských států.

Článek 2
Předseda Rady učiní jménem Unie a členských států oznámení uvedené v čl. 4 odst. 1 protokolu. (3)
(1) Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1567 ze dne 8. června 2017 o podpisu jménem Unie a členských států a prozatímním provádění Protokolu
k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné
straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (Úř. věst. L 238,
16.9.2017, s. 1).
(2) Znění protokolu bylo zveřejněno v Úř. věst. L 238 ze dne 16.9.2017 spolu s rozhodnutím o podpisu.
(3) Den vstupu protokolu v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
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Článek 3
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 21. června 2018.
Za Radu
předseda
B. PETKOV
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ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/1195
ze dne 16. července 2018
o podpisu Protokolu k dohodě o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary
a autobusy (dohoda Interbus), který se týká mezinárodní linkové a zvláštní linkové přepravy
cestujících autokary a autobusy, jménem Evropské unie
(Text s významem pro EHP)
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (dohoda Interbus) (1) byla
v souladu s rozhodnutím Rady 2002/917/ES (2) uzavřena jménem Unie dne 3. října 2002 a vstoupila v platnost
dne 1. ledna 2003 (3).

(2)

Rada dne 5. prosince 2014 pověřila Komisi zahájením jednání o protokolu k dohodě Interbus (dále jen
„protokol“) s Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie,
Černou Horou, Moldavskou republikou, Tureckou republikou a Ukrajinou.

(3)

Jednání byla úspěšně uzavřena během zasedání smluvních stran dohody Interbus dne 10. listopadu 2017.

(4)

Protokol by měl usnadnit poskytování linkové a zvláštní linkové dopravy mezi smluvními stranami dohody
Interbus, a zlepšit tak spojení pro přepravu cestujících mezi nimi.

(5)

Pokud jde o obecná pravidla, zejména fungování smíšeného výboru, a v zájmu usnadnění jejich provádění se
v návrhu protokolu do velké míry odrážejí pravidla stanovená v dohodě Interbus.

(6)

Aby nedošlo k přílišnému opoždění výhod vyplývajících z protokolu, stanoví se obdobně jako v dohodě, že
protokol vstoupí pro smluvní strany, které jej schválily nebo ratifikovaly, v platnost, pokud jej schválily nebo
ratifikovaly čtyři smluvní strany včetně Unie.

(7)

Protokol by proto měl být podepsán jménem Unie s výhradou jeho pozdějšího uzavření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Podpis Protokolu k dohodě o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (dohoda Interbus),
který se týká mezinárodní linkové a zvláštní linkové přepravy cestujících autokary a autobusy, se schvaluje jménem Unie
s výhradou jeho uzavření. (4)

Článek 2
Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat protokol jménem Unie.
(1) Úř. věst. L 321, 26.11.2002, s. 13.
(2) Rozhodnutí Rady 2002/917/ES ze dne 3. října 2002 o uzavření dohody Interbus o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících
autokary a autobusy (Úř. věst. L 321, 26.11.2002, s. 11).
(3) Úř. věst. L 321, 26.11.2002, s. 44.
(4) Znění protokolu bude zveřejněno společně s rozhodnutím o jeho uzavření.
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Článek 3
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 16. července 2018.
Za Radu
předsedkyně
J. BOGNER-STRAUSS
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III
(Jiné akty)

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR
ROZHODNUTÍ KONTROLNÍHO ÚŘADU ESVO V PŘENESENÉ PRAVOMOCI
č. 18/18/KOL
ze dne 9. února 2018
o statusu Norska jako území prostého nákazy, pokud jde o marteiliózu (Marteilia refringens)
a bonamiózu (Bonamia ostreae) [2018/1196]
KONTROLNÍ ÚŘAD ESVO,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, a zejména na článek 109 a protokol 1 této dohody,
s ohledem na Dohodu mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora, a zejména na čl. 5 odst. 2
písm. d) a protokol 1 této dohody,
s ohledem na akt uvedený v příloze I kapitole I části 3.1 bodě 8a Dohody o EHP, směrnici Rady 2006/88/ES ze dne
24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení
některých nákaz vodních živočichů (1) („směrnice 2006/88/EC“), pozměněný a upravený protokolem 1 k Dohodě o EHP,
a zejména na článek 53 tohoto aktu,
vzhledem k těmto důvodům:
Rozhodnutím č. 291/10/KOL ze dne 7. července 2010 uznal Kontrolní úřad ESVO celé pobřeží Norska za pásmo prosté
nákazy, pokud jde jak o marteiliózu (Marteilia refringens), tak bonamiózu (Bonamia ostreae), s výjimkou kraje Aust-Agder
na jihu Norska v souvislosti s bonamiózou.
Dne 23. února 2017 norský úřad pro bezpečnost potravin prostřednictvím systému včasného varování Světové
organizace pro zdraví zvířat (OIE) oznámil (2) podezření na infekci marteiliózou (Marteilia refringens) u slávek jedlých
(Mytilus edulis), které se divoce vyskytly v akvakulturní farmě na pěstování ústřic jedlých (Ostrea edulis) v lokalitě obce
Bømlo v kraji Hordaland v jižním Norsku.
E-mailem ze dne 28. února 2017 (dok. č. 844246) norský úřad pro bezpečnost potravin informoval Kontrolní úřad
ESVO o uvedeném podezření a o tom, že byla uložena omezení pohybu slávek jedlých nebo ústřic jedlých z předmětné
akvakulturní farmy nebo do této farmy.
Norský úřad pro bezpečnost potravin dopisem ze dne 16. března 2017 (dok. č. 847935) informoval Kontrolní úřad
ESVO v návaznosti na oznámení prostřednictvím Evropského systému hlášení nákaz zvířat (ADNS) ze stejného dne, že
referenční laboratoř Evropské unie pro nákazy měkkýšů potvrdila chorobu a že okolo akvakulturní farmy bude
vytvořena uzavřená oblast.
V čl. 53 odst. 3 směrnice 2006/88/ES se stanoví, že pokud epizootologické šetření potvrdí vysokou pravděpodobnost
výskytu infekce, status příslušného členského státu, oblasti nebo jednotky prostých nákazy se odvolá postupem, podle
kterého byl status vyhlášen.
(1) Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14.
(2) NOR 24-02-17 OIE Alert.
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Norské ministerstvo obchodu, průmyslu a rybolovu zaslalo dne 28. září Kontrolnímu úřadu ESVO dopis (dok.
č. 875660), k němuž byl připojen informační dopis norského úřadu pro bezpečnost potravin ze dne 22. září 2017 (dok.
č. 875658), v němž je uvedeno, že nařízení, kterým se stanoví uzavřená oblast marteiliózy (Marteilia refringens) v obci
Bømlo v Norsku (1), bylo nyní přijato, a potvrzuje, že v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy (2) „celá
pobřežní oblast Norska spadá do kategorie I, pokud jde o marteiliózu (Marteilia refringens), s výjimkou uzavřené oblasti
v obci Bømlo v Norsku“.
Kontrolní úřad ESVO se domnívá, že podmínky pro odnětí statusu území prostého nákazy zasažené zeměpisné oblasti
obce Bømlo v Norsku jsou splněny.
Rozhodnutí č. 291/10/KOL ze dne 7. července 2010 by proto mělo být v zájmu zjednodušení zrušeno a nahrazeno
novým rozhodnutím.
Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Veterinárního výboru ESVO, který je
Kontrolnímu úřadu ESVO nápomocen,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Status Norska jako území prostého nákazy, pokud jde o marteiliózu (Marteilia refringens) a bonamiózu (Bonamia ostreae),
je popsán v příloze.
Článek 2
Rozhodnutí č. 291/10/KOL se zrušuje.
Článek 3
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 8. února 2018.
Článek 4
Toto rozhodnutí je určeno Norsku.
Článek 5
Pouze anglické znění tohoto rozhodnutí je závazné.

V Bruselu dne 9. února 2018.
Za Kontrolní úřad ESVO, který jedná na základě rozhodnutí o pověření č. 494/13/KOL,
Högni S. KRISTJÁNSSON

Carsten ZATSCHLER

odpovědný člen kolegia

spolupodepisující jako ředitel pro právní
a výkonné záležitosti

(1) Forskrift om kontrollområde for å bekjempe sykdommen Marteiliose hos bløtdyr, Bømlo kommune, Hordaland, FOR-2017-09-081377 (nařízení o kontrolované oblasti boje proti nákaze marteiliózou u měkkýšů, obec Bømlo, Hordaland).
(2) Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos
akvatiske dyr, FOR-2008-06-17-819 (nařízení o prodeji živočichů pocházejících z akvakultury a produktů z těchto živočichů, prevence
a tlumení infekčních chorob u vodních živočichů).
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PŘÍLOHA

1. Celé pobřeží Norska je oblastí prosté nákazy, pokud jde o marteiliózu (Marteilia refringens), s výjimkou uzavřené
oblasti v obci Bømlo v kraji Hordaland v jižním Norsku, která je konkrétně popsána v § 2 norského nařízení
o kontrolované oblasti boje proti nákaze marteiliózou u měkkýšů, obec Bømlo, Hordaland (FOR-2017-09-08-1377)
(„nařízení“) (1) jako vymezená přímkami z:
— bodu (59° 44,805′ N; 5° 27,560′ E) na jižním cípu obce Stord, směrem na jih k
— hranicím mezi obcemi Bømlo a Sveio a dále ve směru jihozápadně podél obecní hranice k
— bodu (59° 34,420′ N; 5° 14,623′ E) v moři a dále ve směru na západ k bodu (59° 33,72′ N; 5° 05,46′ E) v moři.
Odtud směrem na sever až k hranici mezi obcemi Austevoll a Bømlo a poté směrem na západ podél obecní
hranic k
— bodu (59° 59,948′ N; 5° 19,629′ E) v moři a pak jihozápadním směrem k
— bodu (59° 58,917′ N; 5° 19,114′ E) na severním cípu obce Stord.
Mapa kontrolované oblasti připojená k nařízení je uvedena v dodatku k tomuto rozhodnutí.
2. Celé pobřeží Norska je oblastí prostou nákazy, pokud jde o bonamiózu (Bonamia ostreae), s výjimkou:
— kraje Aust-Agder na jihu Norska.

Dodatek

(1) Forskrift om kontrollområde for å bekjempe sykdommen Marteiliose hos bløtdyr, Bømlo kommune, Hordaland, FOR-2017-09-081377
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