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(Atti leġiżlattivi)

DEĊIŻJONIJIET
DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE, Euratom) 2018/994
tat-13 ta' Lulju 2018
li temenda l-Att li jikkonċerna l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew b'vot universali
dirett, anness mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 76/787/KEFA, KEE, Euratom tal-20 ta' Settembru 1976
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 223(1) tiegħu,
Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b'mod partikolari
l-Artikolu 106a(1) tiegħu,
Wara li kkunsidra l-proposta mill-Parlament Ewropew,
Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,
Wara li kkunsidra l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew (1),
Filwaqt li jaġixxi f'konformità ma' proċedura leġislattiva speċjali,
Billi,
(1)

L-Att li jikkonċerna l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew b'vot universali dirett (2) (“l-Att Elettorali”),
anness mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 76/787/KEFA, KEE, Euratom (3), daħal fis-seħħ fl-1 ta' Lulju 1978 u sussegwen
tement ġie emendat bid-Deċiżjoni 2002/772/KE, Euratom (4).

(2)

Għandhom isiru għadd ta' emendi lill-Att Elettorali.

(3)

Bħala konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fl-1 ta' Diċembru 2009, il-Kunsill għandu jistabbilixxi
d-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew b'vot universali dirett f'konformità
ma' proċedura leġislattiva speċjali.

(4)

It-trasparenza tal-proċess elettorali u l-aċċess għal informazzjoni affidabbli huma importanti għas-sensibiliz
zazzjoni politika Ewropea u biex tiġi żgurata parteċipazzjoni elettorali sostanzjali, u huwa xieraq li ċ-ċittadini talUnjoni jkunu infurmati ferm qabel l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew dwar il-kandidati li joħorġu għal dawk
l-elezzjonijiet u dwar l-affiljazzjoni tal-partiti politiċi nazzjonali ma' partit politiku Ewropew.

(5)

Sabiex titħeġġeġ il-parteċipazzjoni tal-votanti f'elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew u biex jittieħed vantaġġ
b'mod sħiħ tal-possibilitajiet offruti mill-iżviluppi teknoloġiċi, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu l-possibilitajiet ta',
fost l-oħrajn, votazzjoni minn qabel, votazzjoni bil-posta, u votazzjoni elettronika u fuq l-Internet, waqt li
jiżguraw b'mod partikolari l-affidabbiltà tar-riżultat, is-segretezza tal-vot u l-protezzjoni tad-data personali,
f'konformità mad-dritt applikabbli tal-Unjoni.

(6)

Iċ-ċittadini tal-Unjoni għandhom id-dritt li jipparteċipaw fil-ħajja demokratika tagħha, b'mod partikolari, billi
jivvutaw jew joħorġu bħala kandidati f'elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew.

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

Approvazzjoni tal-4 ta' Lulju 2018 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).
ĠU L 278, 8.10.1976, p. 5.
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 76/787/KEFA, KEE, Euratom tal-20 ta' Settembru 1976 (ĠU L 278, 8.10.1976, p. 1).
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/772/KE, Euratom tal-25 ta' Ġunju u tat-23 ta' Settembru 2002 li temenda l-Att li jikkonċerna l-elezzjoni
tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b'vot dirett universali, anness mad-Deċiżjoni 76/787/KEFA, KEE, Euratom (ĠU L 283,
21.10.2002, p. 1).
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(7)

L-Istati Membri huma mħeġġa jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jippermettu lil dawk fost iċ-ċittadini tagħhom li
huma residenti f'pajjiżi terzi biex jivvutaw f'elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew.

(8)

Jenħtieġ għalhekk li l-Att Elettorali jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
L-Att Elettorali huwa emendat kif ġej:
(1) L-Artikolu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:
“Artikolu 1
1.
F'kull Stat Membru, il-membri tal-Parlament Ewropew għandhom ikunu eletti bħala rappreżentanti taċ-ċittadini
tal-Unjoni abbażi ta' rappreżentanza proporzjonali, bl-użu tas-sistema ta' lista jew tal-vot wieħed trasferibbli.
2.
L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw votazzjoni bbażata fuq sistema ta' lista preferenzjali bi qbil mal-proċedura
li huma jadottaw.
3.

L-elezzjonijiet għandhom ikunu b'vot universali dirett u għandhom ikunu ħielsa u sigrieti.”;

(2) L-Artikolu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:
“Artikolu 3
1.
L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu limitu minimu għall-allokazzjoni ta' siġġijiet. Fil-livell nazzjonali, dan illimitu ma jistax jeċċedi 5 fil-mija tal-voti validi mitfugħa.
2.
L-Istati Membri fejn tintuża s-sistema tal-lista għandhom jistabbilixxu limitu minimu għall-allokazzjoni ta'
siġġijiet għal kostitwenzi li fihom aktar min 35 siġġu. Dan il-limitu ma għandux ikun anqas minn 2 fil-mija, u ma
għandux jeċċedi l-5 fil-mija, tal-voti validi mitfugħa fil-kostitwenza kkonċernata, inkluż Stat Membru b'kostitwenza
waħda.
3.
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jikkonformaw mal-obbligu stipulat fit-tieni paragrafu
mhux aktar tard milli jkun f'waqtu għall-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew li jsegwu dawk li jseħħu l-ewwel
wara d-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE, Euratom) 2018/994 (*).
(*) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE, Euratom) 2018/994 tat-13 ta' Lulju 2018 li temenda l-Att li jikkonċerna l-elezzjoni
tal-membri tal-Parlament Ewropew b'vot universali dirett, anness mad-Deċiżjoni 76/787/KEFA, KEE, Euratom tal20 ta' Settembru 1976 (ĠU L 178, 16.7.2018, p. 1).”;
(3) Jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:
“Artikolu 3a
Fejn dispożizzjonijiet nazzjonali jistabbilixxu skadenza għas-sottomissjoni ta' kandidaturi għall-elezzjoni għallParlament Ewropew, dik l-iskadenza għandha tkun minn tal-anqas tliet ġimgħat qabel id-data stabbilita mill-Istat
Membru rilevanti, skont l-Artikolu 10(1), biex isiru l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew.
Artikolu 3b
L-Istati Membri jistgħu jħallu li jintwera, fuq il-poloz tal-votazzjoni, l-isem jew il-logo tal-partit politiku Ewropew li
għalih il-partit politiku nazzjonali jew il-kandidat individwali jkunu affiljati.”;
(4) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
“Artikolu 4a
L-Istati Membri jistgħu jipprevedu l-possibilitajiet ta' votazzjoni minn qabel, votazzjoni bil-posta, u votazzjoni
elettronika u fuq l-Internet, f'elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew. Fejn jagħmlu dan, huma għandhom jadottaw
miżuri suffiċjenti biex jiżguraw b'mod partikolari l-affidabbiltà tar-riżultat, is-segretezza tal-vot, u l-protezzjoni taddata personali f'konformità mad-dritt applikabbli tal-Unjoni.”;
(5) L-Artikolu 9 huwa sostitwit b'dan li ġej:
“Artikolu 9
1.

Ħadd ma jista' jivvota aktar minn darba fi kwalunkwe elezzjoni ta' membri tal-Parlament Ewropew.

2.
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-votazzjoni doppja f'elezzjonijiet għallParlament Ewropew tkun soġġetta għal pieni effettivi, proporzjonati u dissważivi.”;
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(6) Jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:
“Artikolu 9a
F'konformità mal-proċeduri elettorali nazzjonali tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jieħdu l-miżuri meħtieġa biex
jippermettu lil dawk fost iċ-ċittadini tagħhom li huma residenti f'pajjiżi terzi biex jivvutaw fl-elezzjonijiet għallParlament Ewropew.
Artikolu 9b
1.
Kull Stat Membru għandu jinnomina awtorità ta' kuntatt responsabbli għall-iskambju ta' data dwar votanti
u kandidati mal-kontropartijiet tagħha fl-Istati Membri l-oħra.
2.
Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar id-dħul ta' votanti fir-reġistru elettorali u ssottomissjoni ta' kandidaturi, l-awtorità msemmija fil-paragrafu 1 għandha, f'konformità mal-liġi applikabbli talUnjoni dwar il-protezzjoni tad-data personali, tibda tibgħat lil dawk il-kontropartijiet, mhux aktar tard minn sitt
ġimgħat qabel l-ewwel jum tal-perijodu elettorali msemmi fl-Artikolu 10(1), id-data indikata fid-Direttiva tal-Kunsill
93/109/KE (*) dwar ċittadini tal-Unjoni li, fi Stat Membru li tiegħu ma jkunux ċittadini, jkunu ddaħħlu fir-reġistru
elettorali jew ikunu ħarġu bħala kandidati.
(*) Id-Direttiva tal-Kunsill 93/109/KE tas-6 ta' Diċembru 1993 dwar arranġamenti dettaljati sabiex jiġi eżerċitat iddritt għall-vot u għall-kandidatura fl-elezzjonijiet għal-Parlament Ewropew għaċ-ċittadini tal-Unjoni li joqgħodu fi
Stat Membru li tiegħu ma jkunux ċittadini (ĠU L 329, 30.12.1993, p. 34)”.
Artikolu 2
1.
Din id-Deċiżjoni għandha tkun soġġetta għall-approvazzjoni mill-Istati Membri skont ir-rekwiżiti kostituzzjonali
rispettivi tagħhom. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill dwar it-tlestija talproċeduri meħtieġa għal dak il-għan.
2.
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum wara r-riċezzjoni tal-aħħar notifika msemmija filparagrafu 1. (1)

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Lulju 2018.
Għall-Kunsill
Il-President
H. LÖGER

(1) Id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni ser tiġi pubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill.
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II
(Atti mhux leġiżlattivi)

REGOLAMENTI
REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/995
tat-12 ta' Lulju 2018
li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2080 fir-rigward tal-perjodi għat-tressiq
tal-offerti
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE)
Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),
Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1240 tat-18 ta' Mejju 2016 li jistab
bilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta'
intervent pubbliku u ta' għajnuna għall-ħżin privat (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 28 tiegħu,
Billi:
(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2080 (3) fetaħ il-bejgħ tat-trab tal-ħalib xkumat
permezz ta' proċedura ta' sejħa għall-offerti. Dan kien jipprevedi żewġ sejħiet parzjali għall-offerti kull xahar, ħlief
għal Awwissu u Diċembru.

(2)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/472 (4) emenda r-Regolament ta' Implimen
tazzjoni (UE) 2016/2080 billi naqqas l-għadd ta' perjodi li matulhom jistgħu jitressqu l-offerti għal wieħed kull
xahar u neħħa d-dispożizzjoni għal tali perjodu fix-xahar ta' Awwissu.

(3)

L-esperjenza miksuba bis-sejħiet parzjali għall-offerti implimentati fl-2018 uriet interess dejjem ikbar għall-offerti
skont il-kundizzjonijiet attwali tas-suq. Għalhekk jixraq li jerġa' jkun hemm in-numru oriġinali ta' perjodi li
matulhom l-offerti jistgħu jitressqu u li jiġi previst perjodu tali fix-xahar ta' Awwissu.

(4)

Billi l-perjodu fix-xahar ta' Awwissu jintemm fir-raba' nhar ta' Tlieta ta' dak ix-xahar, sabiex jiġi evitat li jkun
hemm żewġ offerti f'ġimagħtejn konsekuttivi, jixraq li jkun hemm perjodu wieħed biss f'Settembru.

(5)

Għaldaqstant, jenħtieġ li r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2080 jiġi emendat skont dan.

(6)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq
Agrikoli,

(1) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) ĠU L 206, 30.7.2016, p. 71.
(3) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2080 tal-25 ta' Novembru 2016 dwar il-ftuħ tal-bejgħ tat-trab tal-ħalib
xkumat permezz ta' proċedura ta' sejħa għall-offerti (ĠU L 321, 29.11.2016, p. 45).
(4) Ir- Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/472 tal-15 ta' Marzu 2017 li jemenda r-Regolament ta' Implimen
tazzjoni (UE) 2016/2080 fir-rigward tal-perjodi għat-tressiq tal-offerti (ĠU L 73, 18.3.2017, p. 5).
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ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
L-Artikolu 2(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2080 huwa sostitwit b'dan li ġej:
“2.
Il-perjodi li fihom jistgħu jitressqu l-offerti bi tweġiba għat-tieni sejħa parzjali u għas-sejħiet parzjali
sussegwenti għandhom jibdew fl-ewwel jum tax-xogħol wara tmiem il-perjodu preċedenti. Dawn għandhom
jintemmu fil-11.00 (ħin ta' Brussell) fl-ewwel u t-tielet nhar ta' Tlieta tax-xahar. Madankollu, f'Awwissu l-ħin għandu
jkun il-11.00 (ħin ta' Brussell) fir-raba' nhar ta' Tlieta, u f'Settembru għandu jkun il-11.00 (ħin ta' Brussell) fit-tielet
nhar ta' Tlieta, u f'Diċembru għandu jkun il-11.00 (ħin ta' Brussell) fit-tieni nhar ta' Tlieta. Jekk nhar ta' Tlieta jkun
festa pubblika l-limitu taż-żmien għandu jkun il-11.00 (ħin ta' Brussell) tal-ġurnata tax-xogħol ta' qabel.”
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-18 ta' Lulju 2018.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.
Magħmul fi Brussell, it-12 ta' Lulju 2018.
Għall-Kummissjoni,
F'isem il-President,
Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni
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REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/996
tat-12 ta' Lulju 2018
li japprova emenda mhux minuri fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott ta' denominazzjoni mniżżla firreġistru tad-Denominazzjonijiet ta' Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti
(“Limone Femminello del Gargano” (IĠP))
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012
dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,
Billi:
(1)

F'konformità mal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 53(1) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, il-Kummissjoni
eżaminat l-applikazzjoni tal-Italja għall-approvazzjoni ta' emenda tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott tal-indikazzjoni
ġeografika protetta “Limone Femminello del Gargano”, irreġistrata skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE)
Nru 148/2007 (2).

(2)

Billi l-emenda kkonċernata mhijiex minuri skont it-tifsira tal-Artikolu 53(2) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012,
il-Kummissjoni ppubblikat talba għal emenda, permezz tal-applikazzjoni tal-Artikolu 50(2)(a) tal-istess
Regolament, f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (3).

(3)

Il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda dikjarazzjoni ta' oppożizzjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE)
Nru 1151/2012, u għalhekk jenħtieġ li l-emenda tal-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott tiġi approvata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
L-emenda tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li tikkonċerna d-denomi
nazzjoni “Femminello del Gargano” (IĠP), hija b'dan approvata.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali talUnjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.
Magħmul fi Brussell, it-12 ta' Lulju 2018.
Għall-Kummissjoni,
F'isem il-President,
Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni

(1) ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.
(2) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 148/2007 tal-15 ta' Frar 2007 li jirreġistra ċerti ismijiet fir-Reġistru ta' denominazzjoni
protetta ta' oriġini u ta' indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Geraardsbergse mattentaart (IĠP) — Pataca de Galicia jew Patata de Galicia
(IĠP) — Poniente de Granada (DPO) — Gata-Hurdes (DPO) — Patatas de Prades jew Patates de Prades (IĠP) — Mantequilla de Soria
(DPO) — Huile d'olive de Nîmes (DPO) — Huile d'olive de Corse jew Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (DPO) — Clémentine de
Corse (IĠP) — Agneau de Sisteron (IĠP) — Connemara Hill Lamb jew Uain Sléibhe Chonamara (IĠP) — Sardegna (DPO) — Carota
dell'Altopiano del Fucino (IĠP) — Stelvio jew Stilfser (DPO) — Limone Femminello del Gargano (IĠP) — Azeitonas de Conserva de Elvas
e Campo Maior (DPO) — Chouriça de Carne de Barroso — Montalegre (IĠP) — Chouriço de Abóbora de Barroso — Montalegre (IĠP) —
Sangueira de Barroso — Montalegre (IĠP) — Batata de Trásos-Montes (IĠP) — Salpicão de Barroso — Montalegre (IĠP) — Alheira de
Barroso — Montalegre (IĠP) — Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso jew Cordeiro de leite de Barroso (IĠP) — Azeite do Alentejo
Interior (DPO) — Paio de Beja (IĠP) — Linguíça do Baixo Alentejo jew Chouriço de carne do Baixo Alentejo (IĠP) — Ekstra deviško
oljčno olje Slovenske Istre (DPO)) (ĠU L 46, 16.2.2007, p. 14).
(3) ĠU C 51, 10.2.2018, p. 17.
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DEĊIŻJONIJIET
DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2018/997
tat-13 ta' Lulju 2018
li temenda d-Deċiżjoni 2012/392/PESK dwar il-missjoni tal-PSDK tal-Unjoni Ewropea fin-Niġer
(EUCAP Sahel Niger)
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 42(4) u 43(2) tiegħu,
Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,
Billi:
(1)

Fis-16 ta' Lulju 2012, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2012/392/PESK (1) li stabbilixxiet missjoni tal-PSDK tal-Unjoni
Ewropea fin-Niġer sabiex tappoġġa t-tisħiħ tal-kapaċità tal-atturi tas-sigurtà Niġerini biex jiġġieldu kontra tterroriżmu u l-kriminalità organizzata (EUCAP SAHEL Niger).

(2)

Fit-18 ta' Lulju 2016, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2016/1172 (2) li testendi l-EUCAP SAHEL Niger sal15 ta' Lulju 2018. Fil-11 ta' Lulju 2017, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2017/1253 (3) li tipprevedi ammont
ta' referenza finanzjarja għall-EUCAP SAHEL Niger sal-15 ta' Lulju 2018.

(3)

EUCAP SAHEL Niger u l-ammont ta' referenza previst għaliha jenħtieġ li jiġu estiżi sat-30 ta' Settembru 2018.

(4)

Għalhekk, jenħtieġ li d-Deċiżjoni 2012/392/PESK tiġi emendata skont dan.

(5)

L-EUCAP Sahel Niger ser titmexxa fil-kuntest ta' sitwazzjoni li tista' tiddeterjora u li tista' timpedixxi l-kisba talobjettivi tal-azzjoni esterna tal-Unjoni kif stabbiliti fl-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Id-Deċiżjoni 2012/392/PESK hija emendata kif ġej:
(1) fl-Artikolu 13(1), l-aħħar subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:
“L-ammont ta' referenza finanzjarja biex ikopri n-nefqa relatata mal-EUCAP Sahel Niger għall-perijodu mis16 ta' Lulju 2017 sat-30 ta' Settembru 2018 għandu jkun ta' EUR 31 000 000.”;
(2) fl-Artikolu 16, it-tieni sentenza tinbidel b'dan li ġej:
“Hija għandha tapplika sat-30 ta' Settembru 2018.”.
(1) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/392/PESK tas-16 ta' Lulju 2012 dwar il-missjoni tal-PSDK tal-Unjoni Ewropea fin-Niġer (EUCAP Sahel
Niger) (ĠU L 187, 17.7.2012, p. 48).
(2) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/1172 tat-18 ta' Lulju 2016 li temenda d-Deċiżjoni 2012/392/PESK dwar il-missjoni tal-PSDK talUnjoni Ewropea fin-Niġer (EUCAP Sahel Niger) (ĠU L 193, 19.7.2016, p. 106).
(3) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2017/1253 tal-11 ta' Lulju 2017 li temenda d-Deċiżjoni 2012/392/PESK dwar il-missjoni tal-PSDK talUnjoni Ewropea fin-Niġer (EUCAP Sahel Niger) (ĠU L 179, 12.7.2017, p. 15).
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Artikolu 2
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.
Għandha tapplika mis-16 ta' Lulju 2018.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Lulju 2018.
Għall-Kunsill
Il-President
H. LÖGER
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DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/998
tat-12 ta' Lulju 2018
li temenda l-Anness I tad-Deċiżjoni 2009/177/KE fir-rigward tal-istatus tal-Kroazja għall-marda talvajrus tal-erpete tal-koi (KHV), l-istatus tal-Finlandja għan-nekrożi ematopojetika infettiva (IHN), illista taż-żoni fl-Irlanda ħielsa mill-Bonamia ostreae, il-lista taż-żoni fir-Renju Unit ħielsa millMarteilia refringens u li temenda l-Anness I tad-Deċiżjoni 2010/221/UE fir-rigward tal-lista taż-żoni
fir-Renju Unit ħielsa mill-Ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µVar)
(notifikata bid-dokument C(2018) 4381)
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2006/88/KE tal-24 ta' Ottubru 2006 dwar il-ħtiġiet tas-saħħa tal-annimali
għall-annimali tal-akkwakultura u l-prodotti tagħhom, u dwar il-prevenzjoni u l-kontroll ta' ċertu mard f'annimali
akkwatiċi (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 43(2), 49(1), 50(3), 51(2) u 53(3) tagħha,

Billi:

(1)

Il-Parti C tal-Anness I tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/177/KE (2) tistabbilixxi lista ta' Stati Membri, żoni
u kompartimenti li ġew iddikjarati ħielsa minn ċertu mard imsemmi fil-Parti II tal-Anness IV tad-Direttiva
2006/88/KE.

(2)

Attwalment f'dik il-lista, it-territorju kollu tal-Kroazja huwa ddikjarat ħieles mill-marda tal-vajrus tal-erpete tal-koi
(KHV) u t-territorju kollu tal-Finlandja huwa ddikjarat ħieles min-nekrożi ematopojetika infettiva (IHN).
Madankollu, fis-snin riċenti, dawn l-Istati Membri ddikjaraw diversi tifqigħat ta' dak il-mard, rispettivament.

(3)

Iż-żewġ Stati Membri bagħtu informazzjoni lill-Kummissjoni li tindika li ħadu miżuri sabiex jindirizzaw dawk ittifqigħat, skont id-Direttiva 2006/88/KE F'xi żoni, dawk il-miżuri għadhom għaddejin.

(4)

Attwalment f'dik il-lista, il-kosta kollha tal-Irlanda hija ddikjarata ħielsa mill-Bonamia ostreae, bl-eċċezzjoni ta'
tmien bajjiet. Minħabba t-tifqigħa riċenti tal-Bonamia ostreae li seħħet f'bajja oħra fiż-żona tal-Irlanda elenkata
bħala ħielsa minn dik il-marda, iddaħħlu restrizzjonijiet u għadhom jiġu applikati skont id-Direttiva 2006/88/KE.

(5)

Barra minn hekk, il-kosta kollha tal-Irlanda ta' Fuq hija ddikjarata ħielsa mill-Marteilia refringens. Madankollu, irRenju Unit iddikjara żewġ tifqigħat ta' din il-marda f'żewġ bajjiet differenti fl-Irlanda ta' Fuq. Iddaħħlu restrizzjo
nijiet fuq il-moviment u għadhom jiġu applikati skont id-Direttiva 2006/88/KE.

(1) ĠU L 328, 24.11.2006, p. 14.
(2) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/177/KE tal-31 ta' Ottubru 2008 li timplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 2006/88/KE dwar programmi
ta' sorveljanza u qerda u status ta' ħelsien minn mard ta' Stati Membri, żoni u kompartimenti (ĠU L 63, 7.3.2009, p. 15).
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(6)

F'konformità mal-informazzjoni mibgħuta mill-Kroazja, il-Finlandja, l-Irlanda u r-Renju Unit, jenħtieġ li ż-żoni
kkonċernati ma jiġux elenkati bħala ħielsa mill-mard rispettiv u għaldaqstant, jenħtieġ li tiġi aġġornata ddemarkazzjoni ġeografika taż-żoni ħielsa mill-mard għall-Kroazja, il-Finlandja, l-Irlanda u r-Renju Unit.

(7)

L-Anness I tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/221/UE (1) jistabbilixxi lista ta' Stati Membri, żoni u kompar
timenti ddikjarati ħielsa minn ċertu mard imsemmi fil-Parti II tal-Anness IV tad-Direttiva 2006/88/KE.

(8)

Attwalment f'dik il-lista, it-territorju tal-Irlanda ta' Fuq fir-Renju Unit huwa meqjus bħala ħieles mill-Ostreid
herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µVar), bl-eċċezzjoni ta' ċerti bajjiet. Minħabba t-tifqigħa tal-OsHV-1 µVar li seħħet
f'bajja oħra, jenħtieġ li tiġi aġġornata d-demarkazzjoni ġeografika taż-żona ħielsa mill-marda tar-Renju Unit.

(9)

Għaldaqstant, jenħtieġ li l-Anness I tad-Deċiżjoni 2009/177/KE u l-Anness I tad-Deċiżjoni 2010/221/UE jiġu
emendati skont dan.

(10)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel
u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Ir-raba' kolonna “Dimarkazzjoni ġeografika tal-erja ħielsa mill-mard (Stati Membri, żoni jew kompartimenti)” tat-tabella
fil-Parti C tal-Anness I tad-Deċiżjoni 2009/177/KE, hija emendata kif ġej:
(1) fir-ringiela “Il-marda tal-vajrus tal-erpete tal-koi (KHV)”, l-entrata għall-Kroazja hija sostitwita b'dan li ġej: “Itterritorju kollu, ħlief iż-żoni li ġejjin: iż-żona li fiha n-negozju tal-produzzjoni tal-akwakultura ta' Donji Miholjac (innumru tal-approvazzjoni 2HR0109) flimkien max-xmara Drava, mid-diga ta' Dubrava għall-bokka tagħha fix-xmara
Danubju, u ż-żona li fiha n-negozju tal-produzzjoni tal-akwakultura fi Grudnjak (in-numru tal-approvazzjoni
2HR0177) flimkien mal-kanal tal-ilma kollu tax-xmara Vučica sal-bokka tagħha għax-xmara Karašica, u minn
hemm, ix-xmara Karašica għall-bokka tagħha għax-xmara Drava”;
(2) fir-ringiela “Nekrożi ematopojetika infettiva (IHN)”, l-entrata għall-Finlandja hija sostitwita b'dan li ġej: “It-territorju
kollu, ħlief il-kompartiment kostali f'Ii, Kuivaniemi, u ż-żoni li ġejjin fejn jinġabar l-ilma: 14.72 Virmasvesi,
14.73 Nilakka, 4.74 iż-żona ta' Saarijärvi u 4.41 iż-żona ta' Pielinen”;
(3) fir-ringiela “Infezzjoni bil-Bonamia ostreae”, l-entrata għall-Irlanda hija sostitwita b'dan li ġej:
“Il-kosta kollha tal-Irlanda, ħlief:
1. Il-Port ta' Cork;
2. Il-Bajja ta' Galway;
3. Il-Port ta' Ballinakill;
4. Il-Bajja ta' Clew;
5. Achill Sound;
6. Loughmore, il-Bajja ta' Blacksod;
7. Lough Foyle;
8. Lough Swilly;
9. Il-Bajja ta' Kilkieran.”;
(4) fir-ringiela “Infezzjoni bil-Marteilia refringens”, l-entrata għar-Renju Unit hija sostitwita b'dan li ġej:
“Il-kosta kollha tal-Gran Brittanja.
Il-kosta kollha tal-Irlanda ta' Fuq, minbarra Belfast Lough u l-Bajja ta' Dundrum.
(1) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/221/UE tal-15 ta' April 2010 li tapprova miżuri nazzjonali biex jiġi limitat l-impatt ta' ċertu mard flannimali tal-akkwakultura u annimali akkwatiċi selvaġġi b'konformità mal-Artikolu 43 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/88/KE (ĠU L 98,
20.4.2010, p. 7).
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Il-kosta kollha ta' Guernsey u Herm.
Iż-żona kostali tal-Istati ta' Jersey: iż-żona hija magħmula miż-żona kostali intermareali u immedjata bejn il-marka
medja tal-għoli tal-ilma fil-Gżira ta' Jersey u l-linja immaġinarja ddisinjata tliet mili nawtiċi mill-marka medja tal-ilma
baxx tal-Gżira ta' Jersey. Iż-żona tinsab fil-Golf Normano-Breton, fin-naħa tan-nofsinhar tal-Kanal Ingliż.
Il-kosta kollha ta' Isle of Man.”
Artikolu 2
Fir-raba' kolonna “Id-demarkazzjoni ġeografika taż-żona b'miżuri nazzjonali approvati” tat-tabella fl-Anness I tadDeċiżjoni 2010/221/UE, fir-ringiela “L-ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μVar)”, l-entrata għar-Renju Unit hija sostitwita
b'dan li ġej:
“It-territorju tal-Gran Brittanja, ħlief ix-Xmara Roach, ix-Xmara Crouch, Blackwater Estuary u x-Xmara Colne f'Essex,
il-kosta tat-Tramuntana ta' Kent, il-Port ta' Poole f'Dorset u x-Xmara Teign f'Devon
It-territorju tal-Irlanda ta' Fuq ħlief il-Bajja ta' Dundrum, il-Bajja ta' Killough, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne
Lough u Strangford Lough
It-territorju ta' Guernsey”.
Artikolu 3
Din id-deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta' Lulju 2018.
Għall-Kummissjoni
Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni
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