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(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL (UE) 2015/1776 A CONSILIULUI
din 5 octombrie 2015
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 872/2004 al Consiliului privind noi măsuri restrictive
împotriva Liberiei
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,
având în vedere Poziția comună 2004/487/PESC a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind noi măsuri restrictive
împotriva Liberiei (1),
având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și
a Comisiei Europene,
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 872/2004 (2) stabilește înghețarea fondurilor și a resurselor economice a persoanelor fizice
și juridice, a organismelor și a entităților care figurează pe lista din anexa la regulamentul respectiv.

(2)

La 5 octombrie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1782 (3) de punere în aplicare a Rezoluției
2237 (2015) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite din 2 septembrie 2015, prin care
încetează măsurile de interzicere a călătoriilor și de înghețare a activelor prevăzute la punctul 4 din RCSONU
1521 (2003) și, respectiv, la punctul 1 din RCSONU 1532 (2004).

(3)

Este oportun, prin urmare, să se abroge, cu efect imediat, Regulamentul (CE) nr. 872/2004,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 872/2004 se abrogă.

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(1) JO L 162, 30.4.2004, p. 116.
(2) Regulamentul (CE) nr. 872/2004 al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind noi măsuri restrictive împotriva Liberiei (JO L 162,
30.4.2004, p. 32).
(3) Decizia (PESC) 2015/1782 a Consiliului din 5 octombrie 2015 de abrogare a Poziției Comune 2004/487/PESC privind noi măsuri
restrictive împotriva Liberiei și de modificare a Poziției comune 2008/109/PESC privind măsuri restrictive împotriva Liberiei (a se vedea
pagina 25 din prezentul Jurnal Oficial).
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Luxemburg, 5 octombrie 2015.
Pentru Consiliu
Președintele
N. SCHMIT
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1777 AL CONSILIULUI
din 5 octombrie 2015
privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive
împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 208/2014 al Consiliului din 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva
anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (1), în special articolul 14 alineatul (1),
întrucât:
(1)

La 5 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 208/2014.

(2)

Pe baza unei reexaminări realizate de Consiliu, ar trebui modificată rubrica referitoare la o persoană.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.
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 Luxemburg, 5 octombrie 2015.
Pentru Consiliu
Președintele
N. SCHMIT

(1) JO L 66, 6.3.2014, p. 1.
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ANEXĂ

Rubrica referitoare la următoarea persoană care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 se înlocuiește cu
următorul text:
Nume

„10.

Serhii Petrovych Kliuiev
(Сергiй Петрович Клюєв),
Serhiy Petrovych Klyuyev

Informații de identificare

Expunere de motive

Născut la 19 august 1969, Persoană care face obiectul unor
proceduri penale declanșate de au
fratele lui Andrii Kliuiev,
om de afaceri.
toritățile ucrainene pentru implica
rea în deturnarea de fonduri sau ac
tive publice. Persoană asociată cu o
persoană desemnată (Andrii Petro
vych Kliuiev) care face obiectul
unor proceduri penale declanșate de
către autoritățile ucrainene pentru
deturnarea de fonduri sau active pu
blice.

Data includerii pe
listă

6.3.2014”.
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REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/1778 AL COMISIEI
din 25 iunie 2015
de stabilire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru a proteja zonele de recif
din apele aflate sub suveranitatea Danemarcei din Marea Baltică și Kattegat
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013
privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE)
nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului
și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (1), în special articolul 11,
având în vedere recomandarea comună din partea Danemarcei, Germaniei și Suediei,
întrucât:
(1)

În conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, statele membre sunt împuternicite să
adopte măsuri de conservare în domeniul pescuitului care sunt aplicabile în apele lor și necesare în scopul
respectării obligațiilor care le revin în temeiul legislației Uniunii privind protecția mediului, incluzând articolul 6
din Directiva 92/43/CEE a Consiliului (2).

(2)

Articolul 6 din Directiva 92/43/CEE prevede că statele membre trebuie să stabilească, pentru ariile speciale de
conservare, măsurile de conservare necesare care răspund cerințelor ecologice ale tipurilor de habitate naturale și
ale speciilor prezente pe teritoriul siturilor. De asemenea, în conformitate cu același articol, statele membre
trebuie să ia măsurile necesare pentru a evita, pe teritoriul ariilor speciale de conservare, deteriorarea habitatelor
naturale și a habitatelor speciilor, precum și perturbarea semnificativă a speciilor pentru care au fost desemnate
respectivele arii.

(3)

Danemarca consideră că, în scopul respectării dispozițiilor articolului 6 din Directiva 92/43/CEE, trebuie adoptate
măsuri de conservare aplicabile în anumite zone aflate sub suveranitatea sa din Kattegat și Marea Baltică. În cazul
în care măsurile necesare de conservare în domeniul pescuitului afectează activitățile de pescuit ale altor state
membre, statele membre pot înainta Comisiei aceste măsuri sub forma unor recomandări comune.

(4)

Germania și Suedia au un interes direct de gestionare a activității de pescuit care urmează să fie afectată de aceste
măsuri. În conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, Danemarca a pus la
dispoziția Germaniei și Suediei informațiile relevante în legătură cu măsurile necesare, inclusiv motivele, dovezile
științifice pe care se bazează și detaliile privind punerea în aplicare în practică și asigurarea respectării normelor.

(5)

La 13 martie 2015, Danemarca, Germania și Suedia au înaintat Comisiei două recomandări comune pentru
măsuri de conservare în domeniul pescuitului destinate protecției structurilor de recif din siturile Natura 2000
daneze. Aceste recomandări au fost înaintate după consultarea părților interesate, a Consiliului consultativ pentru
Marea Baltică și a Consiliului consultativ pentru Marea Nordului.

(6)

Măsurile recomandate se referă la șapte situri Natura 2000 din Marea Baltică și la trei situri din Kattegat. Ele
includ interzicerea activităților de pescuit cu unelte mobile de pescuit de fund în zonele cu recife și interzicerea
tuturor activităților de pescuit în zonele cu recife emițătoare de gaze.

(7)

În avizul său științific, Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) (3) afirmă că obiectivele de
conservare din ariile speciale menționate în recomandările comune nu pot fi atinse pe deplin fără măsuri
adecvate de prevenire a activităților de pescuit în zonele respective.

(1) JO L 354, 28.12.2013, p. 22.
(2) Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică
(JO L 206, 22.7.1992, p. 7).
(3) http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/991908/STECF-PLEN-15-01_JRCxxx.pdf
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(8)

Activitățile de pescuit pe fundul mării cu unelte mobile de pescuit de fund au un impact negativ asupra
habitatelor de recif, deoarece astfel de activități afectează atât structurile de recif, cât și biodiversitatea din recife.
Prin urmare, interdicția de a pescui cu astfel de unelte în zonele de recif relevante, așa cum este prevăzută în
recomandările comune, ar trebui inclusă în prezentul regulament.

(9)

Recifele emițătoare de gaze sunt structuri deosebit de fragile și orice impact fizic constituie o amenințare pentru
starea lor de conservare. În consecință, interzicerea tuturor activităților de pescuit în zona relevantă cu recife
emițătoare de gaze, așa cum este prevăzută în recomandările comune, ar trebui inclusă în prezentul regulament.

(10)

CSTEP constată anumite probleme în ceea ce privește controlul și executarea măsurilor de conservare și consideră
că ar fi adecvate măsuri suplimentare de control. În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE)
nr. 1224/2009 al Consiliului (1), statele membre trebuie să adopte măsuri adecvate, să aloce resurse corespun
zătoare și să creeze structurile necesare pentru asigurarea controlului, inspectării și executării activităților
desfășurate în sfera politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). Aceste măsuri pot include, spre exemplu,
cerința ca toate navele vizate să transmită pozițiile lor VMS mai frecvent sau cerința de a identifica zonele cu risc
ridicat în cadrul sistemului de control național bazat pe gestionarea riscurilor, pentru a răspunde la preocupările
CSTEP.

(11)

Este necesar să se asigure evaluarea măsurilor stabilite de prezentul regulament, în special în ceea ce privește
controlul respectării interdicțiilor de pescuit.

(12)

Măsurile de conservare în domeniul pescuitului stabilite de prezentul regulament nu aduc atingere niciunor alte
măsuri de gestionare existente sau viitoare care vizează conservarea siturilor în cauză, incluzând măsurile de
conservare în domeniul pescuitului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Obiect și domeniu de aplicare
(1) Prezentul regulament stabilește măsurile de conservare în domeniul pescuitului necesare pentru respectarea
obligațiilor care decurg din articolul 6 din Directiva 92/43/CEE.
(2) Prezentul regulament se aplică navelor de pescuit care arborează pavilionul Danemarcei, Germaniei și Suediei
(denumite în continuare „statele membre în cauză”) în apele aflate sub suveranitatea Danemarcei din Marea Baltică și
Kattegat.

Articolul 2
Definiții
În sensul prezentului regulament, pe lângă definițiile prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și la
articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei (2), se aplică următoarele definiții:
(a) „unealtă de pescuit de fund” înseamnă oricare dintre următoarele unelte: traul de fund, traul lateral, traul de fund cu
panouri, traul îngemănat cu panouri, traul de fund tractat de două ambarcațiuni, traul de fund pentru pescuitul de
langustine, traul pentru pescuitul de creveți, plasă de pescuit înconjurătoare, năvod danez cu ancoră, traul scoțian,
unelte filtrante înconjurătoare de navă și dragă;
(1) Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru
asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE)
nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007,
(CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93,
(CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).
2
( ) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor
politicii comune în domeniul pescuitului (JO L 112, 30.4.2011, p. 1).
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(b) „zonele 1” înseamnă zonele geografice delimitate prin loxodrome care leagă succesiv pozițiile enumerate în anexa I
la prezentul regulament, măsurate pe baza sistemului de coordonate WGS84;
(c) „zonele 2” înseamnă zonele geografice delimitate prin loxodrome care leagă succesiv pozițiile enumerate în anexa II
la prezentul regulament, măsurate pe baza sistemului de coordonate WGS84.
Articolul 3
Interdicție de pescuit
(1)

Este interzisă desfășurarea oricărei activități de pescuit cu unelte de pescuit de fund în zonele 1.

(2)

Este interzisă desfășurarea oricărei activități de pescuit în zonele 2.

(3) Navele de pescuit care au la bord orice unealtă de pescuit de fund pot desfășura activități de pescuit în zonele 1
cu alte unelte decât uneltele de pescuit de fund și pot tranzita zonele 1, dacă uneltele de pescuit de fund sunt strânse și
arimate în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 47 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.
(4) Navele de pescuit pot tranzita zonele 2, dacă toate uneltele de pescuit aflate la bord sunt strânse și arimate în
conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 47 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.
Articolul 4
Evaluare
(1) Statele membre în cauză evaluează punerea în aplicare a măsurilor stabilite la articolul 3 cel târziu la 18 luni de la
intrarea în vigoare a prezentului regulament, incluzând controlul respectării interdicțiilor de pescuit prevăzute la
articolul 3.
(2) Statele membre în cauză prezintă Comisiei un raport de sinteză privind evaluarea la 19 luni de la intrarea în
vigoare a prezentului regulament.
Articolul 5
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 ianuarie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 25 iunie 2015.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXA I

Zonele 1: Coordonatele zonelor de protecție a recifelor stâncoase
1. Munkegrund
Punct

Latitudine N

Longitudine E

1S

55°57.190′

10°51.690′

2S

55°57.465′

10°51.403′

3S

55°57.790′

10°51.477′

4S

55°57.976′

10°52.408′

5S

55°57.985′

10°54.231′

6S

55°58.092′

10°54.315′

7S

55°58.092′

10°57.432′

8S

55°57.920′

10°57.864′

9S

55°57.526′

10°57.861′

10S

55°56.895′

10°57.241′

11S

55°57.113′

10°53.418′

12S

55°57.050′

10°53.297′

13S

55°57.100′

10°52.721′

14S

55°57.275′

10°52.662′

15S

55°57.296′

10°52.435′

16S

55°57.399′

10°52.244′

17S

55°57.417′

10°52.116′

18S

55°57.251′

10°52.121′

19S

55°57.170′

10°51.919′

20S

55°57.190′

10°51.690′

Punct

Latitudine N

Longitudine E

1S

55°51.942′

10°49.294′

2S

55°52.186′

10°49.309′

3S

55°52.655′

10°49.509′

4S

55°52.676′

10°49.407′

5S

55°52.892′

10°49.269′

2. Hatterbarn
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Punct

Latitudine N

Longitudine E

6S

55°52.974′

10°49.388′

7S

55°53.273′

10°49.620′

8S

55°53.492′

10°50.201′

9S

55°53.451′

10°50.956′

10S

55°53.576′

10°51.139′

11S

55°53.611′

10°51.737′

12S

55°53.481′

10°52.182′

13S

55°53.311′

10°52.458′

14S

55°53.013′

10°52.634′

15S

55°52.898′

10°52.622′

16S

55°52.778′

10°52.335′

17S

55°52.685′

10°52.539′

18S

55°52.605′

10°52.593′

19S

55°52.470′

10°52.586′

20S

55°52.373′

10°52.724′

21S

55°52.286′

10°52.733′

22S

55°52.129′

10°52.572′

23S

55°52.101′

10°52.360′

24S

55°52.191′

10°52.169′

25S

55°51.916′

10°51.824′

26S

55°51.881′

10°51.648′

27S

55°51.970′

10°51.316′

28S

55°51.976′

10°51.064′

29S

55°52.325′

10°50.609′

30S

55°52.647′

10°50.687′

31S

55°52.665′

10°50.519′

32S

55°52.091′

10°50.101′

33S

55°51.879′

10°50.104′

34S

55°51.810′

10°49.853′

35S

55°51.790′

10°49.482′

36S

55°51.942′

10°49.294′
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3. Ryggen
Punct

Latitudine N

Longitudine E

1S

55°37.974′

11°44.258′

2S

55°37.942′

11°45.181′

3S

55°37.737′

11°45.462′

4S

55°37.147′

11°44.956′

5S

55°36.985′

11°45.019′

6S

55°36.828′

11°44.681′

7S

55°36.521′

11°44.658′

8S

55°36.527′

11°43.575′

9S

55°37.163′

11°43.663′

10S

55°37.334′

11°43.889′

11S

55°37.974′

11°44.258′

Punct

Latitudine N

Longitudine E

1S

55°11.953′

11°0.089′

2S

55°12.194′

11°0.717′

3S

55°12.316′

11°0.782′

4S

55°12.570′

11°1.739′

5S

55°12.743′

11°1.917′

6S

55°12.911′

11°2.291′

7S

55°12.748′

11°2.851′

8S

55°12.487′

11°3.188′

9S

55°12.291′

11°3.088′

10S

55°12.274′

11°3.108′

11S

55°12.336′

11°3.441′

12S

55°12.023′

11°3.705′

13S

55°11.751′

11°2.984′

14S

55°11.513′

11°2.659′

15S

55°11.390′

11°2.269′

16S

55°11.375′

11°2.072′

17S

55°11.172′

11°1.714′

18S

55°11.069′

11°0.935′

4. Broen
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Punct

Latitudine N

Longitudine E

19S

55°11.099′

11°0.764′

20S

55°11.256′

11°0.588′

21S

55°11.337′

11°0.483′

22S

55°11.582′

11°0.251′

23S

55°11.603′

11°0.254′

24S

55°11.841′

11°0.033′

25S

55°11.953′

11°0.089′

Punct

Latitudine N

Longitudine E

1S

55°19.496′

15°9.290′

2S

55°20.441′

15°9.931′

3S

55°20.490′

15°10.135′

4S

55°20.284′

15°10.690′

5S

55°20.216′

15°10.690′

6S

55°20.004′

15°11.187′

7S

55°19.866′

15°11.185′

8S

55°19.596′

15°11.730′

9S

55°19.820′

15°12.157′

10S

55°19.638′

15°12.539′

11S

55°19.131′

15°12.678′

12S

55°18.804′

15°11.892′

13S

55°18.847′

15°10.967′

14S

55°19.445′

15°9.885′

15S

55°19.387′

15°9.717′

16S

55°19.496′

15°9.290′

Punct

Latitudine N

Longitudine E

1S

55°20.167′

14°41.386′

2S

55°20.354′

14°40.754′

3S

55°21.180′

14°39.936′

4S

55°22.000′

14°39.864′

5. Ertholmene

6. Davids Banke
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Punct

Latitudine N

Longitudine E

5S

55°22.331′

14°39.741′

6S

55°22.449′

14°39.579′

7S

55°23.150′

14°39.572′

8S

55°23.299′

14°39.890′

9S

55°23.287′

14°40.793′

10S

55°23.011′

14°41.201′

11S

55°22.744′

14°41.206′

12S

55°22.738′

14°41.775′

13S

55°22.628′

14°42.111′

14S

55°22.203′

14°42.439′

15S

55°22.050′

14°42.316′

16S

55°21.981′

14°41.605′

17S

55°21.050′

14°41.818′

18S

55°20.301′

14°41.676′

19S

55°20.167′

14°41.386′

Punct

Latitudine N

Longitudine E

1S

54°57.955′

14°44.869′

2S

54°58.651′

14°41.755′

3S

54°59.234′

14°41.844′

4S

54°59.458′

14°43.025′

5S

54°59.124′

14°44.441′

6S

54°59.034′

14°44.429′

7S

54°58.781′

14°45.240′

8S

54°58.298′

14°45.479′

9S

54°58.134′

14°45.406′

10S

54°57.955′

14°44.869′

Punct

Latitudine N

Longitudine E

1S

57°39.422′

10°49.118′

2S

57°39.508′

10°49.602′

7. Bakkebrædt & Bakkegrund

8. Herthas Flak
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Punct

Latitudine N

Longitudine E

3S

57°39.476′

10°49.672′

4S

57°39.680′

10°50.132′

5S

57°39.312′

10°50.813′

6S

57°39.301′

10°51.290′

7S

57°38.793′

10°52.365′

8S

57°38.334′

10°53.201′

9S

57°38.150′

10°52.931′

10S

57°38.253′

10°52.640′

11S

57°37.897′

10°51.936′

12S

57°38.284′

10°51.115′

13S

57°38.253′

10°50.952′

14S

57°38.631′

10°50.129′

15S

57°39.142′

10°49.201′

16S

57°39.301′

10°49.052′

17S

57°39.422′

10°49.118′

Punct

Latitudine N

Longitudine E

1S

57°25.045′

11°6.757′

2S

57°26.362′

11°6.858′

3S

57°27.224′

11°9.239′

4S

57°26.934′

11°10.026′

5S

57°27.611′

11°10.938′

6S

57°28.053′

11°11.000′

7S

57°28.184′

11°11.547′

8S

57°28.064′

11°11.808′

9S

57°28.843′

11°13.844′

10S

57°29.158′

11°15.252′

11S

57°29.164′

11°16.861′

12S

57°29.017′

11°17.266′

13S

57°29.080′

11°17.597′

14S

57°28.729′

11°18.494′

15S

57°28.486′

11°18.037′

9. Læsø Trindel & Tønneberg Banke
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Punct

Latitudine N

Longitudine E

16S

57°28.258′

11°18.269′

17S

57°27.950′

11°18.239′

18S

57°27.686′

11°18.665′

19S

57°27.577′

11°18.691′

20S

57°27.525′

11°18.808′

21S

57°27.452′

11°18.837′

22S

57°27.359′

11°18.818′

23S

57°26.793′

11°17.929′

24S

57°27.984′

11°15.500′

25S

57°27.676′

11°14.758′

26S

57°25.998′

11°17.309′

27S

57°25.946′

11°17.488′

28S

57°26.028′

11°17.555′

29S

57°26.060′

11°17.819′

30S

57°26.011′

11°18.360′

31S

57°25.874′

11°18.666′

32S

57°25.683′

11°18.646′

33S

57°25.417′

11°18.524′

34S

57°25.377′

11°18.408′

35S

57°25.330′

11°18.039′

36S

57°25.175′

11°17.481′

37S

57°24.928

11°17.579′

38S

57°24.828′

11°17.366′

39S

57°24.891′

11°17.049′

40S

57°25.128′

11°17.118′

41S

57°25.249′

11°16.721′

42S

57°25.211′

11°16.592′

43S

57°25.265′

11°16.162′

44S

57°25.170′

11°15.843′

45S

57°25.245′

11°15.562′

46S

57°25.208′

11°15.435′

47S

57°25.278′

11°15.083′
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Punct

Latitudine N

Longitudine E

48S

57°25.462′

11°15.059′

49S

57°25.517′

11°15.007′

50S

57°25.441′

11°14.613′

51S

57°25.610′

11°14.340′

52S

57°25.630′

11°14.119′

53S

57°25.629′

11°13.827′

54S

57°25.738′

11°13.658′

55S

57°25.610′

11°13.392′

56S

57°25.625′

11°13.176′

57S

57°25.933′

11°12.379′

58S

57°25.846′

11°11.959′

59S

57°25.482′

11°12.956′

60S

57°25.389′

11°13.083′

61S

57°25.221′

11°13.212′

62S

57°25.134′

11°13.221′

63S

57°25.031′

11°13.077′

64S

57°25.075′

11°12.751′

65S

57°24.817′

11°12.907′

66S

57°24.747′

11°12.862′

67S

57°24.616′

11°13.229′

68S

57°24.549′

11°13.240′

69S

57°24.347′

11°13.093′

70S

57°24.256′

11°13.288′

71S

57°24.145′

11°13.306′

72S

57°24.051′

11°13.138′

73S

57°23.818′

11°13.360′

74S

57°23.649′

11°13.280′

75S

57°23.553′

11°13.260′

76S

57°23.432′

11°13.088′

77S

57°23.416′

11°12.861′

78S

57°23.984′

11°9.081′

79S

57°25.045′

11°6.757′
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10. Lysegrund
Punct

Latitudine N

Longitudine E

1S

56°19.367′

11°46.017′

2S

56°18.794′

11°48.153′

3S

56°17.625′

11°48.541′

4S

56°17.424′

11°48.117′

5S

56°17.864′

11°47.554′

6S

56°17.828′

11°47.265′

7S

56°17.552′

11°47.523′

8S

56°17.316′

11°47.305′

9S

56°17.134′

11°47.260′

10S

56°16.787′

11°46.753′

11S

56°16.462′

11°46.085′

12S

56°16.455′

11°43.620′

13S

56°17.354′

11°42.671′

14S

56°18.492′

11°42.689′

15S

56°18.950′

11°41.823′

16S

56°19.263′

11°41.870′

17S

56°19.802′

11°40.939′

18S

56°19.989′

11°41.516′

19S

56°18.967′

11°43.600′

20S

56°19.460′

11°44.951′

21S

56°19.367′

11°46.017′
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ANEXA II

Zonele 2: Coordonatele zonelor de protecție a recifelor emițătoare de gaze
1. Zona cu recife emițătoare de gaze din Herthas Flak
Punct

Latitudine N

Longitudine E

1B

57°38.334′

10°53.201′

2B

57°38.15′

10°52.931′

3B

57°38.253′

10°52.64′

4B

57°38.237′

10°52.15′

5B

57°38.32′

10°51.974′

6B

57°38.632′

10°51.82′

7B

57°38.839′

10°52.261′

8B

57°38.794′

10°52.36′

9B

57°38.334′

10°53.201′

2. Zona cu recife emițătoare de gaze din Lysegrund
Punct

Latitudine N

Longitudine E

1B

57°27.496′

11°15.033′

2B

57°25.988′

11°17.323′

3B

57°25.946′

11°17.488′

4B

57°25.417′

11°18.524′

5B

57°25.377′

11°18.408′

6B

57°25.346′

11°18.172′

7B

57°25.330′

11°18.039′

8B

57°25.175′

11°17.481′

9B

57°24.928′

11°17.579′

10B

57°24.828′

11°17.366′

11B

57°24.891′

11°17.049′

12B

57°25.128′

11°17.118′

13B

57°25.249′

11°16.721′

14B

57°25.211′

11°16.592′

15B

57°25.263′

11°16.177′

16B

57°25.170′

11°15.843′

17B

57°25.240′

11°15.549′
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Punct

Latitudine N

Longitudine E

18B

57°26.861′

11°15.517′

19B

57°26.883′

11°14.998′

20B

57°27.496′

11°15.033′
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1779 AL COMISIEI
din 5 octombrie 2015
de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe
și legume
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72,
(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (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 ceea ce privește sectorul fructelor și
legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),
întrucât:
(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.

(2)

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 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt
stabilite în anexa la prezentul regulament.
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, 5 octombrie 2015.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
(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 ( )

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

33,9

MA

177,9

MK

46,1

TR

73,8

XS

39,0

ZZ

74,1

0707 00 05

0709 93 10
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

1

AL

46,1

MK

41,5

TR

122,2

ZZ

69,9

TR

130,3

ZZ

130,3

AR

143,0

BO

160,8

CL

142,9

TR

95,6

UY

116,8

ZA

139,5

ZZ

133,1

BR

257,8

EG

173,6

MK

31,2

TR

158,6

ZA

128,8

ZZ

150,0

BR

35,7

CL

133,2

NZ

145,3

US

137,2

ZA

140,5

ZZ

118,4

AR

131,9

CL

148,3

TR

128,5

XS

95,8

ZZ

126,1

(1) Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exte
rior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ”
desemnează „alte origini”.
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DECIZII
DECIZIA (PESC) 2015/1780 A CONSILIULUI
din 5 octombrie 2015
de modificare a Deciziei 2012/392/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Niger
(EUCAP Sahel Niger)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28, articolul 42 alineatul (4) și articolul 43
alineatul (2),
având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,
întrucât:
(1)

La 16 iulie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/392/PESC (1).

(2)

La 22 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/482/PESC (2) care a prelungit aplicarea
Deciziei 2012/392/PESC până la 15 iulie 2016 și a prevăzut o valoare de referință financiară până
la 15 iulie 2015.

(3)

La 13 iulie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1141 (3), care stabilește o valoare de referință
financiară până la data de 15 iulie 2016. Consiliul a subliniat în respectiva decizie că valoarea de referință
financiară ar urma să fie revizuită în termen de trei luni de la data adoptării respectivei decizii, ținând seama de
continuarea planificării operaționale privind abordarea pe două direcții care combină angajamentul consolidat în
Niamey cu o prezență permanentă la Agadez.

(4)

În perspectiva continuării planificării operaționale, valoarea de referință financiară pentru perioada 16 iulie
2015-15 iulie 2016 ar trebui să fie revizuită.

(5)

EUCAP Sahel Niger se va desfășura în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea împiedica
îndeplinirea obiectivelor acțiunii externe a Uniunii, astfel cum sunt prevăzute la articolul 21 din Tratatul privind
Uniunea Europeană,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
La articolul 13 din Decizia 2012/392/PESC a Consiliului, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:
„(1) Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EUCAP Sahel Niger pentru
perioada 16 iulie 2012-31 octombrie 2013 este de 8 700 000 EUR.
Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor legate de EUCAP Sahel Niger pentru
perioada 1 noiembrie 2013-15 iulie 2014 este de 6 500 000 EUR.
Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor legate de EUCAP Sahel Niger pentru
perioada 16 iulie 2014-15 iulie 2015 este de 9 155 000 EUR.
(1) Decizia 2012/392/PESC a Consiliului din 16 iulie 2012 privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger)
(JO L 187, 17.7.2012, p. 48).
(2) Decizia 2014/482/PESC a Consiliului din 22 iulie 2014 de modificare a Deciziei 2012/392/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii
Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 217, 23.7.2014, p. 31).
(3) Decizia (PESC) 2015/1141 a Consiliului din 13 iulie 2015 de modificare a Deciziei 2012/392/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii
Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 185, 14.7.2015, p. 18).
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Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor legate de EUCAP Sahel Niger pentru
perioada 16 iulie 2015-15 iulie 2016 este de 18 400 000 EUR.
(2) Toate cheltuielile se gestionează în conformitate cu normele și procedurile aplicabile bugetului general al
Uniunii. Participarea persoanelor fizice și juridice în atribuirea unor contracte de achiziții de către EUCAP Sahel
Niger este deschisă fără restricții. În plus, bunurilor achiziționate de către EUCAP Sahel Niger nu li se aplică nicio
regulă de origine.”
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 5 octombrie 2015.
Pentru Consiliu
Președintele
N. SCHMIT
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DECIZIA (PESC) 2015/1781 A CONSILIULUI
din 5 octombrie 2015
de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor
persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,
având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,
întrucât:
(1)

La 5 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/119/PESC (1).

(2)

La 5 martie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/364 (2), care a prevăzut că măsurile restrictive
prevăzute în Decizia 2014/119/PESC ar trebui să se aplice până la 6 martie 2016 în ceea ce privește paisprezece
persoane și până la 6 iunie 2015 în ceea ce privește patru persoane.

(3)

La 5 iunie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/876 (3) care, printre altele, a prevăzut că, în ceea ce
privește una dintre cele patru persoane, aplicarea măsurilor restrictive ar trebui prelungită până la
6 octombrie 2015, iar expunerea de motive referitoare la aceasta urma să fie actualizată.

(4)

În ceea ce privește persoana respectivă, aplicarea măsurilor restrictive ar trebui prelungită până la 6 martie 2016,
iar expunerea de motive referitoare la aceasta ar trebui să fie actualizată.

(5)

Decizia 2014/119/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Articolul 5 din Decizia 2014/119/PESC se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 5
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezenta decizie se aplică până la 6 martie 2016.
Prezenta decizie se reexaminează permanent. Aceasta se reînnoiește sau se modifică, după caz, în cazul în care
Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.”

Articolul 2
Anexa la Decizia 2014/119/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.
(1) Decizia 2014/119/PESC a Consiliului din 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme
având în vedere situația din Ucraina (JO L 66, 6.3.2014, p. 26).
(2) Decizia (PESC) 2015/364 a Consiliului din 5 martie 2015 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva
anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO L 62, 6.3.2015, p. 25).
(3) Decizia (PESC) 2015/876 a Consiliului din 5 iunie 2015 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva
anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO L 142, 6.6.2015, p. 30).
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Articolul 3
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 5 octombrie 2015.
Pentru Consiliu
Președintele
N. SCHMIT

ANEXĂ

Rubrica referitoare la următoarea persoană care figurează în anexa la Decizia 2014/119/PESC se înlocuiește cu
următorul text:
Nume

„10.

Serhii Petrovych Kliuiev
(Сергiй Петрович Клюєв),
Serhiy Petrovych Klyuyev

Informații de identificare

Expunere de motive

Născut la 19 august 1969, Persoană care face obiectul unor proce
duri penale declanșate de autoritățile
fratele lui Andrii Kliuiev,
ucrainene pentru implicarea în deturna
om de afaceri.
rea de fonduri sau active publice. Per
soană asociată cu o persoană desemnată
(Andrii Petrovych Kliuiev) care face
obiectul unor proceduri penale declan
șate de către autoritățile ucrainene pen
tru deturnarea de fonduri sau active pu
blice.

Data includerii pe
listă

6.3.2014”.
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DECIZIA (PESC) 2015/1782 A CONSILIULUI
din 5 octombrie 2015
de abrogare a Poziției Comune 2004/487/PESC privind noi măsuri restrictive împotriva Liberiei și
de modificare a Poziției comune 2008/109/PESC privind măsuri restrictive împotriva Liberiei
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,
având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,
întrucât:
(1)

La 29 aprilie 2004, Consiliul a adoptat Poziția comună 2004/487/PESC (1) care prevede anumite măsuri cu
caracter financiar.

(2)

La 12 februarie 2008, Consiliul a adoptat Poziția comună 2008/109/PESC (2) care prevede măsuri restrictive
privind călătoriile și un embargou asupra armelor.

(3)

La 9 decembrie 2014, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat, referitor la Liberia,
RCSONU 2188 (2014) privind prelungirea cu nouă luni a măsurilor restrictive privind călătoriile și a
embargoului asupra armelor.

(4)

La 2 septembrie 2015, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat, referitor la Liberia,
RCSONU 2237 (2015) privind încetarea măsurilor restrictive privind călătoriile și a celor cu caracter financiar
prevăzute la punctul 4 din RCSONU 1521 (2003) și la punctul 1 din RCSONU 1532 (2004) și privind
reînnoirea, până la 2 iunie 2016, a embargoului asupra armelor în ce privește toate entitățile neguvernamentale și
persoanele fizice care desfășoară activități pe teritoriul Liberiei.

(5)

Poziția comună 2008/109/PESC ar trebui, prin urmare, să fie modificată în mod corespunzător și Poziția
Comună 2004/487/PESC ar trebui să fie abrogată.

(6)

Se impun acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru a pune în aplicare anumite măsuri,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Articolul 3 din Poziția comună 2008/109/PESC se elimină.

Articolul 2
Articolul 4 din Poziția comună 2008/109/PESC se renumerotează ca articolul 3.
Articolul 5 din Poziția comună 2008/109/PESC se renumerotează ca articolul 4.

Articolul 3
Poziția Comună 2004/487/PESC se abrogă.
(1) Poziția comună 2004/487/PESC a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind noi măsuri restrictive împotriva Liberiei (JO L 162, 30.4.2004,
p. 116).
(2) Poziția comună 2008/109/PESC a Consiliului din 12 februarie 2008 privind măsuri restrictive împotriva Liberiei (JO L 38, 13.2.2008,
p. 26).
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Articolul 4
Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 5 octombrie 2015.
Pentru Consiliu
Președintele
N. SCHMIT
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1783 A COMISIEI
din 1 octombrie 2015
de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare
de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre, în ceea ce privește rubricile
pentru Estonia
[notificată cu numărul C(2015) 6643]
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul
schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),
având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice
aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în
special articolul 10 alineatul (4),
având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală
care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate
consumului uman (3), în special articolul 4 alineatul (3),
întrucât:
(1)

Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei (4) stabilește măsuri zoosanitare de combatere a pestei
porcine africane în anumite state membre. Anexa la decizia respectivă delimitează și enumeră anumite zone ale
statelor membre respective, diferențiate în funcție de nivelul de risc, pe baza situației epidemiologice. Lista include
anumite zone din Estonia, Italia, Letonia, Lituania și Polonia.

(2)

În septembrie 2015, Estonia a notificat un caz de pestă porcină africană la porcii mistreți și un focar la porci
domestici în zonele enumerate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Cazul la porcii mistreți a
fost constatat în partea I a anexei respective, iar focarul la porcii domestici a fost constatat în partea III în
apropierea părții II a anexei respective.

(3)

La evaluarea riscului reprezentat de situația sănătății animalelor în ceea ce privește pesta porcină africană din
Estonia ar trebui să se ia în considerare evoluția situației epidemiologice actuale din Uniune în ceea ce privește
boala respectivă. Pentru a se aplica măsuri cât mai specifice de control al sănătății animalelor și pentru a se
preveni răspândirea în continuare a pestei porcine africane, precum și pentru a se preveni orice perturbare inutilă
a comerțului în Uniune și pentru a se evita impunerea de către țări terțe a unor bariere nejustificate în calea
comerțului, lista Uniunii cu zonele care fac obiectul unor măsuri de control al sănătății animalelor prevăzută în
anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui modificată astfel încât să se țină seama de situația
actuală a sănătății animalelor în ceea ce privește boala respectivă în statele membre menționate.

(4)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante,
animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

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

JO L 395, 30.12.1989, p. 13.
JO L 224, 18.8.1990, p. 29.
JO L 18, 23.1.2003, p. 11.
Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine
africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE (JO L 295, 11.10.2014, p. 63).
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 1 octombrie 2015.
Pentru Comisie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei
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ANEXĂ
„ANEXĂ
PARTEA I

1. Estonia

Următoarele zone din Estonia:
— orașul (linn) Kunda;
— orașul (linn) Mustvee;
— orașul (linn) Pärnu;
— județul (maakond) Harjumaa;
— județul (maakond) Läänemaa;
— comuna (vald) Are;
— comuna (vald) Audru;
— comuna (vald) Halinga;
— comuna (vald) Haljala;
— comuna (vald) Koonga;
— comuna (vald) Laekvere;
— comuna (vald) Lavassaare;
— comuna (vald) Paikuse;
— comuna (vald) Rägavere;
— comuna (vald) Sauga;
— comuna (vald) Sindi;
— comuna (vald) Sõmeru;
— comuna (vald) Surju;
— comuna (vald) Tahkuranna;
— comuna (vald) Tootsi;
— comuna (vald) Tori;
— comuna (vald) Tõstamaa;
— comuna (vald) Varbla;
— comuna (vald) Vihula;
— comuna (vald) Vinni;
— comuna (vald) Viru-Nigula.
2. Letonia

Următoarele zone din Letonia:
— în județul (novads) Krimuldas, localitatea (pagasts) Krimuldas;
— în județul (novads) Ogres, localitățile (pagasti) Lauberes, Suntažu, Ķeipenes, Taurupes, Ogresgala și Mazozolu;
— în județul (novads) Priekuļu, localitățile (pagasti) Priekuļu și Veselavas;
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— județul (novads) Amatas;
— județul (novads) Cēsu;
— județul (novads) Ikšķiles;
— județul (novads) Inčukalna;
— județul (novads) Jaunjelgavas;
— județul (novads) Ķeguma;
— județul (novads) Lielvārdes;
— județul (novads) Līgatnes;
— județul (novads) Mālpils;
— județul (novads) Neretas;
— județul (novads) Ropažu;
— județul (novads) Salas;
— județul (novads) Sējas;
— județul (novads) Siguldas;
— județul (novads) Vecumnieku;
— județul (novads) Viesītes.
3. Lituania

Următoarele zone din Lituania:
— în districtul municipal (rajono savivaldybe) Jurbarkas, comunele (seniūnija) Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus și
Juodaičių;
— în districtul municipal (rajono savivaldybė) Pakruojis, comunele (seniūnija) Klovainių, Rozalimo și Pakruojo;
— în districtul municipal (rajono savivaldybė) Panevežys, comunele (seniūnija) Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio și
Smilgių;
— în districtul municipal (rajono savivaldybė) Raseiniai, comunele (seniūnija) Ariogalos, Ariogalos miestas,
Betygalos, Pagojukų și Šiluvos;
— în districtul municipal (rajono savivaldybė) Šakiai, comunele (seniūnija) Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių,
Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių;
— districtul municipal (rajono savivaldybė) Pasvalys;
— districtul municipal (rajono savivaldybė) Vilkaviškis;
— districtul municipal (rajono savivaldybė) Radviliškis;
— municipalitatea (savivaldybė) Kalvarija;
— municipalitatea (savivaldybė) Kazlų Rūda;
— municipalitatea (savivaldybė) Marijampolė.
4. Polonia

Următoarele zone din Polonia:
în voievodatul Podlaskie:
— municipalitățile Augustów, cu orașul Augustów, Nowinka, Sztabin și Bargłów Kościelny din districtul Augustów;
— municipalitățile Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady,
Dobrzyniewo Duże și partea din Zabłudów [partea de sud-vest a comunei (gmina) delimitată de linia creată de
drumul având numărul 19 și prelungită până la drumul având numărul 685] din districtul Białostock;
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— municipalitățile Czyże, Hajnówka cu orașul Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele și Czeremcha din districtul
Hajnowski;
— municipalitățile Grodzisk, Dziadkowice și Milejczyce din districtul Siemiatycze;
— municipalitățile Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie cu orașul Wysokie
Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo și Ciechanowiec din districtul Wysokie Mazowieckie;
— municipalitățile Krasnopol și Puńsk din districtul Sejny;
— municipalitățile Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki și Raczki din districtul Suwalski;
— municipalitatea Rutki din districtul Zambrów;
— municipalitățile Suchowola și Korycin din districtul Sokółka;
— districtul Bielsko;
— orașul Białystok;
— orașul Suwałki;
— districtul Mońki.
PARTEA II
1. Estonia

Următoarele zone din Estonia:
— orașul (linn) Kallaste;
— orașul (linn) Rakvere;
— orașul (linn) Tartu;
— orașul (linn) Vändra;
— orașul (linn) Viljandi;
— județul (maakond) Ida-Virumaa;
— județul (maakond) Põlvamaa;
— județul (maakond) Raplamaa;
— partea comunei (vald) Palamuse aflată la est de linia de cale ferată Tallinn-Tartu;
— partea comunei (vald) Pärsti aflată la vest de șoseaua 24126;
— partea comunei (vald) Suure-Jaani aflată la vest de șoseaua 49;
— partea comunei (vald) Tabivere aflată la est de linia de cale ferată Tallinn-Tartu;
— partea comunei (vald) Tamsalu aflată la nord-est de linia de cale ferată Tallinn-Tartu;
— partea comunei (vald) Tartu aflată la est de linia de cale ferată Tallinn-Tartu;
— partea comunei (vald) Viiratsi aflată la vest de linia creată de partea de vest a șoselei 92 până la intersecția cu
drumul 155, apoi de drumul 155 până la intersecția cu drumul 24156, apoi de drumul 24156 până unde acesta
trece peste râul Verilaske, apoi de râul Verilaske până când acesta ajunge la granița de sud a comunei;
— comuna (vald) Abja;
— comuna (vald) Alatskivi;
— comuna (vald) Häädemeeste;
— comuna (vald) Haaslava;
— comuna (vald) Halliste;
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— comuna (vald) Kadrina;
— comuna (vald) Kambja;
— comuna (vald) Karksi;
— comuna (vald) Kasepää;
— comuna (vald) Kõpu;
— comuna (vald) Luunja;
— comuna (vald) Mäksa;
— comuna (vald) Meeksi;
— comuna (vald) Pala;
— comuna (vald) Peipsiääre;
— comuna (vald) Piirissaare;
— comuna (vald) Rakvere;
— comuna (vald) Saarde;
— comuna (vald) Saare;
— comuna (vald) Tapa;
— comuna (vald) Vändra;
— comuna (vald) Vara;
— comuna (vald) Võnnu.
2. Letonia

Următoarele zone din Letonia:
— în județul (novads) Krimuldas, localitatea (pagasts) Lēdurgas;
— în județul (novads) Limbažu, localitățile (pagasts) Skultes, Vidridžu, Limbažu și Umurgas;
— în județul (novads) Ogres, localitățile (pagasti) Krapes, Madlienas și Menģeles;
— în județul (novads) Priekuļu, localitățile (pagasti) Liepas și Mārsnēnu;
— în județul (novads) Salacgrīvas, localitatea (pagasts) Liepupes;
— județul (novads) Aizkraukles;
— județul (novads) Aknīstes;
— județul (novads) Alūksnes;
— județul (novads) Apes;
— județul (novads) Baltinavas;
— județul (novads) Balvi;
— județul (novads) Cesvaines;
— județul (novads) Ērgļu;
— județul (novads) Gulbenes;
— județul (novads) Ilūkstes;
— județul (novads) Jaunpiebalgas;
— județul (novads) Jēkabpils;
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— județul (novads) Kocēnu;
— județul (novads) Kokneses;
— județul (novads) Krustpils;
— județul (novads) Līvānu;
— județul (novads) Lubānas;
— județul (novads) Madonas;
— județul (novads) Pārgaujas;
— județul (novads) Pļaviņu;
— județul (novads) Raunas;
— județul (novads) Rugāju;
— județul (novads) Skrīveru;
— județul (novads) Smiltenes;
— județul (novads) Varakļānu;
— județul (novads) Vecpiebalgas;
— județul (novads) Viļakas;
— orașul (republikas pilsēta) Jēkabpils;
— orașul (republikas pilsēta) Valmiera.
3. Lituania

Următoarele zone din Lituania:
— în districtul municipal (rajono savivaldybe) Anykšèiai, comunele (seniūnija) Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai,
Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai și partea din Svėdasai situată la sud de drumul nr. 118;
— în districtul municipal (rajono savivaldybe) Jonava, comunele (seniūnija) Šilų și Bukonių și, în comuna (seniūnija)
Žeimių, satele (kaimas) Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai,
Zofijauka, Naujokai;
— în districtul municipal (rajono savivaldybė) Kaišiadorys, comunele (seniūnija) Kaišiadorių apylinkės, Kruonio,
Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės și partea comunei (seniūnija) Rumšiškių care se află
la sud de șoseaua N. A1;
— în districtul municipal (rajono savivaldybė) Kaunas, comunele (seniūnija) Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos,
Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio,
Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių și Zapyškio;
— în districtul municipal (rajono savivaldybė) Kėdainiai, comunele (seniūnija) Josvainių, Pernaravos, Krakių,
Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto;
— în districtul municipal (rajono savivaldybė) Panevėžys, comunele (seniūnija) Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio,
Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių și Velžio;
— în districtul municipal (rajono savivaldybė) Šalčininkai, comunele (seniūnija) Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės,
Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių;
— în districtul municipal (rajono savivaldybe) Varėna, comunele (seniūnija) Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės;
— municipalitatea (miesto savivaldybė) Alytus;
— municipalitatea (miesto savivaldybė) Kaišiadorys;
— municipalitatea (miesto savivaldybė) Kaunas;
— municipalitatea (miesto savivaldybė) Panevėžys;
— municipalitatea (miesto savivaldybė) Vilnius;
— districtul municipal (rajono savivaldybė) Alytus;
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— districtul municipal (rajono savivaldybė) Biržai;
— districtul municipal (rajono savivaldybė) Druskininkai;
— districtul municipal (rajono savivaldybė) Lazdijai;
— districtul municipal (rajono savivaldybė) Prienai;
— districtul municipal (rajono savivaldybė) Širvintos;
— districtul municipal (rajono savivaldybė) Ukmergė;
— districtul municipal (rajono savivaldybė) Vilnius;
— municipalitatea (savivaldybė) Birštonas;
— municipalitatea (savivaldybė) Elektrėnai.
4. Polonia

Următoarele zone din Polonia:
în voievodatul Podlaskie:
— municipalitățile Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków și partea din Zabłudów [partea de nord-est a comunei
(gmina) delimitată de linia creată de drumul având numărul 19 și prelungită până la drumul având numărul 685]
din districtul Białostock;
— municipalitățile Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór și Sidra din districtul Sokółka;
— municipalitățile Giby și Sejny cu orașul Sejny din districtul Sejny;
— municipalitățile Lipsk și Płaska din districtul Augustów;
— municipalitățile Narew, Narewka și Białowieża din districtul Hajnowski.
PARTEA III
1. Estonia

Următoarele zone din Estonia:
— orașul (linn) Elva;
— orașul (linn) Jõgeva;
— orașul (linn) Põltsamaa;
— orașul (linn) Võhma;
— județul (maakond) Järvamaa;
— județul (maakond) Valgamaa;
— județul (maakond) Võrumaa;
— partea comunei (vald) Palamuse aflată la vest de linia de cale ferată Tallinn-Tartu;
— partea comunei (vald) Pärsti aflată la est de șoseaua 24126;
— partea comunei (vald) Suure-Jaani aflată la est de șoseaua 49;
— partea comunei (vald) Tabivere aflată la vest de linia de cale ferată Tallinn-Tartu;
— partea comunei (vald) Tamsalu aflată la sud-vest de linia de cale ferată Tallinn-Tartu;
— partea comunei (vald) Tartu aflată la vest de linia de cale ferată Tallinn-Tartu;
— partea comunei (vald) Viiratsi aflată la est de linia creată de partea de vest a șoselei 92 până la intersecția cu
drumul 155, apoi de drumul 155 până la intersecția cu drumul 24156, apoi de drumul 24156 până unde acesta
trece peste râul Verilaske, apoi de râul Verilaske până când acesta ajunge la granița de sud a comunei;
— comuna (vald) Jõgeva;
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— comuna (vald) Kolga-Jaani;
— comuna (vald) Konguta;
— comuna (vald) Kõo;
— comuna (vald) Laeva;
— comuna (vald) Nõo;
— comuna (vald) Paistu;
— comuna (vald) Pajusi;
— comuna (vald) Põltsamaa;
— comuna (vald) Puhja;
— comuna (vald) Puurmani;
— comuna (vald) Rakke;
— comuna (vald) Rannu;
— comuna (vald) Rõngu;
— comuna (vald) Saarepeedi;
— comuna (vald) Tähtvere;
— comuna (vald) Tarvastu;
— comuna (vald) Torma;
— comuna (vald) Ülenurme;
— comuna (vald) Väike-Maarja.
2. Letonia

Următoarele zone din Letonia:
— în județul (novads) Limbažu, localitățile (pagasti) Viļķenes, Pāles și Katvaru;
— în județul (novads) Salacgrīvas, localitățile (pagasti) Ainažu și Salacgrīvas;
— județul (novads) Aglonas;
— județul (novads) Alojas;
— județul (novads) Beverīinas;
— județul (novads) Burtnieku;
— județul (novads) Ciblas;
— județul (novads) Dagdas;
— județul (novads) Daugavpils;
— județul (novads) Kārsavas;
— județul (novads) Krāslavas;
— județul (novads) Ludzas;
— județul (novads) Mazsalacas;
— județul (novads) Naukšēnu;
— județul (novads) Preiļu;
— județul (novads) Rēzeknes;
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— județul (novads) Riebiņu;
— județul (novads) Rūjienas;
— județul (novads) Strenču;
— județul (novads) Valkas;
— județul (novads) Vārkavas;
— județul (novads) Viļānu;
— județul (novads) Zilupes;
— orașul (republikas pilsēta) Daugavpils;
— orașul (republikas pilsēta) Rēzekne.
3. Lituania

Următoarele zone din Lituania:
— în districtul municipal (rajono savivaldybe) Anykščiai, comuna (seniūnija) Viešintos și partea din comuna
(seniūnija) Svėdasai situată la nord de drumul nr. 118;
— în districtul municipal (rajono savivaldybė) Jonava, comunele (seniūnija) Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių,
Kulvos și, în comuna (seniūnija) Žeimiai, satele (kaimas) Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava,
Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai,
Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai și Žeimių
miestelis;
— în districtul municipal (rajono savivaldybė) Kaišiadorys, comunele (seniūnija) Palomenės și Pravieniškių și partea
comunei (seniūnija) Rumšiškių care se află la nord de drumul N. A1;
— în districtul municipal (rajono savivaldybė) Kaunas, comunele (seniūnija) Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos și
Neveronių;
— în districtul municipal (rajono savivaldybė) Kėdainiai, comuna (seniūnija) Pelėdnagių;
— în districtul municipal (rajono savivaldybe) Šalčininkai, comunele (seniūnija) Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos,
Kalesninkų;
— în districtul municipal (rajono savivaldybe) Varėna, comunele (seniūnija) Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos,
Vydenių;
— municipalitatea (miesto savivaldybė) Jonava;
— districtul municipal (rajono savivaldybė) Ignalina;
— districtul municipal (rajono savivaldybė) Kupiškis;
— districtul municipal (rajono savivaldybė) Moletai;
— districtul municipal (rajono savivaldybė) Rokiškis;
— districtul municipal (rajono savivaldybė) Švencionys;
— districtul municipal (rajono savivaldybė) Trakai;
— districtul municipal (rajono savivaldybė) Utena;
— districtul municipal (rajono savivaldybė) Zarasai;
— municipalitatea Visaginas.
4. Polonia

Următoarele zone din Polonia:
în voievodatul Podlaskie:
— municipalitățile Gródek și Michałowo din districtul Białostock;
— municipalitățile Krynki, Kuźnica, Sokółka și Szudziałowo din districtul Sokółka.
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PARTEA IV

Italia

Următoarele zone din Italia:
toate zonele din Sardinia.”
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1784 A COMISIEI
din 2 octombrie 2015
de modificare a anexei II la Decizia 2003/467/CE în ceea ce privește declararea regiunii Irlanda de
Nord din Regatul Unit ca fiind oficial indemnă de bruceloză cu privire la efectivele de bovine
[notificată cu numărul C(2015) 6630]
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecție veterinară care
afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine (1), în special Anexa A.II punctul 7,
întrucât:
(1)

Directiva 64/432/CEE se aplică comerțului cu bovine în interiorul Uniunii. Ea enumeră condițiile în care o
regiune dintr-un stat membru poate fi declarată oficial indemnă de bruceloză cu privire la efectivele de bovine.

(2)

Capitolul 2 din anexa II la Decizia 2003/467/CE a Comisiei (2) enumeră regiunile din statele membre care sunt
declarate oficial indemne de bruceloză cu privire la efectivele de bovine. În rubrica referitoare la Regatul Unit din
capitolul respectiv, figurează deja regiunile Anglia, Scoția și Țara Galilor, precum și Insula Man.

(3)

Regatul Unit a prezentat Comisiei documente care demonstrează respectarea, în regiunea Irlanda de Nord, a
condițiilor prevăzute în Directiva 64/432/CEE pentru statutul de regiune oficial indemnă de bruceloză cu privire
la efectivele de bovine. În consecință, această regiune ar trebui să fie declarată oficial indemnă de bruceloză cu
privire la efectivele de bovine.

(4)

Prin urmare, lista care figurează în capitolul 2 din anexa II la Decizia 2003/467/CE ar trebui să fie modificată
pentru a include Irlanda de Nord.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante,
animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Anexa II la Decizia 2003/467/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 2 octombrie 2015.
Pentru Comisie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei

(1) JO 121, 29.7.1964, p. 1977/64.
(2) Decizia 2003/467/CE a Comisiei din 23 iunie 2003 de stabilire a statutului oficial de indemne de tuberculoză, bruceloză și leucoză
enzootică bovină pentru efectivele de bovine din anumite state membre și regiuni din state membre (JO L 156, 25.6.2003, p. 74).
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ANEXĂ

În anexa II la Decizia 2003/467/CE, capitolul 2, rubrica referitoare la Regatul Unit se înlocuiește cu următorul text:
„În Regatul Unit:
— Regatul Unit: Anglia, Scoția, Țara Galilor;
— Insula Man;
— Irlanda de Nord.”
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RECTIFICĂRI
Rectificare la Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare
rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 227 din 31 iulie 2014)
La pagina 2, la considerentul 11:
în loc de:

„Ar trebui specificate lanțurile scurte de aprovizionare și piețele locale care pot beneficia de sprijin. Pentru a
permite o demarcare clară între cele două concepte, numărul intermediarilor ar trebui să fie utilizat drept
criteriu pentru definirea lanțurilor scurte de aprovizionare, în timp ce distanța kilometrică față de
exploatație, ținând cont de caracteristicile geografice specifice ale zonei în cauză, ar trebui să fie criteriul
utilizat pentru definirea piețelor locale, cu excepția cazului în care este prezentat un criteriu alternativ
convingător. Cooperarea între micii operatori ar trebui să se concentreze în mod clar asupra combaterii
dezavantajelor generale provocate de fragmentare în zonele rurale. Prin urmare, ea ar trebui să se limiteze la
microîntreprinderi și la persoanele fizice care sunt pe punctul de a crea o microîntreprindere în momentul
în care solicită sprijin. Pentru a asigura o abordare coerentă în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurii
de cooperare, numai activitățile de promovare legate de lanțurile scurte de aprovizionare și de piețele locale
ar trebui să beneficieze de sprijin în temeiul măsurii respective.”,

se va citi:

„Ar trebui specificate lanțurile scurte de aprovizionare și piețele locale care pot beneficia de sprijin. Pentru a
permite o demarcare clară între cele două concepte, numărul intermediarilor ar trebui să fie utilizat drept
criteriu pentru definirea lanțurilor scurte de aprovizionare, în timp ce distanța kilometrică față de exploatația
agricolă, ținând cont de caracteristicile geografice specifice ale zonei în cauză, ar trebui să fie criteriul utilizat
pentru definirea piețelor locale, cu excepția cazului în care este prezentat un criteriu alternativ convingător.
Cooperarea între micii operatori ar trebui să se concentreze în mod clar asupra combaterii dezavantajelor
generale provocate de fragmentare în zonele rurale. Prin urmare, ea ar trebui să se limiteze la microîntre
prinderi și la persoanele fizice care sunt pe punctul de a crea o microîntreprindere în momentul în care
solicită sprijin. Pentru a asigura o abordare coerentă în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurii de
cooperare, numai activitățile de promovare legate de lanțurile scurte de aprovizionare și de piețele locale ar
trebui să beneficieze de sprijin în temeiul măsurii respective.”

La pagina 4, la articolul 1 punctul 1 litera (d):
în loc de:

„dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor;”,

se va citi:

„dezvoltarea exploatațiilor agricole și a întreprinderilor;”.

La paginile 4 și 5, la articolul 3, primul paragraf, a doua frază:
în loc de:

„Aceste programe și vizite se axează, în special, pe metode și/sau tehnologii agricole și forestiere durabile, pe
diversificarea activităților exploatațiilor, pe exploatațiile care participă la lanțurile scurte de aprovizionare, pe
dezvoltarea de noi oportunități de afaceri și de noi tehnologii, precum și pe îmbunătățirea rezistenței
pădurilor.”,

se va citi:

„Aceste programe și vizite se axează, în special, pe metode și/sau tehnologii agricole și forestiere durabile, pe
diversificarea activităților exploatațiilor agricole, pe exploatațiile agricole care participă la lanțurile scurte de
aprovizionare, pe dezvoltarea de noi oportunități de afaceri și de noi tehnologii, precum și pe îmbunătățirea
rezistenței pădurilor.”

La pagina 5, la articolul 5, în titlul articolului:
în loc de:

„Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor”,

se va citi:

„Dezvoltarea exploatațiilor agricole și a întreprinderilor”.
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La pagina 7, la articolul 7 alineatul (1) litera (b):
în loc de:

„densitatea șeptelului se definește ținând seama de totalitatea erbivorelor din exploatație sau, în cazul unui
angajament menit să reducă eliminarea substanțelor fertilizante, de totalitatea animalelor din exploatație
relevante pentru angajamentul respectiv.”,

se va citi:

„densitatea șeptelului se definește ținând seama de totalitatea erbivorelor din exploatația agricolă sau, în cazul
unui angajament menit să limiteze spălarea nutrienților, de totalitatea animalelor din exploatația agricolă
relevante pentru angajamentul respectiv.”

La pagina 9, la articolul 11 alineatul (2) litera (a):
în loc de:

„programul de dezvoltare rurală stabilește o rază kilometrică față de exploatația de origine a produsului în
care trebuie să aibă loc activitățile de prelucrare și de vânzare către consumatorul final; sau”,

se va citi:

„programul de dezvoltare rurală stabilește o rază kilometrică față de exploatația agricolă de origine a
produsului în care trebuie să aibă loc activitățile de prelucrare și de vânzare către consumatorul final; sau”.
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