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I
(Acte legislative)

DECIZII
DECIZIA (UE, Euratom) 2018/994 A CONSILIULUI
din 13 iulie 2018
de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal
direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 223 alineatul (1),
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a alineatul (1),
având în vedere proiectul elaborat de Parlamentul European,
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,
având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),
hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,
întrucât:
(1)

Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct (2) (denumit în continuare
„Actul electoral”), anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului (3), a intrat în vigoare la 1 iulie
1978 și a fost modificat ulterior prin Decizia 2002/772/CE, Euratom (4).

(2)

Urmează a fi efectuate o serie de modificări la Actul electoral.

(3)

Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Consiliul trebuie să stabilească
dispozițiile necesare pentru alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct în conformitate
cu o procedură legislativă specială.

(4)

Transparența procesului electoral și accesul la informații fiabile sunt importante pentru amplificarea conștiinței
politice europene și pentru asigurarea unei rate solide de participare la vot și este de dorit ca cetățenii Uniunii să
fie informați cu mult timp înainte de alegerile pentru Parlamentul European cu privire la candidații care participă
la alegerile respective și cu privire la afilierea partidelor politice naționale la un partid politic european.

(5)

Pentru a încuraja participarea la vot în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European și pentru a profita pe
deplin de posibilitățile oferite de evoluțiile tehnologice, statele membre ar putea să prevadă posibilități, printre
altele, pentru votul anticipat, votul prin corespondență și votul electronic și prin internet, asigurând în același
timp în special fiabilitatea rezultatului, secretul votului și protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu
dreptul aplicabil al Uniunii.

(6)

Cetățenii Uniunii au dreptul de a participa la viața democratică a acesteia, în special prin exprimarea votului sau
participarea în calitate de candidați la alegerile pentru Parlamentul European.

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

Aprobarea din 4 iulie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
JO L 278, 8.10.1976, p. 5.
Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 (JO L 278, 8.10.1976, p. 1).
Decizia 2002/772/CE, Euratom a Consiliului din 25 iunie și 23 septembrie 2002 de modificare a Actului privind alegerea membrilor
Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom (JO L 283, 21.10.2002, p. 1).
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(7)

Statele membre sunt încurajate să ia măsurile necesare pentru a le permite cetățenilor lor care își au reședința în
țări terțe să voteze la alegerile pentru Parlamentul European.

(8)

În consecință, Actul electoral ar trebui să fie modificat în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Actul electoral se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 se înlocuiește cu textul următor:
„Articolul 1
(1) În fiecare stat membru, membrii Parlamentului European sunt aleși ca reprezentanți ai cetățenilor Uniunii pe
baza reprezentării proporționale, recurgându-se la sistemul de liste sau la votul unic transferabil.
(2) Statele membre pot autoriza votul pe baza unui sistem de liste preferențiale în conformitate cu procedura pe
care o adoptă.
(3)

Alegerile se fac prin vot universal direct și sunt libere și secrete.”

2. Articolul 3 se înlocuiește cu textul următor:
„Articolul 3
(1) Statele membre pot stabili un prag minim pentru repartizarea locurilor. La nivel național, acest prag nu poate
depăși 5 % din voturile valabil exprimate.
(2) Statele membre în care se folosește sistemul de liste stabilesc un prag minim pentru repartizarea locurilor
pentru circumscripțiile care cuprind peste 35 de locuri. Acest prag nu poate fi mai mic de 2 % și nu depășește 5 %
din voturile valabil exprimate în circumscripția în cauză, inclusiv în statul membru cu o singură circumscripție.
(3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma obligației prevăzute la alineatul (2) până la o dată
adecvată înaintea alegerilor pentru Parlamentul European care urmează primelor alegeri care vor avea loc imediat
după intrarea în vigoare a Deciziei (UE, Euratom) 2018/994 a Consiliului (*).
(*) Decizia (UE, Euratom) 2018/994 a Consiliului din 13 iulie 2018 de modificare a Actului privind alegerea
reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom
a Consiliului din 20 septembrie 1976 (JO L 178, 16.7.2018, p. 1).”
3. Se introduc următoarele articole:
„Articolul 3a
În cazul în care dispozițiile naționale stabilesc un termen pentru prezentarea candidaturilor în vederea alegerilor
pentru Parlamentul European, termenul respectiv trebuie să fie cu cel puțin trei săptămâni înainte de data fixată de
statul membru relevant, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1), pentru desfășurarea alegerilor pentru
Parlamentul European.
Articolul 3b
Statele membre pot permite afișarea, pe buletinele de vot, a numelui sau a siglei partidului politic european la care
este afiliat partidul politic național sau candidatul respectiv.”
4. Se introduce următorul articol:
„Articolul 4a
Statele membre pot prevedea posibilități pentru votul anticipat, votul prin corespondență și votul electronic și prin
internet în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European. În acest caz, statele membre adoptă măsuri suficiente
pentru a asigura în special fiabilitatea rezultatului, secretul votului și protecția datelor cu caracter personal în
conformitate cu dreptul aplicabil al Uniunii.”
5. Articolul 9 se înlocuiește cu textul următor:
„Articolul 9
(1) Nimeni nu poate vota mai mult decât o singură dată în cadrul alegerilor pentru membrii Parlamentului
European.
(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că votul dublu în cadrul alegerilor pentru
Parlamentul European face obiectul unor sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive.”
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6. Se introduc următoarele articole:
„Articolul 9a
În conformitate cu procedurile lor electorale naționale, statele membre pot lua măsurile necesare pentru a permite
cetățenilor lor cu reședința în țări terțe să voteze la alegerile pentru Parlamentul European.
Articolul 9b
(1) Fiecare stat membru desemnează o autoritate de contact responsabilă pentru schimbul de date privind
alegătorii și candidații cu structurile omoloage din celelalte state membre.
(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor naționale privind înscrierea alegătorilor pe listele electorale și depunerea
candidaturilor, autoritatea menționată la alineatul (1) începe, în conformitate cu dreptul Uniunii aplicabil în materie
de protecție a datelor cu caracter personal, să transmită structurilor sale omoloage, cu cel puțin șase săptămâni
înainte de prima zi a perioadei electorale menționate la articolul 10 alineatul (1), datele indicate în Directiva
93/109/CE a Consiliului (*) în ceea ce privește cetățenii Uniunii care au fost înscriși pe listele electorale sau și-au
prezentat candidatura într-un stat membru ai cărui resortisanți nu sunt.
(*) Directiva 93/109/CE a Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de
a alege și de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru
în care nu sunt resortisanți (JO L 329, 30.12.1993, p. 34).”
Articolul 2
(1) Prezenta decizie este supusă aprobării de către statele membre în conformitate cu normele lor constituționale.
Statele membre notifică Secretarului General al Consiliului finalizarea procedurilor necesare în acest sens.
(2) Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei la care a fost primită ultima notificare menționată la
alineatul (1) (1).

Adoptată la Bruxelles, 13 iulie 2018.
Pentru Consiliu
Președintele
H. LÖGER

(1) Data intrării în vigoare a deciziei va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.
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II
(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/995 AL COMISIEI
din 12 iulie 2018
de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2080 în ceea ce privește
perioadele de depunere a ofertelor
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) 2016/1240 al Comisiei din 18 mai 2016 de stabilire
a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce
privește intervenția publică și ajutorul pentru depozitarea privată (2), în special articolul 28,
întrucât:
(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080 al Comisiei (3) a deschis vânzările de lapte praf degresat prin
procedură de licitație. El prevedea inițial două invitații parțiale de participare la licitație pe lună, cu excepția
lunilor august și decembrie.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/472 al Comisiei (4) a modificat Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2016/2080 prin reducerea numărului de perioade în care pot fi depuse ofertele la una pe lună și
prin eliminarea disponibilității acestei perioade în luna august.

(3)

Experiența dobândită în urma invitațiilor parțiale de participare la licitație puse în aplicare în 2018 a arătat un
interes sporit pentru licitație în condițiile actuale de piață. Prin urmare, este oportun să se restabilească numărul
inițial de perioade în care pot fi depuse ofertele și să se prevadă o astfel de perioadă în luna august.

(4)

Având în vedere faptul că perioada din luna august se sfârșește în a patra zi de marți, pentru a se evita depunerea
a două oferte în două săptămâni consecutive, este oportun să se prevadă doar o singură perioadă în luna
septembrie.

(5)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună
a piețelor agricole,

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 206, 30.7.2016, p. 71.
(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080 al Comisiei din 25 noiembrie 2016 de deschidere a vânzărilor de lapte praf degresat
prin procedură de licitație (JO L 321, 29.11.2016, p. 45).
(4) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/472 al Comisiei din 15 martie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în
aplicare (UE) 2016/2080 în ceea ce privește perioadele de depunere a ofertelor (JO L 73, 18.3.2017, p. 5).
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
La articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2) Perioadele de depunere a ofertelor ca răspuns la cea de a doua și la următoarele invitații parțiale încep în
prima zi lucrătoare după încheierea perioadei precedente. Ele se încheie la ora 11.00 (ora Bruxelles-ului) în prima și
în cea de a treia zi de marți a fiecărei luni. Cu toate acestea, în luna august termenul este ora 11.00 (ora
Bruxelles-ului) în a patra zi de marți, în luna septembrie termenul este ora 11.00 (ora Bruxelles-ului) în a treia zi de
marți, iar în luna decembrie termenul este ora 11.00 (ora Bruxelles-ului) în a doua zi de marți. În cazul în care ziua
de marți este zi de sărbătoare legală, termenul este ziua lucrătoare precedentă la ora 11.00 (ora Bruxelles-ului).”
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la data de 18 iulie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 12 iulie 2018.
Pentru Comisie,
Pentru Președinte,
Phil HOGAN

Membru al Comisiei
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/996 AL COMISIEI
din 12 iulie 2018
de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri
înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate
„Limone Femminello del Gargano” (IGP)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012
privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),
întrucât:
(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia
a examinat cererea Italiei de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al indicației geografice protejate
„Limone Femminello del Gargano”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 148/2007 al Comisiei (2).

(2)

Deoarece modificarea respectivă nu este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (3), în conformitate
cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv.

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini ar trebui aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea
„Limone Femminello del Gargano” (IGP).
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 12 iulie 2018.
Pentru Comisie,
Pentru Președinte,
Phil HOGAN

Membru al Comisiei

(1) JO L 343, 14.12.2012, p. 1.
(2) Regulamentul (CE) nr. 148/2007 al Comisiei din 15 februarie 2007 privind înregistrarea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de
origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Geraardsbergse mattentaart (IGP) – Pataca de Galicia sau Patata de Galicia (IGP) –
Poniente de Granada (DOP) – Gata-Hurdes (DOP) – Patatas de Prades sau Patates de Prades (IGP) – Mantequilla de Soria (DOP) – Huile
d'olive de Nîmes (DOP) – Huile d'olive de Corse sau Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (DOP) – Clémentine de Corse (IGP) – Agneau
de Sisteron (IGP) – Connemara Hill Lamb sau Uain Sléibhe Chonamara (IGP) – Sardegna (DOP) – Carota dell'Altopiano del Fucino (IGP) –
Stelvio sau Stilfser (DOP) – Limone Femminello del Gargano (IGP) – Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (DOP) – Chouriça de
Carne de Barroso-Montalegre (IGP) – Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (IGP) – Sangueira de Barroso-Montalegre (IGP) –
Batata de Trás-os-Montes (IGP) – Salpicăo de Barroso-Montalegre (IGP) – Alheira de Barroso-Montalegre (IGP) – Cordeiro de Barroso,
Anho de Barroso sau Borrego de leite de Barroso (IGP) – Azeite do Alentejo Interior (DOP) – Paio de Beja (IGP) – Linguíça do Baixo
Alentejo sau Chouriço de carne do Baixo Alentejo (IGP) – Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (DOP)] (JO L 46, 16.2.2007, p. 14).
(3) JO C 51, 10.2.2018, p. 17.
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DECIZII
DECIZIA (PESC) 2018/997 A CONSILIULUI
din 13 iulie 2018
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 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) de instituire a misiunii PSAC a Uniunii Europene
în Niger pentru a sprijini consolidarea capacităților actorilor în domeniul securității din Niger de combatere
a terorismului și a criminalității organizate (EUCAP Sahel Niger).

(2)

La 18 iulie 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/1172 (2) de prelungire a misiunii EUCAP Sahel Niger
până la 15 iulie 2018. La 11 iulie 2017, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2017/1253 (3), stabilind o valoare de
referință financiară pentru EUCAP Sahel Niger până la 15 iulie 2018.

(3)

EUCAP Sahel Niger și valoarea de referință prevăzută pentru aceasta ar trebui să fie prelungite până
la 30 septembrie 2018.

(4)

Decizia 2012/392/PESC ar trebui modificată în consecință.

(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
Decizia 2012/392/PESC se modifică după cum urmează:
1. La articolul 13 alineatul (1), ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor legate de EUCAP Sahel Niger pentru perioada
cuprinsă între 16 iulie 2017 și 30 septembrie 2018 este de 31 000 000 EUR.”
2. La articolul 16, a doua teză se înlocuiește cu următorul text:
„Se aplică până la 30 septembrie 2018.”
(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 (PESC) 2016/1172 a Consiliului din 18 iulie 2016 de modificare a Deciziei 2012/392/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii
Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 193, 19.7.2016, p. 106).
(3) Decizia (PESC) 2017/1253 a Consiliului din 11 iulie 2017 de modificare a Deciziei 2012/392/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii
Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 179, 12.7.2017, p. 15).
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Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.
Se aplică de la 16 iulie 2018.

Adoptată la Bruxelles, 13 iulie 2018.
Pentru Consiliu
Președintele
H. LÖGER
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/998 A COMISIEI
din 12 iulie 2018
de modificare a anexei I la Decizia 2009/177/CE în ceea ce privește statutul Croației cu privire la
boala provocată de virusul herpetic al crapului koi (KHV) și al Finlandei cu privire la necroza
hematopoietică infecțioasă (NHI), lista zonelor din Irlanda indemne de Bonamia ostreae, lista
zonelor din Regatul Unit indemne de Marteilia refringens, și de modificare a anexei I la Decizia
2010/221/UE în ceea ce privește lista zonelor din Regatul Unit indemne de virusul herpetic al
stridiilor 1 µvar (OsHV-1 µVar)
[notificată cu numărul C(2018) 4381]
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/88/CE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerințele de sănătate animală pentru
animale și produse de acvacultură și privind prevenirea și controlul anumitor boli la animalele de acvacultură (1), în
special articolul 43 alineatul (2), articolul 49 alineatul (1), articolul 50 alineatul (3), articolul 51 alineatul (2) și
articolul 53 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În partea C din anexa I la Decizia 2009/177/CE a Comisiei (2) este prevăzută lista cu statele membre, zonele și
compartimentele declarate indemne de anumite boli menționate în partea II din anexa IV la Directiva
2006/88/CE.

(2)

Pe lista respectivă, întregul teritoriu al Croației este declarat indemn de boala provocată de virusul herpetic al
crapului koi (KHV) și întregul teritoriu al Finlandei este declarat indemn de necroza hematopoietică infecțioasă
(NHI). Cu toate acestea, în ultimii ani, aceste state membre au declarat existența mai multor focare ale bolilor
respective.

(3)

Ambele state membre au transmis informații Comisiei, care indică faptul că au adoptat măsuri în conformitate cu
Directiva 2006/88/CE în vederea gestionării focarelor respective. Măsurile respective sunt încă în curs de
desfășurare în unele zone.

(4)

În prezent, pe lista respectivă întregul litoral al Irlandei este declarat indemn de Bonamia ostreae, cu excepția a opt
golfuri. Din cauza unui focar recent de Bonamia ostreae care a apărut în alt golf dintr-o zonă din Irlanda care
figurează pe listă ca fiind indemnă de această boală, au fost instituite restricții care sunt aplicate în continuare în
conformitate cu Directiva 2006/88/CE.

(5)

Mai mult, întregul litoral al Irlandei de Nord este declarat indemn de marteilioză (Marteilia refringens). Cu toate
acestea, Regatului Unit a declarat două focare ale acestei boli în două golfuri diferite din Irlanda de Nord. Au fost
instituite restricții de deplasare care sunt aplicate în continuare în conformitate cu Directiva 2006/88/CE.

(1) JO L 328, 24.11.2006, p. 14.
(2) Decizia 2009/177/CE a Comisiei din 31 octombrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2006/88/CE a Consiliului în ceea ce privește
programele de supraveghere și eradicare și statutul indemn de boală al statelor membre, al zonelor sau al compartimentelor (JO L 63,
7.3.2009, p. 15).
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(6)

În conformitate cu informațiile transmise de Croația, Finlanda, Irlanda și Regatul Unit, zonele în cauză nu ar
trebui să figureze pe listă ca indemne de respectivele boli și delimitarea geografică a zonelor indemne de boli
pentru Croația, Finlanda, Irlanda și Regatul Unit ar trebui, prin urmare, să fie actualizată.

(7)

În anexa I la Decizia 2010/221/UE a Comisiei (1) este prevăzută lista cu statele membre, zonele și comparti
mentele care sunt considerate ca fiind indemne de anumite boli nemenționate în partea II din anexa IV la
Directiva 2006/88/CE.

(8)

În prezent, pe lista respectivă teritoriul Irlandei de Nord din Regatul Unit este considerat ca fiind indemn de
virusul herpetic al stridiilor 1 µvar (OsHV-1 µVar), cu excepția anumitor golfuri. Din cauza apariției recente
a focarelor de infecție cu virusul OsHV-1 µVar într-un alt golf, delimitarea geografică a zonei indemne de boală
din Regatul Unit ar trebui să fie actualizată.

(9)

Prin urmare, anexa I la Decizia 2009/177/CE și anexa I la Decizia 2010/221/UE ar trebui să fie modificate în
consecință.

(10)

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

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
În partea C din anexa I la Decizia 2009/177/CE, în tabel, a patra coloană, intitulată „Delimitarea geografică a zonei
indemne de boală (stat membru, zone sau compartimente)”, se modifică după cum urmează:
1. pe rândul intitulat „Boala provocată de virusul herpetic al crapului koi (KHV)”, rubrica referitoare la Croația se
înlocuiește cu următorul text: „Întregul teritoriu, cu excepția următoarelor zone: zona care cuprinde exploatația de
acvacultură de la Donji Miholjac (numărul autorizației 2HR0109) și râul Drava de la barajul Dubrava la gura sa de
vărsare în fluviul Dunărea și zona care cuprinde exploatația de acvacultură de la Grudnjak (numărul autoriza
ției 2HR0177) și întregul curs de apă al râului Vučica până la gura de vărsare în râul Karašica, iar, de acolo, râul
Karašica până la gura de vărsare în râul Drava”;
2. pe rândul intitulat „Necroza hematopoietică infecțioasă (NHI)”, rubrica referitoare la Finlanda se înlocuiește cu
următorul text: „Întregul teritoriu, cu excepția compartimentului de coastă din Ii, Kuivaniemi, și zonele următoarelor
bazine hidrografice: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 zona Saarijärvi și 4.41 zona Pielinen”;
3. pe rândul intitulat „Infecția cu Bonamia ostreae”, rubrica referitoare la Irlanda se înlocuiește cu următorul text:
„Întregul litoral al Irlandei, cu excepția:
1. portului Cork;
2. golfului Galway;
3. portului Ballinakill;
4. golfului Clew;
5. Achill Sound;
6. Loughmore, golful Blacksod;
7. Lough Foyle;
8. Lough Swilly;
9. golfului Kilkieran.”;
4. pe rândul intitulat „Infecția cu Marteilia refringens”, rubrica referitoare la Regatul Unit se înlocuiește cu următorul text:
„Întregul litoral al Marii Britanii.
Întregul litoral al Irlandei de Nord, cu excepția golfurilor Belfast Lough și Dundrum.
(1) Decizia 2010/221/UE a Comisiei din 15 aprilie 2010 de aprobare de măsuri naționale pentru limitarea impactului anumitor boli la
animalele de acvacultură și la animalele acvatice sălbatice, în conformitate cu articolul 43 din Directiva 2006/88/CE a Consiliului
(JO L 98, 20.4.2010, p. 7).
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Întregul litoral al insulelor Guernesey și Herm.
Zona de coastă a statelor Jersey: această zonă este formată din zona de coastă intertidală și imediată cuprinsă între
nivelul mediu al fluxului pe insula Jersey și o linie imaginară trasată la trei mile nautice plecând de la nivelul mediu al
refluxului pe insula Jersey. Zona în cauză este situată în golful normand-breton, în partea de sud a Mării Mânecii.
Întregul litoral al Insulei Man.”
Articolul 2
În anexa I la Decizia 2010/221/UE, în tabel, în a patra coloană, intitulată „Delimitarea geografică a zonei supuse unor
măsuri naționale aprobate”, în rândul intitulat „Virusul herpetic al stridiilor 1 µvar (OsHV-1 μVar)”, rubrica referitoare la
Regatul Unit se înlocuiește cu următorul text:
„Teritoriul Marii Britanii, cu excepția râului Roach, a râului Crouch, a estuarului Blackwater și a râului Colne din
Essex, a coastei nordice a comitatului Kent, a portului Poole din Dorset și a râului Teign din Devon
Teritoriul Irlandei de Nord, cu excepția golfurilor Dundrum și Killough și a zonelor Lough Foyle, Carlingford Lough,
Larne Lough și Strangford Lough
Teritoriul Guernsey”.
Articolul 3
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 iulie 2018.
Pentru Comisie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei
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