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I
(Zakonodajni akti)

SKLEPI
SKLEP SVETA (EU, Euratom) 2018/994
z dne 13. julija 2018
o spremembi Akta o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami,
ki je priložen Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom z dne 20. septembra 1976
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 223(1) Pogodbe,
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a(1) Pogodbe,
ob upoštevanju predloga Evropskega parlamenta,
po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,
ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta (1),
v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Akt o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami (2) (v nadaljnjem besedilu: akt
o volitvah), priložen Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom (3), je začel veljati 1. julija 1978 in bil naknadno
spremenjen s Sklepom 2002/772/ES, Euratom (4).

(2)

Potrebnih je več sprememb akta o volitvah.

(3)

Ker je 1. decembra 2009 začela veljati Lizbonska pogodba, mora Svet v skladu s posebnim zakonodajnim
postopkom opredeliti določbe, potrebne za izvolitev članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi
volitvami.

(4)

Preglednost volilnega postopka in dostop do zanesljivih informacij sta pomembna za dvig evropske politične
zavesti in zagotovitev dovolj visoke volilne udeležbe, poleg tega pa je zaželeno, da so državljanke in državljani
Unije dovolj zgodaj obveščeni o volitvah v Evropski parlament, da so seznanjeni s kandidati, ki se predstavijo na
teh volitvah ter da so obveščeni o pripadnosti nacionalnih političnih strank evropski politični stranki.

(5)

Da bi volivce spodbudili k udeležbi na volitvah v Evropski parlament in v celoti izkoristili možnosti, ki jih
zagotavlja tehnološki napredek, bi lahko države članice med drugim zagotovile možnosti za predčasno
glasovanje, glasovanje po pošti ter elektronsko in spletno glasovanje, pri čemer hkrati zagotovijo zanesljivost
rezultatov, tajnost glasovanja in varstvo osebnih podatkov v skladu z veljavnim pravom Unije.

(6)

Državljani Unije imajo pravico do sodelovanja v njenem demokratičnem življenju, zlasti kot volivci ali kandidati
na volitvah v Evropski parlament.

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

Odobritev z dne 4. julija 2018 (še ni objavljena v Uradnem listu).
UL L 278, 8.10.1976, str. 5.
Sklep Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom z dne 20. septembra 1976 (UL L 278, 8.10.1976, str. 1).
Sklep Sveta 2002/772/ES, Euratom z dne 25. junija 2002 in 23. septembra 2002 o spremembah Akta o volitvah predstavnikov
Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, priloženega Sklepu 76/787/ESPJ, EGS, Euratom (UL L 283, 21.10.2002,
str. 1).
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(7)

Državam članicam se priporoča, da sprejmejo ukrepe, ki so potrebni, da se tistim državljanom, ki prebivajo
v tretjih državah, omogoči glasovanje na volitvah v Evropski parlament.

(8)

Akt o volitvah bi zato bilo treba spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Akt o volitvah se spremeni:
(1) člen 1 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 1
1.
Člani Evropskega parlamenta so v vsaki državi članici izvoljeni kot predstavniki državljanov Unije na podlagi
proporcionalne zastopanosti, pri čemer se uporabi sistem list ali en prenosljivi glas.
2.
Države članice lahko dovolijo glasovanje na podlagi sistema preferenčnih list v skladu s postopkom, ki ga
sprejmejo.
3.

Voli se na splošnih neposrednih volitvah, ki so svobodne in tajne.“;

(2) člen 3 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 3
1.
Države članice lahko določijo najnižji prag za dodelitev poslanskih mest. Na ravni države ta prag ne sme
presegati 5 % veljavnih oddanih glasov.
2.
Države članice, v katerih se uporablja sistem list, določijo najnižji prag za razdelitev poslanskih mest za volilna
okrožja, ki imajo več kot 35 poslanskih mest. Ta prag ni nižji od 2 % in višji od 5 % veljavnih glasov v zadevnem
volilnem okrožju, vključno z državami članicami z enim volilnim okrožjem.
3.
Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za izpolnitev obveznosti iz odstavka 2, najpozneje do začetka
volitev v Evropski parlament, ki bodo sledile volitvam, prvič izvedenim po začetku veljavnosti Sklepa Sveta (EU,
Euratom) 2018/994 (*).
(*) Sklep Sveta (EU, Euratom) 2018/994 z dne 13. julija 2018 o spremembi Akta o volitvah članov Evropskega
parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, ki je priložen Sklepu 76/787/ESPJ, EGS, Euratom z dne
20. septembra 1976 (UL L 178, 16.7.2018, str. 1).“;
(3) vstavita se naslednja člena:
„Člen 3a
Kadar je v nacionalnih določbah določen rok za predložitev kandidatur za volitve v Evropski parlament, je ta rok
vsaj tri tedne pred datumom za izvedbo volitev v Evropski parlament, ki ga v skladu s členom 10(1) določi zadevna
država članica.
Člen 3b
Države članice lahko na glasovnicah dovolijo prikaz imena ali logotipa evropske politične stranke, s katero je
povezana nacionalna politična stranka ali posamezni kandidat.“;
(4) vstavi se naslednji člen:
„Člen 4a
Države članice lahko na volitvah v Evropski parlament zagotovijo možnosti za predčasno glasovanje, glasovanje po
pošti ter elektronsko in spletno glasovanje. V tem primeru sprejmejo ustrezne ukrepe, da se zagotovijo predvsem
zanesljivost rezultatov, tajnost glasovanja in varstvo osebnih podatkov v skladu z veljavnim pravom Unije.“;
(5) člen 9 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 9
1.

Na volitvah članov Evropskega parlamenta sme vsak volivec glasovati samo enkrat.

2.
Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotovitev, da se za dvojno glasovanje na volitvah v Evropski
parlament uporabijo učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni.“;
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(6) vstavita se naslednja člena:
„Člen 9a
Države članice lahko v skladu s svojimi nacionalnimi volilnimi postopki sprejmejo ukrepe, ki so potrebni, da se
tistim državljanom, ki prebivajo v tretjih državah, omogoči glasovanje na volitvah v Evropski parlament.
Člen 9b
1.
Vsaka država članica imenuje organ za stike, ki je pristojen za izmenjavo podatkov o volivcih in kandidatih s
partnerskimi organi v drugih državah članicah.
2.
Brez poseganja v nacionalne predpise o vpisu volivcev v volilne imenike in predložitvi kandidatur začne organ
iz odstavka 1 najpozneje šest tednov pred prvim dnem volilnega obdobja iz člena 10(1) v skladu z veljavno
zakonodajo Unije v zvezi z varstvom osebnih podatkov pošiljati tem partnerskim organom podatke, navedene
v Direktivi Sveta 93/109/ES (*), v zvezi z državljani Unije, ki so vpisani v volilni imenik ali kandidirajo v državi
članici, v kateri nimajo državljanstva.
(*) Direktiva Sveta 93/109/ES z dne 6. decembra 1993 o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in pasivne volilne
pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni
državljani (UL L 329, 30.12.1993, str. 34).“
Člen 2
1.
Ta sklep odobrijo države članice v skladu s svojimi ustavnimi pravili. Države članice uradno obvestijo generalni
sekretariat Sveta o zaključku postopkov, ki jih je treba izvesti v ta namen.
2.

Ta sklep začne veljati prvi dan po prejemu zadnjega uradnega obvestila iz odstavka 1 (1).

V Bruslju, 13. julija 2018
Za Svet
Predsednik
H. LÖGER

(1) Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti tega sklepa.
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II
(Nezakonodajni akti)

UREDBE
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/995
z dne 12. julija 2018
o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2080 glede obdobij za predložitev ponudb
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi
skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES)
št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),
ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1240 z dne 18. maja 2016 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede javne intervencije in pomoči za zasebno skladiščenje (2) ter zlasti
člena 28 Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2080 (3) je začela prodajo posnetega mleka v prahu z razpisnim
postopkom. Na začetku je določala dva delna javna razpisa na mesec, razen za avgust in december.

(2)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/472 (4) je spremenila Uredbo 2016/2080 tako, da je zmanjšala število
obdobij, v katerih se lahko predložijo ponudbe, na eno na mesec ter ukinila določbo o takem obdobju avgusta.

(3)

Glede na izkušnje z delnimi javnimi razpisi, izvedenimi leta 2018, zanimanje za razpis pod trenutnimi tržnimi
pogoji raste. Zato je primerno obnoviti prvotno število obdobij, v katerih se lahko predložijo ponudbe, in
določiti tako obdobje avgusta.

(4)

Ker se avgustovsko obdobje konča na četrti torek in da bi se izognili razpisoma v dveh zaporednih tednih, je
septembra primerno imeti le eno obdobje.

(5)

Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 671.
(2) UL L 206, 30.7.2016, str. 71.
(3) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2080 z dne 25. novembra 2016 o začetku prodaje posnetega mleka v prahu z razpisnim
postopkom (UL L 321, 29.11.2016, str. 45).
(4) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/472 z dne 15. marca 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2080 glede obdobij za
predložitev ponudb (UL L 73, 18.3.2017, str. 5).
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SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Člen 2(2) Izvedbene uredbe (EU) 2016/2080 se nadomesti z naslednjim:
„2.
Obdobja za predložitev ponudb za drugi delni javni razpis in poznejše delne javne razpise se začnejo prvi
delovni dan po izteku prejšnjega obdobja. Končajo se ob 11.00 (po bruseljskem času) vsak prvi in tretji torek
v mesecu. Vendar se obdobje avgusta konča ob 11.00 (po bruseljskem času) na četrti torek, septembra ob 11.00 (po
bruseljskem času) na tretji torek in decembra ob 11.00 (po bruseljskem času) na drugi torek. Če je na torek državni
praznik, se rok izteče ob 11.00 (po bruseljskem času) predhodni delovni dan.“
Člen 2
Ta uredba začne veljati 18. julija 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 12. julija 2018
Za Komisijo
V imenu predsednika
Phil HOGAN

Član Komisije
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/996
z dne 12. julija 2018
o odobritvi spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in
zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša („Limone Femminello del Gargano“ (ZGO))
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah
kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Komisija je v skladu s prvim pododstavkom člena 53(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 preučila zahtevek Italije za
odobritev spremembe specifikacije proizvoda za zaščiteno geografsko označbo „Limone Femminello del
Gargano“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 148/2007 (2).

(2)

Ker zadevna sprememba ni manjša v smislu člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, je Komisija v skladu s
členom 50(2)(a) navedene uredbe zahtevek za spremembo objavila v Uradnem listu Evropske unije (3).

(3)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobenega ugovora, bi bilo treba
spremembo specifikacije proizvoda odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Sprememba specifikacije v zvezi z imenom „Limone Femminello del Gargano“ (ZGO), objavljena v Uradnem listu Evropske
unije, se odobri.
Člen 2
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 12. julija 2018
Za Komisijo
V imenu predsednika
Phil HOGAN

Član Komisije

(1) UL L 343, 14.12.2012, str. 1.
(2) Uredba Komisije (ES) št. 148/2007 z dne 15. februarja 2007 o vnosu nekaterih imen v Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih
geografskih označb (Geraardsbergse mattentaart (ZGO) – Pataca de Galicia ali Patata de Galicia (ZGO) – Poniente de Granada (ZOP) –
Gata-Hurdes (ZOP) – Patatas de Prades ali Patates de Prades (ZGO) – Mantequilla de Soria (ZOP) – Huile d'olive de Nîmes (ZOP) – Huile
d'olive de Corse ali huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (ZOP) – Clémentine de Corse (ZGO) – Agneau de Sisteron (ZGO) – Connemara
Hill Lamb ali Uain Sléibhe Chonamara (ZGO) – Sardegna (ZOP) – Carota dell'Altopiano del Fucino (ZGO) – Stelvio ali Stilfser (ZOP) –
Limone Femminello del Gargano (ZGO) – Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (ZOP) – Chouriça de Carne de Barroso –
Montalegre (ZGO) – Chouriço de Abóbora de Barroso – Montalegre (ZGO) – Sangueira de Barroso – Montalegre (ZGO) – Batata de Trásos-Montes (ZGO) – Salpicão de Barroso – Montalegre (ZGO) – Alheira de Barroso – Montalegre (ZGO) – Cordeiro de Barroso, Anho de
Barroso ali Borrego de leite de Barroso (ZGO) – Azeite do Alentejo Interior (ZOP) – Paio de Beja (ZGO) – Linguíça do Baixo Alentejo ali
Chouriço de carne do Baixo Alentejo (ZGO) – Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (ZOP)) (UL L 46, 16.2.2007, str. 14).
(3) UL C 51, 10.2.2018, str. 17.
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SKLEPI
SKLEP SVETA (SZVP) 2018/997
z dne 13. julija 2018
o spremembi Sklepa 2012/392/SZVP o misiji SVOP Evropske unije v Nigru (EUCAP Sahel Niger)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti členov 42(4) in 43(2) Pogodbe,
ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Svet je 16. julija 2012 sprejel Sklep 2012/392/SZVP (1) o ustanovitvi misije SVOP Evropske unije v Nigru, da bi
podprli krepitev zmogljivosti nigerijskih varnostnih akterjev za boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu
(EUCAP Sahel Niger).

(2)

Svet je 18. julija 2016 sprejel Sklep (SZVP) 2016/1172 (2) o podaljšanju EUCAP Sahel Niger do 15. julija 2018.
Svet je 11. julija 2017 sprejel Sklep (SZVP) 2017/1253 (3) o določitvi referenčnega finančnega zneska za EUCAP
Sahel Niger do 15. julija 2018.

(3)

EUCAP Sahel Niger in referenčni finančni znesek bi bilo zato treba podaljšati do 30. septembra 2018.

(4)

Sklep 2012/392/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Misija EUCAP Sahel Niger se bo izvajala v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko ovirale doseganje ciljev
zunanjega delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe o Evropski uniji –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Sklep 2012/392/SZVP se spremeni:
(1) Zadnji pododstavek člena 13(1) se nadomesti z naslednjim:
„Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo EUCAP Sahel Niger, za obdobje od 16. julija
2017 do 30. septembra 2018 znaša 31 000 000 EUR.“;
(2) v členu 16 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:
„Uporablja se do 30. septembra 2018.“
(1) Sklep Sveta 2012/392/SZVP z dne 16. julija 2012 o misiji SVOP Evropske unije v Nigru (EUCAP SAHEL Niger) (UL L 187, 17.7.2012,
str. 48).
(2) Sklep Sveta (SZVP) 2016/1172 z dne 18. julija 2016 o spremembi Sklepa 2012/392/SZVP o misiji SVOP Evropske unije v Nigru
(EUCAP Sahel Niger) (UL L 193, 19.7.2016, str. 106).
(3) Sklep Sveta (SZVP) 2017/1253 z dne 11. julija 2017 o spremembi Sklepa 2012/392/SZVP o misiji SVOP Evropske unije v Nigru
(EUCAP Sahel Niger) (UL L 179, 12.7.2017, str. 15).
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Člen 2
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.
Uporablja se od 16. julija 2018.

V Bruslju, 13. julija 2018
Za Svet
Predsednik
H. LÖGER
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IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/998
z dne 12. julija 2018
o spremembi Priloge I k Odločbi 2009/177/ES glede statusa Hrvaške za bolezen, ki jo povzroča
Koi herpes virus (KHV), Finske za infekciozno hematopoetsko nekrozo (IHN), seznama območij
na Irskem, ki so prosta okužbe z Bonamia ostreae, in seznama območij v Združenem kraljestvu,
ki so prosta okužbe z Marteilia refringens, ter o spremembi Priloge I k Sklepu 2010/221/EU
glede seznama območij v Združenem kraljestvu, ki so prosta ostreidnega herpesvirusa 1 µνar
(OsHV-1 µνar)
(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 4381)
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in
proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (1) ter zlasti členov 43(2),
49(1), 50(3), 51(2) in 53(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V delu C Priloge I k Odločbi Komisije 2009/177/ES (2) je določen seznam držav članic, območij in kompart
mentov, ki so razglašeni za proste določenih bolezni iz dela II Priloge IV k Direktivi 2006/88/ES.

(2)

Na navedenem seznamu je trenutno celotno ozemlje Hrvaške razglašeno za prosto bolezni, ki jo povzroča Koi
herpes virus (KHV), celotno ozemlje Finske pa razglašeno za prosto infekciozne hematopoetske nekroze (IHN).
Vendar sta ti državi članici v zadnjih letih razglasili več izbruhov navedenih bolezni.

(3)

Državi članici sta Komisiji predložili informacije, ki kažejo, da sta sprejeli ukrepe v skladu z Direktivo
2006/88/ES za obravnavanje navedenih izbruhov. Navedeni ukrepi se na nekaterih območjih še vedno izvajajo.

(4)

Na navedenem seznamu je trenutno celotna obala Irske razglašena za prosto okužbe z Bonamia ostreae, razen
osmih zalivov. Zaradi nedavnega izbruha bolezni, ki jo povzroča Bonamia ostreae, v drugem zalivu na območju
Irske, ki je navedeno kot prosto navedene bolezni, so bile uvedene omejitve, ki se še vedno uporabljajo v skladu
z Direktivo 2006/88/ES.

(5)

Poleg tega je ves obalni pas Severne Irske razglašen za prostega okužbe z Marteilia refringens. Vendar je Združeno
kraljestvo razglasilo dva izbruha te bolezni v dveh različnih zalivih na Severnem Irskem. Uvedene so bile
omejitve premikov, ki se še vedno uporabljajo v skladu z Direktivo 2006/88/ES.

(1) UL L 328, 24.11.2006, str. 14.
(2) Odločba Komisije 2009/177/ES z dne 31. oktobra 2008 o izvajanju Direktive Sveta 2006/88/ES v zvezi s programi za nadziranje in
izkoreninjenje ter statusom brez bolezni držav članic, območij in kompartmentov (UL L 63, 7.3.2009, str. 15).
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(6)

V skladu z informacijami, ki so jih predložili Hrvaška, Finska, Irska in Združeno kraljestvo, bi bilo treba s
seznama območij, ki so prosta zadevnih bolezni, črtati zadevna območja, geografske meje območij na Hrvaškem,
Finskem, Irskem in v Združenem kraljestvu, ki so prosta bolezni, pa bi bilo zato treba posodobiti.

(7)

V Prilogi I k Sklepu Komisije 2010/221/EU (1) je določen seznam držav članic, območij in kompartmentov, ki se
štejejo za proste določenih bolezni iz dela II Priloge IV k Direktivi 2006/88/ES.

(8)

Na navedenem seznamu se ozemlje Severne Irske v Združenem kraljestvu trenutno šteje za prosto ostreidnega
herpesvirusa 1 µνar (OsHV-1 µVar), z izjemo določenih zalivov. Zaradi nedavnega izbruha virusa OsHV-1 µVar
v drugem zalivu bi bilo treba posodobiti geografske meje območij Združenega kraljestva, ki so prosta bolezni.

(9)

Prilogo I k Odločbi 2009/177/ES in Prilogo I k Sklepu 2010/221/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
V delu C Priloge I k Odločbi 2009/177/ES se v preglednici četrti stolpec „Geografska meja območja, prostega bolezni
(država članica, območje ali kompartment)“ spremeni:
(1) v vrstici „Bolezen, ki jo povzroča Koi herpes virus (KHV)“ se vnos za Hrvaško nadomesti z naslednjim: „Celotno
ozemlje, razen naslednjih območij: območje, ki zajema dejavnosti proizvodnje akvakulture v Donjem Miholjcu
(številka odobritve 2HR0109), skupaj z reko Drava od jezu Dubrava do njenega ustja v reko Donava, in območje, ki
zajema dejavnosti proizvodnje akvakulture v Grudnjaku (številka odobritve 2HR0177), skupaj s celotnim vodnim
tokom reke Vučica do njenega ustja v reko Karašica in od tam reka Karašica do njenega ustja v reko Drava“;
(2) v vrstici „Infekciozna hematopoetska nekroza (IHN)“ se vnos za Finsko nadomesti z naslednjim: „Celotno ozemlje,
razen obalnega kompartmenta v Ii, Kuivaniemi, in naslednjih povodij: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka,
4.74 območje Saarijärvi in 4.41 območje Pielinen“;
(3) v vrstici „Okužba z Bonamia ostreae“ se vnos za Irsko nadomesti z naslednjim:
„Celotna obala Irske, razen:
1. Cork Harbour,
2. Galway Bay,
3. Ballinakill Harbour,
4. Clew Bay,
5. Achill Sound,
6. Loughmore, Blacksod Bay,
7. Lough Foyle,
8. Lough Swilly,
9. Kilkieran Bay.“;
(4) v vrstici „Okužba z Marteilia refringens“ se vnos za Združeno kraljestvo nadomesti z naslednjim:
„Celotna obala Velike Britanije
Celotna obala Severne Irske, razen Belfast Lough in Dundrum Bay
(1) Sklep Komisije 2010/221/EU z dne 15. aprila 2010 o odobritvi nacionalnih ukrepov za omejevanje vpliva nekaterih bolezni pri živalih
iz ribogojstva in prosto živečih vodnih živalih v skladu s členom 43 Direktive Sveta 2006/88/ES (UL L 98, 20.4.2010, str. 7).
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Celotna obala Guernseyja in Herma
Obalno območje Jerseyja: območje sestavljata bibavični pas in neposredno obalno območje med srednjim nivojem
visoke vode na otoku Jersey in navidezno črto tri navtične milje od srednjega nivoja nizke vode na otoku Jersey.
Območje je v Normandijsko-Bretonskem zalivu, na južni strani Rokavskega preliva.
Celotna obala otoka Man“.
Člen 2
V Prilogi I k Sklepu 2010/221/EU se v preglednici v četrtem stolpcu „Geografska meja območja z odobrenimi
nacionalnimi ukrepi“ v vrstici „Ostreidni herpesvirus 1 µνar (OsHV-1 µVar)“ vnos za Združeno kraljestvo nadomesti
z naslednjim:
„Ozemlje Velike Britanije, razen reke Roach, reke Crouch, Blackwater Estuary in reke Colne v Essexu, severne obale
Kenta, Poole Harbour v Dorsetu in reke Teign v Devonu
Ozemlje Severne Irske, razen Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough in
Strangford Lough
Ozemlje Guernseyja“.
Člen 3
Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 12. julija 2018
Za Komisijo
Vytenis ANDRIUKAITIS
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