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ACORDURI INTERNAŢIONALE
DECIZIA (UE) 2018/467 A CONSILIULUI
din 25 septembrie 2017
privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Acordului de cooperare științifică și
tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Libaneză de stabilire a clauzelor și condițiilor
privind participarea Republicii Libaneze la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona
mediteraneeană (PRIMA)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 186, coroborat cu articolul 218
alineatul (5),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
întrucât:
(1)

Decizia (UE) 2017/1324 a Parlamentului European și a Consiliului (1) prevede participarea Uniunii la Parteneriatul
în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre.

(2)

PRIMA vizează punerea în aplicare a unui program comun pentru dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare
și dezvoltarea de cunoștințe și găsirea de soluții inovatoare comune pentru sistemele agroalimentare, pentru a le
face durabile, și pentru alimentarea integrată cu apă și gospodărirea integrată a apelor în regiunea mediteraneeană,
pentru a face sistemele, alimentarea și gospodărirea respective mai rezistente la schimbările climatice, mai
eficiente, mai rentabile și mai sustenabile din punct de vedere social și al mediului, contribuind totodată la
soluționarea în amonte a problemelor legate de deficitul de apă, de securitatea alimentară, de alimentație, de
sănătate, de starea de bine și de migrație.

(3)

PRIMA va fi derulat în comun de mai multe state membre și țări terțe (denumite în continuare „statele
participante”) cu un nivel ridicat de angajament față de integrarea științifică, administrativă și financiară și cu
aplicarea acelorași clauze și condiții.

(4)

Republica Libaneză (denumită în continuare „Liban”) și-a exprimat dorința de a se alătura PRIMA în calitate de
stat participant și pe picior de egalitate cu statele membre și cu țările terțe asociate la Orizont 2020 – Programulcadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) care participă la PRIMA.

(5)

În conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Decizia (UE) 2017/1324, Libanul urmează să devină un stat
participant la PRIMA sub rezerva încheierii unui acord internațional de cooperare științifică și tehnologică cu
Uniunea de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Libanului la PRIMA.

(6)

La 30 mai 2017, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri, în numele Uniunii, cu Libanul în ceea ce
privește un Acord de cooperare științifică și tehnologică între Uniunea Europeană și Republica Libaneză de
stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Libaneze la Parteneriatul în domeniul cercetării și
inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (denumit în continuare „acordul”), sub rezerva adoptării Deciziei (UE)
2017/1324. Negocierile au fost finalizate cu succes.

(1) Decizia (UE) 2017/1324 a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2017 privind participarea Uniunii la Parteneriatul în
domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre (JO L 185, 18.7.2017,
p. 1).
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(7)

Acordul ar trebui să fie semnat.

(8)

Pentru a permite participarea Libanului la PRIMA încă de la început, acordul ar trebui să se aplice cu titlu
provizoriu, până la încheierea procedurilor necesare pentru intrarea sa în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Se autorizează semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea
Europeană și Republica Libaneză de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Libaneze la Partene
riatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneană (PRIMA), sub rezerva încheierii acordului menționat.
Textul acordului este atașat la prezenta decizie.
Articolul 2
Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită (persoanele împuternicite) să semneze
acordul în numele Uniunii.
Articolul 3
Acordul se aplică cu titlu provizoriu începând de la data semnării acestuia și până la finalizarea procedurilor necesare
pentru intrarea sa în vigoare.
Articolul 4
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 25 septembrie 2017.
Pentru Consiliu
Președintele
M. MAASIKAS
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ACORD
de cooperare științifică și tehnologică între Uniunea Europeană și Republica Libaneză de stabilire
a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Libaneze la Parteneriatul în domeniul
cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)
UNIUNEA EUROPEANĂ (denumită în continuare „Uniunea”),

pe de o parte,
și
REPUBLICA LIBANEZĂ (denumită în continuare „Liban”),

pe de altă parte,
(denumite în continuare „părțile”)

ÎNTRUCÂT Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre,

pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte (1) (denumit în continuarea „Acordul euro-mediteraneean”), care
a intrat în vigoare la 1 aprilie 2006, prevede cooperarea științifică, tehnică și tehnologică;
ÎNTRUCÂT Decizia (UE) 2017/1324 a Parlamentului European și a Consiliului (2) stabilește clauzele și condițiile privind

participarea statelor membre ale Uniunii și a țărilor terțe asociate la Orizont 2020 - Programul-cadru pentru cercetare și
inovare (2014-2020) (denumit în continuare „Orizont 2020”) care sunt state participante la inițiativă, în special
obligațiile lor financiare și participarea în structurile de conducere ale inițiativei;
ÎNTRUCÂT, în conformitate cu Decizia (UE) 2017/1324, Libanul urmează să devină stat participant la Parteneriatul în

domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) sub rezerva încheierii unui acord internațional de
cooperare științifică și tehnologică cu Uniunea care să stabilească clauzele și condițiile privind participarea Libanului la
PRIMA;
ÎNTRUCÂT Libanul și-a exprimat dorința de a se alătura PRIMA în calitate de stat participant și pe picior de egalitate cu

statele membre ale Uniunii și cu țările terțe asociate la Orizont 2020 care participă la PRIMA;
ÎNTRUCÂT este necesar un acord internațional între Uniune și Liban pentru a reglementa drepturile și obligațiile Libanului

în calitate de stat participant la PRIMA;
ÎNTRUCÂT o cooperare și coordonare depline între autoritățile competente ale celor două părți este esențială pentru

punerea în aplicare a prezentului acord,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1
Obiectiv
Obiectivul prezentului acord este de a stabili clauzele și condițiile privind participarea Libanului la Parteneriatul în
domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA).
(1) JO L 143, 30.5.2006, p. 2.
(2) Decizia (UE) 2017/1324 a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2017 privind participarea Uniunii la Parteneriatul în
domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre (JO L 185, 18.7.2017,
p. 1).
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Articolul 2
Clauzele și condițiile privind participarea Libanului la PRIMA
Clauzele și condițiile privind participarea Libanului la PRIMA sunt cele stabilite în Decizia (UE) 2017/1324. Părțile
trebuie să respecte obligațiile stabilite prin Decizia (UE) 2017/1324 și să ia măsurile corespunzătoare, în special
furnizând asistența necesară pentru a asigura aplicarea articolului 10 alineatul (2) și a articolului 11 alineatele (3) și (4)
din decizia menționată. Modalitățile detaliate de asistență sunt convenite între părți, ele fiind esențiale pentru cooperarea
părților în temeiul prezentului acord.

Articolul 3
Aplicarea teritorială
Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene și, pe de altă parte, teritoriului Libanului.

Articolul 4
Semnarea și aplicarea provizorie
Prezentul acord se aplică cu titlu provizoriu de la data semnării sale.

Articolul 5
Intrarea în vigoare și durata
(1)

Prezentul acord se aprobă de către părți în conformitate cu procedurile specifice acestora.

(2) Prezentul acord intră în vigoare la data la care ambele părți și-au notificat reciproc, prin canale diplomatice,
îndeplinirea procedurilor menționate la alineatul (1).
(3) Prezentul acord rămâne în vigoare atât timp cât Decizia (UE) 2017/1324 este în vigoare, cu excepția cazului în
care este denunțat de una dintre părți, în conformitate cu articolul 6.

Articolul 6
Încetarea
(1) Oricare dintre părți poate denunța prezentul acord în orice moment printr-o notificare scrisă adresată celeilalte
părți cu privire la intenția sa de a denunța prezentul acord.
Denunțarea produce efecte la șase luni de la data la care notificarea scrisă este primită de către destinatar.
(2) Proiectele și activitățile aflate în curs de desfășurare în momentul încetării prezentului acord continuă până la
finalizare, în condițiile prevăzute în prezentul acord.
(3)

Părțile soluționează de comun acord orice alte consecințe ale încetării.

Articolul 7
Soluționarea litigiilor
Procedura de soluționare a litigiilor prevăzută la articolul 82 din Acordul euro-mediteraneean se aplică în cazul tuturor
litigiilor legate de aplicarea sau interpretarea prezentului acord.
Prezentul acord se întocmește în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză,
franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă,
slovenă, spaniolă, suedeză și arabă, aceste texte fiind deopotrivă autentice.
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Съставено в Брюксел на двадесет и седми февруари две хиляди и осемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho.
V Bruselu dne dvacátého sedmého února dva tisíce osmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende februar to tusind og atten.
Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Februar zweitausendachtzehn.
Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta veebruarikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.
Done at Brussels on the twenty‑seventh day of February in the year two thousand and eighteen.
Fait à Bruxelles, le vingt‑sept février deux mille dix-huit.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog veljače godine dvije tisuće osamnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventisette febbraio duemiladiciotto.
Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit septītajā februārī.
Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų vasario dvidešimt septintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év február havának huszonhetedik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Frar fis-sena elfejn u tmintax.
Gedaan te Brussel, zevenentwintig februari tweeduizend achttien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego lutego roku dwa tysiące osiemnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezoito.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte februarie două mii optsprezece.
V Bruseli dvadsiateho siedmeho februára dvetisícosemnásť.
V Bruslju, dne sedemindvajsetega februarja leta dva tisoč osemnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.
Som skedde i Bryssel den tjugosjunde februari år tjugohundraarton.

За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
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За Република Ливан
Por la República Libanesa
Za Libanonskou republiku
For Den Libanesiske Republik
Für die Libanesische Republik
Liibanoni Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου
For the Republic of Lebanon
Pour la République libanaise
Za Libanonsku Republiku
Per la Repubblica libanese
Libānas Republikas vārdā –
Libano Respublikos vardu
A Libanoni Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Libanu
Voor de Republiek Libanon
W imieniu Republiki Libańskiej
Pela República do Líbano
Pentru Republica Libaneză
Za Libanonskú republiku
Za Libanonsko republiko
Libanonin tasavallan puolesta
För Republiken Libanon

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

22.3.2018

22.3.2018

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 79/7

REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/468 AL CONSILIULUI
din 21 martie 2018
privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001
privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea
combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1420
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsuri restrictive
specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului (1), în special articolul 2
alineatul (3),
având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,
întrucât:
(1)

La 4 august 2017, Consiliul a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1420 (2) privind punerea în
aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001, în care stabilește o listă actualizată
a persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 (denumită în
continuare „lista”).

(2)

Consiliul a comunicat, în măsura posibilului, tuturor persoanelor, grupurilor și entităților expuneri de motive care
explică de ce au fost incluse pe listă.

(3)

Prin intermediul unui aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Consiliul a informat persoanele,
grupurile și entitățile incluse pe listă cu privire la faptul că a decis menținerea lor pe listă. De asemenea, Consiliul
a informat persoanele, grupurile și entitățile în cauză cu privire la posibilitatea de a solicita o expunere de motive
a Consiliului pentru includerea lor pe listă, în cazul în care nu le fusese deja comunicată o astfel de expunere de
motive.

(4)

Consiliul a revizuit lista, în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001. La
efectuarea revizuirii respective, Consiliul a ținut seama de observațiile transmise de cei vizați, precum și de
informațiile actualizate primite din partea autorităților naționale competente privind statutul la nivel național al
persoanelor și entităților incluse pe listă.

(5)

Consiliul a verificat că autorități competente, astfel cum sunt menționate la articolul 1 alineatul (4) din Poziția
comună 2001/931/PESC (3), au adoptat decizii referitoare la toate persoanele, grupurile și entitățile potrivit cărora
acestea au fost implicate în acte de terorism în sensul articolului 1 alineatele (2) și (3) din Poziția comună
2001/931/PESC. De asemenea, Consiliul a ajuns la concluzia că persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se
aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC ar trebui să li se aplice în continuare măsurile
restrictive specifice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2580/2001.

(6)

Lista ar trebui să fie actualizată în mod corespunzător, iar Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1420 ar
trebui să fie abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Lista prevăzută la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 figurează în anexa la prezentul
regulament.
(1) JO L 344, 28.12.2001, p. 70.
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1420 al Consiliului din 4 august 2017 privind punerea în aplicare a articolului 2
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități
în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/150 (JO L 204, 5.8.2017, p. 3).
(3) Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea
terorismului (JO L 344, 28.12.2001, p. 93).
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Articolul 2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1420 se abrogă.
Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei 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, 21 martie 2018.
Pentru Consiliu
Președintele
E. ZAHARIEVA
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ANEXĂ
LISTA PERSOANELOR, GRUPURILOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1
I.

PERSOANE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), născut la 11.8.1960 în Iran. Numărul pașaportului: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, născut la Al Ihsa (Arabia Saudită), cetățean saudit.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, născut la 16.10.1966 la Tarut (Arabia Saudită), cetățean saudit.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), născut la 6.3.1955 sau 15.3.1955 în Iran. Cetățean iranian și

cetățean al SUA. Numărul pașaportului: C2002515 (iranian). Numărul pașaportului: 477845448 (SUA). Numărul
cărții de identitate naționale: 07442833, data expirării: 15.3.2016 (permis de conducere SUA).
5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), născut la 8.3.1978 la Amsterdam

(Țările de Jos).
6.

EL HAJJ, Hassan Hassan, născut la 22.3.1988 la Zaghdraiya, Sidon, Liban, cetățean canadian. Numărul pașaportului:

JX446643 (Canada).
7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Liban, născut în 1963 în Liban,

cetățean libanez.
8.

MELIAD, Farah, născut la 5.11.1980 la Sydney (Australia), cetățean australian. Numărul pașaportului: M2719127

(Australia).
9.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI Salem, alias BIN KHALID Fahd Bin Adballah, alias HENIN Ashraf Refaat Nabith,
alias WADOOD Khalid Adbul), născut la 14.4.1965 sau la 1.3.1964 în Pakistan. Numărul pașaportului: 488555.

10. ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), născut la 13.10.1976 la Pülümür (Turcia).
11. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza
Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf
Abu-al-Karkh), născut aproximativ în 1957 în Iran. Adrese: 1. Kermanshah, Iran; 2. Baza militară Mehran, provincia
Ilam, Iran.
12. SHAKURI Ali Gholam, născut aproximativ în 1965 la Teheran, Iran.
13. SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani,
alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), născut la 11.3.1957 în
Iran. Cetățean iranian. Numărul pașaportului: 008827 (pașaport diplomatic iranian), eliberat în 1999. Titlu: generalmaior.
II.

GRUPURI ȘI ENTITĂȚI

1.

„Organizația Abu Nidal” – „OAN” (alias „Consiliul Revoluționar Fatah”, alias „Brigăzile Revoluționare Arabe”, alias
„Septembrie Negru”, alias „Organizația Revoluționară a Musulmanilor Socialiști”).

2.

„Brigada Martirilor Al-Aqsa”.

3.

„Al-Aqsa e.V.”.

4.

„Babbar Khalsa”.

5.

„Partidul Comunist din Filipine”, inclusiv „Noua Armată Populară” – „NAP”, Filipine.

6.

„Gama'a al-Islamiyya” (alias „Al-Gama'a al-Islamiyya”) („Grupul Islamic” – „GI”).

7.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Marele Front de Est Islamic al Războinicilor”).

8.

„Hamas”, inclusiv „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.
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„Hizballah Military Wing” („Aripa militară a Hezbollahului”) [alias „Hezbollah Military Wing”, alias „Hizbullah
Military Wing”, alias „Hizbollah Military Wing”, alias „Hezballah Military Wing”, alias „Hisbollah Military Wing”, alias
„Hizbu'llah Military Wing”, alias „Hizb Allah Military Wing”, alias „Jihad Council” („Consiliul Jihadului”) (și toate
unitățile subordonate acesteia, inclusiv Organizația pentru Securitate Externă)].

10. „Hizbul Mujahideen” – „HM”.
11. „Forța Khalistan Zindabad” – „KZF”.
12. „Partidul Muncitoresc din Kurdistan” – „PKK” (alias „KADEK”, alias „KONGRA-GEL”).
13. „Tigrii Eliberării din Tamil Eelam” – „LTTE”.
14. „Ejército de Liberación Nacional” („Armata de Eliberare Națională”).
15. „Jihadul Islamic Palestinian” – „JIP”.
16. „Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei” – „FPEP”.
17. „Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei – Comandamentul General” (alias „FPEP – Comandamentul General”).
18. „Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP-C” [alias „Devrimci Sol” („Stânga Revoluționară”), alias „Dev Sol”]
(„Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluționară Populară”).
19. „Sendero Luminoso” – „SL” („Calea Luminoasă”).
20. „Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” (alias „Șoimii Eliberării din Kurdistan”, alias „Vulturii Eliberării din
Kurdistan”).
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/469 AL COMISIEI
din 21 martie 2018
de autorizare a introducerii pe piață a unui extract din rădăcini de trei de plante (Cynanchum
wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. și Angelica gigas Nakai) ca aliment nou în temeiul
Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și de
modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015
privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE)
nr. 1852/2001 al Comisiei (1), în special articolul 12,
întrucât:
(1)

Regulamentul (UE) 2015/2283 prevede că doar alimentele noi autorizate și incluse în lista Uniunii pot fi
introduse pe piața Uniunii.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (2) a fost adoptat în temeiul articolului 8 din
Regulamentul (UE) 2015/2283, stabilind o listă a Uniunii cu alimentele noi autorizate.

(3)

În temeiul articolului 12 din Regulamentul (UE) 2015/2283, Comisia prezintă un proiect de act de punere în
aplicare privind introducerea pe piața Uniunii a unui aliment nou și de actualizare a listei Uniunii.

(4)

În temeiul articolului 35 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2283, orice cerere de introducere a unui
aliment nou pe piața Uniunii care este transmisă unui stat membru în conformitate cu articolul 4 din
Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și cu privire la care o decizie finală
nu a fost luată înainte de 1 ianuarie 2018 este tratată ca o cerere transmisă în temeiul Regulamentului (UE)
2015/2283.

(5)

La data de 13 martie 2014, societatea Naturalendo Tech Co., Ltd a solicitat autorității competente din Irlanda să
introducă pe piață un extract din rădăcini de trei plante (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. și
Angelica gigas Nakai) ca ingredient alimentar nou în sensul articolului 1 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul
(CE) nr. 258/97. Cererea solicită ca alimentul nou să fie utilizat în suplimentele alimentare destinate femeilor în
perioada postmenopauză.

(6)

În timp ce cererea de introducere pe piață a unui extract din rădăcini de trei plante (Cynanchum wilfordii Hemsley,
Phlomis umbrosa Turcz. și Angelica gigas Nakai) ca aliment în Uniune a fost transmisă unui stat membru în
conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 258/97, cererea îndeplinește și cerințele prevăzute în
Regulamentul (UE) 2015/2283.

(7)

Autoritatea competentă din Irlanda a emis raportul ei de evaluare inițială la 29 iulie 2014. În raportul respectiv,
ea a ajuns la concluzia că un extract dintr-un amestec de rădăcini de trei plante îndeplinește criteriile pentru
ingredientele alimentare noi prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 258/97.

(8)

La 15 septembrie 2014, Comisia a transmis raportul de evaluare inițială celorlalte state membre. Celelalte state
membre au formulat obiecții motivate în termenul de 60 de zile prevăzut la articolul 6 alineatul (4) primul
paragraf din Regulamentul (CE) nr. 258/97.

(1) JO L 327, 11.12.2015, p. 1.
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei din 20 decembrie 2017 de stabilire a listei cu alimente noi a Uniunii în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi (JO L 351,
30.12.2017, p. 72).
(3) Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele
alimentare noi (JO L 43, 14.2.1997, p. 1).
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(9)

Având în vedere obiecțiile formulate de către celelalte state membre, Comisia a consultat Autoritatea Europeană
pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la 20 aprilie 2015, solicitându-i să efectueze o evaluare suplimentară a unui
extract din rădăcini de trei plante (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. și Angelica gigas Nakai) ca
ingredient alimentar nou în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 258/97.

(10)

La 21 septembrie 2016, EFSA a adoptat avizul științific intitulat „Scientific opinion on the safety of an extract of
three herbal roots (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. and Angelica gigas Nakai) as a novel food.”
[(Aviz științific privind siguranța unui extract din rădăcini de trei plante (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis
umbrosa Turcz. și Angelica gigas Nakai) ca aliment nou„] (1). Acest aviz, deși elaborat și adoptat de EFSA în temeiul
Regulamentului (CE) nr. 258/97, este concordant cu cerințele de la articolul 11 din Regulamentul (UE)
2015/2283.

(11)

În avizul ei, EFSA nu a stabilit că extractul dintr-un amestec de rădăcini din trei plante utilizat în suplimentele
alimentare destinate adulților este sigur pentru consumatori la nivelul maxim al aportului de 514 mg/zi astfel
cum a fost propus de către solicitant deoarece aportul ar depăși nivelul care este considerat sigur (2,5 mg/kg de
greutate corporală). Totuși, EFSA a concluzionat că extractul de amestec din rădăcini de trei plante este sigur
pentru adulți atunci când este adăugat suplimentelor alimentare într-o doză maximă zilnică de 175 mg care
corespunde nivelului sigur al aportului unei persoane adulte cu o greutate corporală de 70 kg.

(12)

Având în vedere avizul EFSA, solicitantul a furnizat informații suplimentare pentru a atenua preocupările în
materie de siguranță. La 12 ianuarie 2017, Comisia a consultat EFSA cu scopul de a revizui informațiile
suplimentare în relație cu avizul științific privind siguranța extractului de amestec de rădăcini din trei plante. La
4 aprilie 2017, EFSA, în avizul ei revizuit privind siguranța extractului din amestec de rădăcini de trei plante (2),
a ajuns la concluzia că avizul științific adoptat inițial la 21 septembrie 2016 nu trebuia să fie revizuit și, prin
urmare, EFSA a reconfirmat că extractul din amestec de rădăcini de trei plante este sigur pentru adulți atunci
când este adăugat la suplimente alimentare într-o doză zilnică maximă de 175 mg.

(13)

În avizul ei inițial, EFSA consideră că riscul de reacții alergice la Angelica gigas Nakai nu este diferit de cel asociat
țelinei, întrucât ambele plante aparțin aceleiași familii botanice (și anume Apiaceae). Întrucât țelina este un aliment
care trebuie să fie etichetat ca fiind o sursă de alergeni în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al
Parlamentului European și al Consiliului (3), este necesar ca noul ingredient alimentar să fie etichetat în mod
corespunzător.

(14)

Ambele avize oferă suficiente motive pentru a se stabili că extractul din rădăcini de trei plante (Cynanchum
wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. și Angelica gigas Nakai) pentru utilizările propuse și la nivelurile de
utilizare propuse atunci când este utilizat ca ingredient în suplimente alimentare, respectă dispozițiile
articolului 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2283.

(15)

Având în vedere utilizarea preconizată și faptul că cererea de autorizare vizează doar adulții, suplimentele
alimentare care conțin un extract din rădăcini de trei plante (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz.
și Angelica gigas Nakai) ar trebui să fie etichetate în mod corespunzător.

(16)

Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) stabilește cerințe privind suplimentele
alimentare. Utilizarea extractului din rădăcini de trei plante (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz.
și Angelica gigas Nakai) ar trebui să fie autorizată fără a se aduce atingere cerințelor din respectiva directivă.

(17)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
(1) Un extract din rădăcini de trei plante (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. și Angelica gigas Nakai),
astfel cum este specificat în anexa la prezentul regulament, se include în lista Uniunii cu alimente noi autorizate, astfel
cum se prevede la articolul 8 din Regulamentul (UE) 2015/2283.
(1) EFSA Journal 2016;14(10): 4589.
(2) EFSA Journal 2017;15(5): 4778.
(3) Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consuma
torilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului
European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei
1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale
Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2011, p. 18).
(4) Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre
privind suplimentele alimentare (JO L 183, 12.7.2002, p. 51).
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(2) Rubrica din lista Uniunii menționată la alineatul (1) include condițiile de utilizare și cerințele de etichetare stabilite
în anexa la prezentul regulament.
(3)

Autorizația prevăzută la prezentul articol se aplică fără a se aduce atingere dispozițiilor Directivei 2002/46/CE.
Articolul 2

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul
regulament.
Articolul 3
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, 21 martie 2018.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXĂ

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 se modifică după cum urmează:
1. Următoarea rubrică se inserează în tabelul 1 (Alimente noi autorizate) în ordine alfabetică:

„Extract din rădăcini de
trei plante (Cynanchum
wilfordii Hemsley, Phlomis
umbrosa Turcz. și Angelica
gigas Nakai)

Condițiile în care poate fi utilizat alimentul nou
Categorie specifică de alimente

Niveluri maxime

Suplimente alimentare, astfel
cum sunt definite în Directiva
2002/46/CE, destinate populației
adulte

175 mg/zi

Cerințe specifice suplimentare privind etichetarea

Alte cerințe

Denumirea alimentului nou pe eticheta produselor alimentare
care îl conțin este «Extract din rădăcini de trei plante (Cynan
chum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. și Angelica gi
gas Nakai)».

Aliment nou autorizat

Specificație

Descriere/definiție:
Amestecul de cele trei rădăcini de plante este o pulbere fină brun-gălbuie produsă prin extracție cu apă caldă, concentrare prin evaporare și uscare prin
pulverizare
Compoziția extractului din amestec de 3 rădăcini de plante:
Cynanchum wilfordii rădăcină: 32,5 % (G/G)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Eticheta suplimentelor alimentare care conțin extractul din
amestec de trei rădăcini de plante poartă o mențiune în ime
diata apropiere a listei ingredientelor, indicând că ele nu ar
trebui să fie consumate de persoane cu alergie cunoscută la
țelină.”

2. Următoarea rubrică se inserează în tabelul 2 (Specificații) în ordine alfabetică:

„Extract din rădăcini de
trei plante (Cynanchum
wilfordii Hemsley, Phlomis
umbrosa Turcz. și Angelica
gigas Nakai)

RO

Aliment nou autorizat

Phlomis umbrosa rădăcină: 32,5 % (G/G)
Angelica gigas rădăcină: 35 % (G/G)
Specificații:
Pierdere prin uscare: NMT 100 mg/g
Test:
Acid cinamic: 0,012-0,039 mg/g
Ester shanzhiside metilic: 0,20-1,55 mg/g
Nodakenin: 3,35-10,61 mg/g
Metoxsalen: < 3 mg/g
Cumarine: 13-40 mg/g

22.3.2018

Fenoli: 13-40 mg/g

Specificație

Iridoide: 13-39 mg/g
Saponine: 5-15,5 mg/g

22.3.2018

Aliment nou autorizat

Componente nutritive:
Proteine: 70-170 mg/g

RO

Carbohidrați: 600-880 mg/g
Lipide: < 4 mg/g
Parametri microbiologici:
Numărul total de celule viabile pe placă: < 5 000 UFC/g
Total mucegaiuri și drojdii: < 100 UFC/g
Bacterii coliforme: < 10 UFC/g
Salmonella: Negativ/25 g

Metale grele:
Plumb: < 0,65 mg/kg
Arsen: < 3 mg/kg
Mercur: < 0,1 mg/kg
Cadmiu: < 1 mg/kg
UFC: Unități formatoare de colonii”

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Escherichia coli: Negativ/25 g
Staphylococcus aureus: Negativ/25 g
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/470 AL COMISIEI
din 21 martie 2018
referitor la normele detaliate privind limita maximă de reziduuri care trebuie luată în considerare
în scopul controlului produselor alimentare derivate din animale care au fost tratate în UE în
temeiul articolului 11 din Directiva 2001/82/CE
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire
a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele
de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei
2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European
și al Consiliului (1), în special articolul 23,
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 470/2009 prevede stabilirea limitelor maxime de reziduuri („LMR-uri”) pentru substanțele
farmacologic active destinate utilizării în Uniune în medicamentele de uz veterinar pentru animalele de la care se
obțin produse alimentare sau în produsele biocide folosite în zootehnie.

(2)

Tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei (2) (denumit în continuare „tabelul 1”)
stabilește substanțele farmacologic active și clasificarea lor în funcție de LMR-urile din produsele alimentare de
origine animală. Pentru anumite substanțe sunt stabilite LMR-uri diferite pentru specii sau grupuri de specii
diferite și pentru diferitele țesuturi țintă ale acestor specii sau grupuri de specii.

(3)

Articolul 11 din Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) stabilește norme referitoare
la tratamentul animalelor de la care se obțin produse alimentare afectate de o boală pentru care nu există
medicamente de uz veterinar autorizate într-un stat membru. În special, alineatul (2) al acestui articol, coroborat
cu articolul 29 din Regulamentul (CE) nr. 470/2009, prevede că aceste animale pot fi tratate cu medicamente
care conțin substanțe farmacologic active numai în cazul în care aceste substanțe sunt enumerate în tabelul 1 din
anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010.

(4)

Comisia trebuie să adopte norme detaliate privind LMR-urile care trebuie luate în considerare în scopul
controlului produselor alimentare derivate din animale tratate în temeiul articolului 11 din Directiva 2001/82/CE.
Pentru țesuturile țintă specifice ale speciilor de animale tratate în UE în temeiul articolului 11 din Directiva
2001/82/CE nu pot fi incluse LMR-uri în tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei.
Pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, sunt necesare norme specifice pentru a preciza
LMR-urile care se aplică în aceste cazuri. Normele ar trebui să țină cont de LMR-urile stabilite în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 470/2009 pentru diferite specii de animale și diferite țesuturi țintă, a căror siguranță
pentru consumatori a fost dovedită printr-o evaluare a riscurilor. Aplicarea LMR-urilor existente la combinații de
țesuturi și specii pentru care nu au fost stabilite LMR-uri, în combinație cu aplicarea perioadelor de așteptare
corespunzătoare sau a perioadelor de așteptare minimă implicită în conformitate cu articolul 11, oferă garanții
suficiente pentru siguranța consumatorilor.

(5)

În cazul tratamentelor efectuate în temeiul articolului 11 din Directiva 2001/82/CE, este cel mai adecvat să se
facă trimitere la LMR-urile stabilite în tabelul 1 pentru speciile care sunt similare din punct de vedere anatomic
sau al metabolismului, pentru definirea LMR-urilor pentru reziduuri de medicamente veterinare din speciile
animale care nu sunt enumerate în tabelul 1. Prin urmare, speciile de animale de la care se obțin produse
alimentare ar trebui să fie grupate și corelate în funcție de relațiile anatomice și metabolice dintre ele.

(6)

Se iau în considerare de preferință LMR-urile enumerate în tabelul 1 pentru același țesut țintă al unei specii
înrudite sau înrudite mai îndeaproape și, în ultimă instanță, LMR cea mai scăzută pentru orice țesut țintă al
oricărei specii.

(7)

În cazul în care sunt impuse restricții în tabelul 1 în ceea ce privește aplicarea LMR pentru anumite utilizări,
aceste restricții se aplică, de asemenea, utilizărilor posibile la alte specii de animale și/sau țesuturi țintă.

(1) JO L 152, 16.6.2009, p. 11.
(2) Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și
clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală (JO L 15, 20.1.2010, p. 1).
(3) Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la
produsele medicamentoase veterinare (JO L 311, 28.11.2001, p. 1).
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Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante,
animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Prezentul regulament stabilește limita maximă de reziduuri care trebuie luată în considerare în scopul controlului
produselor alimentare derivate din animale care au fost tratate în UE în temeiul articolului 11 din Directiva 2001/82/CE.
Articolul 2
(1) În sensul prezentului regulament, animalele de la care se obțin produse alimentare sunt grupate după cum
urmează:
(a) rumegătoare
(b) mamifere monogastrice
(c) păsări de curte și ratite
(d) pești cu înotătoare
(e) albine
(f) crustacee
(g) moluște.
(2) În sensul prezentului regulament, speciile de animale se consideră „înrudite” sau „înrudite mai îndeaproape” între
ele, după cum urmează:
(a) speciile de animale care aparțin, în conformitate cu alineatul (1), aceluiași grup sunt considerate „înrudite”;
(b) în cadrul grupului rumegătoarelor, speciile ovine și caprine se consideră a fi „înrudite mai îndeaproape” între ele
decât cu speciile bovine, iar speciile bovine sunt considerate a fi „înrudite mai îndeaproape” între ele decât cu speciile
ovine sau caprine;
(c) Ecvideele și iepurii sunt considerate a fi la fel de înrudite cu mamiferele monogastrice și rumegătoarele. Cu toate
acestea, rumegătoarele nu sunt considerate a fi înrudite nici cu ecvideele și nici cu iepurii.
(3)

În sensul prezentului regulament, diferitele țesuturi țintă sunt echivalate în modul următor:

(a) țesutul țintă „piele și țesut adipos” al speciilor porcine și păsări de curte este echivalat cu țesutul țintă „țesut adipos”
al altor specii animale și invers;
(b) țesutul țintă „piele și mușchi” al peștilor cu înotătoare este echivalat cu țesutul țintă „mușchi” al altor specii animale
și invers;
(c) părțile comestibile ale crustaceelor și moluștelor sunt echivalate cu țesutul țintă „mușchi” al altor specii de animale.
Articolul 3
Pentru substanțele farmacologic active incluse în tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 (denumit în
continuare „tabelul 1”) pentru care a fost stabilită cel puțin o LMR sau o LMR provizorie, LMR care trebuie luată în
considerare în scopul controlului pentru un țesut țintă provenit de la o specie animală tratată în UE în temeiul
articolului 11 din Directiva 2001/82/CE (denumită în continuare „specia tratată”) se stabilește după cum urmează:
(a) dacă a fost stabilită cel puțin o LMR în tabelul 1 pentru țesutul țintă respectiv al oricărei specii înrudite cu specia
tratată:
1. LMR care trebuie luată în considerare în scopul controlului este cea mai scăzută dintre toate LMR-urile stabilite în
tabelul 1 pentru țesutul țintă respectiv al speciilor înrudite cu specia tratată;
2. dacă, cu toate acestea, specia tratată este o specie menționată la articolul 2 alineatul (2) litera (b) din prezentul
regulament, iar LMR-urile sunt stabilite în tabelul 1 pentru țesutul țintă respectiv al unor specii care sunt înrudite
mai îndeaproape cu specia tratată, LMR care trebuie luată în considerare în scopul controlului este cea mai
scăzută dintre LMR-urile stabilite pentru țesutul țintă în cauză al respectivelor specii înrudite mai îndeaproape;
(b) În cazul în care litera (a) nu se aplică, LMR care trebuie luată în considerare în scopul controlului este cea mai
scăzută dintre toate LMR-urile stabilite în tabelul 1 pentru țesutul țintă respectiv al speciilor care nu sunt înrudite cu
speciile tratate;
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(c) în cazul în care nici litera (a), nici litera (b) nu permit determinarea LMR care trebuie luată în considerare în scopul
controlului, LMR care trebuie luată în considerare în scopul controlului este cea mai scăzută dintre toate LMR-urile
stabilite în tabelul 1 pentru alte țesuturi țintă ale oricărei specii de animale;
(d) în cazul în care sunt impuse restricții în tabelul 1 în ceea ce privește aplicarea LMR pentru anumite utilizări, aceste
restricții se aplică, de asemenea, atunci când se ia în considerare o LMR în temeiul articolului 3 literele (a), (b) și (c)
pentru utilizările posibile la alte specii de animale și/sau țesuturi țintă.
Articolul 4
Pentru substanțele farmacologic active incluse în tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 pentru care nu
se impune nicio LMR, în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 470/2009, nu se impune
nicio LMR în sensul controlului pentru niciun țesut țintă provenit de la specii de animale tratate în UE în temeiul
articolului 11 din Directiva 2001/82/CE, cu condiția ca restricțiile stabilite în tabelul 1 să fie respectate.
Articolul 5
LMR-urile care figurează în tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 la momentul introducerii pe piață
a produselor alimentare de origine animală se aplică produselor controlate.
Articolul 6
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, 21 martie 2018.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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REGULAMENTUL (UE) 2018/471 AL COMISIEI
din 21 martie 2018
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 297/95 al Consiliului în ceea ce privește ajustarea taxelor
Agenției Europene pentru Medicamente în funcție de rata inflației, cu efect de la 1 aprilie 2018
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 297/95 al Consiliului din 10 februarie 1995 privind taxele datorate Agenției
Europene pentru Evaluarea Medicamentelor (1), în special articolul 12 al cincilea paragraf,
întrucât:
(1)

În conformitate cu articolul 67 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al
Consiliului (2), veniturile Agenției Europene pentru Medicamente constau într-o contribuție din partea Uniunii și
în taxe achitate de întreprinderi agenției. Regulamentul (CE) nr. 297/95 stabilește categoriile și nivelurile acestor
taxe.

(2)

Taxele respective ar trebui actualizate în raport cu rata inflației din 2017. Rata inflației din Uniune, astfel cum
a fost pusă la dispoziție de Oficiul pentru Statistică al Uniunii Europene, a fost de 1,7 % în 2017.

(3)

Din motive de simplitate, nivelurile ajustate ale taxelor ar trebui să fie rotunjite la cel mai apropiat multiplu de
100 EUR.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 297/95 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Din motive de securitate juridică, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice cererilor valabile aflate în curs de
examinare la 1 aprilie 2018.

(6)

În conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 297/95, actualizarea trebuie să devină aplicabilă de la
1 aprilie 2018. Prin urmare, este indicat ca prezentul regulament să intre în vigoare în regim de urgență și să se
aplice de la data menționată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 297/95 se modifică după cum urmează:
1. Articolul 3 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (1) se modifică după cum urmează:
(i)

litera (a) se modifică după cum urmează:
— la primul paragraf, „282 100 EUR” se înlocuiește cu „286 900 EUR”;
— la al doilea paragraf, „28 300 EUR” se înlocuiește cu „28 800 EUR”;
— la al treilea paragraf, „7 100 EUR” se înlocuiește cu „7 200 EUR”;

(ii) litera (b) se modifică după cum urmează:
— la primul paragraf, „109 500 EUR” se înlocuiește cu „111 400 EUR”;
— la al doilea paragraf, „182 400 EUR” se înlocuiește cu „185 500 EUR”;
— la al treilea paragraf, „10 900 EUR” se înlocuiește cu „11 100 EUR”;
— la al patrulea paragraf, „7 100 EUR” se înlocuiește cu „7 200 EUR”;
(1) JO L 35, 15.2.1995, p. 1.
(2) Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare
privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru
Medicamente (JO L 136, 30.4.2004, p. 1).
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(iii) litera (c) se modifică după cum urmează:
— la primul paragraf, „84 700 EUR” se înlocuiește cu „86 100 EUR”;
— la al doilea paragraf, „21 200 EUR-63 500 EUR” se înlocuiește cu „21 600 EUR-64 600 EUR”;
— la al treilea paragraf, „7 100 EUR” se înlocuiește cu „7 200 EUR”;
(b) alineatul (2) se modifică după cum urmează:
(i) la litera (a) primul paragraf, „3 000 EUR” se înlocuiește cu „3 100 EUR”;
și „7 100 EUR” se înlocuiește cu „7 200 EUR”;
(ii) litera (b) se modifică după cum urmează:
— la primul paragraf, „84 700 EUR” se înlocuiește cu „86 100 EUR”;
— la al doilea paragraf, „21 200 EUR-63 500 EUR” se înlocuiește cu „21 600 EUR-64 600 EUR”;
(c) la alineatul (3), „14 000 EUR” se înlocuiește cu „14 200 EUR”;
(d) la alineatul (4) primul paragraf, „21 200 EUR” se înlocuiește cu „21 600 EUR”;
(e) la alineatul (5), „7 100 EUR” se înlocuiește cu „7 200 EUR”;
(f) alineatul (6) se modifică după cum urmează:
(i) la primul paragraf, „101 200 EUR” se înlocuiește cu „102 900 EUR”;
(ii) la al doilea paragraf, „25 200 EUR-75 800 EUR” se înlocuiește cu „25 600 EUR-77 100 EUR”.
2. La articolul 4 primul paragraf, „70 200 EUR” se înlocuiește cu „71 400 EUR”.
3. Articolul 5 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (1) se modifică după cum urmează:
(i)

litera (a) se modifică după cum urmează:
— la primul paragraf, „141 300 EUR” se înlocuiește cu „143 700 EUR”;
— la al doilea paragraf, „14 000 EUR” se înlocuiește cu „14 200 EUR”;
— la al treilea paragraf, „7 100 EUR” se înlocuiește cu „7 200 EUR”;
— la al patrulea paragraf, „70 200 EUR” se înlocuiește cu „71 400 EUR” și „7 100 EUR” se înlocuiește cu
„7 200 EUR”;

(ii) litera (b) se modifică după cum urmează:
— la primul paragraf, „70 200 EUR” se înlocuiește cu „71 400 EUR”;
— la al doilea paragraf, „119 200 EUR” se înlocuiește cu „121 200 EUR”;
— la al treilea paragraf, „14 000 EUR” se înlocuiește cu „14 200 EUR”;
— la al patrulea paragraf, „7 100 EUR” se înlocuiește cu „7 200 EUR”;
— la al cincilea paragraf, „35 300 EUR” se înlocuiește cu „35 900 EUR” și „7 100 EUR” se înlocuiește cu
„7 200 EUR”;
(iii) litera (c) se modifică după cum urmează:
— la primul paragraf, „35 300 EUR” se înlocuiește cu „35 900 EUR”;
— la al doilea paragraf, „8 800 EUR-26 500 EUR” se înlocuiește cu „8 900 EUR-27 000 EUR”;
— la al treilea paragraf, „7 100 EUR” se înlocuiește cu „7 200 EUR”;
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(b) alineatul (2) se modifică după cum urmează:
(i) la litera (a) primul paragraf, „3 000 EUR” se înlocuiește cu „3 100 EUR” și „7 100 EUR” se înlocuiește cu
„7 200 EUR”;
(ii) litera (b) se modifică după cum urmează:
— la primul paragraf, „42 300 EUR” se înlocuiește cu „43 000 EUR”;
— la al doilea paragraf, „10 600 EUR-31 900 EUR” se înlocuiește cu „10 800 EUR-32 400 EUR”;
— la al treilea paragraf, „7 100 EUR” se înlocuiește cu „7 200 EUR”;
(c) la alineatul (3), „7 100 EUR” se înlocuiește cu „7 200 EUR”;
(d) la alineatul (4) primul paragraf, „21 200 EUR” se înlocuiește cu „21 600 EUR”;
(e) la alineatul (5), „7 100 EUR” se înlocuiește cu „7 200 EUR”;
(f) alineatul (6) se modifică după cum urmează:
(i) la primul paragraf, „33 800 EUR” se înlocuiește cu „34 400 EUR”;
(ii) la al doilea paragraf, „8 400 EUR-25 200 EUR” se înlocuiește cu „8 500 EUR-25 600 EUR”.
4. La articolul 6 primul paragraf, „42 300 EUR” se înlocuiește cu „43 000 EUR”.
5. Articolul 7 se modifică după cum urmează:
(a) la primul paragraf, „70 200 EUR” se înlocuiește cu „71 400 EUR”;
(b) la al doilea paragraf, „21 200 EUR” se înlocuiește cu „21 600 EUR”.
6. Articolul 8 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (1) se modifică după cum urmează:
(i)

la al doilea paragraf, „84 700 EUR” se înlocuiește cu „86 100 EUR”;

(ii) la al treilea paragraf, „42 300 EUR” se înlocuiește cu „43 000 EUR”;
(iii) la al patrulea paragraf, „21 200 EUR-63 500 EUR” se înlocuiește cu „21 600 EUR-64 600 EUR”;
(iv) la al cincilea paragraf, „10 600 EUR-31 900 EUR” se înlocuiește cu „10 800 EUR-32 400 EUR”;
(b) alineatul (2) se modifică după cum urmează:
(i)

la al doilea paragraf, „282 100 EUR” se înlocuiește cu „286 900 EUR”;

(ii) la al treilea paragraf, „141 300 EUR” se înlocuiește cu „143 700 EUR”;
(iii) la al cincilea paragraf, „3 000 EUR-243 200 EUR” se înlocuiește cu „3 100 EUR-247 300 EUR”;
(iv) la al șaselea paragraf, „3 000 EUR-121 700 EUR” se înlocuiește cu „3 100 EUR-123 800 EUR”;
(c) la alineatul (3) primul paragraf, „7 100 EUR” se înlocuiește cu „7 200 EUR”.

Articolul 2
Prezentul regulament nu se aplică cererilor valabile aflate în curs de examinare la 1 aprilie 2018.

Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 aprilie 2018.

L 79/22

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 21 martie 2018.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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DECIZII
DECIZIA (UE, Euratom) 2018/472 A CONSILIULUI
din 19 martie 2018
de numire a unui membru al Curții de Conturi
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 286 alineatul (2),
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,
având în vedere propunerea Regatului Belgiei,
având în vedere avizul Parlamentului European (1),
întrucât:
(1)

Mandatul domnului Karel PINXTEN în calitatea de membru al Curții de Conturi a expirat la 28 februarie 2018.

(2)

Prin urmare, ar trebui numit un nou membru al Curții de Conturi,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Doamna Annemie TURTELBOOM este numită în calitatea de membru al Curții de Conturi pentru perioada 1 mai
2018-30 aprilie 2024.
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 19 martie 2018.
Pentru Consiliu
Președintele
R. PORODZANOV

(1) Avizul din 1 martie 2018 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
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DECIZIA (UE) 2018/473 A CONSILIULUI
din 19 martie 2018
de numire a unui membru, propus de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului
Regiunilor
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,
având în vedere propunerea guvernului german,
întrucât:
(1)

La 26 ianuarie 2015, 5 februarie 2015 și 23 iunie 2015, Consiliul a adoptat Deciziile (UE) 2015/116 (1), (UE)
2015/190 (2) și (UE) 2015/994 (3) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor
pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2015 și 25 ianuarie 2020.

(2)

Un loc de membru în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului
Hans-Josef VOGEL,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Este numit în calitatea de membru în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se
încheie la 25 ianuarie 2020:
— Dr. Eckhard RUTHEMEYER, Bürgermeister der Stadt Soest.
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 19 martie 2018.
Pentru Consiliu
Președintele
R. PORODZANOV

(1) Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor
pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 20, 27.1.2015, p. 42).
(2) Decizia (UE) 2015/190 a Consiliului din 5 februarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor
pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 31, 7.2.2015, p. 25).
(3) Decizia (UE) 2015/994 a Consiliului din 23 iunie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru
perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 159, 25.6.2015, p. 70).
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DECIZIA (UE) 2018/474 A CONSILIULUI
din 19 martie 2018
de numire a unui membru și a unui supleant, propuși de Republica Federală Germania, în cadrul
Comitetului Regiunilor
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,
având în vedere propunerea guvernului german,
întrucât:
(1)

La 26 ianuarie 2015, 5 februarie 2015 și 23 iunie 2015, Consiliul a adoptat Deciziile (UE) 2015/116 (1), (UE)
2015/190 (2) și (UE) 2015/994 (3) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor
pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2015 și 25 ianuarie 2020.

(2)

Un loc de membru în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului
Markus TÖNS.

(3)

Un loc de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului
Stefan ENGSTFELD,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Sunt numiți în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie
2020:
(a) în calitatea de membru:
— Dr. Mark SPEICH, Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales (Nordrhein-Westfalen);
și
(b) în calitatea de supleant:
— domnul Dietmar BROCKES, Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen.
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 19 martie 2018.
Pentru Consiliu
Președintele
R. PORODZANOV

(1) Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor
pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 20, 27.1.2015, p. 42).
(2) Decizia (UE) 2015/190 a Consiliului din 5 februarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor
pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 31, 7.2.2015, p. 25).
(3) Decizia (UE) 2015/994 a Consiliului din 23 iunie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru
perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 159, 25.6.2015, p. 70).
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DECIZIA (PESC) 2018/475 A CONSILIULUI
din 21 martie 2018
de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4
din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea
terorismului și de abrogare a Deciziei (PESC) 2017/1426
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 27 decembrie 2001, Consiliul a adoptat Poziția comună 2001/931/PESC (1).

(2)

La 4 august 2017, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2017/1426 (2) de actualizare a listei persoanelor, grupurilor
și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC (denumită în continuare
„lista”).

(3)

În conformitate cu articolul 1 alineatul (6) din Poziția comună 2001/931/PESC, este necesar să se revizuiască
periodic numele persoanelor, grupurilor și entităților care figurează în listă pentru a se asigura că există motive
pentru menținerea acestora pe listă.

(4)

Prezenta decizie exprimă rezultatul revizuirii efectuate de Consiliu în ceea ce privește persoanele, grupurile și
entitățile cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC.

(5)

Consiliul a verificat că autorități competente, astfel cum sunt menționate la articolul 1 alineatul (4) din Poziția
comună 2001/931/PESC, au adoptat decizii referitoare la toate persoanele, grupurile și entitățile care figurează pe
listă în sensul că au fost implicate în acte teroriste în sensul articolului 1 alineatele (2) și (3) din Poziția comună
2001/931/PESC. De asemenea, Consiliul a ajuns la concluzia că persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se
aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC ar trebui să li se aplice în continuare măsurile
restrictive specifice prevăzute în aceasta.

(6)

Lista ar trebui să fie actualizată în mod corespunzător, iar Decizia (PESC) 2017/1426 ar trebui să fie abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC este
prevăzută în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2
Decizia (PESC) 2017/1426 se abrogă.
(1) Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea
terorismului (JO L 344, 28.12.2001, p. 93).
(2) Decizia (PESC) 2017/1426 a Consiliului din 4 august 2017 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică
articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de
abrogare a Deciziei (PESC) 2017/154 (JO L 204, 5.8.2017, p. 95).
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Articolul 3
Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 21 martie 2018.
Pentru Consiliu
Președintele
E. ZAHARIEVA
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ANEXĂ
LISTA PERSOANELOR, GRUPURILOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1
I.

PERSOANE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), născut la 11.8.1960 în Iran. Numărul pașaportului: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, născut la Al Ihsa (Arabia Saudită), cetățean saudit.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, născut la 16.10.1966 la Tarut (Arabia Saudită), cetățean saudit.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), născut la 6.3.1955 sau 15.3.1955 în Iran. Cetățean iranian și

cetățean al SUA. Numărul pașaportului: C2002515 (iranian); Numărul pașaportului: 477845448 (SUA). Numărul
cărții de identitate naționale: 07442833, data expirării 15.3.2016 (permis de conducere SUA).
5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), născut la 8.3.1978 la Amsterdam

(Țările de Jos).
6.

EL HAJJ, Hassan Hassan, născut la 22.3.1988 la Zaghdraiya, Sidon, Liban, cetățean canadian. Numărul pașaportului:

JX446643 (Canada).
7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Liban, născut în 1963 în Liban,

cetățean libanez.
8.

MELIAD, Farah, născut la 5.11.1980 la Sydney (Australia), cetățean australian. Numărul pașaportului: M2719127

(Australia).
9.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI Salem, alias BIN KHALID Fahd Bin Adballah, alias HENIN Ashraf Refaat Nabith,
alias WADOOD Khalid Adbul), născut la 14.4.1965 sau la 1.3.1964 în Pakistan. Numărul pașaportului: 488555.

10. ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), născut la 13.10.1976 la Pülümür (Turcia).
11. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza
Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf
Abu-al-Karkh), născut aproximativ în 1957 în Iran. Adrese: (1) Kermanshah, Iran; (2) Baza militară Mehran,
provincia Ilam, Iran.
12. SHAKURI Ali Gholam, născut aproximativ în 1965 la Teheran, Iran.
13. SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani,
alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), născut la 11.3.1957 în
Iran. Cetățean iranian. Numărul pașaportului: 008827 (pașaport diplomatic iranian), eliberat în 1999. Titlu: generalmaior.
II.

GRUPURI ȘI ENTITĂȚI

1.

„Organizația Abu Nidal” – „OAN” (alias „Consiliul Revoluționar Fatah”, alias „Brigăzile Revoluționare Arabe”, alias
„Septembrie Negru”, alias „Organizația Revoluționară a Musulmanilor Socialiști”).

2.

„Brigada Martirilor Al-Aqsa”.

3.

„Al-Aqsa e.V.”.

4.

„Babbar Khalsa”.

5.

„Partidul Comunist din Filipine”, inclusiv „Noua Armată Populară” – „NAP”, Filipine.

6.

„Gama'a al-Islamiyya” (alias „Al-Gama'a al-Islamiyya”) („Grupul Islamic” – „GI”).

7.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Marele Front de Est Islamic al Războinicilor”).

8.

„Hamas”, inclusiv „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.
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„Hizballah Military Wing” („Aripa militară a Hezbollahului”) [alias „Hezbollah Military Wing”, alias „Hizbullah
Military Wing”, alias „Hizbollah Military Wing”, alias „Hezballah Military Wing”, alias „Hisbollah Military Wing”,
alias „Hizbu'llah Military Wing”, alias „Hizb Allah Military Wing”, alias „Jihad Council” („Consiliul Jihadului”) (și toate
unitățile subordonate acesteia, inclusiv Organizația pentru Securitate Externă)].

10. „Hizbul Mujahideen” – „HM”.
11. „Forța Khalistan Zindabad” – „KZF”.
12. „Partidul Muncitoresc din Kurdistan” – „PKK” (alias „KADEK”, alias „KONGRA-GEL”).
13. „Tigrii Eliberării din Tamil Eelam” – „LTTE”.
14. „Ejército de Liberación Nacional” („Armata de Eliberare Națională”).
15. „Jihadul Islamic Palestinian” – „JIP”.
16. „Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei” – „FPEP”.
17. „Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei – Comandamentul General” (alias „FPEP – Comandamentul General”).
18. „Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP-C” [alias „Devrimci Sol” („Stânga Revoluționară”), alias „Dev Sol”]
(„Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluționară Populară”).
19. „Sendero Luminoso” – „SL” („Calea Luminoasă”).
20. „Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” (alias „Șoimii Eliberării din Kurdistan”, alias „Vulturii Eliberării din
Kurdistan”).
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DECIZIA (PESC) 2018/476 A CONSILIULUI
din 21 martie 2018
de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din
Libia
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 31 iulie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1333 (1) privind măsuri restrictive având în vedere
situația din Libia.

(2)

La 28 septembrie 2017, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2017/1776 (2) de modificare a Deciziei (PESC)
2015/1333.

(3)

Având în vedere instabilitatea permanentă și gravitatea situației din Libia, Consiliul a decis ca măsurile restrictive
referitoare la trei persoane să fie prelungite pentru o perioadă suplimentară de 6 luni.

(4)

Prin urmare, Decizia (PESC) 2015/1333 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
La articolul 17 din Decizia (PESC) 2015/1333, alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:
„(3) Măsurile menționate la articolul 8 alineatul (2) se aplică în ceea ce privește rubricile 16, 17 și 18 din anexa II
până la 2 octombrie 2018.
(4) Măsurile menționate la articolul 9 alineatul (2) se aplică în ceea ce privește rubricile 21, 22 și 23 din anexa IV
până la 2 octombrie 2018.”
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 21 martie 2018.
Pentru Consiliu
Președintele
E. ZAHARIEVA

(1) Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului din 31 iulie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare
a Deciziei 2011/137/PESC (JO L 206, 1.8.2015, p. 34).
(2) Decizia (PESC) 2017/1776 a Consiliului din 28 septembrie 2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive
având în vedere situația din Libia (JO L 251, 29.9.2017, p. 28).
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/477 A COMISIEI
din 15 martie 2018
privind scutirile de la taxa antidumping extinsă asupra anumitor componente pentru biciclete
originare din Republica Populară Chineză, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 88/97
[notificată cu numărul C(2018) 1506]
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind
protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii
Europene (1), în special articolul 13 alineatul (4),
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 71/97 al Consiliului din 10 ianuarie 1997 de extindere a taxei antidumping
definitive instituite prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 asupra bicicletelor originare din Republica Populară Chineză la
importurile de anumite componente pentru biciclete din Republica Populară Chineză și de percepere a taxei extinse
aplicate importurilor respective înregistrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 703/96 (2), în special articolul 3,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei din 20 ianuarie 1997 privind autorizarea scutirii importurilor
de anumite componente pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză de la extinderea, prin Regulamentul
(CE) nr. 71/97 al Consiliului, a taxei antidumping instituite prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 al Consiliului (3), în
special articolele 4-7,
după informarea statelor membre,
întrucât:
(1)

În prezent se aplică o taxă antidumping (denumită în continuare „taxa extinsă”) asupra importurilor în Uniune de
componente esențiale pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză (denumită în continuare „China”),
ca urmare a extinderii, prin Regulamentul (CE) nr. 71/97, a taxei antidumping instituite asupra importurilor de
biciclete originare din China. Taxa extinsă a fost menținută ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 502/2013 al
Consiliului (4).

(2)

În temeiul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 71/97, Comisia este împuternicită să adopte măsurile necesare
pentru a autoriza scutirea importurilor de componente esențiale pentru biciclete care nu eludează taxa
antidumping.

(3)

Respectivele măsuri de punere în aplicare sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 88/97, care stabilește sistemul
specific de scutire.

(4)

Pe această bază, Comisia a scutit o serie de asamblori de biciclete (denumiți în continuare „părțile scutite”) de taxa
extinsă.

(5)

În conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 88/97, Comisia a publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene liste succesive cu părțile scutite (5).

(6)

Cea mai recentă decizie de punere în aplicare a Comisiei privind scutirile în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 88/97 a fost adoptată la 22 februarie 2017 (6).

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

JO L 176, 30.6.2016, p. 21.
JO L 16, 18.1.1997, p. 55.
JO L 17, 21.1.1997, p. 17.
Regulamentul (UE) nr. 502/2013 al Consiliului din 29 mai 2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE)
nr. 990/2011 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de biciclete originare din Republica Populară Chineză în
urma unei reexaminări intermediare în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 (JO L 153,
5.6.2013, p. 17).
(5) JO C 45, 13.2.1997, p. 3, JO C 112, 10.4.1997, p. 9, JO C 220, 19.7.1997, p. 6, JO L 193, 22.7.1997, p. 32, JO L 334, 5.12.1997, p. 37,
JO C 378, 13.12.1997, p. 2, JO C 217, 11.7.1998, p. 9, JO C 37, 11.2.1999, p. 3, JO C 186, 2.7.1999, p. 6, JO C 216, 28.7.2000, p. 8,
JO C 170, 14.6.2001, p. 5, JO C 103, 30.4.2002, p. 2, JO C 35, 14.2.2003, p. 3, JO C 43, 22.2.2003, p. 5, JO C 54, 2.3.2004, p. 2,
JO L 343, 19.11.2004, p. 23, JO C 299, 4.12.2004, p. 4, JO L 17, 21.1.2006, p. 16, JO L 313, 14.11.2006, p. 5, JO L 81, 20.3.2008,
p. 73, JO C 310, 5.12.2008, p. 19, JO L 19, 23.1.2009, p. 62, JO L 314, 1.12.2009, p. 106, JO L 136, 24.5.2011, p. 99, JO L 343,
23.12.2011, p. 86, JO L 119, 23.4.2014, p. 67, JO L 132, 29.5.2015, p. 32, JO L 331, 17.12.2015, p. 30, JO L 47, 24.2.2017, p. 13.
(6) JO L 47, 24.2.2017, p. 13.
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1. CERERI DE SCUTIRE
(7)

Comisia a primit din partea părților enumerate în tabelele 1 și 3 de mai jos cereri de scutire cu toate informațiile
necesare pentru a se stabili dacă acestea sunt admisibile în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 88/97.

(8)

Părțile care au solicitat scutiri au avut posibilitatea de a prezenta observații privind concluziile Comisiei în ceea ce
privește admisibilitatea cererilor lor.

(9)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 88/97, până la luarea unei decizii privind
caracterul întemeiat al cererilor primite din partea părților care solicită scutiri, plata taxei extinse pentru orice
importuri de componente esențiale pentru biciclete declarate pentru a fi puse în liberă circulație de către aceste
părți a fost suspendată începând cu data primirii de către Comisie a cererilor acestora.
2. AUTORIZAREA SCUTIRILOR

(10)

Examinarea caracterului întemeiat al cererilor din partea părților enumerate în tabelul 1 s-a încheiat.
Tabelul 1
Codul adițional
TARIC

Denumire

Adresă

C003

Interbike Spółka z o.o.

ul. Śląska 6/5,
PL-42-200 Częstochowa, Polonia

C102

Uno Bike B.V.

Bovendijk 213,
NL-3045 PD Rotterdam, Țările de Jos

C128

Slavomir Sladek Velosprint S

Trnavská 40,
SK-949 01 Nitra, Republica Slovacă

(11)

În cursul acestei examinări, Comisia a stabilit că valoarea componentelor originare din China a constituit mai
puțin de 60 % din valoarea totală a componentelor destinate tuturor bicicletelor asamblate de fiecare dintre aceste
părți. Acest lucru a fost valabil și pentru majoritatea bicicletelor asamblate de fiecare dintre părți.

(12)

Prin urmare, operațiunile lor de asamblare nu intră în domeniul de aplicare al articolului 13 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) 2016/1036.

(13)

Din acest motiv și în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 88/97, părțile menționate
în tabelul 1 ar trebui să fie scutite de la plata taxei extinse.

(14)

În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 88/97, scutirile ar trebui să intre în vigoare
de la data la care au fost primite cererile. Prin urmare, datoriile în materie de taxe vamale care decurg din taxa
extinsă ale părților care solicită scutiri ar trebui să fie considerate drept nule de la aceeași dată.

(15)

Părțile care au solicitat scutiri au fost informate în legătură cu concluziile Comisiei cu privire la temeinicia
cererilor lor și au avut posibilitatea de a prezenta observații cu privire la acest aspect.

(16)

Având în vedere că scutirile se aplică doar părților menționate în mod specific în tabelul 1 de mai sus, părțile
scutite ar trebui să informeze fără întârziere Comisia (1) cu privire la orice modificări aduse acestora (de exemplu,
ca urmare a unei modificări a denumirii, a formei juridice sau a adresei sau în urma înființării unor noi entități
de asamblare).

(17)

În cazul modificării trimiterilor, partea ar trebui să furnizeze toate informațiile relevante, în special privind orice
modificare a activităților sale legate de operațiunile de asamblare. După caz, Comisia va actualiza trimiterile la
partea respectivă.

(1) Părțile sunt invitate să utilizeze următoarea adresă de e-mail: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu
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3. ACTUALIZAREA TRIMITERILOR LA PĂRȚILE SCUTITE
(18)

Părțile scutite enumerate în tabelul 2 de mai jos au notificat Comisia cu privire la modificările trimiterilor la
acestea (denumiri, forme juridice și adrese). În urma examinării informațiilor prezentate, Comisia a concluzionat
că modificările respective nu afectează în niciun fel operațiunile de asamblare în ceea ce privește condițiile de
scutire stabilite în Regulamentul (CE) nr. 88/97.

(19)

Deși scutirea acestor părți de la taxa extinsă autorizată în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 88/97 rămâne neafectată, trimiterile la aceste părți ar trebui să fie actualizate.
Tabelul 2
Codul adițional
TARIC

8009

A571

C053

Trimiterea anterioară

Modificare

MIFA-Bike GmbH
Kyselhäuser Strasse 23
DE-06526 Sangerhausen, Germania
Sprick Rowery Sp. z o.o.
ul. Świerczewskiego 76
PL-66-200 Świebodzin, Polonia

Numele și forma juridică ale societății s-au mo
dificat după cum urmează:
Sachsenring Bike Manufaktur GmbH
Adresa societății s-a modificat după cum ur
mează:
ul. Zachodnia 76
PL-66-200 Świebodzin, Polonia

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna
‘Trans- Rower’ Roman Tylec
Dąbie 47, PL-39-311 Zdziarzec, Polonia

Numele și adresa societății s-au modificat după
cum urmează:
Trans-Rower Roman Tylec
Dąbie 54d, PL-39-311 Zdziarzec, Polonia

4. SUSPENDAREA PLĂȚII TAXELOR PENTRU PĂRȚILE SUPUSE EXAMINĂRII
(20)

Examinarea temeiniciei cererii din partea părților menționate în tabelul 3 este în curs de desfășurare. Până la
luarea unei decizii privind caracterul întemeiat al cererilor acestora, plata taxei extinse de către părțile în cauză se
suspendă.

(21)

Având în vedere că suspendările se aplică doar părților menționate în mod specific în tabelul 3 de mai jos, aceste
părți ar trebui să informeze fără întârziere Comisia (1) cu privire la orice modificări aduse acestora (de exemplu,
ca urmare a unei modificări a denumirii, a formei juridice sau a adresei sau în urma înființării unor noi entități
de asamblare).

(22)

În cazul modificării trimiterilor, partea ar trebui să furnizeze toate informațiile relevante, în special privind orice
modificare a activităților sale legate de operațiunile de asamblare. După caz, Comisia va actualiza trimiterile la
partea respectivă.
Tabelul 3
Codul adițional
TARIC

Denumire

Adresă

C049

Cycles Sport North Ltd

363 Leach Place, Walton Summit Center,
GB-PR5 8AS Preston, Regatul Unit

C170

Hermann Hartje KG

Deichstrasse 120-122,
DE-27318 Hoya, Germania

C202

Vanmoof B.V.

Mauritskade 55,
NL-1092 AD Amsterdam, Țările de Jos

(1) Părțile sunt invitate să utilizeze următoarea adresă de e-mail: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu
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Codul adițional
TARIC

Denumire

22.3.2018

Adresă

C207

Kenstone Metal Company GmbH

Heideland 1-7,
DE-24976 Handewitt-Weding, Germania

C209

Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o.

Partizanska cesta 12,
SI-3320 Velenje, Slovenia

C220

Matex International Aquitaine

6 Avenue Gay Lussac,
FR-33370 Artigues-près-Bordeaux, Franța

C307

Merida Polska Sp. Z o.o.

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35,
PL-41-800 Zabrze, Polonia

C311

Juan Luna Cabrera

C/Alhama 64,
ES-14900 Lucena (Cordoba), Spania

5. ÎNCETAREA SUSPENDĂRII PLĂȚII TAXELOR PENTRU PĂRȚILE SUPUSE EXAMINĂRII
(23)

Suspendarea plății taxelor pentru părțile supuse examinării ar trebui să înceteze pentru partea menționată în
tabelul 4 de mai jos.
Tabelul 4
Codul adițional
TARIC

C169

Denumire

Adresă

Pelago MFG oy

Tyynenmerenkatu 6 L3,
FI-00220 Helsinki, Finlanda

(24)

Comisia a primit de la partea în cauză o cerere de retragere a cererii de scutire în timp ce examinarea caracterului
întemeiat al cererii era în desfășurare, iar plata taxei extinse a fost suspendată.

(25)

Comisia a acceptat retragerea și, prin urmare, suspendarea plății taxei extinse ar trebui să înceteze. Taxa extinsă ar
trebui să fie percepută de la data primirii cererii de scutire prezentate de această parte, adică de la data la care
suspendarea a intrat în vigoare (23 septembrie 2016).

(26)

Partea a fost informată cu privire la concluziile Comisiei și a avut posibilitatea să își prezinte observațiile. Nu au
fost prezentate observații în termenul prevăzut.
6. REVOCAREA AUTORIZĂRII SCUTIRILOR

(27)

Partea scutită menționată în tabelul 5 de mai jos a informat Comisia că își încetează activitatea și renunță la
scutirea de la plata taxei antidumping extinse.

(28)

Prin urmare, în conformitate cu principiul bunei administrări, autorizarea scutirii de la plata taxei extinse ar
trebui să fie revocată,
Tabelul 5
Codul adițional
TARIC

A549

Denumire

Alliance Bikes Sp. Z o.o.

Adresă

ul. Tadeusza Borowskiego 2,
PL-03-475 Warszawa, Polonia
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
În sensul prezentei decizii, se aplică definițiile prevăzute la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 88/97.

Articolul 2
Părțile menționate în tabelul 1 de mai jos sunt scutite de la extinderea prin Regulamentul (CE) nr. 71/97 a taxei
antidumping definitive asupra bicicletelor originare din Republica Populară Chineză instituită prin Regulamentul (CEE)
nr. 2474/93 al Consiliului (1) la importurile de anumite componente pentru biciclete din Republica Populară Chineză.
În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 88/97, scutirile intră în vigoare de la datele la care
au fost primite cererile părților. Aceste date sunt prevăzute în coloana intitulată „Data intrării în vigoare” din tabelul 1 de
mai jos.
Scutirile se aplică numai părților menționate în mod specific în tabelul 1 cu denumirile și adresele lor.
Părțile scutite notifică fără întârziere Comisiei orice modificare adusă acestora, furnizând toate informațiile relevante, în
special privind orice modificare a activităților părții legate de operațiunile de asamblare în ceea ce privește condițiile
scutirii.
Tabelul 1
Părțile scutite
Codul adițional
TARIC

Denumire

Adresă

Data intrării în
vigoare

C003

Interbike Spółka z o.o.

ul. Śląska 6/5,
PL-42-200 Częstochowa, Polonia

18.12.2014

C102

Uno Bike B.V.

Bovendijk 213,
NL-3045 PD Rotterdam, Țările de Jos

24.11.2015

C128

Slavomir Sladek Velosprint S

Trnavská 40,
SK-949 01 Nitra, Republica Slovacă

14.4.2016

Articolul 3
Trimiterile actualizate la părțile scutite enumerate în tabelul 2 de mai jos sunt prevăzute în coloana intitulată „Noua
trimitere”. Aceste actualizări se aplică începând cu datele prevăzute în coloana intitulată „Data intrării în vigoare”.
Codurile adiționale TARIC corespunzătoare atribuite anterior acestor părți scutite, astfel cum sunt prevăzute în coloana
intitulată „Codul adițional TARIC” din tabelul 2 de mai jos, rămân neschimbate.
Tabelul 2
Părți scutite pentru care se actualizează trimiterea
Codul adițional
TARIC

8009

Trimiterea anterioară

MIFA-Bike GmbH
Kyselhäuser Strasse 23
DE-06526 Sangerhausen, Germania

Noua trimitere

Sachsenring Bike Manufaktur GmbH
Kyselhäuser Strasse 23
DE-06526 Sangerhausen, Germania

Data intrării în
vigoare

24.8.2017

(1) Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 al Consiliului din 8 septembrie 1993 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra
importurilor în Comunitate de biciclete originare din Republica Populară Chineză și de percepere definitivă a taxei antidumping
provizorii (JO L 228, 9.9.1993, p. 1).
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Codul adițional
TARIC

Trimiterea anterioară

Noua trimitere

22.3.2018
Data intrării în
vigoare

A571

Sprick Rowery Sp. z o.o.
ul. Świerczewskiego 76
PL-66-200 Świebodzin, Polonia

Sprick Rowery Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 76
PL-66-200 Świebodzin, Polonia

20.7.2017

C053

Firma Handlowo-UsługowoProdukcyjna ‘Trans- Rower’ Roman
Tylec
Dąbie 47,
PL-39-311 Zdziarzec, Polonia

Trans-Rower Roman Tylec
Dąbie 54d,
PL-39-311 Zdziarzec, Polonia

19.9.2017

Articolul 4
Părțile enumerate în tabelul 3 de mai jos sunt supuse examinării în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE)
nr. 88/97.
Suspendarea plății taxei antidumping extinse în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 88/97 intră în
vigoare de la datele la care au fost primite cererile acestor părți. Aceste date sunt prevăzute în coloana intitulată „Data
intrării în vigoare” din tabelul 3 de mai jos.
Aceste suspendări se aplică numai părților examinate menționate în mod specific în tabelul 3 cu denumirile și adresele
lor.
Părțile supuse examinării informează fără întârziere Comisia cu privire la orice modificare adusă acestora, furnizând
toate informațiile relevante, în special privind orice modificare a activităților părții legate de operațiunile de asamblare în
ceea ce privește condițiile suspendării.
Tabelul 3
Părțile supuse examinării
Codul adițional
TARIC

Denumire

Adresă

Data intrării în
vigoare

C049

Cycles Sport North Ltd

363 Leach Place, Walton Summit
Center,
GB-PR5 8AS Preston, Regatul Unit

27.4.2015

C170

Hermann Hartje KG

Deichstrasse 120-122,
DE-27318 Hoya, Germania

29.9.2016

C202

VANMOOF B.V.

Mauritskade 55,
NL-1092 AD Amsterdam, Țările de Jos

19.12.2016

C207

Kenstone Metal Company GmbH

Heideland 1-7,
DE-24976 Handewitt-Weding,
Germania

20.3.2017

C209

Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o.

Partizanska cesta 12,
SI-3320 Velenje, Slovenia

26.4.2017

C220

Matex International Aquitaine

6 Avenue Gay Lussac,
FR-33370 Artigues-près-Bordeaux,
Franța

9.6.2017

C307

Merida Polska Sp. Z o.o.

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35,
PL-41-800 Zabrze, Polonia

14.6.2017

C311

Juan Luna Cabrera

C/Alhama 64,
ES-14900 Lucena (Cordoba), Spania

4.10.2017
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Articolul 5
Suspendarea plății taxei antidumping extinse în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 88/97 încetează pentru
părțile menționate în tabelul 4 de mai jos.
Taxa extinsă ar trebui să fie percepută de la data la care suspendarea a intrat în vigoare. Această dată este prevăzută în
coloana intitulată „Data intrării în vigoare” din tabelul 4 de mai jos.
Tabelul 4
Partea pentru care se ridică suspendarea
Codul adițional
TARIC

C169

Denumire

Pelago MFG oy

Data intrării în
vigoare

Adresă

Tyynenmerenkatu 6 L3,

23.9.2016

FI-00220 Helsinki, Finlanda
Articolul 6
Autorizarea scutirii de la plata taxei antidumping extinse este revocată pentru partea menționată în tabelul 5 de mai jos.
Taxa extinsă ar trebui să fie percepută de la data la care revocarea autorizării a intrat în vigoare. Această dată este
prevăzută în coloana intitulată „Data intrării în vigoare” din tabelul 5 de mai jos.
Tabelul 5
Partea pentru care se revocă scutirea
Codul adițional
TARIC

A549

Denumire

Alliance Bikes Sp. Z o.o.

Data intrării în
vigoare

Adresă

ul. Tadeusza Borowskiego 2,

21.2.2017

PL-03-475 Warszawa, Polonia
Articolul 7
Prezenta decizie se adresează statelor membre și părților enumerate la articolele 2, 3, 4, 5 și 6. De asemenea, prezenta
decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 15 martie 2018.
Pentru Comisie
Cecilia MALMSTRÖM

Membru al Comisiei
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/478 A COMISIEI
din 20 martie 2018
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
[notificată cu numărul C(2018) 1592]
(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 unde au fost confirmate cazuri de această boală la porci domestici sau
sălbatici (denumite în continuare „statele membre în cauză”). În părțile I-IV din anexa la decizia de punere în
aplicare respectivă sunt delimitate și enumerate anumite zone din statele membre în cauză, care sunt diferențiate
în funcție de nivelul de risc pe baza situației epidemiologice a bolii respective.

(2)

Riscul de răspândire a pestei porcine africane în fauna sălbatică este legat de răspândirea lentă naturală a acestei
boli în rândul populațiilor de porci mistreți și, de asemenea, de riscurile legate de activitatea umană, după cum
a demonstrat recenta evoluție epidemiologică a acestei boli în Uniune și după cum a fost documentat de
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) în avizul științific al Grupului pentru sănătatea și
bunăstarea animalelor, publicat la 14 iulie 2015, în Raportul științific al EFSA asupra analizelor epidemiologice
privind pesta porcină africană în țările baltice și în Polonia publicat la 23 martie 2017 și în Raportul științific al
EFSA asupra analizelor epidemiologice privind pesta porcină africană în țările baltice și în Polonia publicat la
7 noiembrie 2017 (5).

(3)

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a fost modificată de mai multe ori pentru a ține seama de
evoluția situației epidemiologice în ceea ce privește pesta porcină africană în Uniune, care trebuia să se reflecte în
anexa respectivă. Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a fost modificată recent prin Decizia de
punere în aplicare (UE) 2018/169 a Comisiei (6) pentru a ține seama de evoluția situației epidemiologice din
Republica Cehă, Letonia, Lituania și Polonia. Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a mai fost
modificată ulterior prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/263 a Comisiei (7) pentru a ține seama de
evoluția situației epidemiologice din Polonia.

(4)

După 7 februarie 2017, nu a existat nicio notificare a vreunui focar de pestă porcină africană la porcii domestici
din anumite zone la vest de Riga, în Letonia, care figurează, în prezent, în lista din partea III a anexei la Decizia
de punere în aplicare 2014/709/UE. În plus, datele de supraveghere furnizate de acest stat membru demonstrează

(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).
(5) EFSA Journal 2015;13(7):4163 [92 pp.]; EFSA Journal 2017;15(3):4732 [73 pp.]; și EFSA Journal 2017;15(11):5068 [30 pp.].
(6) Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/169 a Comisiei din 1 februarie 2018 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 (JO L 31, 3.2.2018, p. 88).
(7) Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/263 a Comisiei din 20 februarie 2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare
2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre (JO L 49, 22.2.2018, p. 66).
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că supravegherea măsurilor de biosecuritate a fost pusă în aplicare în mod satisfăcător în exploatațiile din zonele
respective pe baza programelor naționale pentru biosecuritate menite să prevină răspândirea virusului în cauză.
Aceste elemente indică o îmbunătățire a situației epidemiologice în Letonia.
(5)

În februarie 2018, a apărut un focar epidemic de pestă porcină africană la porci domestici în gmina Jabłoń din
Polonia. Zona respectivă figurează în prezent în lista din partea II a anexei la Decizia de punere în aplicare
2014/709/UE. Acest focar prezintă un nivel crescut de risc care ar trebui să fie reflectat în anexa la decizia de
punere în aplicare respectivă.

(6)

În februarie 2018, s-a observat existența unui număr de cazuri de pestă porcină africană la porci mistreți în
limita sudică a zonei din Republica Cehă descrise în partea II a anexei la Decizia de punere în aplicare
2014/709/UE. Aceste cazuri prezintă un nivel crescut de risc, care ar trebui să fie reflectat în anexa la Decizia de
punere în aplicare 2014/709/UE.

(7)

În ianuarie și februarie 2018, s-a observat existența unui număr de cazuri de pestă porcină africană la porci
mistreți în partea de nord a Lituaniei, la granița cu Letonia, și în partea de sud a Lituaniei, la granița cu Polonia.
Aceste cazuri prezintă un nivel crescut de risc pentru anumite zone din partea de nord și cea de sud a Lituaniei,
care ar trebui să fie reflectat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(8)

În februarie 2018, s-a observat existența unui număr de cazuri de pestă porcină africană la porci mistreți în
anumite zone din limita nordică a zonei descrise în partea I și situate în estul Letoniei și în anumite zone descrise
în partea I și situate la granița Letoniei cu Lituania. Aceste cazuri prezintă un nivel crescut de risc, care ar trebui
să fie reflectat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(9)

Pentru a se aplica în mod corespunzător măsurile zoosanitare prevăzute în Decizia de punere în aplicare
2014/709/UE și a se preveni astfel răspândirea în continuare a pestei porcine africane, împiedicându-se totodată
orice perturbare inutilă a comerțului în Uniune și evitându-se instituirea de către țări terțe a unor bariere nejusti
ficate în calea comerțului, lista Uniunii cu zonele care fac obiectul măsurilor zoosanitare, prevăzută în anexa la
decizia de punere în aplicare respectivă, ar trebui actualizată pentru a se ține seama de evoluția situației epidemio
logice a bolii respective în Republica Cehă, Letonia, Lituania și Polonia.

(10)

Pentru a se ține seama de recentele evoluții ale situației epidemiologice a pestei porcine africane în Uniune și
pentru a combate într-un mod proactiv riscurile asociate cu răspândirea acestei boli, ar trebui delimitate zone de
risc sporit cu o suprafață suficientă în Republica Cehă, Letonia, Lituania și Polonia, care ar trebui incluse în listele
din partea I și din partea II ale anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(11)

În plus, unele dintre zonele din Republica Cehă, Letonia, Lituania și Polonia afectate de cazurile recente de pestă
porcină africană apărute la porci mistreți, zone enumerate în prezent în partea I a anexei la Decizia de punere în
aplicare 2014/709/UE, ar trebui să figureze de acum în partea II a anexei respective.

(12)

De asemenea, zonele specifice din Letonia care sunt enumerate în prezent în partea III a anexei la Decizia de
punere în aplicare 2014/709/UE, pentru care nu au existat notificări recente privind focare de pestă porcină
africană, ar trebui să figureze de acum în partea II a anexei respective.

(13)

În plus, zona specifică din Polonia care este menționată în prezent în partea II a anexei la Decizia de punere în
aplicare 2014/709/UE, pentru care nu au existat notificări recente privind un focar de pestă porcină africană, ar
trebui să figureze de acum în partea III a anexei respective. Prin urmare, anexa la Decizia de punere în aplicare
2014/709/UE ar trebui modificată în consecință.

(14)

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

Adoptată la Bruxelles, 20 martie 2018.
Pentru Comisie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei
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Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu următorul text:
„ ANEXĂ
PARTEA I

1. Republica Cehă
Următoarele zone din Republica Cehă:
— okres Uherské Hradiště,
— okres Kroměříž,
— okres Vsetín,
— katastrální území obcí v okrese Zlín:
— Bělov,
— Biskupice u Luhačovic,
— Bohuslavice nad Vláří,
— Bohuslavice u Zlína,
— Brumov,
— Březůvky,
— Bylnice,
— Divnice,
— Dobrkovice,
— Dolní Lhota u Luhačovic,
— Doubravy,
— Drnovice u Valašských Klobouk,
— Halenkovice,
— Haluzice,
— Horní Lhota u Luhačovic,
— Hrádek na Vlárské dráze,
— Hřivínův Újezd,
— Jestřabí nad Vláří,
— Kaňovice u Luhačovic,
— Karlovice u Zlína,
— Kelníky,
— Kladná-Žilín,
— Kochavec,
— Komárov u Napajedel,
— Křekov,
— Kvítkovice u Otrokovic,
— Lhota u Zlína,
— Lipina,
— Lipová u Slavičína,
— Loučka I,
— Loučka II,
— Ludkovice,
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— Luhačovice,
— Machová,
— Mirošov u Valašských Klobouk,
— Mysločovice,
— Napajedla,
— Návojná,
— Nedašov,
— Nedašova Lhota,
— Nevšová,
— Oldřichovice u Napajedel,
— Otrokovice,
— Petrůvka u Slavičína,
— Podhradí u Luhačovic,
— Pohořelice u Napajedel,
— Polichno,
— Popov nad Vláří,
— Poteč,
— Pozlovice,
— Provodov na Moravě,
— Rokytnice u Slavičína,
— Rudimov,
— Řetechov,
— Salaš u Zlína,
— Sazovice,
— Sehradice,
— Sidonie,
— Slavičín,
— Slopné,
— Smolina,
— Spytihněv,
— Svatý Štěpán,
— Šanov,
— Šarovy,
— Štítná nad Vláří,
— Tichov,
— Tlumačov na Moravě,
— Újezd u Valašských Klobouk,
— Valašské Klobouky,
— Velký Ořechov,
— Vlachova Lhota,
— Vlachovice,
— Vrbětice,
— Vysoké Pole,
— Žlutava.
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2. Estonia
Următoarele zone din Estonia:
— Hiiu maakond.
3. Letonia
Următoarele zone din Letonia:
— Aizputes novads,
— Alsungas novads,
— Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas, un Laidu pagasts,
— Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
— Saldus novada Ezeres, Kursīšu, Novadnieku, Pampāļu, Saldus un Zaņas pagasts un Zirņu pagasta daļa, kas atrodas
uz dienvidiem no autoceļa A9, Saldus pilsēta,
— Skrundas novada, Nīkrāces un Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no
autoceļa A9, Skrundas pilsēta,
— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un
Dauguļupītes,
— Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.
4. Lituania
Următoarele zone din Lituania:
— Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnijos,
— Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
— Kazlų Rūdos savivaldybė,
— Kelmės rajono savivaldybė,
— Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų, Tirkšlių ir Židikų seniūnijos,
— Pagėgių savivaldybė,
— Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių,
Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,
— Šakių rajono savivaldybė,
— Šiaulių miesto savivaldybė,
— Šiaulių rajono savivaldybė,
— Tauragės rajono savivaldybė,
— Telšių rajono savivaldybė: Nevarėnų ir Tryškių seniūnijos.
5. Polonia
Următoarele zone din Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,
— gmina Dubeninki w powiecie gołdapskim,
— gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz
miasto Pisz w powiecie piskim,
— gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,
— gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,
— gminy Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno i część gminy Wieliczki położona na północ od linii wyznaczonej
przez drogę nr 655 w powiecie oleckim,
— gminy Bisztynek i Sępopol w powiecie bartoszyckim,
— gmina Korsze w powiecie kętrzyńskim,
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— gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,
— część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
— gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk i Tolkmicko w powiecie elbląskim,
— powiat miejski Elbląg.
w województwie podlaskim:
— gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez
wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski)
i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,
— gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
— gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
— gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż i Poświętne w powiecie białostockim,
— powiat zambrowski,
— gminy Bakałarzewo, Wiżajny, Przerośl, Filipów, część gminy Raczki położona na północ od linii wyznaczonej
przez drogę 655 i część gminy Suwałki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 655
w powiecie suwalskim,
— gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem
Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
— gminy Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
— powiat miejski Łomża.
w województwie mazowieckim:
— gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej
przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez
drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
— gminy Grębków, Liw, Miedzna, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,
— gminy Kotuń, i Wodynie w powiecie siedleckim,
— gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
— powiat ostrowski,
— gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,
— gminy Czerwińsk nad Wisłą, Joniec, Naruszewo i Załuski w powiecie płońskim,
— gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,
— gminy Obryte, Winnica, Zatory i Pułtusk z miastem Pułtusk w powiecie pułtuskim,
— gmina Somianka w powiecie wyszkowskim,
— gminy Dąbrówka, Klembów, Poświętne i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,
— gminy Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn,
Siennica, Stanisławów, i Latowicz w powiecie mińskim,
— gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa i Wilga w powiecie
garwolińskim,
— gmina Tarczyn w powiecie piaseczyńskim,
— gminy Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,
— gminy Grabów nad Pilicą i Magnuszew w powiecie kozienickim,
— gminy Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Piastów i, Pruszków w powiecie pruszkowskim,
— gminy Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,
— gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie
sochaczewskim.
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w województwie lubelskim:
— gminy Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów i Spiczyn w powiecie łęczyńskim,
— gmina Borki w powiecie radzyńskim,
— gmina Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków i Wola Mysłowska w powiecie łukowskim,
— gminy, Dubienka, Kamień, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Żmudź
i część gminy wiejskiej Chełm położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od
zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie południową granicę powiatu
miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy oraz część gminy Dorohusk położona na południe od drogi
nr E373 w powiecie chełmskim,
— gminy Firlej, Kock, Kamionka, Michów, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki, Ostrów Lubelski w powiecie
lubartowskim.
PARTEA II

1. Republica Cehă
Următoarele zone din Republica Cehă:
— katastrální území obcí v okrese Zlín:
— Bohuslavice u Zlína,
— Bratřejov u Vizovic,
— Březnice u Zlína,
— Březová u Zlína,
— Březůvky,
— Dešná u Zlína,
— Dolní Ves,
— Doubravy,
— Držková,
— Fryšták,
— Horní Lhota u Luhačovic,
— Horní Ves u Fryštáku,
— Hostišová,
— Hrobice na Moravě,
— Hvozdná,
— Chrastěšov,
— Jaroslavice u Zlína,
— Jasenná na Moravě,
— Karlovice u Zlína,
— Kašava,
— Klečůvka,
— Kostelec u Zlína,
— Kudlov,
— Kvítkovice u Otrokovic,
— Lhota u Zlína,
— Lhotka u Zlína,
— Lhotsko,
— Lípa nad Dřevnicí,
— Loučka I,
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— Loučka II,
— Louky nad Dřevnicí,
— Lukov u Zlína,
— Lukoveček,
— Lutonina,
— Lužkovice,
— Malenovice u Zlína,
— Mladcová,
— Neubuz,
— Oldřichovice u Napajedel,
— Ostrata,
— Podhradí u Luhačovic,
— Podkopná Lhota,
— Provodov na Moravě,
— Prštné,
— Příluky u Zlína,
— Racková,
— Raková,
— Salaš u Zlína,
— Sehradice,
— Slopné,
— Slušovice,
— Štípa,
— Tečovice,
— Trnava u Zlína,
— Ublo,
— Újezd u Valašských Klobouk,
— Velíková,
— Veselá u Zlína,
— Vítová,
— Vizovice,
— Vlčková,
— Všemina,
— Vysoké Pole,
— Zádveřice,
— Zlín,
— Želechovice nad Dřevnicí.
2. Estonia
Următoarele zone din Estonia:
— Haapsalu linn,
— Hanila vald,
— Harju maakond,
— Ida-Viru maakond,
— Jõgeva maakond,
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— Järva maakond,
— Kihelkonna vald,
— Kullamaa vald,
— Kuressaare linn,
— Lääne-Viru maakond,
— Lääne-Saare vald,
— osa Leisi vallast, mis asub lääne pool Kuressaare-Leisi maanteest (maantee nr 79),
— Lihula vald,
— Martna vald,
— Muhu vald,
— Mustjala vald,
— Osa Noarootsi vallast, mis asub põhja pool maanteest nr 230,
— Nõva vald,
— Pihtla vald,
— Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),
— Põlva maakond,
— Rapla maakond,
— Osa Ridala vallast, mis asub edela pool maanteest nr 31,
— Ruhnu vald,
— Salme vald,
— Tartu maakond,
— Torgu vald,
— Valga maakond,
— Viljandi maakond,
— Vormsi vald,
— Võru maakond.
3. Letonia
Următoarele zone din Letonia:
— Ādažu novads,
— Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasts,
— Aizkraukles novads,
— Aknīstes novads,
— Alojas novads,
— Alūksnes novads,
— Amatas novads,
— Apes novads,
— Auces novada Bēnes, Lielauces, Īles, Vecauces un Ukru pagasts, Auces pilsēta,
— Babītes novads,
— Baldones novads,
— Baltinavas novads,
— Balvu novads,
— Bauskas novads,
— Beverīnas novads,
— Brocēnu novads,
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— Burtnieku novads,
— Carnikavas novads,
— Cēsu novads,
— Cesvaines novads,
— Ciblas novads,
— Dagdas novads,
— Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenes, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas,
Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,
— Dobeles novads,
— Dundagas novads,
— Engures novads,
— Ērgļu novads,
— Garkalnes novads,
— Gulbenes novads,
— Iecavas novads,
— Ikšķiles novads,
— Ilūkstes novads,
— Inčukalna novads,
— Jaunjelgavas novads,
— Jaunpiebalgas novads,
— Jaunpils novads,
— Jēkabpils novads,
— Jelgavas novads,
— Kandavas novads,
— Kārsavas novads,
— Ķeguma novads,
— Ķekavas novads,
— Kocēnu novads,
— Kokneses novads,
— Krāslavas novads,
— Krimuldas novads,
— Krustpils novads,
— Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles, Snēpeles un Vārmes pagasts,
Kuldīgas pilsēta,
— Lielvārdes novads,
— Līgatnes novads,
— Limbažu novads,
— Līvānu novads,
— Lubānas novads,
— Ludzas novads,
— Madonas novads,
— Mālpils novads,
— Mārupes novads,
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— Mazsalacas novads,
— Mērsraga novads,
— Naukšēnu novads,
— Neretas novada Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P73 un uz rietumiem no
autoceļa 932,
— Ogres novads,
— Olaines novads,
— Ozolnieku novads,
— Pārgaujas novads,
— Pļaviņu novads,
— Preiļu novada Saunas pagasts,
— Priekuļu novada Veselavas pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P28 un
rietumiem no autoceļa P20,
— Raunas novada Drustu pagasts un Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A2,
— republikas pilsēta Daugavpils,
— republikas pilsēta Jelgava,
— republikas pilsēta Jēkabpils,
— republikas pilsēta Jūrmala,
— republikas pilsēta Rēzekne,
— republikas pilsēta Valmiera,
— Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas,
Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Silmalas,
Stoļerovas, Stružānu un Vērēmu pagasts un Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa V577 un
Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V577 un V597,
— Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,
— Rojas novads,
— Ropažu novads,
— Rugāju novads,
— Rundāles novads,
— Rūjienas novads,
— Salacgrīvas novads,
— Salas novads,
— Salaspils novads,
— Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagasts un Zirņu pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no
autoceļa A9,
— Saulkrastu novads,
— Sējas novads,
— Siguldas novads,
— Skrīveru novads,
— Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9
— Smiltenes novads,
— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un
Dauguļupītes,
— Strenču novads,
— Talsu novads,
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— Tērvetes novads,
— Tukuma novads,
— Valkas novads,
— Varakļānu novads,
— Vecpiebalgas novads,
— Vecumnieku novads,
— Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts,
Piltenes pilsēta,
— Viesītes novada Elkšņu un Viesītes pagasts, Viesītes pilsēta,
— Viļakas novads,
— Viļānu novads,
— Zilupes novads.
4. Lituania
Următoarele zone din Lituania:
— Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto ir
Ventos seniūnijos,
— Alytaus miesto savivaldybė,
— Alytaus rajono savivaldybė,
— Anykščių rajono savivaldybė: Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko seniūnijos dalis į šiaurės rytus nuo
kelio Nr. 1205 ir į šiaurę rytus nuo kelio Nr. 1218, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Troškūnų ir Viešintų seniūnijos,
— Birštono savivaldybė,
— Biržų miesto savivaldybė,
— Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,
— Elektrėnų savivaldybė,
— Ignalinos rajono savivaldybė,
— Jonavos rajono savivaldybė,
— Joniškio rajono savivaldybė
— Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Veliuonos,
Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos,
— Kaišiadorių miesto savivaldybė,
— Kaišiadorių rajono savivaldybė,
— Kalvarijos savivaldybė,
— Kauno miesto savivaldybė,
— Kauno rajono savivaldybės: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos apylinkių, Garliavos,
Karmėlavos, Kačerginės, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų,
Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos apylinkių, Vilkijos, Zapyškio seniūnijos,
— Kėdainių rajono savivaldybė savivaldybės: Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio
Nr 3514 ir Nr 229, Krakių, Kėdainių miesto, Surviliškio, Truskavos, Vilainių ir Šėtos seniūnijos,
— Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,
— Marijampolės savivaldybė,
— Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių ir Viekšnių seniūnijos,
— Molėtų rajono savivaldybė,
— Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo, Lygumų, Pakruojo, Žeimelio, Linkuvos ir Pašvitinio seniūnijos,
— Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seninūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės ir į pietus nuo kelio
Nr. 3004,
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— Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Saločių ir Pušaloto seniūnijos,
— Radviliškio rajono savivaldybė,
— Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos ir Kalnūjų ir Girkalnio seniūnijų
dalisį pietus nuo kelio Nr. A1,
— Prienų miesto savivaldybė,
— Prienų rajono savivaldybė,
— Rokiškio rajono savivaldybė,
— Širvintų rajono savivaldybė,
— Švenčionių rajono savivaldybė,
— Trakų rajono savivaldybė,
— Utenos rajono savivaldybė,
— Vilniaus miesto savivaldybė,
— Vilniaus rajono savivaldybė,
— Vilkaviškio rajono savivaldybė,
— Visagino savivaldybė,
— Zarasų rajono savivaldybė.
5. Polonia
Următoarele zone din Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,
— część gminy Wieliczki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 655w powiecie oleckim,
— gmina Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58
w powiecie piskim,
— gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce
— z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim, gminy Braniewo z miastem Braniewo, Lelkowo, Pieniężno,
Frombork, Płoskinia i część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509
w powiecie braniewskim.
w województwie podlaskim:
— część gminy Wizna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne
i Wizna oraz na południe od linii wyznaczoną przez drogę nr 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna
w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,
— gminy Grodzisk, Drohiczyn i Dziadkowice w powiecie siemiatyckim,
— gmina Dubicze Cerkiewne, Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gmin
Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
— gmina Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
— gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
— gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Łapy, Michałowo, Supraśl, Turośń Kościelna, Tykocin,
Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
— część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku
północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę
nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), gminy Orla i Boćki w powiecie bielskim,
— powiat sejneński,
— gminy Jeleniewo, Rutka-Tartak, Szypliszki część gminy Raczki położona na południe od linii wyznaczonej przez
drogę 655 i część gminy Suwałki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 655 w powiecie
suwalskim,
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— powiat miejski Suwałki,
— gminy Augustów z miastem Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka, Płaska i Sztabin w powiecie augustowskim,
— powiat sokólski,
— powiat miejski Białystok.
w województwie mazowieckim:
— gmina Przesmyki, Domanice, Skórzec, Siedlce, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie
siedleckim,
— gmina Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63
i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63
w powiecie sokołowskim,
— gminy Łosice i Olszanka w powiecie łosickim,
— gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,
— gminy Czosnów, Leoncin, miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek i Zakroczym w powiecie
nowodworskim,
— gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
— gminy Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,
— gmina Sulejówek w powiecie mińskim,
— powiat warszawski zachodni,
— powiat legionowski,
— powiat otwocki,
— gminy Konstancin – Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów i Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim,
— gmina Raszyn w powiecie pruszkowskim,
— gmina Chynów w powiecie grójeckim,
— powiat miejski Siedlce,
— powiat miejski Warszawa.
w województwie lubelskim:
— gminy Wohyń, Ulan-Majorat, Czemierniki i miasto Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,
— gmina wiejska Łuków z miastem Łuków, Stanin, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski i Trzebieszów
w powiecie łukowskim,
— gminy Stary Brus i Urszulin w powiecie włodawskim,
— gminy Rossosz, Wisznice, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Łomazy w powiecie bialskim,
— gminy Dębowa Kłoda, Milanów, Parczew, Sosnowica i Siemień w powiecie parczewskim,
— gminy Niedźwiada i Ostrówek i Uścimów w powiecie lubartowskim,
— gminy Ruda Huta, Sawin, Wierzbica, część gminy wiejskiej Chełm położona na północ od linii wyznaczonej
przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie
północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy oraz część gminy Dorohusk położona
na północ od drogi nr E373 w powiecie chełmskim.
— powiat miejski Chełm.
PARTEA III

1. Estonia
Următoarele zone din Estonia:
— Audru vald,
— Lääne-Nigula vald,
— Laimjala vald,
— osa Leisi vallast, mis asub ida pool Kuressaare-Leisi maanteest (maantee nr 79),
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— Osa Noarootsi vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 230,
— Orissaare vald,
— Pöide vald,
— Osa Ridala vallast, mis asub kirde pool maanteest nr 31,
— Tõstamaa vald,
— Valjala vald.
2. Letonia
Următoarele zone din Letonia:
— Aglonas novada Aglonas pagasts,
— Auces novada Vītiņu pagasts,
— Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,
— Neretas novada Neretas, Pilskalnes, Zalves pagasts un Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no
autoceļa P73 un uz austrumiem no autoceļa 932,
— Priekuļu novada Liepas un Mārsnēnu pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P28
un austrumiem no autoceļa P20,
— Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,
— Raunas novada Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa A2,
— Rēzeknes novada Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas
atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V577 un V597,
— Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,
— Saldus novada Jaunauces, Rubas, Vadakstes un Zvārdes pagasts,
— Vārkavas novads,
— Viesītes novada Rites un Saukas pagasts.
3. Lituania
Următoarele zone din Lituania:
— Anykščių rajono savivaldybė: Kavarsko seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1205 ir į pietus nuo kelio
Nr. 1218 ir Traupio seniūnija,
— Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,
— Druskininkų savivaldybė,
— Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės ir Vandžiogalos seniūnijos,
— Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Pernaravos seniūnijos ir Josvainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio
Nr 3514 ir Nr 229,
— Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,
— Lazdijų rajono savivaldybė,
— Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija,
— Panevėžio miesto savivaldybė,
— Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio Raguvos, Ramygalos,
Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės ir į šiaurę
nuo kelio Nr. 3004,
— Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų, Krinčino, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų ir Vaškų
seniūnijos,

L 79/54

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

22.3.2018

— Šalčininkų rajono savivaldybė,
— Ukmergės rajono savivaldybė,
— Varėnos rajono savivaldybė.
4. Polonia
Următoarele zone din Polonia:
w województwie podlaskim:
— powiat grajewski,
— powiat moniecki,
— gminy Jedwabne i Przytuły oraz część gminy Wizna, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę
łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę 64 (od skrzyżowania
w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,
— gmina Lipsk w powiecie augustowskim,
— części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr. 66 w powiecie hajnowskim,
— gminy, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim.
w województwie mazowieckim:
— gminy Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,
— gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.
w województwie lubelskim:
— gminy Kodeń, Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol
z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,
— powiat miejski Biała Podlaska,
— gminy Radzyń Podlaski, Komarówka Podlaska i Kąkolewnica w powiecie radzyńskim,
— gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,
— gminy Jabłoń i Podedwórze w powiecie parczewskim.
PARTEA IV

Italia
Următoarele zone din Italia:
— întreg teritoriul Sardiniei.”
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DECIZIA (UE) 2018/479 A COMISIEI
din 20 martie 2018
privind schema de ajutor național pe termen lung pentru agricultură în regiunile nordice ale
Suediei
[notificată cu numărul C(2018) 1622]
(Numai textul în limba suedeză este autentic)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Actul de aderare la Uniunea Europeană a Austriei, Finlandei și Suediei, în special articolul 142,
întrucât:
(1)

Prin Decizia 96/228/CE (1), Comisia a aprobat schema de ajutor național pe termen lung pentru agricultură în
regiunile nordice ale Suediei („schema de ajutor nordic”), astfel cum a fost notificată de Suedia în temeiul
articolului 143 din Actul de aderare în vederea autorizării în temeiul articolului 142 din Actul de aderare. Decizia
96/228/CE a fost înlocuită prin Decizia C(2010) 6050 a Comisiei (2). Respectiva decizie a fost revizuită cel mai
recent prin Decizia de punere în aplicare C(2015) 6592 a Comisiei (3).

(2)

Prin scrisoarea din 17 noiembrie 2017, Suedia a propus Comisiei modificarea Deciziei C(2010) 6050 pentru
a simplifica administrarea schemei și pentru a lua în considerare modificările politicii agricole comune, precum și
evoluțiile economice ale agriculturii din regiunile nordice ale Suediei. La 6 decembrie 2017, Suedia a transmis
Comisiei informații suplimentare cu privire la propunere.

(3)

Având în vedere modificările rezultate la Decizia C(2010) 6050 și numărul de modificări precedente, este adecvat
să se înlocuiască respectiva decizie cu o nouă decizie.

(4)

Ajutorul național pe termen lung menționat la articolul 142 din Actul de aderare este menit să asigure
menținerea activității agricole în regiunile nordice, astfel cum sunt stabilite de către Comisie.

(5)

Ținând seama de factorii menționați la articolul 142 alineatele (1) și (2) din actul de aderare, este adecvat să se
precizeze unitățile administrative, grupate pe subregiuni, care sunt situate la nord de paralela 62 sau în
apropierea acesteia și care sunt afectate de condiții climatic comparabile care determină ca activitatea agricolă să
fie deosebit de dificilă. Aceste subregiuni au o densitate a populației mai mică de sau egală cu 10 locuitori pe km
pătrat, o suprafață agricolă utilizată (SAU) considerată a reprezenta 10 % sau mai puțin din suprafața totală
a municipalității și o parte din SAU consacrată plantelor de cultură arabile destinate consumului uman mai mică
de sau egală cu 20 %. Ar trebui să fie incluse subregiunile înconjurate de alte subregiuni din aceste zone, chiar și
atunci când ele nu satisfac aceleași cerințe.

(6)

Pentru a facilita administrarea schemei și pentru a o coordona cu sprijinul acordat în temeiul Regulamentului
(UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4), este adecvat să se includă în zonele care
beneficiază de ajutor în temeiul prezentei decizii aceleași unități municipale cu cele care aparțin zonei delimitate
în conformitate cu articolul 32 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 în
Programul de dezvoltare rurală.

(7)

Perioada de referință în relație cu care dezvoltarea producției agricole și nivelul de susținere globală se ia în
considerare, utilizând ca bază statisticile naționale disponibile și cu scopul de a asigura o aplicare uniformă în
toate sectoarele de producție, ar trebui să fie anul 1993.

(1) Decizia 96/228/CE a Comisiei din 28 februarie 1996 privind o schemă de ajutor național pe termen lung pentru a sprijini fermierii din
regiunile nordice ale Suediei (JO L 76, 26.3.1996, p. 29).
(2) Decizia C(2010) 6050 a Comisiei din 8 septembrie 2010 privind o schemă de ajutor național pe termen lung pentru a sprijini fermierii
din regiunile nordice ale Suediei.
(3) Decizia de punere în aplicare C(2015) 6592 a Comisiei din 1 octombrie 2015 de modificare a Deciziei C(2010) 6050 privind schema de
ajutor național pe termen lung pentru agricultură în regiunile nordice ale Suediei.
(4) Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al
Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).
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(8)

În conformitate cu articolul 142 din Actul de aderare, cuantumul total al ajutorului acordat ar trebui să fie
suficient pentru a menține activitatea agricolă în regiunile nordice ale Suediei, însă nu poate conduce la o situație
în care sprijinul global depășește nivelul sprijinului din cursul unei perioade de referință anterioare aderării, care
urmează să fie determinat. În vederea acordării de sprijin în temeiul articolului 142 din Actul de aderare la un
nivel adecvat având în vedere costurile de producție actuale, fără a se depăși, în același timp, nivelul sprijinului
din cursul perioadei de referință anterioare aderării stabilite, este adecvat să se ia în considerare evoluția indicelui
prețurilor de consum între 1993 și 2017 în Suedia atunci când se stabilește nivelul maxim admisibil de ajutor în
temeiul articolului respectiv.

(9)

Prin urmare, pe baza datelor din 2017 și având în vedere perioadele de raportare de 5 ani prevăzute la
articolul 143 alineatul (2) din Actul de aderare, cuantumul maxim al ajutorului anual ar trebui să fie stabilit la
valoarea de 422,92 de milioane SEK, calculată ca medie pe o perioadă de 5 ani de la 1 ianuarie 2018 până la
31 decembrie 2022.

(10)

Pentru a simplifica schema de ajutor nordic și pentru a permite Suediei să dispună de flexibilitate în direcționarea
ajutoarelor către diferite sectoare de producție, pentru sprijinul total ar trebui stabilită o medie anuală maximă
a ajutorului, inclusiv un sprijin maxim separat pentru producția și transportul laptelui de vacă, în vederea
asigurării unei distribuții echilibrate a sprijinului.

(11)

Ajutorul ar trebui acordat anual în funcție de factori de producție (unități de efective de animale vii și hectare), cu
excepția laptelui de vacă, în cazul căruia ajutorul ar trebui să fie acordat pe baza unităților de producție (kg) între
anumite limite totale stabilite prin prezenta decizie.

(12)

Pentru a permite reacții prompte la variabilitatea prețurilor produselor agricole și pentru a menține activitățile
agricole în regiunile nordice ale Suediei, este adecvat să se permită Suediei să stabilească, pentru fiecare an
calendaristic, cuantumul ajutorului per sector în cadrul unei categorii de ajutoare și per unitate de producție.

(13)

Suedia ar trebui să diferențieze ajutoarele acordate în regiunile sale nordice și să stabilească cuantumurile anuale
ale ajutoarelor în funcție de gravitatea handicapurilor naturale și de alte criterii obiective, transparente și
justificate legate de obiectivele stabilite la articolul 142 alineatul (3) al treilea paragraf din Actul de aderare și
anume, menținerea producției și prelucrării primare tradiționale adaptate în mod special la condițiile climatice ale
regiunilor în cauză, îmbunătățirea structurilor de producție, de comercializare și de prelucrare a produselor
agricole, facilitarea eliminării produselor menționate și asigurarea protecției mediului înconjurător și a conservării
mediului rural.

(14)

Ajutorul ar trebui să fie plătit anual, pe baza numărului efectiv de factori de producție eligibili. Totuși, Suedia ar
trebuie să aibă posibilitatea să plătească ajutorul pentru laptele de vacă, găinile ouătoare și porcii pentru
sacrificare, precum și pentru transportul laptelui de vacă în tranșe lunare. Ajutorul pentru laptele de vacă trebuie
să fie bazat pe producția efectivă, pentru a asigura continuitatea producției.

(15)

Supracompensarea producătorilor ar trebui să fie evitată prin recuperarea promptă a plăților necuvenite, cel
târziu până la data de 1 iunie a anului următor.

(16)

În conformitate cu articolul 142 alineatul (2) din Actul de aderare, ajutorul acordat în temeiul prezentei decizii
nu ar trebui să conducă la o creștere a producției globale peste nivelul producției tradiționale în zona vizată de
schema de ajutor nordic.

(17)

Prin urmare, este necesar să se stabilească un număr maxim anual de factori de producție eligibili pentru fiecare
categorie de ajutoare, precum și un cuantum anual eligibil maxim al producției pentru laptele de vacă, la un nivel
egal cu sau mai mic decât cel din perioadele de referință.

(18)

În cazul în care numărul de factori de producție dintr-o categorie sau volumul producției pentru laptele de vacă,
depășește nivelul maxim dintr-un anumit an, numărul de factori de producție eligibili sau cantitatea de lapte de
vacă, ar trebui, pentru a se respecta valorile medii pe 5 ani, să fie reduse cu un număr corespunzător de factori
de producție în anii calendaristici ulteriori anului în care valoarea maximă a fost depășită, cu excepția ajutorului
pentru transportul laptelui de vacă, găinile ouătoare și porcii pentru sacrificare și pentru laptele de vacă pentru
care cuantumul eligibil poate fi redus cu o sumă corespunzătoare cu valoarea în exces din ultima lună a anului în
care valoarea maximă a fost depășită.

(19)

În conformitate cu articolul 143 alineatul (2) din Actul de aderare, Suedia trebuie să furnizeze Comisiei informații
cu privire la punerea în aplicare și la efectele ajutorului. Pentru a evalua mai bine efectele pe termen lung ale
ajutorului și pentru a stabili nivelurile ajutoarelor ca medie pe 5 ani, este adecvat să se raporteze cu privire la
efectele socioeconomice ale ajutorului la fiecare cinci ani și să se prezinte rapoarte anuale care să conțină
informațiile financiare și alte informații referitoare la punerea în aplicare care sunt necesare pentru a se asigura
respectarea condițiilor prevăzute în prezenta decizie.
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(20)

Este adecvat să se precizeze normele aplicabile modificărilor schemei introduse de Comisie sau propuse de Suedia
pentru a proteja așteptările legitime ale beneficiarilor ajutoarelor și pentru a asigura continuitatea schemei, astfel
încât obiectivele articolului 142 din Actul de aderare să poate fi efectiv îndeplinite.

(21)

Suedia ar trebui să asigure faptul că se aplică măsuri adecvate de control în ceea ce privește beneficiarii ajutorului.
Pentru a asigura eficacitatea respectivelor măsuri și transparența în punerea în aplicare a schemei de ajutor
nordic, măsurile de control respective ar trebui să fie, pe cât posibil, aliniate la cele aplicate în cadrul politicii
agricole comune.

(22)

Pentru a se atinge obiectivul de a menține producția, astfel cum se menționează la articolul 142 din Actul de
aderare, precum și pentru a facilita administrarea sprijinului, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la
1 ianuarie 2018.

(23)

Prin urmare, Decizia C(2010) 6050 ar trebui să fie abrogată cu efect de la 1 ianuarie 2018. Este adecvat să se
prevadă măsuri tranzitorii în ceea ce privește raportarea privind ajutoarele acordate în temeiul articolului 142 din
Actul de aderare, plătite în 2017 în baza Deciziei C(2010) 6050,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Ajutor autorizat
(1) De la 1 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2022, Suedia este autorizată să pună în aplicare schema de ajutor pe
termen lung pentru agricultură în regiunile sale nordice enumerate în anexa I.
(2) Cuantumul total al ajutorului acordat nu depășește 422,92 milioane SEK per an calendaristic. Sumele maxime
anuale sunt considerate ca medii anuale din ajutorul acordat în perioada de cinci ani calendaristici care intră sub
incidența prezentei decizii.
(3) Categoriile de ajutor și sectoarele de producție pentru fiecare categorie, sumele anuale medii maxime permise,
astfel cum se specifică la alineatul (2), inclusiv suma maximă separată pentru producția de lapte de vacă și transport,
precum și numărul anual maxim de factori de producție eligibili pentru fiecare categorie de ajutoare, sunt stabilite în
anexa II.
(4)

Ajutorul se acordă pe baza factorilor de producție eligibili sau pe baza cantităților produse, după cum urmează:

(a) per kilogram de lapte de producție efectivă pentru producția de lapte de vacă;
(b) per unitate de efective de animale vii pentru creșterea animalelor;
(c) per hectar pentru producția de plante de cultură și horticolă, inclusiv bacele;
(d) ca o compensație pentru costurile efective pentru transportul laptelui de vacă, deducând orice alte tipuri de sprijin
public pentru aceleași costuri.
Ajutoarele pentru cantitățile produse pot fi acordate numai pentru producția de lapte de vacă și în niciun caz nu se
acordă pentru producția viitoare.
Ratele de conversie în unități de efective de animale vii pentru diversele tipuri de animale sunt stabilite în anexa II.
(5) În conformitate cu alineatul (3) și în limitele prevăzute în anexa II, Suedia diferențiază ajutoarele în regiunile sale
nordice și stabilește anual cuantumurile ajutoarelor pentru fiecare factor de producție, cost sau unitate de producție pe
baza unor criterii obiective legate de gravitatea handicapului natural și a altor factori care contribuie la realizarea
obiectivelor prevăzute la articolul 142 alineatul (3) al treilea paragraf din Actul de aderare.

Articolul 2
Perioadele de referință
Perioada de referință menționată la articolul 142 alineatul (3) primul paragraf a doua liniuță din Actul de aderare este
1993, atât în ceea ce privește cantitățile, cât și nivelul sprijinului, prevăzute la articolul 1 din prezenta decizie.
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Articolul 3
Condiții de acordare a ajutorului
(1) Suedia stabilește, în limitele prevăzute în prezenta decizie, condițiile de acordare a ajutorului pentru diferitele
categorii de beneficiari. Aceste condiții cuprind criteriile de eligibilitate și de selecție aplicate și asigură egalitatea de
tratament pentru beneficiari.
(2) Ajutorul se plătește beneficiarilor pe baza factorilor de producție efectivă sau, în ceea ce privește producția de
lapte de vacă, pe baza cantității efectiv produse, menționată la articolul 1 alineatul (4).
(3) Ajutorul se plătește anual, cu excepția laptelui de vacă, a ajutorului pentru transportul laptelui de vacă, găinile
ouătoare și porcii pentru sacrificare, cazuri în care ajutorul poate fi plătit în tranșe lunare.
(4) O depășire a numărului maxim anual de factori de producție sau a sumelor eligibile pentru ajutor, astfel cum
figurează în anexa II, este luată în considerare ca o reducere corespunzătoare a numărului de factori de producție în anul
care urmează depășirii în cazul în care ajutoarele sunt plătite în tranșe anuale sau în ultima lună a anului în cazul în care
ajutorul este plătit lunar.
(5) Suedia ia măsuri adecvate pentru a preveni depășirea menționată la alineatul (4), în cazul în care o astfel de
depășire pare probabilă, pe baza unor estimări statistice oficiale sau verificate oficial.
(6) O plată excedentară sau o plată necuvenită către un beneficiar se recuperează prin deducerea sumelor corespun
zătoare din ajutor plătite beneficiarului în anul următor sau se recuperează în alt mod în anul respectiv în cazul în care
beneficiarul nu primește niciun ajutor. Sumele necuvenite se recuperează până la data de 1 iunie a anului următor.

Articolul 4
Informare și măsuri de control
(1) Suedia, ca parte a informațiilor furnizate în conformitate cu articolul 143 alineatul (2) din Actul de aderare,
transmite Comisiei în fiecare an, până la 1 iunie, informațiile referitoare la punerea în aplicare a ajutoarelor acordate în
temeiul prezentei decizii în cursul anului calendaristic precedent.
Informațiile includ, în special:
(a) identificarea unităților municipale în care ajutorul s-a plătit, prin intermediul unei hărți detaliate și, dacă este necesar,
prin intermediul altor date;
(b) producția totală, din anul de raportare, pentru subregiunile eligibile pentru ajutor în temeiul prezentei decizii,
exprimată în cantități pentru fiecare dintre produsele menționate în anexa II;
(c) numărul total de factori de producție și cantitățile, numărul de factori de producție și cantitățile eligibile pentru
ajutor și numărul de factori de producție și cantitățile care au beneficiat de sprijin pentru fiecare sector de producție
menționat în anexa II, cu o defalcare per produs în cadrul fiecărui sector, inclusiv indicarea oricărei depășiri
a factorilor de producție maximă anuală autorizată și a cantităților, precum și descrierea eventualelor măsuri luate
pentru a preveni o astfel de depășire;
(d) valoarea totală a ajutorului plătit, suma totală a ajutorului per categorie și tip de producție, sumele plătite benefi
ciarilor per factor de producție/altă unitate, precum și criteriile pentru diferențierea ajutoarelor pe subregiuni și tipuri
de exploatații agricole sau pe baza altor considerații;
(e) sistemul de plată aplicat, cu detalii referitoare la eventualele avansuri bazate pe estimări, plăți finale, precum și plăți
excedentare constatate și recuperarea lor;
(f) sumele plătite în temeiul articolului 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 în unitățile administrative care intră
sub incidența prezentei decizii;
(g) trimiterile la legislația națională în baza căreia este acordat ajutorul.
(2) Înainte de 1 iunie 2023, Suedia, în plus față de raportul anual care vizează anul 2022, transmite Comisiei un
raport care vizează perioada de 5 ani de la 1 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2022. Acest raport vizează, de
asemenea, sprijinul acordat în temeiul Deciziei C(2010) 6050 în cursul anilor 2016 și 2017.
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Raportul indică, în special:
(a) valoarea totală a ajutoarelor plătite în cursul perioadei de 5 ani și defalcarea acesteia pe categorii de ajutor, tipuri de
producție și subregiuni;
(b) pentru fiecare categorie de ajutoare, cantitățile totale produse per an și, pentru perioada de 5 ani, numărul factorilor
de producție și nivelurile veniturilor agricultorilor din regiunile eligibile pentru ajutoare;
(c) evoluția producției agricole, a prelucrării și a comercializării în contextul social și economic din regiunile nordice;
(d) efectele ajutorului asupra protecției mediului înconjurător și asupra conservării mediului rural;
(e) propunerile pentru dezvoltarea pe termen mediu a ajutoarelor pe baza datelor prezentate în raport.
(3)

Suedia furnizează date într-o formă compatibilă cu standardele statistice utilizate de către Uniune.

(4) Suedia ia toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii și măsurile adecvate de control
referitoare la beneficiarii ajutoarelor.
(5) În măsura posibilului, măsurile de control se armonizează cu sistemele de control aplicate în cadrul schemelor de
sprijin acordat de Uniune.
Articolul 5
Aplicarea oricăror modificări
(1) Pe baza informațiilor referitoare la schema de sprijin menționată la articolul 4 și având în vedere contextul
național și al Uniunii al producției agricole, precum și alți factori relevanți, Suedia, în 2022, prezintă propuneri
corespunzătoare Comisiei vizând modificarea și prelungirea, cu o perioadă de cinci ani, a ajutorului autorizat în temeiul
prezentei decizii.
(2) În cazul în care Comisia decide să modifice prezenta decizie, în special pe baza oricăror modificări în ceea ce
privește organizările comune ale piețelor, schema de ajutor direct sau o modificare a cotei oricărui ajutor de stat național
autorizat acordat în sectorul agricol, orice modificare a ajutorului autorizat prin prezenta decizie se aplică doar începând
cu anul ulterior celui în care a fost adoptată modificarea.
Articolul 6
Abrogare
Decizia C(2010) 6050 se abrogă de la 1 ianuarie 2018.
Totuși, articolul 6 alineatul (1) din decizia respectivă continuă să se aplice în cazul ajutoarelor acordate în temeiul
deciziei respective în 2017.
Articolul 7
Aplicare
Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2018.
Articolul 8
Destinatar
Prezenta decizie se adresează Regatului Suediei.

Adoptată la Bruxelles, 20 martie 2018.
Pentru Comisie
Phil HOGAN

Membru al Comisiei
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ANEXA I
SUBREGIUNEA 1
Provincie

Unitate municipală

Parohie

Dalarna

Älvdalen

Idre

Jämtland

Krokom

Hotagen

Strömsund

Frostviken

Åre

Åre
Kall
Undersåker

Berg

Storsjö

Härjedalen

Linsell
Hede
Ljusnedal
Tännäs

Västerbotten

Norrbotten

Storuman

Tärna

Sorsele

Sorsele

Dorotea

Risbäck

Vilhelmina

Vilhelmina

Arvidsjaur

Arvidsjaur

Arjeplog

Arjeplog

Jokkmokk

Jokkmokk
Porjus

Pajala

Muonionalusta
Junosuando

Gällivare

Gällivare
Nilivaara
Malmberget

Kiruna

Jukkasjärvi
Vittangi
Karesuando

Suprafață agricolă subregiunea 1

6 700 ha

SUBREGIUNEA 2
Provincie

Dalarna

Unitate municipală

Malung

District

Lima
Transtrand

Älvdalen

Särna

Västernorrland

Örnsköldsvik

Trehörningsjö

Jämtland

Ragunda

Borgvattnet
Stugun
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Unitate municipală

Bräcke

District

Bräcke
Nyhem
Håsjö
Sundsjö
Revsund
Bodsjö

Krokom

Näskott
Aspås
Ås
Laxsjö
Föllinge
Offerdal
Alsen

Strömsund

Ström
Alanäs
Gåxsjö
Hammerdal
Bodum
Tåsjö

Åre

Mattmar
Mörsil
Hallen

Berg

Berg
Hackås
Oviken
Myssjö
Åsarne
Klövsjö
Rätan

Härjedalen

Sveg
Vemdalen
Ängersjö
Lillhärdal

Östersund

Östersund
Frösö
Sunne
Näs
Lockne
Marieby
Brunflo
Kyrkås
Lit
Häggenås
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Unitate municipală

Vindeln

District

Vindeln
Åmsele

Norsjö

Norsjö

Malå

Malå

Storuman

Stensele

Sorsele

Gargnäs

Dorotea

Dorotea

Åsele

Åsele
Fredrika

Lycksele

Lycksele
Björksele
Örträsk

Skellefteå

Boliden
Fällfors
Jörn
Kalvträsk

Norrbotten

Jokkmokk

Vuollerim

Övertorneå

Svanstein

Pajala

Pajala
Korpilombolo
Tärendö

Gällivare

Hakkas

Suprafață agricolă subregiunea 2

46 600 ha

SUBREGIUNEA 3
Provincie

Unitate municipală

District

Värmland

Torsby

Södra Finnskoga

Dalarna

Älvdalen

Älvdalen

Gävleborg

Nordanstig

Hassela

Ljusdal

Hamra
Los
Kårböle

Västernorrland

Ånge

Haverö

Timrå

Ljustorp

Härnösand

Stigsjö
Viksjö

Sundsvall

Indal
Holm
Liden

Kramfors

Nordingrå
Vibyggerå
Ullånger
Torsåker
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Unitate municipală

Sollefteå

District

Graninge
Junsele
Edsele
Ramsele

Örnsköldsvik

Örnsköldsvik
Anundsjö
Skorped
Sidensjö
Nätra
Själevad
Mo
Gideå
Björna

Jämtland

Ragunda

Ragunda

Bräcke

Hällesjö

Krokom

Rödön

Strömsund

Fjällsjö

Åre

Marby

Härjedalen

Älvros
Överhogdal
Ytterhogdal

Västerbotten

Östersund

Norderö

Nordmaling

Nordmaling

Bjurholm

Bjurholm

Robertsfors

Bygdeå
Nysätra

Vännäs

Vännäs

Umeå

Umeå Landsförsamling
Tavelsjö
Sävar

Skellefteå

Skellefteå Landsförsamling
Kågedalen
Byske
Lövånger
Burträsk

Norrbotten

Överkalix

Överkalix

Kalix

Nederkalix
Töre

Övertorneå

Övertorneå
Hietaniemi

Älvsbyn

Älvsby

Luleå

Luleå Domkyrkoförsamling
Örnäset
Nederluleå
Råneå
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Unitate municipală

Piteå

District

Piteå Stadsförsamling
Hortlax
Piteå Landsförsamling
Norrfjärden

Boden

Överluleå
Gunnarsbyn
Edefors
Sävast

Haparanda

Nedertorneå-Haparanda
Karl Gustav

Suprafață agricolă subregiunea 3

108 650 ha

SUBREGIUNEA 4
Provincie

Värmland

Unitate municipală

Torsby

District

Lekvattnet
Nyskoga
Norra Finnskoga
Dalby
Norra Ny

Dalarna

Filipstad

Rämmen

Hagfors

Gustav Adolf

Vansbro

Järna
Nås
Äppelbo

Malung

Malung

Rättvik

Boda
Ore

Orsa

Orsa

Mora

Våmhus
Venjan

Falun
Gävleborg

Bjursås

Ludvika

Säfsnäs

Ovanåker

Ovanåker
Voxna

Nordanstig

Ilsbo
Harmånger
Jättendal
Gnarp
Bergsjö

Ljusdal

Ljusdal
Färila
Ramsjö
Järvsö
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Unitate municipală

Bollnäs

District

Rengsjö
Undersvik
Arbrå

Västernorrland

Hudiksvall

Bjuråker

Ånge

Borgsjö
Torp

Timrå

Timrå
Hässjö
Tynderö

Härnösand

Härnösands Domkyrkoförsamling
Högsjö
Häggdånger
Säbrå
Hemsö

Sundsvall

Sundsvalls Gustav Adol
Skönsmon
Skön
Alnö
Sättna
Selånger
Stöde
Tuna
Attmar
Njurunda

Kramfors

Gudmundrå
Nora
Skog
Bjärtrå
Styrnäs
Dal
Ytterlännäs

Sollefteå

Sollefteå
Multrå
Långsele
Ed
Resele
Helgum
Ådals-Liden
Boteå
Överlännäs
Sånga

Örnsköldsvik

Arnäs
Grundsunda
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Unitate municipală

District

Jämtland

Ragunda

Fors

Västerbotten

Umeå

Umeå Stadsförsamling
Teg
Ålidhem
Holmsund
Hörnefors
Holmön
Umeå Maria

Skellefteå

Skellefteå Sankt Olov
Skellefteå Sankt Örjan
Bureå

Suprafață agricolă subregiunea 4

69 050 ha

SUBREGIUNEA 5
Provincie

Värmland

Unitate municipală

District

Kil

Boda

Eda

Eda
Järnskog
Skillingmark
Köla

Torsby

Fryksände
Vitsand
Östmark

Grums

Värmskog

Årjäng

Silbodal
Sillerud
Karlanda
Holmedal
Blomskog
Trankil
Västra Fågelvik
Töcksmark
Östervallskog

Sunne

Gräsmark
Lysvik

Filipstad

Gåsborn

Hagfors

Hagfors
Ekshärad
Norra Råda
Sunnemo
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Unitate municipală

Arvika

District

Arvika Östra
Arvika Västra
Stavnäs
Högerud
Glava
Bogen
Gunnarskog
Ny
Älgå
Mangskog
Brunskog

Säffle

Svanskog
Långserud

Dalarna

Gagnef

Mockfjärd
Gagnef
Floda

Leksand

Leksand
Djura
Ål
Siljansnäs

Rättvik

Rättvik

Mora

Mora
Sollerön

Falun

Svärdsjö
Enviken

Gävleborg

Ockelbo

Ockelbo

Ovanåker

Alfta

Gävle

Hamrånge

Söderhamn

Söderhamn
Sandarne
Skog
Ljusne
Söderala
Bergvik
Mo
Trönö
Norrala

Bollnäs

Bollnäs
Segersta

Bollnäs

Hanebo
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Unitate municipală

Hudiksvall

District

Hudiksvall
Idenor
Hälsingtuna
Rogsta
Njutånger
Enånger
Delsbo
Norrbo
Forsa
Hög

Suprafață agricolă subregiunea 5

72 300 ha
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ANEXA II

Ajutorul mediu anual maxim
pentru o perioadă de cinci ani,
de la 1 ianuarie 2018 până la
31 decembrie 2022 (în
milioane SEK)

Lapte de vacă și ajutor pentru transportul laptelui de vacă

Numărul maxim anual de
factori de producție sau de
volume de producție
eligibile (1)

450 000 000 kg

Capre, porci pentru sacrificare, scroafe, găini ouătoare

17 000 UVM

Fructe moi, legume și cartofi

3 660 de hectare
AJUTOR TOTAL

422,92 (2)

(1) Ratele de conversie în unități vită mare (UVM): O capră reprezintă 0,15 UVM, un porc pentru sacrificare 0,10 UVM, o scroafă
0,33 UVM, iar o găină ouătoare 0,01 UVM.
(2) Din care un sprijin maxim de 395,9 milioane SEK poate fi acordat pentru categoria „lapte de vacă și ajutor pentru transportul lapte
lui de vacă”.
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