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STIRI EXTERNE:
Stimati colegi,
Va transmitem, alaturat BULETINUL INFORMATIV LAPAR
care cuprinde cele mai importante stiri externe din ultima
perioada.

AGRICULTURĂ/SILVICULTURĂ
PAC "va fi redusă" cu 5% în cadrul bugetului UE 2021-2027: Datorită Brexitului, alte priorități precum securitatea, migrația, apărarea și reticența unor state
membre de a-și spori contribuția, Comisia Europeană și-a prezentat proiectul de
buget care prevede reducerea atât a coeziunii, cât și a PAC. Chiar dacă PAC este
văzută ca o poveste de succes, aceasta se reduce cu 5%, în timp ce plățile directe
se reduc în majoritatea cazurilor cu 3,9%. În ceea ce privește finanțarea pentru
dezvoltare rurală, Comisia propune majorarea ratelor naționale de cofinanțare.
Singura creștere este cercetarea, cu o sumă de 10 miliarde de euro pentru a
sprijini cercetarea și inovarea în domeniul alimentației, al agriculturii, al
dezvoltării rurale și al bio-economiei. Citiți comunicatul de presă aici
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_en.htm ), precum și un Q&A
(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3621_en.htm ) detaliat și un set
de fișe informative. (https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheetslong-term-budget-proposals_en )
Marii agricultori simt presiunea, deoarece bugetul PAC 2021-27 a scăzut: Noile
planuri bugetare pe termen lung ale UE pentru perioada 2021-27 oferă un semnal
clar că sprijinul agricol în Europa este stabilit pentru o schimbare decisivă.

Nivelurile plăților directe pe hectar între statele membre vor continua, de
asemenea, să converge spre media UE.

Șeful ComAgri se alătură grupurilor de agricultori în critica reducerilor propuse la bugetul PAC:
Șeful comisiei pentru agricultură (ComAgri) a aderat la grupuri agricole și alte figuri politice,
criticând propunerea Comisiei Europene de a reduce finanțarea pentru politica agricolă comună
în perioada 2021- 27 din bugetul UE.
Propunerea Comisiei de reducere a bugetului PAC este "inacceptabilă" pentru Franța:
Propunerea Comisiei de reducere a fondurilor de politică agricolă cu 5% după 2020 a fost
respinsă cu înverșunare de către ministrul francez al Agriculturii, Stéphane Travert, deoarece se
teme că reducerea subvențiilor ar reprezenta o reală amenințare față de veniturile fermierilor din
țara sa.
Opțiunea de a prelungi termenul limită pentru depunerea cererilor de plată pentru fiecare țară:
Comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, a oferit o prelungire de o
lună statelor membre ale UE pentru cererile de plăți privind politica agricolă comună (PAC).
Statele membre care decid să amâne data limită de depunere a cererii de ajutor până la data de 15
iunie, trebuie să asigure totodată respectarea normelor privind buna gestiune financiară. Decizia
răspunde în mod direct unei solicitări din partea unui număr de state membre care implementează
modificări ale sistemului lor administrativ în urma unei flexibilități sporite în administrarea
plăților directe, hotărâte în așa-numitul regulament Omnibus la începutul anului. Acest lucru a
implicat reorganizarea sistemelor tehnologiei informației, modificarea procedurilor și activitățile
de sensibilizare a beneficiarilor, pentru a îi informa cu privire la noile cerințe legale. Unele state
membre se confruntă cu întârzieri în punerea în aplicare a cererii de ajutor geo-spațial care au
condus la dificultăți administrative excepționale.
Noua PAC ar putea include măsuri obligatorii de siguranță a fermelor: Inițiativele de
îmbunătățire a siguranței fermelor pot fi incluse ca măsuri obligatorii în Pilonul 1 în viitoarele
propuneri de reformă a PAC, a afirmat Mairead McGuinness, deputat în Parlamentul European și
primul vicepreședinte al Parlamentului European.
Parlamentul adoptă o rezoluție prin care solicită sprijinul acumulat pentru agricultorii din UE:
Plenul Parlamentului European a adoptat o rezoluție fără caracter legislativ care solicită o
creștere a finanțării fermierilor de ovine și caprine, îi ajută să-și comercializeze mai bine
produsele și să le protejeze atunci când negociază tranzacții comerciale.
Populațiile rurale continuă să se micșoreze, dar într-un ritm mai lent: Populațiile din mediul rural
sunt în scădere, în special în Europa de Est, însă ratele de contracție sunt mult mai scăzute decât
în deceniile anterioare, au auzit participanții la Conferința AgriResearch.
Veniturile fermelor din Marea Britanie au crescut cu 41% în 2017: Veniturile fermelor din Marea
Britanie au crescut la cel mai înalt nivel în ultimii 20 de ani, în 2017, determinată de creșterea
prețurilor la lapte și ajutată de slăbiciunea lirei față de euro.
Comisia diminuează cerințele de diversificare a culturilor pentru agricultorii britanici afectați de
ploaie: Comisarul UE pentru Agricultură, Phil Hogan, a propus o derogare deplină de la cerințele
regulii celor trei culturi pentru agricultorii din Scoția și Irlanda de Nord și o diminuare a regulilor
pentru agricultorii în părți din Anglia și Țara Galilor. Comisarul a afirmat că agricultorii din
Anglia și Țara Galilor nu au fost afectați atât de grav de vremea recentă, în comparație cu
fermierii
din
Irlanda
de
Nord
și
Scoția.
Citiți
mai
multe
aici.
(https://ec.europa.eu/info/news/commission-relaxes-crop-diversification-requirements-rain-hituk-farmers-2018-may-04_en )

INOVARE/PROTECȚIA PLATELOR
UE a cheltuit 676 de milioane de euro în cercetare pentru a reduce utilizarea chimică și utilizarea
farmaceutică a fermierilor: Programul Orizont 2020 al UE a alocat 1,8 milioane euro pentru
finanțarea cercetării agricole în perioada 2014-2020, cheltuind 676 de milioane de euro pentru
inițiative menite să reducă utilizarea substanțele chimice din producția vegetală și produsele
farmaceutice din domeniul creșterii animalelor.
Planurile Horizon Europe sunt acceptate de industrie: Propunerea Comisiei Europene de a cheltui
aproape 100 de miliarde de euro pentru cercetare, în perioada 2021-2027, în cadrul viitorului său
program de finanțare a cercetării și dezvoltării la nivel European, a fost acceptată de părțile
interesate din industrie.
Comisia aprobă în mod condiționat achiziționarea de către BASF a companiei Bayer Crop
Science: Departamentul de Competiții al Comisiei Europene a aprobat condiționat achiziționarea
de către BASF a unor părți din afacerea Bayer's Crop Science. Decizia urmează aprobarea
condiționată a Comisiei, în martie 2018 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2282_en.htm
), achiziția planificată a companiei Monsanto de către Bayer. Decizia adoptată nu aduce atingere
rezultatului acestei evaluări separate. Citiți mai multe aici. (http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-18-3622_en.htm )
EFSA stabilește o limită de cinci ani pentru ADI carrageenan, în timp ce lipsesc datele produse:
Într-o etapă neobișnuită, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a acordat o limită
de cinci ani pentru utilizarea în continuare a dozei zilnice acceptabile în prezent (ADI) pentru
agenții de îngroșare carrageenan (E 407) și alge marine Eucheuma (E 407a) de 75 miligrame pe
kilogram de greutate corporală (mg/kg corp) pe zi, în timp ce sunt generate date suplimentare.
Cincizeci de granturi de inovare - pentru a aduce pe piață rezultatele cercetărilor: Așa-numitele
granturi de "dovadă a conceptului", fiecare în valoare de până la 150.000 de euro, sunt dedicate
cercetătorilor care doresc să depășească decalajul dintre cercetarea lor de pionierat și fazele
timpurii ale comercializării sale (vezi exemple de proiecte aici (https://erc.europa.eu/erc-proofconcept-grant-2018-project-examples )). Beneficiarii Consiliului European pentru Cercetare
(https://erc.europa.eu/ ) pot depune cereri de acordare de subvenții pentru "dovada conceptului"
pe parcursul a trei runde în 2018, cu un buget total de 20 de milioane de euro. Mai multe
informații, inclusiv lista câștigătorilor, sunt disponibile aici. (https://erc.europa.eu/news/50-ercgrantees-backed-bring-research-findings-market )

MEDIU
Europa vede un progres limitat în reducerea nitraților în apă: Comisia a publicat un nou raport
privind
punerea
în
aplicare
a
Directivei
privind
nitrații
(http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/ ) , care arată că directiva a reușit în ultimii
două decenii să reducă poluarea apei cauzate de nitrați, atât în apele de suprafață, cât și în cele
subterane, cu unele diferențe între statele membre. Este încă nevoie de eforturi suplimentare
pentru a obține o agricultură mai durabilă în UE. Citiți mai multe aici.
(https://ec.europa.eu/info/news/less-water-pollution-agriculture-worrying-hotspots-remain-andneed-stronger-action-2018-may-04_en )
Taxele pentru materialele plastice și finanțarea LIFE se adaugă în noul buget al UE: Contribuțiile
naționale la bugetul UE în trilioane de euro ar trebui să se bazeze parțial pe cantitatea de deșeuri
de ambalaje din plastic pe care le produc, în timp ce programul LIFE obține un impuls de
finanțare.
Nouă din zece oameni respiră aerul poluat, spune OMS: Nouă din zece persoane din lume respiră
aerul poluat, a spus OMS, deoarece o nouă analiză a arătat îmbunătățiri în Europa și orașele mai
bogate, dar o situație înrăutățită în regiunile mai sărace.
UE va interzice tacâmurile și paiele din plastic, va limita containerele pentru hrană și băuturi:
Comisia Europeană intenționează să propună o interdicție la nivelul UE pentru tacâmuri și paiete
din plastic, precum și limite pentru recipientele pentru hrană și băuturi în conformitate cu un
proiect de directivă.
Curtea se pronunță împotriva Bulgariei în cazurile de protecție a naturii: Președinția bulgară a
UE a suferit o dublă lovitură a reputației sale de mediu, după ce guvernul a pierdut două cauze
judecătorești împotriva acțiunilor sale în zonele protejate.
CEJ susține impozitele ecologice spaniole pe hipermarketuri: Impozitele percepute de trei
regiuni spaniole în unitățile mari de comerț cu amănuntul, pe baza impactului lor negativ asupra
mediului, sunt conforme cu legislația UE de bază, conform CEJ.
Raportul promovează schemele de certificare ecologică voluntară: Sistemele de certificare
voluntară menite să orienteze consumatorii către alegeri durabile din punct de vedere ecologic,
au un beneficiu limitat și ar putea ascunde practici comerciale dăunătoare, a constatat un nou
raport.

CLIMĂ/ENERGIE
În 2017, emisiile de CO2 în UE se estimează că au crescut față de anul 2016: Eurostat estimează
că, în 2017, emisiile de dioxid de carbon (CO2) rezultate din arderea combustibililor fosili au
crescut cu 1,8% în Uniunea Europeană, comparativ cu anul precedent. Emisiile de CO2
contribuie în mod semnificativ la încălzirea globală și reprezintă aproximativ 80% din totalul
emisiilor de gaze cu efect de seră ale UE. Citiți mai multe aici.
(http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases )
Guvernele au cerut depășirea obiectivului de 30% al SRE: Bulgaria a avertizat celelalte state
membre că riscă să facă concesii în alte zone sensibile din punct de vedere politic, dacă nu
acceptă cererile PE pentru un obiectiv privind energia regenerabilă mai mare în anul 2030.
ONU îndeamnă guvernele să continue o politică ecologică puternică: Secretariatul ONU privind
schimbările climatice a cerut guvernelor din întreaga lume să urmeze politici climatice puternice
în primul său raport anual.
Deputații europeni solicită conducerea UE împotriva intereselor climatice: Un grup de deputați
din Parlamentul European a cerut Comisiei Europene să apere valorile UE împotriva celor care
încearcă să submineze eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice.
Gazul natural va domina combinația energetică: Cererea de gaze a Europei este în creștere și va
continua să crească în următorii cinci ani, în principal datorită schimbărilor de politică care
afectează sectorul energetic, potrivit noilor cercetări.
UE a cerut să adopte politici ecologice favorabile investitorilor: Factorii de decizie din UE ar
trebui să dezvolte politici de energie regenerabilă pe termen lung, previzibile și fiabile pentru a
atrage fonduri de la investitorii instituționali, potrivit firmei de investiții MPC Renewable
Energies.
Danemarca încearcă să consolideze obiectivele privind energia din surse regenerabile: Guvernul
danez a anunțat planuri în noua sa politică energetică de a solicita ca cel puțin 50% din necesarul
său de energie să provină din surse regenerabile până în 2030.
ONG-urile contestă definirea combustibililor reciclați: Propunerile de includere a combustibililor
din fluxurile de deșeuri solide neregenerabile în sfera de aplicare a RED revizuite sunt
incompatibile cu politica economică circulară a UE și trebuie eliminate, au avertizat ONG-urile.

SĂNĂTATE
Proiectul european lansat pentru combaterea obezității adolescenților: Un proiect sprijinit de UE
pentru combaterea obezității la tineri va avea un buget de 9,5 milioane de euro.
Industria întâmpină o metodă de testare a UE pentru a verifica afirmațiile duale privind calitatea:
Asociațiile din industria alimentară și a mărcilor din Europa au întâmpinat o nouă metodă de
testare a UE pentru a verifica exactitatea cerințelor, că produsele care poartă același nume de
marcă diferă în funcție de statele membre în care sunt vândute.

Utilizarea termenului "natural" prin lanț sandwich este "încălcarea liniilor directoare":
Publicitatea pentru lanțul sandwich, Pret a Manger, a încălcat normele privind utilizarea
termenului "natural" deoarece compania utilizează trei numere E în pâinea sa: E472e (diacetil
esteri de acid tartric de mono și digliceride), E471 (mono și digliceride ale acizilor grași) și E300
(acid ascorbic).
Cinci giganti de alimente lanseaza studiul cu eticheta de culori pe fiecare portie: Cinci companii
de alimentatie de top au anuntat la 3 mai lansarea unui studiu al etichetei nutritionale Enhanced
Nutrition Label (ENL).
UE extinde folosirea substanței de ameliorare a aromei la sosuri și gustări: Comisia Europeană a
publicat un regulament care autorizează utilizarea extinsă a thaumatin (E957) ca un ameliorator
de aromă.
Deputații europeni în încercarea de a relua propunerea de clonare stagnată: Parlamentul
European a decis să încerce să reia negocierile în stagnare cu privire la o propunere de interzicere
a clonării în UE, care a rămas blocată în tabelul Consiliului, deoarece Parlamentul European și-a
adoptat poziția în primă lectură, în septembrie 2015, datorită diferențelor dintre statele membre
cu privire la acoperirea materialului seminal și a produselor de origine animală provenite de la
descendenți.
Grupul francez de consumatori solicită eliminarea etichetelor "UE" pentru carne și lapte ca
ingrediente: Organizația națională a consumatorilor din Franța, UFC-Que Choisir, solicită
guvernului francez să înăsprească normele de etichetare a originii pentru carne și lapte drept
ingrediente pentru a preveni utilizarea UE, non-UE sau UE/non-UE, iar Comisia Europeană să
permită țării să facă acest lucru.
Studiul irlandez examinează expunerea la flouride prin alimente și băuturi: Un studiu privind
expunerea populației irlandeze la fluor prin alimente și băuturi a fost publicat săptămâna aceasta
de către Autoritatea pentru Siguranța Alimentelor din Irlanda (FSAI).
Scoția introduce un preț unitar minim pentru alcool: Scoția a introdus astăzi un preț minim pe
unitate de 50p pe alcool, în încercarea de a reduce prejudiciul cauzat de consumul excesiv de
alcool.
Suedia propune majorarea sancțiunilor maxime de fraudă alimentară, de la amenzi până la
închisoare: Guvernul suedez dorește să fie înăsprită pedeapsa pentru frauda alimentară,
propunând un proiect de lege care să impună condamnări grave pentru doi ani de închisoare.
Noul impozit pentru zahăr din Norvegia se confruntă cu critici grele: Partidul Centrului
Norvegian consideră că noua taxă pe țară a zahărului afectează în mod negativ locurile de muncă
norvegiene și este devastatoare pentru industria norvegiană. Acum, partidul cere ca impozitul să
fie inversat.

PIAȚA
Agricultura ecologică a crescut în întreaga lume: Zona de teren dedicată agriculturii ecologice a
crescut masiv în ultimii ani. În anul 2016, un total de 57,8 milioane de hectare de teren din
întreaga lume au fost certificate organic, reprezentând 1,2% din întreaga suprafață agricolă
globală.

Retailerul polonez atrage critici pentru ocolirea interdicției de cumpărături de duminică: Lanțul
de vânzări polonez Zabka a decis să ignore interdicția de cumpărături de duminică a țării, prin
faptul că punctele sale de vânzare permit să furnizeze servicii poștale. Cu toate acestea, această
mișcare a atras critici din partea celui mai mare sindicat polonez ”Solidarity” și a postului
polonez de stat.
Produsele de carne de vită scoțiene au îmbunătățit accesul la piața din Singapore: Singapore își
deschide piața pentru o gamă mai largă de produse de carne de vită scoțiană, recunoscând că
statutul oficial al școlii din Scoția este acum mai bun decât cel al Angliei și Țării Galilor.
Islanda și Norvegia înregistrează apele minerale pentru export în UE: O listă actualizată de ape
minerale importate în UE din Islanda și Norvegia, au fost certificate ca fiind sigure, a publicat
Jurnalul Oficial al UE.
Norvegia propune taxe de alcool mai mici pentru producătorii de bere la scară mică: Ministerul
norvegian al Finanțelor a propus ca berile produse de micile fabrici de bere și cu o cotă de
vânzare de 4,7% și mai mică să poată plăti o taxă mai mică pentru alcool.
Companiile norvegiene de lapte se luptă cu numele de brânză: Cooperativul norvegian de
produse lactate Tine încearcă să împiedice concurentul norvegian de produse lactate Synnøve
Finden să folosească numele "Gudbrand" pe produsul lor de brânză brună. Cu toate acestea,
Oficiul Norvegian de Brevete a permis acum utilizarea sa.

COMERȚ
Comisia solicită eliminarea nesiguranței tarifare, deoarece SUA scutește UE pentru o altă lună:
Comisia Europeană a cerut din nou scutirea permanentă a UE de la tarifele de import ale SUA
pentru oțel și aluminiu, după ce SUA au extins negocierile cu blocul, iar partenerii NAFTA,
Canada și Mexic, au extins până la 1 iunie. Citiți mai multe aici. (http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-18-3641_en.htm )
Un nou acord între UE și Noua Zeelandă pentru a crea un mediu mai sigur și mai prietenos
pentru comerț: Un nou acord vamal dintre UE și Noua Zeelandă a intrat în vigoare la 1 mai. Ea
deschide calea pentru o mai bună cooperare în domeniul securității vamale și a unui mediu mai
sigur și mai favorabil comerțului atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori. Citiți mai
multe
aici.
(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0420(01)&from=EN )
UE și Mercosur "sunt de acord asupra volumelor de carne de vită", dar încheie negocierile
comerciale cu puțin progres: UE și Mercosur au raportat că au găsit un acord privind cotele de
carne de vită, făcând unele progrese în ceea ce privește accesul pe piață al autovehiculelor, dar cu
toate acestea, au avut dificultăți în a alege cine va lua decizia finală.
Organizațiile agricole se alătură cererii pentru o relație apropiată între UE și Regatul Unit după
Brexit: Legătura dintre Marea Britanie și UE post Brexit trebuie să rămână cât mai aproapiată
posibil și să se bazeze pe un acord comercial global și durabil, într-o declarație comună.

INSTITUȚII
Alexander ITALIANER, fost secretar general, și-a început noul rol de Consilier Hors Classe.
DG RTD: Maria OLIVAN AVILES, fost șef al unității, relații interinstituționale și coordonare
internă, a fost numit șef de unitate, înlocuindu-l pe Rosalinde VAN DER VLIES.
Serviciul de asistență pentru reforma structurală: Marlene MADSEN, fostul șef adjunct al
cabinetului lui Jyrki Katainen, a fost numit șef de unitate, administrație a veniturilor și gestiune
financiară publică, în locul lui Riccardo ERCOLI.
Europarlamentarul Jan Philipp ALBRECHT (Grupul Verzilor/ALE, DE) și-a dat demisia, care
va fi în vigoare la 3 iulie.
Grupul S&D: Fabrizia PANETTI a fost numit șef al cabinetului lui Udo BULLMANN începând
cu 1 iunie. În prezent este șefa cabinetului vicepreședintei Înaltului Reprezentant și
vicepreședinte al Comisiei Europene, Federica MOGHERINI.
Deputatul European, Giancarlo SCOTTA (ENF, IT), s-a alăturat comisiei pentru industrie,
cercetare și energie (ITRE) ca înlocuitor.
Danilo Oscar LANCINI (ENF, IT) s-a alăturat comisiei pentru mediu, sănătate publică și
siguranță alimentară (ENVI) ca înlocuitor.
Asociația Europeană a Cartofilor (Europatat): Gilles FONTAINE a fost ales noul președinte, care
l-a succedat pe Jos MUYSHONDT. Domenico CITTERIO și Heero GRAMSMA au fost, de
asemenea, aleși în calitate de vicepreședinte și, respectiv, de trezorier.

BREXIT
Săptămâna trecută a demarat cu demisia secretarului de stat britanic, Amber RUDD, după
dezvăluirea că era conștientă de obiectivele de eliminare a imigranților ilegali. RUDD era deja
sub presiune să demisioneze din cauza manipulării scandalului Windrush. Sajid JAVID a fost
numit nou secretar de interne.
Într-o scrisoare adresată noului secretar de interne britanic, coordonatorul grupului Brexit
Steering Group al Parlamentului, Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE), a ridicat preocupările
exprimate de deputații europeni în ceea ce privește drepturile cetățenilor, în special grupurile
vulnerabile și sistemul online de aplicații pentru înregistrarea celor 3,5 milioane de cetățeni ai
UE care locuiesc în Marea Britanie după Brexit, în urma întâlnirii cu reprezentanții Casei de
Regale din Marea Britanie.
Luni, 30 aprilie, Camera Lorzilor a votat cu 335-244 voturi în favoarea unui amendament la
proiectul de lege al UE pentru a acorda parlamentului puterea de a decide asupra următorilor pași
în cazul în care deputații resping acordul care va fi încheiat cu UE.
Un subcomitet britanic, la întâlnirea Brexit, a ajuns la un impas pentru ceea ce se va întâmpla
după ce Marea Britanie va părăsit uniunea vamală, după ce cabinetul Brexiteers a blocat opțiunea
premierului britanic Theresa MAY pentru un nou acord comercial cu UE.

Negociatorul șef al UE, Michel BARNIER, a vizitat Irlanda de Nord, unde s-a întâlnit cu diverși
actori. El a întâlnit, de asemenea, doi deputați europeni unioniști, Diane DODDS și Jim
NICHOLSON, la Bruxelles, la 3 mai, unde au făcut schimb de opinii. DODD, deputat în
Parlamentul European din 2009, a declarat că soluția de tip "back-up" este inacceptabilă pentru
unioniști și a încurajat UE să participe pe deplin la găsirea unei soluții pragmatice pentru
frontieră.

DIN EUROPA
Danemarca: Cabinetul a fost remaniat după demisia ministrului Educației și Cercetării Søren
PIND și ministru pentru alimentație și mediu, Esben LUNDE LARSEN. Tommy AHLERS și
Jakob ELLEMANN JESSEN i-au înlocuit. Karen Ellemann a fost înlocuită de Eva KJER
HANSEN în calitate de ministru al pescuitului.
Estonia: Janek MÄGGI a fost numit noul ministru al administrației publice, înlocuindu-l pe Jaak
AAB, care a demisionat după ce a fost prins depășind viteza legală și consumând alcool peste
limita permisă. Ministrul Sănătății și Muncii Jevgeni OSSINOVSKI, care și-a dat demisia în
aprilie pentru a se concentra asupra partidului său social-democrat înainte de alegerile
parlamentare din 2019, a fost înlocuit de Riina SIKKUT.

