25.11.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 310/1

II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1215/2011,
annettu 24 päivänä marraskuuta 2011,
tietyistä Sudaniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 131/2004
muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 215 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen V osaston 2 luvun mukaisesti tehdyn Sudaniin
ja Etelä-Sudaniin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä
sekä yhteisen kannan 2005/411/YUTP kumoamisesta
18 päivänä heinäkuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen
2011/423/YUTP (1),
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan
korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto hyväksyi 30 päivänä toukokuuta 2005 yhteisen
kannan 2005/411/YUTP (2) Sudania koskevista rajoitta
vista toimenpiteistä.

(2)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä heinäkuuta 2011
päätöksen 2011/423/YUTP Sudaniin ja Etelä-Sudaniin
kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä sekä yhteisen
kannan 2005/411/YUTP kumoamisesta. Päätöksellä
2011/423/YUTP muutettiin kumotulla yhteisellä kannalla
2005/411/YUTP käyttöön otettujen rajoittavien toimen
piteiden soveltamisalaa.

(3)

Sen vuoksi neuvoston asetusta (EY) N:o 131/2004 (3)
olisi muutettava vastaavasti.

(4)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuu
den varmistamiseksi tämän asetuksen on tultava voimaan
välittömästi sen julkaisemisen jälkeen,

(1) EUVL L 188, 19.7.2011, s. 20.
(2) EUVL L 139, 2.6.2005, s. 25.
(3) EUVL L 21, 28.1.2004, s. 1.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 131/2004 seuraavasti:
1) Korvataan asetuksen nimi seuraavasti:
”Neuvoston asetus (EY) N:o 131/2004, annettu 26 päivänä
tammikuuta 2004, tietyistä Sudaniin ja Etelä-Sudaniin koh
distuvista rajoittavista toimenpiteistä.”
2) Korvataan 2 artikla seuraavasti:
”2 artikla
Kielletään
a) sellaisen teknisen avun myöntäminen, myynti, toimitus
tai siirto, joka liittyy sotilastoimintaan tai aseiden ja kai
kenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, mukaan lukien
ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja
-laitteiden, puolisotilaallisten tarvikkeiden ja niihin tarkoi
tettujen varaosien toimitukseen, valmistukseen, huoltoon
ja käyttöön, suoraan tai epäsuorasti Sudanissa tai EteläSudanissa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai
käytettäväksi Sudanissa tai Etelä-Sudanissa;
b) sotilastoimintaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen,
mukaan lukien erityisesti avustusten, lainojen ja vienti
luottovakuutusten, myöntäminen aseiden ja niihin liitty
vien tarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai
vientiin taikka niihin liittyvän teknisen avun myöntämi
seen, myyntiin, toimitukseen tai siirtoon suoraan tai epä
suorasti Sudanissa tai Etelä-Sudanissa oleville henkilöille,
yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Sudanissa tai EteläSudanissa.”
3) Lisätään 4 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”e) tukea turvallisuussektorin uudistamisprosessille Etelä-Su
danissa.”
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4) Korvataan 5 artikla seuraavasti:
”5 artikla
Mitä 2 ja 3 artiklassa säädetään ei sovelleta sellaiseen suoja
vaatetukseen, mukaan lukien luodinkestävät liivit ja
sotilaskypärät, jota Yhdistyneiden Kansakuntien henkilö
kunta, unionin tai sen jäsenvaltioiden henkilökunta, tiedotus
välineiden edustajat sekä humanitaarisessa työssä ja
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kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilö
kunta vievät tilapäisesti Sudaniin tai Etelä-Sudaniin yksin
omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä.”
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona
se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä marraskuuta 2011.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
W. PAWLAK

