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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2016/1363,
annettu 24 päivänä kesäkuuta 2016,
Euroopan unionin ja Marshallinsaarten tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan
viisumivapaussopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan
yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Viittaus Marshallinsaarten tasavaltaan siirrettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU)
N:o 509/2014 (1) neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 (2) liitteestä I liitteeseen II.

(2)

Kyseiseen Marshallinsaarten tasavaltaa koskevaan viittaukseen liittyy alaviite, jossa todetaan, että viisumivapautta
sovelletaan Euroopan unionin kanssa tehtävän viisumivapautta koskevan sopimuksen voimaantulopäivästä.

(3)

Neuvosto hyväksyi 9 päivänä lokakuuta 2014 päätöksen komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut
Marshallinsaarten tasavallan kanssa Euroopan unionin ja Marshallinsaarten tasavallan välisen lyhytaikaista
oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, tekemisestä.

(4)

Sopimusta koskevat neuvottelut aloitettiin 17 päivänä joulukuuta 2014 ja ne saatiin menestyksellisesti
päätökseen, kun sopimus parafoitiin kirjeenvaihdolla Marshallinsaarten tasavallan toimesta 11 päivänä joulukuuta
2015 ja unionin toimesta 13 päivänä tammikuuta 2016.

(5)

Sopimus olisi allekirjoitettava, ja sopimukseen liitetyt julistukset olisi hyväksyttävä unionin puolesta. Sopimusta
olisi sovellettava väliaikaisesti sen allekirjoittamispäivää seuraavasta päivästä, kunnes sen tekemistä varten
tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen.

(6)

Tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu
neuvoston päätöksen 2000/365/EY (3) mukaisesti; Yhdistynyt kuningaskunta ei sen vuoksi osallistu tämän
päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 509/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luettelon vahvistamisesta
kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä
vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (EUVL L 149, 20.5.2014, s. 67).
(2) Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden
kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (EYVL L 81,
21.3.2001, s. 1).
(3) Neuvoston päätös 2000/365/EY, tehty 29 päivänä toukokuuta 2000, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan
pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43).
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Tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu neuvoston
päätöksen 2002/192/EY (1) mukaisesti; Irlanti ei sen vuoksi osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, päätös ei
sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Annetaan lupa allekirjoittaa Euroopan unionin ja Marshallinsaarten tasavallan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva
viisumivapaussopimus unionin puolesta sillä varauksella, että mainitun sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen.
Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.
2 artikla
Hyväksytään unionin puolesta tähän päätökseen liitetyt julistukset.
3 artikla
Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus
unionin puolesta.
4 artikla
Sopimusta sovelletaan sen tekemistä varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamiseen asti väliaikaisesti sen
allekirjoittamispäivää seuraavasta päivästä (2).
5 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburg 24 päivänä kesäkuuta 2016.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. G. KOENDERS

(1) Neuvoston päätös 2002/192/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin
säännöstön määräyksiin (EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20).
(2) Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen allekirjoituspäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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Euroopan unionin ja Marshallinsaarten tasavallan välinen
SOPIMUS
lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta
EUROOPAN UNIONI, jäljempänä ’unioni’ tai ’EU’, ja
MARSHALLINSAARTEN TASAVALTA, jäljempänä ’Marshallinsaaret’,

jäljempänä yhdessä ’sopimuspuolet’, jotka
kehittää edelleen sopimuspuolten välisiä ystävällisiä suhteita ja helpottaa matkustamista
varmistamalla kansalaisilleen viisumivapaa maahantulo ja lyhytaikainen oleskelu,

TARKOITUKSENAAN

OTTAVAT HUOMIOON luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja

ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:
o 539/2001 muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 509/2014 (1), jolla muun muassa siirretään 19 kolmatta maata, mukaan lukien Marshallinsaaret, niiden kolmansien
maiden luetteloon, joiden kansalaiset on vapautettu viisumipakosta heidän oleskellessaan lyhyen ajan jäsenvaltioissa,
OTTAVAT HUOMIOON, että asetuksen (EU) N:o 509/2014 1 artiklassa säädetään, että näiden 19 maan osalta

viisumivapautta sovelletaan unionin kanssa tehtävän viisumivapautta koskevan sopimuksen voimaantulopäivästä,
HALUAVAT VARMISTAA, että kaikkien EU:n kansalaisten tasavertaista kohtelua koskevaa periaatetta noudatetaan,
OTTAVAT HUOMIOON, että henkilöt, joiden matkan tarkoituksena on työskentely korvausta vastaan lyhytaikaisen

oleskelunsa aikana, eivät kuulu tämän sopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi kyseisen ryhmän osalta
viisumipakkoon tai siitä myönnettävään vapautukseen ja työnsaantiin sovelletaan edelleen asiaa koskevaa unionin
oikeutta ja jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä sekä Marshallinsaarten kansallista lainsäädäntöä,
OTTAVAT HUOMIOON Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen

liitetyt pöytäkirjat Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta
sekä osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä ja vahvistavat, että tämän sopimuksen määräyksiä ei
sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eikä Irlantiin,
OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla
Tarkoitus
Tässä sopimuksessa määrätään unionin ja Marshallinsaarten kansalaisten mahdollisuudesta matkustaa viisumivapaasti
toisen sopimuspuolen alueelle enintään 90 päiväksi minkä tahansa 180 päivän jakson aikana.

2 artikla
Määritelmät
Tässä sopimuksessa tarkoitetaan
a) ’jäsenvaltiolla’ mitä tahansa unionin jäsenvaltiota Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia lukuun ottamatta;
b) ’unionin kansalaisella’ henkilöä, jolla on jonkin a alakohdassa määritellyn jäsenvaltion kansalaisuus;
c) ’Marshallinsaarten kansalaisella’ henkilöä, jolla on Marshallinsaarten kansalaisuus;
d) ’Schengen-alueella’ aluetta, jolla ei ole sisärajoja ja joka käsittää a alakohdassa määriteltyjen, Schengenin säännöstöä
täysimääräisesti soveltavien jäsenvaltioiden alueet.
(1) EUVL L 149, 20.5.2014, s. 67.
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3 artikla
Soveltamisala
1.
Unionin kansalaiset, joilla on jonkin jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva tavallinen passi, diplomaattipassi,
virkapassi, virkamatkapassi tai erityispassi, voivat tulla Marshallinsaarten alueelle ja oleskella siellä ilman viisumia
4 artiklan 1 kohdassa määritetyn ajan.
Marshallinsaarten kansalaiset, joilla on Marshallinsaarten myöntämä voimassa oleva tavallinen passi, diplomaattipassi,
virkapassi, virkamatkapassi tai erityispassi, voivat tulla jäsenvaltioiden alueelle ja oleskella siellä ilman viisumia 4 artiklan
2 kohdassa määritellyn ajan.
2.

Tämän artiklan 1 kohtaa ei sovelleta henkilöihin, joiden matkan tarkoituksena on työskentely korvausta vastaan.

Kyseisen henkilöryhmän osalta kukin jäsenvaltio voi erikseen päättää viisumipakon määräämisestä Marshallinsaarten
kansalaisille tai sen peruuttamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 (1) 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
Kyseisen henkilöryhmän osalta Marshallinsaaret voi päättää kunkin jäsenvaltion kansalaisille erikseen määrättävästä
viisumipakosta tai viisumivapaudesta kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.
3.
Tämän sopimuksen mukaista viisumivapautta sovelletaan rajoittamatta maahantulon ja lyhytaikaisen oleskelun
edellytyksiä koskevan sopimuspuolten lainsäädännön soveltamista. Jäsenvaltiot ja Marshallinsaaret varaavat oikeuden
evätä maahantulon alueelleen ja lyhytaikaisen oleskelun, jos yksi tai useampi näistä edellytyksistä ei täyty.
4.
Viisumivapautta sovelletaan riippumatta siitä, mitä kuljetusmuotoa on käytetty sopimuspuolten rajojen
ylittämiseen.
5.
Seikkoihin, jotka eivät kuulu tämän sopimuksen soveltamisalaan, sovelletaan unionin oikeutta, jäsenvaltioiden
kansallista lainsäädäntöä tai Marshallinsaarten kansallista lainsäädäntöä.

4 artikla
Oleskelun kesto
1.
Unionin kansalaiset voivat oleskella Marshallinsaarten alueella enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän
jakson aikana.
2.
Marshallinsaarten kansalaiset voivat oleskella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavien jäsenvaltioiden
alueella enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana. Tämä aika lasketaan ottamatta huomioon
mahdollista oleskelua sellaisessa jäsenvaltiossa, joka ei vielä sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti.
Marshallinsaarten kansalaiset voivat oleskella enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana kunkin
sellaisen jäsenvaltion alueella, joka ei vielä sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti, riippumatta Schengenin
säännöstöä täysimääräisesti soveltavien jäsenvaltioiden alueella oleskelun lasketusta kestosta.
3.
Tämä sopimus ei vaikuta Marshallinsaarten ja jäsenvaltioiden mahdollisuuteen pidentää 90 päivän oleskeluaikaa
kansallisen lainsäädäntönsä ja unionin oikeuden mukaisesti.

5 artikla
Alueellinen soveltaminen
1.

Tätä sopimusta sovelletaan Ranskan tasavallan osalta ainoastaan Ranskan tasavallan Euroopassa olevaan alueeseen.

2.
Tätä sopimusta sovelletaan Alankomaiden kuningaskunnan osalta ainoastaan Alankomaiden kuningaskunnan
Euroopassa olevaan alueeseen.
(1) Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden
kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (EYVL L 81,
21.3.2001, s. 1).
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6 artikla
Sopimuksen hallinnointia käsittelevä sekakomitea
1.
Sopimuspuolet perustavat asiantuntijoiden sekakomitean, jäljempänä ’komitea’, joka koostuu unionin ja
Marshallinsaarten edustajista. Unionia siinä edustaa Euroopan komissio.
2.

Komitean tehtävänä on muun muassa

a) valvoa tämän sopimuksen täytäntöönpanoa;
b) ehdottaa muutoksia tai lisäyksiä tähän sopimukseen;
c) ratkaista riitoja, jotka johtuvat tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta.
3.

Komitea kokoontuu tarvittaessa jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä.

4.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

7 artikla
Tämän sopimuksen sekä jäsenvaltioiden ja Marshallinsaarten voimassa olevien kahdenvälisten viisumivapausso
pimusten välinen suhde
Tätä sopimusta sovelletaan ensisijaisena muihin sellaisiin kahdenvälisiin sopimuksiin tai järjestelyihin nähden, joita on
tehty yksittäisten jäsenvaltioiden ja Marshallinsaarten välillä, siltä osin kuin ne koskevat tämän sopimuksen
soveltamisalaan kuuluvia asioita.

8 artikla
Loppumääräykset
1.
Sopimuspuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omia sisäisiä menettelyjään noudattaen, ja sopimus
tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolista jälkimmäinen on
ilmoittanut toiselle saattaneensa päätökseen edellä tarkoitetut menettelyt.
Tätä sopimusta sovelletaan väliaikaisesti sen allekirjoittamispäivää seuraavasta päivästä lukien.
2.

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä irtisanota 5 kohdan mukaisesti.

3.
Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten kirjallisella sopimuksella. Muutokset tulevat voimaan sen jälkeen,
kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien sisäisten menettelyjensä päätökseen saattamisesta.
4.
Kumpikin sopimuspuoli voi keskeyttää tämän sopimuksen tai sen osan soveltamisen erityisesti yleiseen
järjestykseen tai kansallisen turvallisuuden tai kansanterveyden suojaamiseen, laittomaan maahanmuuttoon tai toisen
sopimuspuolen palauttamaan viisumipakkoon liittyvistä syistä. Päätös soveltamisen keskeyttämisestä on annettava
tiedoksi toiselle sopimuspuolelle viimeistään kaksi kuukautta ennen sen suunniteltua voimaantuloa. Kun keskeyttämiseen
johtaneet syyt lakkaavat olemasta voimassa, soveltamisen keskeyttäneen sopimuspuolen on ilmoitettava tästä välittömästi
toiselle sopimuspuolelle ja jatkettava sopimuksen soveltamista.
5.
Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle.
Sopimuksen voimassaolo päättyy 90 päivän kuluttua tämän jälkeen.
6.
Marshallinsaaret voi keskeyttää tämän sopimuksen soveltamisen tai irtisanoa sen vain kaikkien jäsenvaltioiden
osalta.
7.

Unioni voi keskeyttää tämän sopimuksen soveltamisen tai irtisanoa sen vain kaikkien jäsenvaltioidensa osalta.

Tehty kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan,
portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron
kielellä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen.
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Съставено в Женева на двадесет и седми юни през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Ginebra el veintisiete de junio de dos mil dieciséis.
V Ženevě dne dvacátého sedmého června dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Genève den syvogtyvende juni to tusind og seksten.
Geschehen zu Genf am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Genfis.
Έγινε στη Γενεύη στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Geneva on the twenty seventh day of June in the year two thousand and sixteen.
Fait à Genève, le vingt sept juin deux mille seize.
Sastavljeno u Ženevi dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Ginevra, addì ventisette giugno duemilasedici.
Ženēvā, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Ženevoje.
Kelt Genfben, a kétezer-tizenhatodik év június havának huszonhetedik napján.
Magħmul f'Ġinevra fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Genève, zevenentwintig juni tweeduizend zestien.
Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Genebra, em vinte e sete de junho de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Geneva, la douăzeci și șapte iunie două mii șaisprezece.
V Ženeve dvadsiateho siedmeho júna dvetisícšestnásť.
V Ženevi, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Genève den tjugosjunde juni år tjugohundrasexton.
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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
За Република Маршалови острови
Por la República de las Islas Marshall
Za Republiku Marshallovy ostrovy
For Republikken Marshalløerne
Für die Republik Marshallinseln
Marshalli Saarte Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ
For the Republic of the Marshall Islands
Pour la République des Îles Marshall
Za Republiku Maršalove Otoke
Per la Repubblica delle Isole Marshall
Māršala salu vārdā –
Maršalo Salų Respublikos vardu
A Marshall-szigeteki Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Gżejjer Marshall
Voor de Republiek der Marshalleilanden
W imieniu Republiki Wysp Marshalla
Pela República das Ilhas Marshall
Pentru Republica Insulelor Marshall
Za Republiku Marshallových ostrovov
Za Republiko Marshallovi otoki
Marshallinsaarten tasavallan puolesta
För Republiken Marshallöarna
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ISLANTIA, NORJAA, SVEITSIÄ JA LIECHTENSTEINIA KOSKEVA YHTEINEN JULISTUS

Sopimuspuolet ottavat huomioon Euroopan unionin sekä Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin läheiset suhteet,
jotka johtuvat erityisesti näiden maiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja
kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 ja 26 päivänä lokakuuta 2004 tehdyistä sopimuksista.
Tämän vuoksi on suotavaa, että toisaalta Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin viranomaiset ja toisaalta
Marshallinsaarten viranomaiset tekevät viipymättä kahdenväliset lyhytaikaista oleskelua koskevat viisumivapausso
pimukset tämän sopimuksen kanssa samanlaisin ehdoin.

YHTEINEN JULISTUS SIITÄ, MITEN OLISI MÄÄRITELTÄVÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN 3 ARTIKLAN 2 KOHDASSA
TARKOITETTU NIIDEN HENKILÖIDEN RYHMÄ, JOIDEN MATKAN TARKOITUKSENA ON TYÖSKENTELY
KORVAUSTA VASTAAN

Koska sopimuspuolet haluavat varmistaa yhteisen määritelmän soveltamisen, ne sopivat, että tässä sopimuksessa niiden
henkilöiden ryhmällä, joiden matkan tarkoituksena on työskentely korvausta vastaan, tarkoitetaan henkilöitä, jotka
tulevat toisen sopimuspuolen alueelle harjoittaakseen ansiotoimintaa tai toimintaa korvausta vastaan työntekijänä tai
palveluntarjoajana.
Tähän ryhmään ei pitäisi lukea seuraavia:
— liikemiehet, ts. henkilöt, jotka matkustavat liikeneuvotteluja varten (ilman, että he työskentelisivät toisen
sopimuspuolen alueella),
— urheilijat tai taiteilijat, jotka harjoittavat toimintaa tilapäisesti,
— toimittajat, jotka heidän asuinmaansa tiedotusvälineet ovat lähettäneet, ja
— yritysten sisäiset harjoittelijat.
Tämän julistuksen täytäntöönpanoa valvoo sekakomitea tämän sopimuksen 6 artiklan mukaisen vastuunsa nojalla;
sekakomitea voi ehdottaa tarpeellisiksi katsomiaan muutoksia sopimuspuolten kokemusten perusteella.
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YHTEINEN JULISTUS SIITÄ, MITEN OLISI MÄÄRITELTÄVÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN 4 ARTIKLASSA TARKOITETTU
90 PÄIVÄN JAKSO MINKÄ TAHANSA 180 PÄIVÄN JAKSON AIKANA

Sopimuspuolet ovat yhtä mieltä siitä, että tämän sopimuksen 4 artiklassa vahvistetulla enintään 90 päivän jaksolla
minkä tahansa 180 päivän jakson aikana tarkoitetaan joko yhtäjaksoista vierailua tai useita peräkkäisiä vierailuja, joiden
yhteenlaskettu kesto ei ylitä 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana.
Käsite ”minkä tahansa 180 päivän jakson aikana” tarkoittaa sitä, että olisi sovellettava ”liikkuvaa” 180 päivän viitejaksoa,
jolloin oleskelun jokaisena päivänä tarkastellaan viimeisintä 180 päivän ajanjaksoa sen todentamiseksi, täyttyykö
90 päivän ehto minkä tahansa 180 päivän jaksolla edelleen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että ilman keskeytystä
jatkunut 90 päivän poissaolo antaa mahdollisuuden uuteen enintään 90 päivän oleskeluun.

YHTEINEN JULISTUS KANSALAISILLE SUUNNATTAVASTA VIISUMIVAPAUSSOPIMUSTA KOSKEVASTA
TIEDOTUKSESTA

Sopimuspuolet toteavat, että avoimuus on tärkeää Euroopan unionin ja Marshallinsaarten kansalaisille, ja sopivat
varmistavansa, että viisumivapaussopimuksen sisällöstä ja seurauksista ja siihen liittyvistä asioista, kuten maahantuloedel
lytyksistä, tiedotetaan kattavasti.
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ASETUKSET
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1364,
annettu 10 päivänä elokuuta 2016,
kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY)
N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täy
täntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneu
vottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan
tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan
mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan
päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän
asetuksen liitteessä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2016.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.

11.8.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

L 216/11

LIITE
Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmansien maiden koodi ( )

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

163,3

ZZ

163,3

0707 00 05
0709 93 10
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 30 10, 0809 30 90

1

TR

116,3

ZZ

116,3

TR

136,4

ZZ

136,4

AR

177,4

CL

151,6

MA

101,7

TR

157,0

UY

164,1

ZA

166,8

ZZ

153,1

EG

223,7

MA

178,5

TR

158,2

ZZ

186,8

AR

117,0

BR

102,1

CL

107,9

CN

62,4

NZ

146,9

PE

106,8

US

167,6

UY

92,2

ZA

100,8

ZZ

111,5

AR

220,2

CL

151,0

TR

151,5

ZA

123,3

ZZ

161,5

TR

137,4

ZZ

137,4

(1) Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta
2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö.
Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.
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PÄÄTÖKSET
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/1365,
annettu 9 päivänä elokuuta 2016,
päätöksen 98/536/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kansallisten vertailulaboratorioiden
luettelosta
(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 5053)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta
suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direktiivien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten 89/187/ETY
ja 91/664/ETY kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/23/EY (1) ja erityisesti sen
14 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Direktiivissä 96/23/EY vahvistetaan tarkastusmenettelyt, jotka koskevat sen liitteessä I tarkoitettuja aineita ja
jäämäryhmiä.

(2)

Direktiivin 96/23/EY 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti jokaisen jäsenvaltion on nimettävä ainakin yksi kansallinen
vertailulaboratorio, joka vastaa tietyistä kyseisessä direktiivissä säädetyistä tehtävistä. Samassa artiklassa säädetään
myös, että komissio laatii luettelon edellä tarkoitetuista jäsenvaltioiden nimeämistä vertailulaboratorioista.

(3)

Jäämiä tutkivien kansallisten vertailulaboratorioiden luettelo on tällä hetkellä komission päätöksen 98/536/EY (2)
liitteenä.

(4)

Useat jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle, että joidenkin päätöksen 98/536/EY liitteessä lueteltujen
laboratorioiden tutkimat jäämäryhmät ovat muuttuneet. Unionin lainsäädännön selkeyden ja yhdenmukaisuuden
vuoksi on aiheellista saattaa kyseisen päätöksen liitteessä vahvistettu kansallisten vertailulaboratorioiden luettelo
ajan tasalle.

(5)

Sen vuoksi päätöstä 98/536/EY olisi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon
mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Korvataan päätöksen 98/536/EY liite tämän päätöksen liitteellä.
(1) EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10.
(2) Komission päätös 98/536/EY, annettu 3 päivänä syyskuuta 1998, jäämiä tutkivien kansallisten vertailulaboratorioiden luettelosta
(EYVL L 251, 11.9.1998, s. 39).
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2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä elokuuta 2016.
Komission puolesta
Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen
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LIITE
”LIITE
KANSALLISET VERTAILULABORATORIOT

Jäsenvaltio

Belgia

Vertailulaboratoriot

Jäämäryhmät

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d,
B2e,
B2f ja B3e
ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) – CER
Groupe (Département Santé)
Association momentanée ILVO-CER

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)
Brusselsesteenweg 370
9090 MELLE
CER (Département Santé)
Rue du Point du Jour 8
6900 MARLOIE

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid / Insti B2c, B3a (orgaanista klooria sisältävät torjuntaaineet), B3b
tut scientifique de la Santé Publique
Rue J. Wytsman / J. Wytsmanstraat 14
1050 Brussel / Bruxelles

Centre of Analytical Research and Technology B3a (muut kuin dioksiinien kaltaiset PCB-yhdis
(CART), Université de Liège
teet)
Allée de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)
4000 Liège

Centre of Analytical Research and Technology B3a (dioksiinit ja dioksiinien kaltaiset PCB-yh
(CART), Université de Liège
disteet)
Allee de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)
4000 Liège
Federaal Laboratorium voor de Veiligheid van de
Voedselketen – FLVVT / Laboratoire fédérale pour
la Sécurité de la Chaîne alimentaire – FLVVT
Leuvensesteenweg 17
3080 Tervuren

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en B3c, B3d
Agrochemie (CODA) / Centre d'Étude et de Recher
ches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA)
Leuvensesteenweg 17
3080 Tervuren

Bulgaria

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c,
B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e, B3f
експертиза и екология
ул. ’Искърско шосе’ 5
1528 София
(Central Laboratory of Veterinary Control and Eco
logy, 5 Iskarsko shousse Str., 1528 Sofia)
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Jäsenvaltio

Tšekki

Vertailulaboratoriot

L 216/15
Jäämäryhmät

Národní referenční laboratoř pro sledování reziduí A1, A2, A3, A4, A5, A6, B2d
veterinárních léčiv
Ústav pro státní kontrolu veterinárních bioprepa
rátů a léčiv Brno
Hudcova 56 A
CZ-621 00 Brno

Národní referenční laboratoř pro rezidua pesticidů B3a, B3b, B3f
a PCB
Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
CZ-165 03 Praha

Národní referenční laboratoř pro chemické prvky
Státní veterinární ústav Olomouc, laboratoř
Kroměříž
Hulínská 2286
CZ-767 60 Kroměříž

B3c

Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a další B1, B2 (paitsi B2d), B3d, B3e
přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční)
látky a rezidua veterinárních léčiv
Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93
CZ-586 05 Jihlava

Tanska

National Food Institute
DTU Food
Mørkhøj Bygade 19
DK-2860 Søborg

Kemialliset menetelmät ryhmille A1, A2, A3,
A4, A5, A6, B3

Danish Veterinary and Food Administration
Division of Residues
Søndervang 4
DK-4100 Ringsted

Kemialliset menetelmät ryhmille B1, B2a, B2b,
B2c, B2d, B2e, B2f

Saksa

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmit Kaikki ryhmät
telsicherheit
Postfach 110260
10832 Berlin

Viro

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30
Tartu 51006

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d,
B2e, B2f, B3c, B3e
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Jäsenvaltio

Irlanti

Kreikka

Vertailulaboratoriot

11.8.2016
Jäämäryhmät

Terviseameti Tartu labor
Põllu 1A
Tartu 50303

B2c, B3a, B3b

Põllumajandusuuringute Keskus
Teaduse 4/6
Saku
Harjumaa 75501

B3d

State Laboratory
Young's Cross
Celbridge
Co Kildare

A1, A3, A4, A6 (nitromidatsolit ja klooripro
matsiini), B2b (ainoastaan nitromidatsolit), B2d,
B2e, B2f (kortikosteroidit), B3d

Veterinary Public Health Regulatory Laboratory
Young's Cross
Celbridge
Co Kildare

A2, A5, A6 (paitsi klooripromatsiini, nitrofu
raanit ja nitromidatsolit), B1, B2f (ainoastaan
karbadoksi), B3c (paitsi vesiviljelytuotteet)

Teagasc Food Research Centre, Teagasc
Ashtown
Dublin 15

A6 (nitrofuraanit), B2a (matolääkkeet, paitsi
emamektiini), B2b (antikokkidioosit), B2c

Marine Institute
Rinville,
Oranmore
Galway

B2a (emamektiini), B2f (teflubentsuroni ja dif
lubentsuroni), B3c (ainoastaan vesiviljelytuot
teet), B3e (ainoastaan malakiittivihreä, leuko
malakiittivihreä, briljanttivihreä, kristallivioletti,
leukokristallivioletti ja viktoriasininen)

Pesticide Control Laboratory
Young's Cross
Celbridge
Co Kildare

B3a (orgaanista klooria sisältävät torjunta-ai
neet ja 7 PCB-yhdistettä), B3b, B3f

A1, A3, A4, A6, (dapsoni), B2f, (karbadoksi,
Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών
olakvindoksi), B3a
Τέρμα Ομονοίας
621 10 Σέρρες
(Veterinary Diagnostic Laboratory Serres, Terma
Omonias, 621 10 Serres)
A2, A5, A6, (klooripromatsiini, nitromidatso
Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών
Τμήμα Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντι lit), B1 (paitsi hunaja), B2a, B2b, B2d, B2e,
B3b, B3c, B3d, B3e
κών Ρυπαντών
Νεαπόλεως 25
153 10, Αγ. Παρασκευή
Αθήνα
(Veterinary Centre of Athens
Department of Toxicology, Residues and Environ
mental Contaminants, Neapoleos 25, 153 10, Ag
hia Paraskevi, Athens, Greece)
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Jäämäryhmät

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης
A6 (klooriamfenikoli ja nitrofuraanit), B2c
Πέλαγος Αρκαδίας
22100 Τρίπολη
(Veterinary Laboratory of Tripolis, Pelagos Arka
dias, 22100 Tripolis, Greece)

B1 hunajassa
Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων
Μ. Μπότσαρη 66
73100 Χανιά
(Veterinary Laboratory of Chania, Μ. Botsari 66,
73100 Chania, Greece)

Espanja

Centro Nacional de Alimentación (Agencia Espa
ñola de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutri
ción)
Carretera Pozuelo-Majadahonda, km. 5,1
28220 Majadahonda (Madrid)

A1, A3, A4, A5, A6 (klooriamfenikoli, nitrofu
raanit ja dapsoni), B1, B2f (kortikosteroidit,
karbadoksi, olakvindoksi), B3a, B3b, B3d, B3e,
B3f

Laboratorio Central de Sanidad Animal (Ministerio A2, A6 (nitromidatsolit ja klooripromatsiini),
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)
B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f (paitsi kortikoste
roidit, karbadoksi, olakvindoksi), B3f
Camino del Jau s/n
18320 Santa Fe (Granada)

Laboratorio Arbitral Agroalimentario (Ministerio B3c, B3f
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)
Calle Aguaron 13.
Carretera de La Coruña, km 10,700
28023 Madrid

Ranska

LABERCA – ONIRIS
Atlanpôle – Site de la Chantrerie – BP 50707
44307 NANTES Cedex 3

A1, A2, A3, A4, A5, B2f (glukokortikoidit),
B3a (PCB), B3f

ANSES – Laboratoire de Fougères
La Haute Marche – Javené
BP 90203
35302 Fougères

A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (paitsi gluko
kortikoidit), B3e

ANSES – Laboratoire de sécurité des aliments de B2c, B3a (paitsi PCB-yhdisteet), B3b, B3c
Maisons-Alfort
23, avenue du Général de Gaulle
94706 Maisons-Alfort Cedex

SCL 35- Service commun des laboratoires de Ren B3d
nes
26 r Antoine Joly
35000 RENNES
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Jäämäryhmät

Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, Kaikki ryhmät
10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Istituto Superiore di Sanità
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3a (paitsi
Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicu dioksiinit ja PCB-yhdisteet), B3b, B3c, B3d,
B3e, B2f
rezza Alimentare
Viale Regina Elena, 299
00161 Roma

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo B3a (PCB-yhdisteet, dioksiinit ja dioksiinien kal
e del Molise ’G. Caporale’
taiset PCB-yhdisteet)
Via Campo Boario
64100 TERAMO

Kypros

Γενικό Χημείο του Κράτους
Kaikki ryhmät (paitsi rehut)
Υπουργείο Υγείας
Οδός Κίμωνος 44,
1451, Λευκωσία, Κύπρος
(General State Laboratory, Ministry of Health, Ki
monos Street 44, 1451 Nicosia)

Kaikki ryhmät (ainoastaan rehut)
Αναλυτικά Εργαστήρια,
Τμήμα Γεωργίας, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία
(Analytical Laboratories, Department of Agricul
ture, Ministry of Agriculture, Rural Development
and Environment Loukis Akritas Avenue, 1412,
Nicosia)

Latvia

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zi Kaikki ryhmät (paitsi B3e vesiviljely)
nātniskais institūts ’BIOR’
Lejupes iela 3
LV-1076 Rīga

Liettua

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos verti Kaikki ryhmät
nimo institutas
J.Kairiūkščio 10,
LT – 08409 Vilnius

Luxemburg

Association momentanée ILVO-CER
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c,
ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) – CER B2d, B2e, B2f, B3a, B3b, B3d, B3e, B3f
Groupe (Département Santé)
ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)
Brusselsesteenweg 370
9090 MELLE
CER (Département Santé)
Rue du Point du Jour 8
6900 MARLOIE

11.8.2016

FI

Jäsenvaltio

Euroopan unionin virallinen lehti
Vertailulaboratoriot

Laboratoire National de Santé
Rue Louis Rech, 1
L-3555 DUDELANGE

Unkari

L 216/19
Jäämäryhmät

B3c

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d,
B2e, B2f, B3a (ainoastaan dioksiinit ja PCB-yh
Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti Referencia Labora disteet), B3c, B3d, B3e, B3f
tórium
Mester u. 81.
Hungary
H-1095
Budapest 94
POB 1740
H-1465

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
B2c, B3a (paitsi dioksiinit ja PCB-yhdisteet),
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazga B3b
tóság
Budaörsi út 141–145
Hungary
H-1118
Budapest

Malta

Alankomaat

Itävalta

Kaikki ryhmät
Laboratorju Veterinarju Nazzjonali.
Direttorat ghar-regolazzjoni Veterinarja
Ministeru ghall-Izvilupp Sostenibbli l-Ambjent
u Tibdil fil-Klima
Albertown, Marsa MRS1123
Malta

Wageningen UR
RIKILT Institute of food safety
Akkermaalsbos 2
Wageningen 6708WB

Kaikki ryhmät

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernäh A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d,
B2e, B2f (kortikoidit, karbadoksi ja olakvin
rungssicherheit GmbH
doksi)
Institut für Lebensmittelsicherheit Wien
Abteilung Tierarzneimittel, Hormone und Konta
minanten (THKS)
Spargelfeldstraße 191
1220 Wien

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernäh B2c, B2f (amitratsi), B3a (paitsi dioksiinit ja
rungssicherheit GmbH
PCB-yhdisteet), B3b, B3f (neonikotinoidit)
Institut für Lebensmittelsicherheit Innsbruck
Abteilung Pestizid- und Lebensmittelanalytik
(PLMA)
Technikerstraße 70
6020 Innsbruck
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Umweltbundesamt GmbH
Spittelauer Lände 5
1090 Wien

11.8.2016
Jäämäryhmät

B3a (dioksiinit ja PCB-yhdisteet)

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernäh B3c
rungssicherheit GmbH
Geschäftsfeld Ernährungssicherheit
Institut für Tierernährung und Futtermittel
Wieningerstraße 8
4020 Linz
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernäh B3d
rungssicherheit GmbH
Institut für Lebensmittelsicherheit Linz
Abteilung Kontaminantenanalytik (KONA)
Wieningerstraße 8
4020 Linz

Puola

Portugali

Lebensmitteluntersuchungsanstalt der Stadt Wien
Henneberggasse 3
1030 Wien

B3e

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy
Instytut Badawczy w Puławach
Al. Partyzantów 57
24–100 Puławy

Kaikki ryhmät

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veteri Kaikki ryhmät (paitsi B3a dioksiinit, B3c vesi
nária, I.P. (INIAV)
viljely ja B3d mykotoksiinit maidossa)
Quinta do Marquês, Av. da Republica
2780–157 Oeiras
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)
Rua Alfredo Magalhães Ramalho, 6
1495–006 Algés

B3c (vesiviljely)

ASAE – Laboratório de Físico – Química (LFQ)
B3a (dioksiinit), B3d mykotoksiinit maidossa
Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar,
22, Edifício F – 1.o andar
1649–038 Lisboa
Romania

Institute for Hygiene and Veterinary Public Health
Str. Campul Mosilor nr. 5, sect. 2,
021201 Bucuresti

A1, A4, A6 (nitromidatsolit, nitrofuraanit), B1
(antibiootit), B2a, B2b, B2c, B2e, B2f, B3a (or
gaanista klooria sisältävät torjunta-aineet ja
muut kuin dioksiinien kaltaiset PCB-yhdisteet),
B3b, B3c, B3d, B3e

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate
Str. Surorile Martir Caceu nr. 4,
300858 Timisoara

A2, A5, B2d
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Jäämäryhmät

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate
Sos. Mangaliei nr. 78,
900111 Constanta

A3, A6 (klooriamfenikoli)

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate
Str. Piata Marasti nr.1,
400609 Cluj-Napoca

A6 (dapsoni), B1 (sulfonamidit)

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate
Str. Ilioarei nr 16E, sect. 3,
032125 Bucuresti

B3a (dioksiinit)

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
Nacionalni veterinarski inštitut
Gerbičeva 60
1000 Ljubljana

A1, A3, A4, A5, A6 (paitsi klooriamfenikoli
virtsassa ja kloroformi virtsassa), B1, B2a (aver
mektiinit), B2b, B2d, B2e, B2f, B3c (paitsi elo
hopea vesiviljelyssä), B3d, B3e

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano A2, A6 (klooriamfenikoli virtsassa ja kloro
Prvomajska 1
formi virtsassa), B2a (bentsimidatsolit), B2c,
B3a, B3b, B3c (elohopea vesiviljelyssä)
2000 Maribor

Slovakia

Štátny veterinárny a potravinový ústav – Veteri A1, A3, A4, A5, A6 (nitromidatsolit), B2c,
nárny a potravinový ústav Bratislava
B2e, B3a, B3b
Botanická 15
Bratislava 842 13

Štátny veterinárny a potravinový ústav – Veteri A2, B2a, B2b, B2d, B3c, B3d
nárny a potravinový ústav Košice
Hlinkova 1B
Košice 040 01

Štátny veterinárny a potravinový ústav – Veteri A6 (klooriamfenikoli, nitrofuraanit), B1, B2f,
nárny a potravinový ústav Dolný Kubín
B3e
Jánoškova 1611/58
Dolný Kubín 026 01

Suomi

Finnish Food Safety Authority Evira
Mustialankatu 3
00790 Helsinki

Kaikki ryhmät

Ruotsi

Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala

Kaikki ryhmät
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Jäämäryhmät

Agri-Food & Biosciences Institute
Veterinary Science Division
Stoney Road
Stormont
Belfast BT4 3SD
Northern Ireland

A1, A2, A3, A4, A5, A6 (nitrofuraanit, paitsi
hunajassa, nitromidatsolit), B2b, (nikarbatsiini),
B2f

Fera Science Ltd
(FERA)
Sand Hutton
York
YO41 1LZ

A6 (klooriamfenikoli, nitrofuraanit hunajassa,
dapsoni). B1, B2a, B2b (ionoforit)

LGC Ltd
Queens Road
Teddington
Middlesex TW11 OLY

A6 (klooripromatsiini), B2c, B2d, B2e, B3a,
B3b, B3c, B3d, B3e”
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KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2016/1366,
annettu 10 päivänä elokuuta 2016,
Viron osallistumisen vahvistamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla toteutettavaan
tiiviimpään yhteistyöhön
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 328 artiklan 1 kohdan
ja 331 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon luvan antamisesta tiiviimmälle yhteistyölle avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla 12 päivänä
heinäkuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/405/EU (1),
ottaa huomioon tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla 20 päivänä
joulukuuta 2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1259/2010 (2),
ottaa huomioon Viron ilmoituksen aikomuksestaan osallistua tiiviimpään yhteistyöhön avio- ja asumuseroon
sovellettavan lain alalla,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto päätti 12 päivänä heinäkuuta 2010 antaa luvan Belgian, Bulgarian, Saksan, Espanjan, Ranskan, Italian,
Latvian, Luxemburgin, Unkarin, Maltan, Itävallan, Portugalin, Romanian ja Slovenian tiiviimmälle yhteistyölle
avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla.

(2)

Neuvosto antoi 20 päivänä joulukuuta 2010 asetuksen (EU) N:o 1259/2010 tiiviimmän yhteistyön
toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla.

(3)

Komissio hyväksyi 21 päivänä marraskuuta 2012 päätöksen 2012/714/EU (3) Liettuan osallistumisen
vahvistamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla toteutettavaan tiiviimpään yhteistyöhön.

(4)

Komissio hyväksyi 27 päivänä tammikuuta 2014 päätöksen 2014/39/EU (4) Kreikan osallistumisen
vahvistamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla toteutettavaan tiiviimpään yhteistyöhön.

(5)

Viro on ilmoittanut aikomuksestaan osallistua tiiviimpään yhteistyöhön avio- ja asumuseroon sovellettavan lain
alalla 13 päivänä huhtikuuta 2016 päivätyllä kirjeellä, jonka komissio kirjasi saapuneeksi 18 päivänä huhtikuuta
2016.

(6)

Komissio toteaa, että päätöksessä 2010/405/EU ja asetuksessa (EU) N:o 1259/2010 ei säädetä erityisiä ehtoja
tiiviimpään yhteistyöhön osallistumiselle avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla ja että Viron osallistumisen
pitäisi lisätä tämän tiiviimmän yhteistyön hyötyjä.

(7)

Viron osallistuminen tiiviimpään yhteistyöhön avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla olisi näin ollen
vahvistettava.

(8)

Komission olisi hyväksyttävä Viroa koskevia siirtymätoimenpiteitä, jotka ovat tarpeen asetuksen (EU)
N:o 1259/2010 soveltamista varten.

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

EUVL L 189, 22.7.2010, s. 12.
EUVL L 343, 29.12.2010, s. 10.
EUVL L 323, 22.11.2012, s. 18.
EUVL L 23, 28.1.2014, s. 41.
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Asetuksen (EU) N:o 1259/2010 olisi tultava voimaan Virossa sitä päivää seuraavana päivänä, jona tämä päätös
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Viron osallistuminen tiiviimpään yhteistyöhön
1.
Vahvistetaan Viron osallistuminen avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla toteutettavaan tiiviimpään
yhteistyöhön, johon myönnettiin lupa päätöksellä 2010/405/EU.
2.

Asetusta (EU) N:o 1259/2010 sovelletaan Viroon tämän päätöksen mukaisesti.

2 artikla
Virolta edellytettävät tiedot
Viron on 11 päivään toukokuuta 2017 mennessä ilmoitettava komissiolle mahdollisista kansallisista määräyksistään,
jotka koskevat
a) sovellettavan lain valintaa koskeviin sopimuksiin asetuksen (EU) N:o 1259/2010 7 artiklan 2–4 kohdan mukaisesti
sovellettavia muotovaatimuksia ja
b) mahdollisuutta sovellettavan lain nimeämiseen asetuksen (EU) N:o 1259/2010 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3 artikla
Viroa koskevat siirtymäsäännökset
1.
Asetusta (EU) N:o 1259/2010 sovelletaan Virossa vain 11 päivästä helmikuuta 2018 tai sen jälkeen vireille
pantuihin oikeudenkäynteihin ja tehtyihin, asetuksen (EU) N:o 1259/2010 5 artiklassa tarkoitettuihin sopimuksiin.
Myös sellainen sovellettavan lain valintaa koskeva sopimus, joka on tehty ennen 11 päivää helmikuuta 2018, on
kuitenkin pätevä Virossa edellyttäen, että se on asetuksen (EU) N:o 1259/2010 6 ja 7 artiklan mukainen.
2.
Asetus (EU) N:o 1259/2010 ei Virossa vaikuta sellaisiin sovellettavan lain valintaa koskeviin sopimuksiin, jotka on
tehty sen osallistuvan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jonka tuomioistuimessa asia on pantu vireille ennen
11 päivää helmikuuta 2018.

4 artikla
Asetuksen (EU) N:o 1259/2010 voimaantulo ja soveltamisen alkamispäivä Virossa
Asetus (EU) N:o 1259/2010 tulee voimaan Virossa sitä päivää seuraavana päivänä, jona tämä päätös julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.
Asetusta (EU) N:o 1259/2010 sovelletaan Viroon 11 päivästä helmikuuta 2018 alkaen.
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5 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2016.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/1367,
annettu 10 päivänä elokuuta 2016,
afrikkalaiseen sikaruttoon liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä Puolassa
(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 5278)
(Ainoastaan puolankielinen teksti on todistusvoimainen)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten
11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,
ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden
kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan
4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Afrikkalainen sikarutto on kesysikojen ja luonnonvaraisten sikojen kantoihin vaikuttava tarttuva virustauti, joka
voi merkittävästi heikentää siankasvatuksen kannattavuutta ja aiheuttaa häiriötä unionin sisäisessä kaupassa ja
viennissä kolmansiin maihin.

(2)

Afrikkalaisen sikaruton puhjetessa on olemassa vaara, että taudinaiheuttaja leviää muille sikatiloille ja
luonnonvaraisiin sikoihin. Tämän tuloksena se voi levitä yhdestä jäsenvaltiosta toisiin jäsenvaltioihin ja
kolmansiin maihin elävien sikojen tai niistä saatavien tuotteiden kaupan välityksellä.

(3)

Neuvoston direktiivissä 2002/60/EY (3) säädetään unionissa toteutettavista vähimmäistoimenpiteistä afrikkalaisen
sikaruton torjumiseksi. Direktiivin 2002/60/EY 9 artiklassa säädetään kyseisen taudin pesäkkeiden ilmetessä
muodostettavista suoja- ja valvontavyöhykkeistä, joilla on sovellettava mainitun direktiivin 10 ja 11 artiklassa
säädettyjä toimenpiteitä.

(4)

Puola on ilmoittanut komissiolle afrikkalaisen sikaruton tämänhetkisestä tilanteesta alueellaan ja muodostanut
direktiivin 2002/60/EY 9 artiklan mukaisesti suoja- ja valvontavyöhykkeet, joilla on sovellettava mainitun
direktiivin 10 ja 11 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä.

(5)

Jotta vältetään tarpeettomat häiriöt unionin sisäisessä kaupassa ja se, että kolmannet maat asettavat kaupalle
perusteettomia esteitä, on tarpeen määrittää unionin tasolla afrikkalaisen sikaruton suoja- ja valvontavyöhykkeet
Puolassa yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa.

(6)

Sen vuoksi suoja- ja valvontavyöhykkeiksi Puolassa määritellyt alueet olisi vahvistettava tämän päätöksen
liitteessä.

(7)

Toimenpiteiden soveltamisen olisi oltava rajoitettua, jotta voidaan varata riittävästi aikaa epidemiologisen
selvityksen tekemiselle ja mahdollistaa toimenpiteiden uudelleen tarkastelu.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon
mukaiset,

(1) EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.
(2) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.
(3) Neuvoston direktiivi 2002/60/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, erityissäännöksistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi ja
direktiivin 92/119/ETY muuttamisesta Teschenin taudin ja afrikkalaisen sikaruton osalta (EYVL L 192, 20.7.2002, s. 27).
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Puolan on varmistettava, että direktiivin 2002/60/EY 9 artiklan mukaisesti muodostetut suoja- ja valvontavyöhykkeet
käsittävät vähintään tämän päätöksen liitteessä suoja- ja valvontavyöhykkeiksi luetellut alueet.
2 artikla
Tätä päätöstä sovelletaan 30 päivään syyskuuta 2016.
3 artikla
Tämä päätös on osoitettu Puolan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2016.
Komission puolesta
Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen
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LIITE

Puola

Suojavyöhyke

1 artiklassa tarkoitetut alueet

Tämän suojavyöhykkeen ulkorajat muodostuvat seuraavasti:
a) idästä: kylän Sanie Dąb pohjoisrajalta kylästä Sanie Dąb kylään Kołaki Koscielne johtavan tien etelä
istä osaa Dąb-joen risteykseen, sen jälkeen kaakkoon Dąb-jokea myöten, sitten metsän reunaa pitkin
kylän Tybory–Olszewo länsirajalle, sen jälkeen tietä pitkin kylästä Tybory–Olszewo kylään Tybory–
Kamianka, sitten kylän Tybory–Kamianka länsirajalta kylästä Tybory–Kamianka kylään Jabłonka
Kościelna johtavalle tielle, sitten etelään veden uomaa Kamianka-lammelta Jabłonka-joelle kohtaan,
jossa uoma laskee Jabłonka-jokeen, sen jälkeen suoraan paikkaan, jossa tie nro 66 risteää kylästä
Jabłonka Kościelna kylään Miodusy–Litwa johtavan tien kanssa;
b) etelästä: tietä nro 66 länteen paikkaan, jossa se risteää Jabłonka-joen kanssa, sitten kylän Faszcze
etelärajaa pitkin Jabłonka-joelle, siitä Jabłonka-jokea pitkin länteen kylän Wdziękoń Pierwszy ja ky
län Wdziękoń Drugi rajalle, sen jälkeen suoraan pohjoiseen tielle nro 66, sitten länteen tietä nro 66
kohtaan, jossa veden uoma risteää tien nro 66 kanssa kylän Wdziękoń Pierwszy tasolla;
c) lännestä: pohjoiseen veden uomaa pitkin metsän reunaan, Grabówkan suojelualueen itärajaa pitkin,
sitten metsän reunaa itään tielle kylästä Grabówka kylään Wróble–Arciszewo;
d) pohjoisesta: suoraan Dąb-joene itäpuolelle etelään kylästä Czarnowo Dąb, siitä suoraan itään kylän
Sanie Dąb pohjoisrajalle ja kylästä Sanie Dąb kylään Kołaki Koscielne johtavalle tielle.

Valvontavyöhy
ke

Tämän valvontavyöhykkeen ulkorajat muodostuvat seuraavasti:
a) idästä: piirikuntien wysokomazowiecki ja zambrowski rajoilta kylän Stare Niziołki tasolla suoraan
Rokietnica-joen risteykseen kylien Grodzkie Szczepanowięta ja Nowe Grodzkie välissä, siitä suoraan
kylään Wnory Wiechy, sen jälkeen etelään tietä pitkin ja itään kylien Chojane Piecki, KalinowoSolki, Kalinowo Czosnowo ja Buczyno Mikosy rajoja pitkin kylään Brzóski-Gromki, sitten suoraan
etelään Brok-joelle kylän Brzóski-Falki itärajalle, sen jälkeen suoraan tielle nro 66 kylän Włosty-Ols
zanka pohjoisrajalle ja siitä tietä nro 66 pitkin metsän reunaan;
b) etelästä: suoraan lounaaseen kylän Dąbrowa-Zabłotne etelärajaa pitkin kylän Dąbrowa Wielka etelä
rajalle, sen jälkeen suoraan länteen kylän Krzeczkowo Mianowskie eteläpuolitse Podlaskien alueen
rajalle kylän Zaręby-Choromany tasolla;
c) lännestä: Podlaskien alueen rajaa tielle nro 63, sen jälkeen Podlaskien alueen rajaa ja kylän Srebrny
Borek länsirajaa tielle nro 8, kylän Ostrożne länsirajaa pitkin, sitten kylien Krajewo-Łętowo, Kra
jewo-Borowe ja Krajewo-Ćwikły länsirajaa pohjoiseen, sen jälkeen suoraan kylän Zbrzeżnica länsija pohjoisrajaa tielle nro 63, seuraavaksi tietä nro 63 pohjoiseen kylän Polki-Teklin leveysasteelle;
d) pohjoisesta: suoraan itään piirikuntien zambrowski ja łomżyński väliselle rajalle, kylä Polki-Teklin
mukaan luettuna, kylän Kossaki-Nadbielne leveysasteella sijaitsevaan kohtaan, seuraavaksi suoraan
kylän Kossaki-Nadbielne eteläpuolelle ja kylän Kałęczyn-Walochy yli, sitten tien nro 679 ja kylästä
Rutki-Kossaki kylään Kalinówka-Basie johtavan tien risteykseen; seuraavaksi kylän Rutki-Kossaki
etelärajaa pitkin Listopadan tien ja tien nro S8 risteykseen 11, sitten edelleen kylän Górskie-Ponikły
Stok yli ja kylien Modzele-Górki ja Olszewo Przyborowo itärajaa piirikuntien zambrowski ja wyso
komazowiecki rajalle kylän stare Niziołki leveysasteella.
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OIKAISUJA
Oikaisu neuvoston päätökseen (EU) 2016/1177, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2016, säästöjen
tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä
toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn Euroopan yhteisön ja Monacon ruhtinaskunnan
välisen sopimuksen muutospöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen
väliaikaisesta soveltamisesta
(Euroopan unionin virallinen lehti L 195, 20. heinäkuuta 2016)
Päätöksen (EU) 2016/1177 julkaisemisen oikeusvaikutukset peruutetaan.
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