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Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon
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kudoksen kuolion (IHN) osalta, bonamioosi-nilviäistaudista (Bonamia ostreae) vapaiden
Irlannin alueiden luettelon ja marteilioosi-nilviäistaudista (Marteilia refringens) vapaiden
Yhdistyneen kuningaskunnan alueiden luettelon osalta sekä päätöksen 2010/221/EU liitteen I
muuttamisesta ostereiden herpesviruksesta 1 μvar (OsHV-1 μVar) vapaiden Yhdistyneen
kuningaskunnan alueiden osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 4381) (1) ...............................

(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.
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I
(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

PÄÄTÖKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU, Euratom) 2018/994,
annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018,
20 päivänä syyskuuta 1976 annetun neuvoston päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä
olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun
säädöksen muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 223 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin esityksen,
sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),
noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Säädös edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla (2), jäljempänä ’vaalisäädös’,
joka on liitteenä neuvoston päätöksessä 76/787/EHTY, ETY, Euratom (3), tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta
1978 ja sitä muutettiin myöhemmin päätöksellä 2002/772/EY, Euratom (4).

(2)

Vaalisäädökseen on tehtävä useita muutoksia.

(3)

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 neuvoston on laadittava Euroopan
parlamentin jäsenten valintaa yleisillä välittömillä vaaleilla koskevat tarvittavat säännökset erityistä lainsäätämisjär
jestystä noudattaen.

(4)

Vaaliprosessin läpinäkyvyydellä ja luotettavan tiedon saannilla on tärkeä merkitys eurooppalaisen poliittisen
tietoisuuden lisäämiselle ja vakaan äänestysaktiivisuuden turvaamiselle. On suotavaa, että unionin kansalaisille
tiedotetaan hyvissä ajoin ennen Euroopan parlamentin vaaleja kyseisissä vaaleissa ehdolla olevista ehdokkaista ja
kansallisten poliittisten puolueiden jäsenyydestä Euroopan tason poliittisissa puolueissa.

(5)

Kannustaakseen äänestäjiä osallistumaan Euroopan parlamentin vaaleihin ja hyödyntääkseen täysin teknologian
kehityksen tarjoamat mahdollisuudet jäsenvaltiot voisivat säätää muun muassa ennakkoäänestyksen,
postiäänestyksen, sähköisen äänestyksen ja internet-äänestyksen mahdollisuudesta, varmistaen samalla erityisesti
tuloksen luotettavuuden, vaalisalaisuuden ja henkilötietojen suojan sovellettavan unionin oikeuden mukaisesti.

(6)

Unionin kansalaisilla on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa erityisesti äänestämällä tai
asettumalla ehdokkaaksi Euroopan parlamentin vaaleissa.

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

Hyväksyntä annettu 4. heinäkuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
EYVL L 278, 8.10.1976, s. 5.
Neuvoston päätös 76/787/EHTY, ETY, Euratom, annettu 20 päivänä syyskuuta 1976 (EYVL L 278, 8.10.1976, s. 1).
Neuvoston päätös 2002/772/EY, Euratom, tehty 25 päivänä kesäkuuta ja 23 päivänä syyskuuta 2002, päätöksen 76/787/EHTY, ETY,
Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen
muuttamisesta (EYVL L 283, 21.10.2002, s. 1).
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(7)

Jäsenvaltioita kannustetaan toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden kolmansissa maissa asuvat
kansalaiset voivat äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa.

(8)

Vaalisäädös olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan vaalisäädös seuraavasti:
1) Korvataan 1 artikla seuraavasti:
”1 artikla
1.
Kussakin jäsenvaltiossa Euroopan parlamentin jäsenet valitaan unionin kansalaisten edustajina listojen tai
siirtoäänestyksen perusteella suhteellista vaalitapaa noudattaen.
2.

Jäsenvaltiot voivat sallia etusijaäänestyksen itse määräämiensä menettelytapojen mukaisesti.

3.

Vaalit ovat yleiset, välittömät, vapaat ja salaiset.”

2) Korvataan 3 artikla seuraavasti:
”3 artikla
1.
Jäsenvaltiot voivat asettaa vähimmäisäänikynnyksen paikkojen jakamista varten. Kynnys saa olla kansallisella
tasolla enintään viisi prosenttia annetuista hyväksytyistä äänistä.
2.
Jäsenvaltioissa, joissa käytetään listajärjestelmää, on asetettava vähimmäisäänikynnys paikkojen jakamista varten
vaalipiireissä, joissa on enemmän kuin 35 paikkaa. Äänikynnyksen on oltava vähintään kaksi prosenttia ja enintään
viisi prosenttia annetuista hyväksytyistä äänistä kyseisessä vaalipiirissä, mukaan lukien jäsenvaltiot, joissa on vain yksi
vaalipiiri.
3.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 2 kohdassa säädetyn velvoitteen noudattamiseksi
viimeistään neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2018/994 (*) voimaantuloa seuraavien Euroopan parlamentin vaalien
jälkeen pidettävissä Euroopan parlamentin vaaleissa.
(*) Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2018/994, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, 20 päivänä syyskuuta 1976
annetun neuvoston päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, Euroopan parlamentin jäsenten
valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta (EUVL L 178, 16.7.2018, s. 1).”
3) Lisätään artiklat seuraavasti:
”3 a artikla
Jos kansallisissa säännöksissä säädetään ehdokkaaksi asettumisen määräajasta Euroopan parlamentin vaaleissa,
määräajan on oltava vähintään kolme viikkoa ennen kyseisen jäsenvaltion 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti
vahvistamaa päivää, jona Euroopan parlamentin vaalit pidetään.
3 b artikla
Jäsenvaltiot voivat sallia, että äänestyslipukkeisiin merkitään sen Euroopan tason poliittisen puolueen nimi tai logo,
jonka jäsen kyseinen kansallinen poliittinen puolue tai yksittäinen ehdokas on.”
4) Lisätään artikla seuraavasti:
”4 a artikla
Jäsenvaltiot voivat säätää mahdollisuudesta äänestää Euroopan parlamentin vaaliessa ennakkoon, postitse, sähköisesti
ja internetissä. Siinä tapauksessa niiden on toteutettava riittävät toimenpiteet, joilla varmistetaan erityisesti tuloksen
luotettavuus, vaalisalaisuus ja henkilötietojen suoja sovellettavan unionin oikeuden mukaisesti.”
5) Korvataan 9 artikla seuraavasti:
”9 artikla
1.

Euroopan parlamentin jäsenten vaaleissa kullakin äänestäjällä on ainoastaan yksi ääni.

2.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kahteen kertaan äänestämisestä
Euroopan parlamentin vaaleissa määrätään tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset.”
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6) Lisätään artiklat seuraavasti:
”9 a artikla
Jäsenvaltiot voivat kansallisten vaalimenettelyjensä mukaisesti toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden
kolmansissa maissa asuvat kansalaiset voivat äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa.
9 b artikla
1.
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteysviranomainen, joka on vastuussa äänestäjiä ja ehdokkaita koskevien
tietojen vaihdosta muiden jäsenvaltioiden vastaavien viranomaisten kanssa.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun viranomaisen on sovellettavan, henkilötietojen suojaa koskevan unionin oikeuden
mukaisesti alettava toimittaa kyseisille vastaaville viranomaisille vähintään kuusi viikkoa ennen 10 artiklan
1 kohdassa tarkoitetun äänestysajanjakson ensimmäistä päivää neuvoston direktiivissä 93/109/EY (*) tarkoitettuja
tietoja unionin kansalaisista, jotka on merkitty vaaliluetteloon tai jotka ovat asettuneet ehdokkaaksi muussa
jäsenvaltiossa kuin siinä, jonka kansalaisia he ovat, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden kansallisten säännösten
soveltamista, jotka koskevat äänestäjien merkitsemistä vaaliluetteloon ja ehdokkaaksi asettumista.
(*) Neuvoston direktiivi 93/109/EY, annettu 6 päivänä joulukuuta 1993, niille unionin kansalaisille, jotka asuvat
jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikel
poisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 329, 30.12.1993, s. 34).”
2 artikla
1.
Jäsenvaltiot hyväksyvät tämän päätöksen valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti. Jäsenvaltiot
ilmoittavat neuvoston pääsihteeristölle tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.
2.
Tämä päätös tulee voimaan ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun viimeinen 1 kohdassa tarkoitetuista
ilmoituksista on saapunut (1).

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2018.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
H. LÖGER

(1) Neuvoston pääsihteeristö julkaisee päätöksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/995,
annettu 12 päivänä heinäkuuta 2018,
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2080 muuttamisesta tarjousten jättämisjaksojen osalta
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (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 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä julkisen
intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta 18 päivänä toukokuuta 2016 annetun komission täytäntöönpanoase
tuksen (EU) 2016/1240 (2) ja erityisesti sen 28 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 (3) on aloitettu rasvattoman maitojauheen myynti
tarjouskilpailumenettelyllä. Siinä säädettiin alun perin kahdesta osatarjouskilpailusta kuukautta kohti, lukuun
ottamatta elokuuta ja joulukuuta.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/472 (4) muutettiin täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/2080
vähentämällä niiden jaksojen määrää, joina tarjouksia voidaan jättää, yhteen kuukautta kohti ja poistamalla
tällainen jakso elokuulta.

(3)

Vuonna 2018 toteutetuista osatarjouskilpailuista saatujen kokemusten perusteella kiinnostus tarjouskilpailuja
kohtaan kasvaa nykyisissä markkinaolosuhteissa. Sen vuoksi on aiheellista palauttaa alkuperäinen määrä jaksoja,
joina tarjouksia voidaan jättää, ja säätää tällaisesta jaksosta elokuussa.

(4)

Koska elokuun jakso päättyy neljäntenä tiistaina, on aiheellista, että syyskuussa on vain yksi jakso, jotta vältetään
kahden tarjouksen sijoittuminen kahdelle peräkkäiselle viikolle.

(5)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/2080 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon
mukaiset,

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) EUVL L 206, 30.7.2016, s. 71.
(3) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2080, annettu 25 päivänä marraskuuta 2016, rasvattoman maitojauheen myynnin
aloittamisesta tarjouskilpailumenettelyllä (EUVL L 321, 29.11.2016, s. 45).
(4) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/472, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2080
muuttamisesta tarjousten jättämisjaksojen osalta (EUVL L 73, 18.3.2017, s. 5).
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2080 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2.
Määräajat tarjousten jättämiselle toisessa ja sitä seuraavissa osatarjouskilpailuissa alkavat edellisen määräajan
päättymistä seuraavana ensimmäisenä työpäivänä. Ne päättyvät kunkin kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena
tiistaina kello 11.00 (Brysselin aikaa). Sen sijaan ne kuitenkin päättyvät elokuussa neljäntenä tiistaina kello 11.00
(Brysselin aikaa), syyskuussa kolmantena tiistaina kello 11.00 (Brysselin aikaa) ja joulukuussa toisena tiistaina
kello 11.00 (Brysselin aikaa). Jos tiistai on yleinen vapaapäivä, määräaika päättyy sitä edeltävänä työpäivänä
kello 11.00 (Brysselin aikaa).”
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä heinäkuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2018.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Phil HOGAN

Komission jäsen
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/996,
annettu 12 päivänä heinäkuuta 2018,
erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin
kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Limone
Femminello del Gargano (SMM))
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut
Italian esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 148/2007 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun
maantieteellisen merkinnän ”Limone Femminello del Gargano” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio
julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin
virallisessa lehdessä (3).

(3)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, minkä vuoksi
eritelmän muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Hyväksytään nimitystä ”Limone Femminello del Gargano” (SMM) koskevan eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2018.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Phil HOGAN

Komission jäsen

(1) EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) Komission asetus (EY) N:o 148/2007, annettu 15 päivänä helmikuuta 2007, joidenkin nimien rekisteröimisestä suojattujen alkuperäni
mitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Geraardsbergse mattentaart (SMM) – Pataca de Galicia tai Patata de
Galicia (SMM) – Poniente de Granada (SAN) – Gata-Hurdes (SAN) – Patatas de Prades tai Patates de Prades (SMM) – Mantequilla de Soria
(SAN) – Huile d'olive de Nîmes (SAN) – Huile d'olive de Corse tai Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (SAN) – Clémentine de Corse
(SMM) – Agneau de Sisteron (SMM) – Connemara Hill Lamb tai Uain Sléibhe Chonamara (SMM) – Sardegna (SAN) – Carota
dell'Altopiano del Fucino (SMM) – Stelvio tai Stilfser (SAN) – Limone Femminello del Gargano (SMM) – Azeitonas de Conserva de Elvas e
Campo Maior (SAN) – Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (SMM) – Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (SMM) –
Sangueira de Barroso-Montalegre (SMM) – Batata de Trás-os-Montes (SMM) – Salpicão de Barroso-Montalegre (SMM) – Alheira de
Barroso-Montalegre (SMM) – Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso tai Borrego de leite de Barroso (SMM) – Azeite do Alentejo Interior
(SAN) – Paio de Beja (SMM) – Linguíça do Baixo Alentejo tai Chouriço de carne do Baixo Alentejo (SMM) – Ekstra deviško oljčno olje
Slovenske Istre (SAN)) (EUVL L 46, 16.2.2007, s. 14).
(3) EUVL C 51, 10.2.2018, s. 17.
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PÄÄTÖKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/997,
annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018,
Euroopan unionin YTPP-operaatiosta Nigerissä (EUCAP Sahel Niger) annetun päätöksen
2012/392/YUTP muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto hyväksyi 16 päivänä heinäkuuta 2012 päätöksen 2012/392/YUTP (1), jolla perustettiin Euroopan
unionin YTPP-operaatio Nigeriin tukemaan Nigerin turvallisuusalan toimijoiden terrorismin ja järjestäytyneen
rikollisuuden torjuntaan liittyvien valmiuksien rakentamista (EUCAP Sahel Niger).

(2)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä heinäkuuta 2016 päätöksen (YUTP) 2016/1172 (2), jolla EUCAP Sahel Nigeriä
jatkettiin 15 päivään heinäkuuta 2018. Neuvosto hyväksyi 11 päivänä heinäkuuta 2017 päätöksen (YUTP)
2017/1253 (3), jolla vahvistettiin EUCAP Sahel Nigeriä koskeva rahoitusohje 15 päivään heinäkuuta 2018.

(3)

EUCAP Sahel Nigeriä olisi jatkettava ja sen rahoitusohje olisi vahvistettava 30 päivään syyskuuta 2018.

(4)

Päätös 2012/392/YUTP olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(5)

EUCAP Sahel Niger toteutetaan tilanteessa, joka voi huonontua ja joka saattaa vaarantaa Euroopan unionista
tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määritettyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamisen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan päätös 2012/392/YUTP seuraavasti:
1) Korvataan 13 artiklan 1 kohdan viimeinen alakohta seuraavasti:
”EUCAP Sahel Nigeriin liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 16 päivänä heinäkuuta 2017 alkavalle ja
30 päivänä syyskuuta 2018 päättyvälle kaudelle on 31 000 000 euroa.”
2) Korvataan 16 artiklan toinen virke seuraavasti:
”Sitä sovelletaan 30 päivään syyskuuta 2018.”
(1) Neuvoston päätös 2012/392/YUTP, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan unionin YTPP-operaatiosta Nigerissä (EUCAP Sahel
Niger) (EUVL L 187, 17.7.2012, s. 48).
(2) Neuvoston päätös (YUTP) 2016/1172, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan unionin YTPP-operaatiosta Nigerissä
(EUCAP Sahel Niger) annetun päätöksen 2012/392/YUTP muuttamisesta (EUVL L 193, 19.7.2016, s. 106).
(3) Neuvoston päätös (YUTP) 2017/1253, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2017, Euroopan unionin YTPP-operaatiosta Nigerissä
(EUCAP Sahel Niger) annetun päätöksen 2012/392/YUTP muuttamisesta (EUVL L 179, 12.7.2017, s. 15).
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2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.
Sitä sovelletaan 16 päivästä heinäkuuta 2018.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2018.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
H. LÖGER
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/998,
annettu 12 päivänä heinäkuuta 2018,
päätöksen 2009/177/EY liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kroatian asemasta
koikarpin herpesviruksen (KHV-tauti) ja Suomen asemasta tarttuvan vertamuodostavan kudoksen
kuolion (IHN) osalta, bonamioosi-nilviäistaudista (Bonamia ostreae) vapaiden Irlannin alueiden
luettelon ja marteilioosi-nilviäistaudista (Marteilia refringens) vapaiden Yhdistyneen kuningas
kunnan alueiden luettelon osalta sekä päätöksen 2010/221/EU liitteen I muuttamisesta ostereiden
herpesviruksesta 1 µvar (OsHV-1 µVar) vapaiden Yhdistyneen kuningaskunnan alueiden osalta
(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 4381)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista
sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta 24 päivänä lokakuuta 2006 annetun neuvoston
direktiivin 2006/88/EY (1) ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan, 49 artiklan 1 kohdan, 50 artiklan 3 kohdan,
51 artiklan 2 kohdan ja 53 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksen 2009/177/EY (2) liitteessä I olevassa C osassa on tietyistä direktiivin 2006/88/EY
liitteessä IV olevassa II osassa tarkoitetuista taudeista vapaiksi julistettujen jäsenvaltioiden, vyöhykkeiden ja
osastojen luettelo.

(2)

Kyseisessä luettelossa Kroatian koko alue on tätä nykyä julistettu koikarpin herpesviruksesta (KHV-tauti) vapaaksi
alueeksi ja Suomen koko alue on julistettu tarttuvasta vertamuodostavan kudoksen kuoliosta (IHN) vapaaksi
alueeksi. Kyseiset jäsenvaltiot ovat kuitenkin viime vuosina ilmoittaneet useista näiden tautien taudinpurkauksista.

(3)

Kumpikin jäsenvaltio on lähettänyt komissiolle tietoja, jotka osoittavat niiden toteuttaneen direktiivin 2006/88/EY
mukaisia toimenpiteitä kyseisten taudinpurkausten torjumiseksi. Kyseiset toimenpiteet ovat edelleen käynnissä
joillakin alueilla.

(4)

Irlannin koko rannikko kahdeksaa lahtea lukuun ottamatta on kyseisessä luettelossa tätä nykyä julistettu
bonamioosi-nilviäistaudista (Bonamia ostreae) vapaaksi alueeksi. Bonamioosi-nilviäistaudin toisessa lahdessa
Irlannissa kyseisestä taudista vapaiden alueiden luetteloon kuuluvalla alueella esiintyneen viimeaikaisen
taudinpurkauksen vuoksi rajoituksia on otettu käyttöön ja sovelletaan edelleen direktiivin 2006/88/EY mukaisesti.

(5)

Lisäksi Pohjois-Irlannin koko rannikko on julistettu marteilioosi-nilviäistaudista (Marteilia refringens) vapaaksi
alueeksi. Yhdistynyt kuningaskunta on kuitenkin ilmoittanut kahdesta tämän taudin taudinpurkauksesta kahdessa
eri lahdessa Pohjois-Irlannissa. Siirtorajoituksia on otettu käyttöön ja sovelletaan edelleen direktiivin 2006/88/EY
mukaisesti.

(1) EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14.
(2) Komission päätös 2009/177/EY, tehty 31 päivänä lokakuuta 2008, neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta seuranta- ja
hävittämisohjelmien sekä jäsenvaltioiden, alueiden ja osastojen taudista vapaan aseman osalta (EUVL L 63, 7.3.2009, s. 15).
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(6)

Kroatian, Suomen, Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamien tietojen mukaan kyseisiä alueita ei
pitäisi sisällyttää mainituista taudeista vapaiden alueiden luetteloon, ja Kroatian, Suomen, Irlannin ja Yhdistyneen
kuningaskunnan taudista vapaiden alueiden maantieteelliset rajat olisi tämän vuoksi saatettava ajan tasalle.

(7)

Päätöksen 2010/221/EU (1) liitteessä I on tietyistä direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevassa II osassa
tarkoitetuista taudeista vapaina pidettyjen jäsenvaltioiden, vyöhykkeiden ja osastojen luettelo.

(8)

Pohjois-Irlannin aluetta Yhdistyneessä kuningaskunnassa pidetään tiettyjä lahtia lukuun ottamatta tätä nykyä
ostereiden herpesviruksesta 1 µvar (OsHV-1 µVar) vapaana alueena. Toisessa lahdessa esiintyneen virustaudin
OsHV-1 µVar viimeaikaisen taudinpurkauksen vuoksi Yhdistyneen kuningaskunnan taudista vapaan alueen
maantieteelliset rajat olisi tämän vuoksi saatettava ajan tasalle.

(9)

Päätöksen 2009/177/EY liitettä I ja päätöksen 2010/221/EU liitettä I olisi näin ollen muutettava.

(10)

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

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan päätöksen 2009/177/EY liitteessä I olevan C osan taulukon neljäs sarake ”Taudista vapaan alueen
maantieteelliset rajat (jäsenvaltio, vyöhykkeet ja osastot)” seuraavasti:
1) korvataan rivillä ”Koikarpin herpesvirus (KHV-tauti)” Kroatiaa koskeva kohta seuraavasti: ”Koko alue, lukuun
ottamatta seuraavia vyöhykkeitä: vyöhyke, joka muodostuu vesiviljelyn tuotantoyrityksestä Donji Miholjacissa
(hyväksyntänumero 2HR0109) ja Dravajoesta Dubravan padolta sen suulle Tonavalla, ja vyöhyke, joka muodostuu
vesiviljelyn tuotantoyrityksestä Grudnjakissa (hyväksyntänumero 2HR0177) ja Vučicajoen koko vesiväylästä sen
suulle Karašicajoella ja Karašicajoelta sen suulle Drava-joella”;
2) korvataan rivillä ”Tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio (IHN)” Suomea koskeva kohta seuraavasti: ”Koko alue,
lukuun ottamatta rannikkovyöhykkeen osastoa Iin Kuivaniemessä ja seuraavia vesistöalueita: 14.72 Virmasvesi,
14.73 Nilakka, 4.74 Saarijärven alue ja 4.41 Pielisen alue”;
3) korvataan rivillä ”Bonamioosi-nilviäistauti (Bonamia ostreae)” Irlantia koskeva kohta seuraavasti:
”Irlannin koko rannikko, lukuun ottamatta seuraavia alueita:
1. Cork Harbour;
2. Galway Bay;
3. Ballinakill Harbour;
4. Clew Bay;
5. Achill Sound;
6. Loughmore, Blacksod Bay;
7. Lough Foyle;
8. Lough Swilly;
9. Kilkieran Bay.”;
4) korvataan rivillä ”Marteilioosi-nilviäistauti (Marteilia refringens)” Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskeva kohta
seuraavasti:
”Ison-Britannian koko rannikko
Pohjois-Irlannin koko rannikko, lukuun ottamatta alueita Belfast Lough ja Dundrum Bay
(1) Komission päätös 2010/221/EU, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2010, vesiviljelyeläinten ja luonnonvaraisten vesieläinten tiettyjen
tautien vaikutuksen rajoittamiseen tähtäävien kansallisten toimenpiteiden hyväksymisestä neuvoston direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan
mukaisesti (EUVL L 98, 20.4.2010, s. 7).
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Guernseyn ja Hermin koko rannikko
Jerseyn rannikkoalueet: alue, joka muodostuu Jerseynsaaren nousuveden keskikorkeuden ja kolmen meripeninkulman
etäisyydelle Jerseynsaaren laskuveden keskikorkeudesta vedetyn kuvitteellisen viivan välisestä vuorovesialueesta ja
välittömästä rannikkoalueesta. Alue sijaitsee Saint-Malon lahdessa Englannin kanaalin etelälaidalla.
Mansaaren koko rannikko”
2 artikla
Muutetaan päätöksen 2010/221/EU liitteessä I olevan taulukon neljännessä sarakkeessa ”Hyväksyttyjen kansallisten
toimenpiteiden kohteena olevan alueen maantieteelliset rajat” rivillä ”Ostereiden herpesvirus 1 µνar (OsHV-1 µVar)”
Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskeva kohta seuraavasti:
”Ison-Britannian alue, lukuun ottamatta alueita Roachjoki, Crouchjoki, Blackwater Estuary ja Colnejoki Essexissä,
Kentin pohjoisrannikko, Poole Harbour Dorsetissa ja Teignjoki Devonissa
Pohjois-Irlannin alue, lukuun ottamatta alueita Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne
Lough ja Strangford Lough
Guernseyn alue”.
3 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2018.
Komission puolesta
Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen
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