
II 

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) 

ASETUKSET 

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/878, 

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2018, 

sellaisten jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden alueiden osien luettelon hyväksymisestä, jotka ovat 
koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien 
toimien soveltamisesta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2018/772 2 artiklan 2 ja 3 kohdassa 

säädettyjen luokittelua koskevien sääntöjen mukaisia 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

EUROOPAN KOMISSIO, joka 

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 

ottaa huomioon lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta 
12 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 (1) ja erityisesti 
sen 20 artiklan, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1)  Asetuksessa (EU) N:o 576/2013 vahvistetaan säännöt, joita sovelletaan kissojen, koirien ja frettien muihin kuin 
kaupallisiin siirtoihin. Asetuksen 19 artiklassa säädetään erityisesti ennalta ehkäisevien terveystoimenpiteiden 
soveltamisesta kyseisten eläinten siirtojen vuoksi mahdollisesti leviävien muiden tautien tai tartuntojen kuin 
raivotaudin torjumiseksi. 

(2)  Asetuksen (EU) N:o 576/2013 19 artiklassa säädetään myös sääntöjen antamisesta jäsenvaltioiden tai niiden osien 
luokittelua varten sen mukaisesti, millainen eläinten terveystilanne niissä vallitsee ja millaiset seuranta- ja 
raportointijärjestelmät niillä on tiettyjen muiden tautien tai tartuntojen kuin raivotaudin osalta. Jäsenvaltiot tai 
niiden osat, jotka ovat kyseisten luokittelua koskevien sääntöjen mukaisia, voidaan sisällyttää mainitun asetuksen 
20 artiklan nojalla annettavaan luetteloon. 

(3)  Komissio on antanut asetuksen (EU) N:o 576/2013 19 artiklan 1 kohdan nojalla delegoidun asetuksen (EU) 
2018/772 (2), jossa hyväksytään ennalta ehkäisevien terveystoimenpiteiden soveltaminen koirien Echinococcus 
multilocularis -tartunnan valvontaa varten, vahvistetaan säännöt jäsenvaltioiden tai niiden osien luokittelemiseksi 
kyseisen taudin osalta sekä edellytykset, jotka jäsenvaltioiden on täytettävä voidakseen edelleen soveltaa mainittuja 
ennalta ehkäiseviä terveystoimenpiteitä. 

(4)  Delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/772 vahvistettuihin luokittelua koskeviin sääntöihin sisältyvät edellytykset, 
jotka jäsenvaltioiden on täytettävä osoittaakseen joko, että niiden alueella ei esiinny luonnonvaraisia kettuja, tai 
jos niiden koko alueella tai sen osissa esiintyy luonnonvaraisia pääisäntäeläimiä, jotka voivat kantaa Echinococcus 
multilocularis -loista, että kyseisissä eläimissä ei ole todettu Echinococcus multilocularis -tartuntaa. Jäsenvaltiot tai 
niiden osat, jotka täyttävät kyseiset luokittelua koskevat säännöt ja jotka on sisällytetty asianomaiseen luetteloon 
asetuksen (EU) N:o 576/2013 20 artiklan mukaisesti, voivat soveltaa delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/772 
säädettyjä ennalta ehkäiseviä terveystoimenpiteitä. 
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(1) EUVL L 178, 28.6.2013, s. 1. 
(2) Komission delegoitu asetus (EU) 2018/772, annettu 21 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 576/2013 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien 
toimien osalta ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 kumoamisesta (EUVL L 130, 28.5.2018, s. 1). 



(5)  Delegoidulla asetuksella (EU) 2018/772 on tarkoitus korvata komission delegoitu asetus (EU) N:o 1152/2011 (1), 
johon sisältyy samanlaisia ennalta ehkäiseviä terveystoimenpiteitä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan 
valvomiseksi ja jossa luetellaan Suomi, Irlanti, Malta ja Yhdistynyt kuningaskunta jäsenvaltioina, joilla on lupa 
soveltaa kyseisiä toimenpiteitä. Suomi, Irlanti, Malta ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat edelleen soveltaa kyseisiä 
ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1152/2011 vahvistettujen edellytysten 
mukaisesti perustuen katkeamattomaan näyttöön siitä, että Echinococcus multilocularis -loista ei esiinny niiden 
luonnonvaraisissa pääisäntäpopulaatioissa, tai Maltan tapauksessa perustuen näyttöön siitä, että saarella ei ole 
sopivia luonnonvaraisia pääisäntäpopulaatioita eikä Echinococcus multilocularis -loista ole koskaan todettu 
kotieläiminä pidettävissä pääisäntäpopulaatioissa. 

(6)  Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton mukaan luonnonvarainen kettu on laji, jota ei esiinny Maltan missään osassa. 
Tästä syystä ja johdanto-osan 5 kappaleessa tarkoitetun näytön perusteella Maltan katsotaan täyttävän delegoidun 
asetuksen (EU) 2018/772 2 artiklan 2 kohdassa säädetyt luokittelua koskevat säännöt koko alueensa osalta. Sen 
vuoksi Malta olisi sisällytettävä luetteloon maana, joka täyttää kyseiset luokittelua koskevat säännöt koko alueensa 
osalta. 

(7)  Suomen, Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan koko alueella esiintyy luonnonvarainen pääisäntäpopulaatio, 
joka voi kantaa Echinococcus multilocularis -loista, eli kettupopulaatio. Kaikki kolme jäsenvaltiota ovat 1 päivästä 
tammikuuta 2012 alkaen toteuttaneet kettupopulaatioissaan patogeenikohtaisia seurantaohjelmia delegoidun 
asetuksen (EU) N:o 1152/2011 vaatimusten mukaisesti, ja minkään maan tapauksessa kyseisissä populaatioissa ei 
ole todettu Echinococcus multilocularis -tartuntaa. Kyseisen tartunnan mahdolliset tapaukset ovat maiden kansallisen 
lainsäädännön nojalla ilmoituspakon alaisia. Näin ollen Suomen, Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
katsotaan täyttävän delegoidun asetuksen (EU) 2018/772 2 artiklan 3 kohdassa säädetyt luokittelua koskevat 
säännöt koko alueensa osalta. Sen vuoksi Suomi, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta olisi sisällytettävä luetteloon 
maina, jotka täyttävät kyseiset luokittelua koskevat säännöt koko alueensa osalta. 

(8)  Delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/772 säädetään delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 kumoamisesta 
1 päivästä heinäkuuta 2018. Jotta vältettäisiin katkos ennalta ehkäisevien terveystoimenpiteiden soveltamisessa 
Suomeen, Irlantiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuvien koirien osalta, tämän asetuksen olisi tultava 
voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sitä olisi 
sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 2018. 

(9)  Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon 
mukaiset, 

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 

Tämän asetuksen liitteessä olevassa 1 osassa esitetään luettelo jäsenvaltioista, jotka täyttävät delegoidun asetuksen (EU) 
2018/772 2 artiklan 2 kohdassa vahvistetut luokittelua koskevat säännöt koko alueensa osalta. 

2 artikla 

Tämän asetuksen liitteessä olevassa 2 osassa esitetään luettelo jäsenvaltioista tai jäsenvaltioiden alueiden osista, jotka 
täyttävät delegoidun asetuksen (EU) 2018/772 2 artiklan 3 kohdassa vahvistetut luokittelua koskevat säännöt. 

3 artikla 

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2018. 
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(1) Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1152/2011, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 998/2003 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien 
toimien osalta (EUVL L 296, 15.11.2011, s. 6). 



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

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2018. 

Komission puolesta 

Puheenjohtaja 
Jean-Claude JUNCKER   

LIITE 

1 OSA 

Luettelo jäsenvaltioista, jotka täyttävät delegoidun asetuksen (EU) 2018/772 2 artiklan 2 kohdassa säädetyt 
luokittelua koskevat säännöt koko alueensa osalta 

ISO-maakoodi Jäsenvaltio 

MT ΜΑLTA  

2 OSA 

Luettelo jäsenvaltioista tai jäsenvaltioiden alueiden osista, jotka täyttävät delegoidun asetuksen (EU) 
2018/772 2 artiklan 3 kohdassa säädetyt luokittelua koskevat säännöt 

ISO-maakoodi Jäsenvaltio Koko alue / alueen osa 

FI SUOMI Koko alue 

GB YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA Koko alue 

IE IRLANTI Koko alue   
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