Euroopan yhteisöjen

virallinen lehti
Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

Ilmoitusnumero

Sisältö
I

ISSN 1024-302X

C 177 E
43. vuosikerta
27. kesäkuuta 2000

Sivu

Tiedonantoja

. . . . . . .

II

Valmistavat säädökset

Komissio
2000/C 177 E/01

2000/C 177 E/02

Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi harvinaislääkkeistä
(KOM(1999) 298 lopull.  98/0240(COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 79/112/ETY muuttamisesta
(KOM(1999) 339 lopull.  97/0027(COD)) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

2000/C 177 E/03

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä 10 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston
direktiivin 91/308/ETY muuttamisesta
(KOM(1999) 352 lopull.  1999/0152(COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2000/C 177 E/04

Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoituspalveluiden
etämyynnistä kuluttajalle ja direktiivien 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta
(KOM(1999) 385 lopull.  98/0245(COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2000/C 177 E/05

Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun
asetuksen (ETY) N:o 404/93 muuttamisesta
(KOM(1999) 582 lopull.  1999/0235(CNS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2000/C 177 E/06

Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi satunnaispäästöjen
aiheuttamaan meren pilaantumiseen liittyvästä yhteisön yhteistyöjärjestelmästä
(KOM(1999) 641 lopull.  98/0350(COD)) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

FI

Hinta: 24,50 EUR (1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

(jatkuu kääntöpuolella)

Ilmoitusnumero

Sisältö (jatkuu)

2000/C 177 E/07

Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhtäläistä kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista
(KOM(1999) 565 lopull.  1999/0225(CNS)) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2000/C 177 E/08

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön sitoutumisesta soveltamaan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen pinnoitettujen ilmarenkaiden tuotannon tyyppihyväksynnästä annettua Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöä
N:o 108
(KOM(1999) 728 lopull.  2000/0002(AVC)) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2000/C 177 E/09

Ehdotus neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden
kansalaisia tämä vaatimus ei koske
(KOM(2000) 27 lopull.  2000/0030(CNS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

2000/C 177 E/10

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisön oikeudesta saada tietoja
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoista
(KOM(2000) 30 lopull.  2000/0032(COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

2000/C 177 E/11

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöhseksi vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden luettelon vahvistamisesta
(KOM(2000) 47 lopull.  2000/0035(COD)) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sivu

74

2000/C 177 E/12

Ehdotus neuvoston direktiiviksi viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä
kaupan annetun direktiivin 68/193/ETY muuttamisesta
(KOM(2000) 59 lopull.  2000/0036(CNS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

2000/C 177 E/13

Ehdotus neuvoston päätökseksi Reinin suojelua koskevan uuden yleissopimuksen tekemisestä yhteisön puolesta
(KOM(2000) 61 lopull.  2000/0037(CNS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Yleissopimus Reinin suojelusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

2000/C 177 E/14

Ehdotus neuvoston asetukseksi kansainvälisen yhteisön konfliktien seurauksena joko
tiettyjen alueiden siirtymävaiheen siviilihallinnon varmistamiseksi tai rauhansopimusten
täytäntöönpanemiseksi käyttöön ottamien tiettyjen toimintojen tukemisesta
(KOM(2000) 95 lopull.  2000/0042(CNS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

2000/C 177 E/15

Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivien 69/169/ETY ja 92/12/ETY muuttamisesta
väliaikaiseksi määrälliseksi rajoitukseksi tuotaessa olutta Suomeen
(KOM(2000) 76 lopull.  2000/0038(CNS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

2000/C 177 E/16

Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (ETY) N:o 918/83 muuttamisesta väliaikaiseksi
poikkeukseksi tuotaessa tullitta olutta Suomeen
(KOM(2000) 76 lopull.  2000/0039(CNS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

2000/C 177 E/17

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetun direktiivin 95/50/EY muuttamisesta
(KOM(2000) 106 lopull.  2000/0044(COD)) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

2000/C 177 E/18

Ehdotus neuvoston asetukseksi euron käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 974/98
muuttamisesta
(KOM(2000) 346 lopull.  2000/0137(CNS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

FI

(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

(Jatkuu kansilehden kolmannella sivulla)

Ilmoitusnumero

Sisältö (jatkuu)

2000/C 177 E/19

Ehdotus neuvoston asetukseksi tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1103/97 muuttamisesta
(KOM(2000) 346 lopull.  2000/0134(CNS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

2000/C 177 E/20

Ehdotus neuvoston asetukseksi euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista annetun asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta
(KOM(2000) 346 lopull.  2000/0138(CNB)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

FI

(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

Sivu

FI

27.6.2000

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

C 177 E/1

II
(Valmistavat säädökset)

KOMISSIO
Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi harvinaislääkkeistä (1)
(2000/C 177 E/01)
KOM(1999) 298 lopull.  98/0240(COD)
(Komission esittämä 16 päivänä kesäkuuta 1999 EY:n perustamissopimuksen 250 (2) artiklan nojalla)

(1) EYVL C 276, 4.9.1998, s. 7.

ALKUPER˜INEN EHDOTUS

MUUTETTU EHDOTUS

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

Ei muutoksia

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 100 a artiklan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

Ei muutoksia

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,
noudattavat EY:n perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrättyä menettelyä,

noudattavat EY:n perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä,

sekä katsovat, että

Ei muutoksia

(1) joitakin sairauksia ilmenee niin harvoin, että tällaisen sairauden diagnosoimiseen, ehkäisemiseen tai hoitamiseen
käytettävän lääkkeen kehittämisestä ja markkinoille saattamisesta aiheutuvia kustannuksia ei saada katettua lääkkeen
oletetuilla myyntituloilla; lääketeollisuus ei ole halukas kehittämään tällaista lääkettä tavanomaisessa markkinatilanteessa; tämän vuoksi mainittuja lääkkeitä kutsutaan
harvinaislääkkeiksi,
(2) harvinaisia sairauksia sairastavat potilaat ovat oikeutettuja
samanlaatuiseen hoitoon kuin muutkin potilaat; tämän
vuoksi on tarpeen edistää sitä, että lääketeollisuus tutkii,
kehittää ja saattaa markkinoille mainittuja lääkkeitä; harvinaislääkkeiden kehittämistä on edistetty kannustimin Yhdysvalloissa vuodesta 1983 ja Japanissa vuodesta 1993,
(3) Euroopan unionissa on toistaiseksi toteutettu vain rajoitettuja toimia niin kansallisella kuin yhteisönkin tasolla harvinaislääkkeiden kehittämisen edistämiseksi; tällainen toiminta on parasta toteuttaa yhteisön tasolla, jotta voidaan
hyötyä mahdollisimman laajoista markkinoista ja estää rajallisten voimavarojen hajaantuminen; toiminta yhteisön
tasolla on suotavampaa kuin jäsenvaltioiden koordinoimattomat toimenpiteet, jotka voivat johtaa kilpailun vääristymiseen ja yhteisön sisäisen kaupan esteisiin,
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(4) olisi määriteltävä yksinkertaisesti ja yksiselitteisesti, mitkä
harvinaislääkkeet ovat oikeutettuja kannustimiin; asianmukaisin tapa saavuttaa tämä tavoite on ottaa käyttöön avoin
yhteisön menettely lääkkeiden määrittelemiseksi harvinaislääkkeiksi,

(5) olisi luotava puolueettomat perusteet harvinaislääkkeeksi
määrittelemiselle; mainittujen perusteiden olisi perustuttava diagnosoitavan, ehkäistävän tai hoidettavan sairauden
esiintyvyyteen; enintään viittä tapausta 10 000 henkilöä
kohti pidetään yleensä asianmukaisena rajana; henkeä uhkaavien tai vaikeiden tartuntatautien olisi oltava oikeutettuja kannustimiin, vaikka niiden esiintyvyys olisi enemmän kuin viisi tapausta 10 000 henkilöä kohti,

(6) harvinaislääkkeeksi määrittelemistä koskevia hakemuksia
tutkimaan olisi perustettava asiantuntijoista koostuva komitea; kyseiseen komiteaan pitäisi lisäksi kuulua kolme
komission nimeämää potilasjärjestöjen edustajaa sekä
kolme henkilöä, jotka komissio nimeää Euroopan lääkearviointiviraston suosituksesta; Euroopan lääkearviointiviraston olisi oltava vastuussa riittävästä yhteensovittamisesta
harvinaislääkkeitä käsittelevän komitean ja lääkevalmistekomitean välillä,

(5) olisi luotava puolueettomat perusteet harvinaislääkkeeksi
määrittelemiselle; mainittujen perusteiden olisi perustuttava diagnosoitavan, ehkäistävän tai hoidettavan sairauden
esiintyvyyteen; enintään viittä tapausta 10 000 henkilöä
kohti pidetään yleensä asianmukaisena rajana; henkeä uhkaavien tai vaikeiden ja kroonisten sairauksien olisi oltava
oikeutettuja kannustimiin, vaikka niiden esiintyvyys olisi
enemmän kuin viisi tapausta 10 000 henkilöä kohti,

Ei muutoksia

(7) mainittuja sairauksia sairastavat potilaat ansaitsevat samanlaatuiset, yhtä turvalliset ja tehokkaat lääkkeet kuin
muutkin potilaat; harvinaislääkkeisiin olisi näin ollen sovellettava tavanomaista arviointimenettelyä; harvinaislääkkeiden kehittämisen rahoittajilla olisi oltava mahdollisuus
saada yhteisön lupa; Euroopan lääkearviointivirastolle olisi
luovuttava ainakin osittain yhteisön luvan antamisen helpottamiseksi; yhteisön talousarviosta olisi korvattava Euroopan lääkearviointivirastolle sen tästä johtuva tulojen
pieneneminen,

(7) mainittuja sairauksia sairastavat potilaat ansaitsevat samanlaatuiset, yhtä turvalliset ja tehokkaat lääkkeet kuin
muutkin potilaat; harvinaislääkkeisiin olisi näin ollen sovellettava tavanomaista arviointimenettelyä; harvinaislääkkeiden kehittämisen rahoittajilla olisi oltava mahdollisuus
saada yhteisön lupa; Euroopan lääkearviointivirastolle
maksettavista maksuista olisi luovuttava ainakin osittain
yhteisön luvan antamisen tai jatkamisen helpottamiseksi;
yhteisön talousarviosta olisi korvattava Euroopan lääkearviointivirastolle sen tästä johtuva tulojen pieneneminen,

(8) Yhdysvalloissa ja Japanissa saadut kokemukset osoittavat,
että tehokkain kannustin saada teollisuus investoimaan
harvinaislääkkeiden kehitykseen ja markkinoille saattamiseen on mahdollisuus saada yksinoikeus lääkkeeseen
markkinoilla joiksikin vuosiksi, joiden aikana osa investoinneista on mahdollista saada takaisin; neuvoston direktiivin 65/65/ETY 4 artiklan 8 kohdan a alakohdan iii
alakohdan mukainen tietosuoja ei ole riittävä kannustin
tähän tarkoitukseen; yksinoikeus lääkkeeseen markkinoilla
olisi kuitenkin rajoitettava siihen terapeuttiseen käyttöaiheeseen, jota varten lääke on määritelty harvinaislääkkeeksi; potilaiden edun suojelemiseksi harvinaislääkkeelle
myönnetty yksinoikeus markkinoilla ei saisi estää saattamasta markkinoille vastaavaa lääkettä, joista on turvallisempi, tehokkaampi tai muutoin kliinisesti parempi,

(8) Yhdysvalloissa ja Japanissa saadut kokemukset osoittavat,
että tehokkain kannustin saada teollisuus investoimaan
harvinaislääkkeiden kehitykseen ja markkinoille saattamiseen on mahdollisuus saada yksinoikeus lääkkeeseen
markkinoilla joiksikin vuosiksi, joiden aikana osa investoinneista on mahdollista saada takaisin; neuvoston direktiivin 65/65/ETY 4 artiklan 8 kohdan a alakohdan iii
alakohdan mukainen tietosuoja ei ole riittävä kannustin
tähän tarkoitukseen; jäsenvaltio ei voi ottaa kyseistä toimenpidettä käyttöön itsenäisesti ilman yhteisön ulottuvuutta, sillä tällainen säännös olisi direktiivin 65/65/ETY
vastainen; jos jäsenvaltiot toteuttavat kyseisiä toimenpiteitä hallitsemattomasti, yhteisön sisäiseen kauppaan voi
muodostua esteitä, jotka johtavat kilpailun vääristymiseen
ja jotka ovat yhtenäismarkkinoiden vastaisia; yksinoikeus
lääkkeeseen markkinoilla olisi kuitenkin rajoitettava siihen
terapeuttiseen käyttöaiheeseen, jota varten lääke on määritelty harvinaislääkkeeksi ilman, että tämä vaikuttaa voi-
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massaoleviin teollis- ja tekijänoikeuksiin; potilaiden edun
suojelemiseksi harvinaislääkkeelle myönnetty yksinoikeus
markkinoilla ei saisi estää saattamasta markkinoille vastaavaa lääkettä, joista saattaisi olla sairaudesta kärsiville merkittävää hyötyä,

(9) tässä asetuksessa harvinaislääkkeiksi määriteltyjen lääkkeiden rahoittajilla olisi oltava oikeus hyötyä kaikista yhteisön tai jäsenvaltioiden myöntämistä kannustimista, joilla
tuetaan harvinaisten sairauksien diagnosointiin, ehkäisyyn
tai hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden tutkimusta tai kehitystä,

Ei muutoksia

(10) tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen neljänteen puiteohjelmaan (19941998) kuuluvasta Biomed 2 -erityisohjelmasta harvinaisten sairauksien hoidon tutkimusta, johon kuuluu menetelmiä harvinaislääkkeiden nopeaa kehittämistä varten ja sen selvittäminen, mitä harvinaislääkkeitä Euroopassa on jo saatavilla; tällaisen rahoituksen
tarkoituksena edistää valtioiden välisen yhteistyön aikaansaamista, jotta harvinaisista sairauksista voitaisiin tehdä
perustutkimusta ja kliinistä tutkimusta; harvinaisten sairauksien tutkimus on edelleen yksi komission painopistealueista, sillä se on sisällytetty komission tutkimuksen ja
teknologisen kehittämisen viidenteen puiteohjelmaan
(19982002); tällä asetuksella vahvistetaam oikeudellinen
kehys, joka mahdollistaa kyseisen tutkimuksen tulosten
nopean ja tehokkaan täytäntöönpanon, ja

(10) tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen neljänteen puiteohjelmaan (19941998) kuuluvasta Biomed 2 -erityisohjelmasta tuettiin harvinaisten sairauksien hoidon tutkimusta, johon kuuluu menetelmiä harvinaislääkkeiden nopeaa kehittämistä varten ja sen selvittäminen, mitä harvinaislääkkeitä Euroopassa on jo saatavilla; tällaisen rahoituksen tarkoituksena oli edistää valtioiden välisen yhteistyön aikaansaamista, jotta harvinaisista sairauksista voitaisiin tehdä perustutkimusta ja kliinistä tutkimusta; harvinaisten sairauksien tutkimus on edelleen yksi yhteisön
painopistealueista, sillä se on sisällytetty komission tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen viidenteen puiteohjelmaan (19982002); tällä asetuksella vahvistetaam oikeudellinen kehys, joka mahdollistaa kyseisen tutkimuksen
tulosten nopean ja tehokkaan täytäntöönpanon, ja

(11) harvinaiset sairaudet on määritelty yhteisön toiminnan
ensisijaiseksi alaksi kansanterveyden toimintakehyksessä
(KOM(93) 559 lopullinen); komissio on tiedonannossaan
harvinaisia sairauksia koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta kansanterveyden toimintakehyksessä (KOM(97)
225 lopullinen) päättänyt asettaa harvinaiset sairaudet etusijalle kansanterveysalan politiikassaan; komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi harvinaisia sairauksia koskevan yhteisön toimintaohjelman hyväksymisestä vuosiksi 19992003 kansanterveyden toimintakehyksessä; ohjelmaan kuuluu tiedottamista, harvinaisiin sairauksiin liittyviä väestössä esiintyviä
tautiklustereita koskevia ja kyseisten sairauksien potilasjärjestöille annettavaa tukea koskevia toimia; tällä asetuksella
toteutetaan yksi kyseisessä toimintaohjelmassa tarkoitetuista tärkeistä kohdista,

Ei muutoksia
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OVAT ANTANEET T˜M˜N ASETUKSEN:

1 artikla
Tavoite
Tämän asetuksen tarkoituksena on ottaa käyttöön yhteisön menettely lääkkeiden määrittelemiseksi harvinaislääkkeiksi ja
myöntää kannustimia harvinaislääkkeiksi määriteltyjen lääkkeiden tutkimiseksi, kehittämiseksi ja saattamiseksi markkinoille.

artikla 2
Soveltamisala ja määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan
 lääkkeellä ihmisille tarkoitettua lääkettä sellaisena kuin se on
määriteltynä direktiivin 65/65/ETY 2 artiklassa,

 harvinaislääkkeellä tämän asetuksen edellytysten mukaisesti
määriteltyä lääkettä,

 rahoittajalla yhteisöön sijoittautunutta oikeushenkilöä tai
luonnollista henkilöä, joka hakee lääkkeen määrittelemistä
harvinaislääkkeeksi tai jonka laake on jo määritelty harvinaislääkkeeksi,

 vahoittajalla yhteisöön sijoittautunutta oikeushenkilöä tai
luonnollista henkilöä, joka hakee lääkkeen määrittelemistä
harvinaislääkkeeksi tai jonka lääke on jo määritelty harvinaislääkkeeksi,

 virastolla Euroopan lääkearviointivirastoa.

Ei muutoksia

3 artikla
Harvinaislääkkeeksi määrittelemisen perusteet
1.
Lääke määritellään harvinaislääkkeeksi, jos sen rahoittaja
voi osoittaa, että lääke on tarkoitettu sellaisen sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn tai hoitoon, jota esiintyy enintään viidellä
potilaalla kymmentä tuhatta henkilöä kohti yhteisössä hakemuksen tekoajankohtana, ja että mainittuun sairauteen ei ole
olemassa tyydyttävää yhteisössä luvan saanutta diagnoosi-, ehkäisy- tai hoitomenetelmää tai, jos sellainen menetelmä on olemassa, että kyseisen lääkkeen voidaan kohtuudella odottaa olevan turvallisempi, tehokkaampi tai muuten kliinisesti parempi
kuin muut lääkkeet.

1.
Lääke määritellään harvinaislääkkeeksi, jos sen rahoittaja
voi osoittaa, että lääke on tarkoitettu sellaisen sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn tai hoitoon, jota esiintyy enintään viidellä
potilaalla kymmentä tuhatta henkilöä kohti yhteisössä hakemuksen tekoajankohtana, ja että mainittuun sairauteen ei ole
olemassa tyydyttävää yhteisössä luvan saanutta diagnoosi-, ehkäisy- tai hoitomenetelmää tai, jos sellainen menetelmä on olemassa, että lääkkeestä on sairaudesta kärsiville merkittävää
hyötyä.

2.
Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, lääke voidaan
myös määritellä harvinaislääkkeeksi, jos rahoittaja voi osoittaa,
että lääke on tarkoitettu henkeä uhkaavan, tai vaikean invaliditeetin aiheuttavan tai tartuntataudin yhteisössä ja että sen markkinoille saattaminen ilman kannustimia ei todennäköisesti antaisi riittävää tuottoa tarvittavien investointien kattamiseksi.

2.
Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, lääke voidaan
myös määritellä harvinaislääkkeeksi, jos rahoittaja voi osoittaa,
että lääke on tarkoitettu henkeä uhkaavan, vaikean invaliditeetin aiheuttavan tai vaikean ja kroonisen sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn tai hoitoon yhteisössä ja että sen markkinoille
saattaminen ilman kannustimia ei todennäköisesti antaisi riittävää tuottoa tarvittavien investointien kattamiseksi.
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3.
Kuultuaan jäsenvaltioita, virastoa ja niitä, joiden etua asia
koskee, komissio laatii yksityiskohtaiset ohjeet tämän artiklan
soveltamisesta.
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Ei muutoksia

4 artikla
Harvinaislääkkeitä käsittelevä komitea
1.
Perustetaan harvinaislääkkeitä käsittelevä komitea, jäljempänä komitea.

1.
Perustetaan Euroopan lääkearviointivirastoon harvinaislääkkeitä käsittelevä komitea, jäljempänä komitea.

2.

Ei muutoksia

Komitean tehtäviin kuuluu

a) tutkia kaikki lääkkeen määrittelemistä harvinaislääkkeeksi
koskevat hakemukset, jotka sille jätetään tämän asetuksen
mukaisesti,
b) neuvoa pyynnöstä komissiota Euroopan unionin harvinaislääkkeitä koskevan politiikan laatimisessa ja kehittämisessä,
c) avustaa komissiota kansainvälisissä yhteyksissä harvinaislääkkeisiin liittyvissä asioissa erityisesti Yhdysvaltoihin ja Japaniin ja yhteyksissä potilaiden tukiryhmiin.
3.
Komitea koostuu kunkin jäsenvaltion nimeämästä yhdestä
jäsenestä, komission nimeämistä, potilasjärjestöjä edustavista
kolmesta jäsenestä ja kolmesta edustajasta, jotka komissio nimeää viraston suosituksesta. Komitean jäsenet nimitetään kolmen vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Heidät valitaan
asemansa ja kokemuksensa perusteella harvinaisten sairauksien
hoidon tai tutkimuksen alalla.

3.
Komitea koostuu kunkin jäsenvaltion nimeämästä yhdestä
jäsenestä, komission nimeämistä, potilasjärjestöjä edustavista
kolmesta jäsenestä ja kolmesta edustajasta, jotka komissio nimeää viraston suosituksesta. Komitean jäsenet nimitetään kolmen vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. He voivat tarvittaessa käyttää asiantuntija-apua.

4.
Komitea valitsee puheenjohtajan; puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta ja se voidaan uusia kerran.

Ei muutoksia

5.
Komission edustajat ja viraston toimitusjohtaja tai hänen
edustajansa saavat osallistua kaikkiin komitean kokouksiin.
6.

Virasto huolehtii komitean sihteeristön tehtävistä.
7.
Komitean jäseniä vaaditaan vielä tehtäviensä päättymisen
jälkeenkin pitämään salassa sellaiset tiedot, joita koskee salassapitovelvollisuus.

5 artikla
Harvinaislääkkeeksi määrittelemisen menettely
1.
Jotta lääke voidaan määritellä harvinaislääkkeeksi, rahoittajan on tehtävä virastolle sitä koskeva hakemus.

1.
Jotta lääke voidaan määritellä harvinaislääkkeeksi, rahoittajan on tehtävä virastolle sitä koskeva hakemus missä tahansa
lääkkeen kehittämisvaiheessa ennen markkinoille saattamista
koskevan lupahakemuksen tekemistä.
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Hakemukseen on liitettävä seuraavat tiedot ja asiakirjat:
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Ei muutoksia

a) rahoittajan nimi tai toiminimi ja pysyvä osoite,

b) tehoaineen (tehoaineiden) nimi,

c) ehdotettu terapeuttinen käyttöaihe,

Ei muutoksia

d) osoitus siitä, että hakemukseen voidaan soveltaa 3 artiklan 1
tai 2 kohdassa esitettyjä perusteita.

3.
Kuultuaan jäsenvaltioita, virastoa ja niitä, joiden etua asia
koskee, komissio laatii yksityiskohtaiset ohjeet harvinaislääkkeeksi määrittelemistä koskevien hakemusten muodosta ja
sisällöstä.

4.
Virasto tarkistaa, että hakemus on oikein laadittu, ja laatii
komitealle yhteenvetokertomuksen. Virasto voi tarvittaessa pyytää rahoittajaa täydentämään hakemukseen liitettyjä tietoja ja
asiakirjoja.

5.
Virasto varmistaa, että komitea antaa lausuntonsa 60 päivän kuluessa oikein laaditun hakemuksen vastaanottamisesta.

5.
Virasto varmistaa, että komitea antaa lausuntonsa 90 päivän kuluessa oikein laaditun hakemuksen vastaanottamisesta.

6.
Lausuntoa laatiessaan komitea pyrkii kaikin keinoin pääsemään yksimielisyyteen. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, lausunto koostuu jäsenten enemmistön kannasta. Lausunto voidaan hankkia kirjallista menettelyä käyttäen.

6.
Lausuntoa laatiessaan komitea pyrkii kaikin keinoin pääsemään yksimielisyyteen. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, lausunto voidaan hyväksyä komitean jäsenten kahden kolmasosan
enemmistöllä. Lausunto voidaan hankkia kirjallista menettelyä
käyttäen.

7.
Kun komitean lausunnossa esitetään, että annetut tiedot
eivät vastaa 3 artiklan 1 kohdassa säädettyjä perusteita, virasto
ilmoittaa tästä välittömästi rahoittajalle. Rahoittaja voi 30 päivän kuluessa lausunnon vastaanottamisesta tehdä yksityiskohtaisen perustellun valituksen, jonka virasto antaa komitean käsiteltäväksi. Komitea harkitsee seuraavassa kokouksessaan, olisiko lausuntoa tarkistettava.

Ei muutoksia

8.
Virasto toimittaa komitean lopullisen lausunnon välittömästi komissiolle, joka antaa sitä koskevan päätöksen kolmenkymmenen päivän kuluessa lausunnon vastaanottamisesta. Jos
luonnos päätökseksi ei poikkeuksellisesti ole komitean lausunnon mukainen, päätös tehdään asetuksen (ETY) N:o 2309/93
72 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Päätöksestä ilmoitetaan rahoittajalle, ja se annetaan tiedoksi virastolle ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

9.
Harvinaislääkkeiksi määritellyt lääkkeet merkitään yhteisön harvinaislääkkeiden rekisteriin.
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10. Rahoittaja toimittaa vuosittain virastolle kertomuksen
määritellyn lääkkeen kehittämisestä.

11.
Jotta harvinaislääkkeeksi määritelty lääke voidaan siirtää
toiselle rahoittajalle, harvinaislääkkeen rahoittajan on tehtävä
virastolle sitä koskeva hakemus. Kuultuaan jäsenvaltioita, virastoa ja niitä, joiden etua asia koskee, komissio laatii yksityiskohtaiset ohjeet siirtoa koskevien hakemusten muodosta ja
sisällöstä.

6 artikla

Ei muutoksia

Tutkimussuunnitelmaa koskevissa asioissa avustaminen
1.
Harvinaislääkkeen rahoittaja voi ennen markkinoille saattamista koskevan lupahakemuksen tekemistä pyytää virastolta
neuvoa erilaisten kokeiden ja tutkimusten tekemisessä, jotka
ovat tarpeen lääkkeen laadun, turvallisuuden ja tehokkuuden
osoittamiseksi.

2.
Virasto ottaa käyttöön harvinaislääkkeiden kehittämistä
koskevan menettelyn, joka kattaa erityisesti

a) avustamisen tutkimussuunnitelman laadinnassa ja kliinisten
tutkimusten seurannassa,

a) avustamisen tutkimussuunnitelman laadinnassa prekliinisiä
ja kliinisiä tutkimuksia varten lääkkeen kehittämisvaiheessa
ja kliinisten tutkimusten seurannassa,

b) sääntelyasioita koskevan avun lupahakemuksen sisällön määrittelemisessä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2309/93 6
artiklan mukaisesti.

Ei muutoksia

7 artikla
Yhteisön markkinoille saattamista koskeva lupa
1.
Harvinaislääkkeen markkinoille saattamisesta vastaava
henkilö voi pyytää yhteisöltä lupaa lääkkeen markkinoille saattamiseksi asetuksen (ETY) N:o 2309/93 säännösten mukaisesti
ilman, että on välttämätöntä perustella lääkkeen olevan mainitun asetuksen liitteen yhdenkään osan vaatimusten mukainen.
2.
Yhteisö myöntää virastolle vuosittain erityisen rahoitusosuuden asetuksen (ETY) N:o 2309/93 57 artiklassa säädetyn
rahoitusosuuden lisäksi. Virasto käyttää tätä rahoitusosuutta
yksinomaan asetuksen (EY) N:o 2309/93 nojalla vahvistettujen
yhteisön sääntöjen mukaisten maksujen kattamiseen. Viraston
toimitusjohtaja laatii kunkin vuoden lopussa yksityiskohtaisen
kertomuksen erityisen rahoitusosuuden käytöstä. Kunakin
vuonna jäljelle jäänyt rahoitusosuuden määrä siirretään ja vähennetään seuraavan vuoden erityisestä rahoitusosuudesta.
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3.
Harvinaislääkkeelle myönnetty markkinoille saattamista
koskeva lupa koskee ainoastaan sellaisia terapeuttisia käyttöaiheita, jotka täyttävät 3 artiklassa asetetut ehdot. Tämä ei
rajoita mahdollisuutta hakea erillistä markkinoille saattamista
koskevaa lupaa sellaisille muille käyttöaiheille, jotka eivät kuulu
tämän asetuksen soveltamisalaan.

8 artikla
Yksinoikeus lääkkeeseen markkinoilla
1.
Kun harvinaislääkkeelle on annettu markkinoille saattamista koskeva lupa asetuksen (ETY) N:o 2309/93 nojalla, yhteisö ja jäsenvaltiot eivät voi kymmeneen vuoteen hyväksyä
toista markkinoille saattamista koskevaa lupahakemusta eivätkä
myöntää markkinoille saattamista koskevaa lupaa tai uusia voimassa olevaa markkinoille saattamista koskevaa lupaa vastaavanlaisen lääkkeen osalta samaa terapeuttista käyttöaihetta varten.

1.
Kun harvinaislääkkeelle on annettu markkinoille saattamista koskeva lupa asetuksen (ETY) N:o 2309/93 nojalla tai
kun jäsenvaltiot ovat antaneet markkinoille saattamista koskevan luvan direktiivin 65/65/ETY 7 ja 7 a artiklassa tai direktiivin 75/319/ETY 9 artiklan 4 kohdassa säädetyn vastavuoroista
tunnustamista koskevan menettelyn mukaisesti ja rajoittamatta
henkistä omaisuutta koskevien tai muun yhteisön lainsäädännön määräysten ja säännösten soveltamista, yhteisö ja jäsenvaltiot eivät voi kymmeneen vuoteen hyväksyä toista markkinoille
saattamista koskevaa lupahakemusta eivätkä myöntää markkinoille saattamista koskevaa lupaa tai uusia voimassa olevaa
markkinoille saattamista koskevaa lupaa vastaavanlaisen lääkkeen osalta samaa terapeuttista käyttöaihetta varten.

2.
Määräaika voidaan kuitenkin lyhentää kuuteen vuoteen,
jos jäsenvaltio voi viidennen vuoden lopussa osoittaa, että mainittu lääke ei enää täytä 3 artiklassa säädettyjä perusteita tai
että mainitusta lääkkeestä perittävä hinta on sellainen, että se
mahdollistaa kohtuuttoman voiton. Jäsenvaltion on tällöin aloitettava 5 artiklassa säädetty menettely.

Ei muutoksia

3.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään ja tämän kuitenkaan estämättä soveltamasta henkistä omaisuutta koskevaa
lainsäädäntöä tai muuta yhteisön lainsäädäntöä, markkinoille
saattamista koskeva lupa voidaan antaa vastaavanlaiselle lääkkeelle, jolla on sama terapeuttinen käyttöaihe, jos
a) alkuperäisen harvinaislääkkeen markkinoille saattamista koskevan luvan haltija on antanut hyväksymisensä toiselle hakijalle tai
b) alkuperäisen harvinaislääkkeen markkinoille saattamista koskevan luvan haltija ei pysty toimittamaan riittävää määrää
lääkettä taikka
c) toinen hakija pystyy osoittamaan hakemuksessaan, että
vaikka toinen lääke on vastaavanlainen kuin jo luvan saanut
lääke, se on turvallisempi, tehokkaampi tai muutoin kliinisesti parempi kuin jo luvan saanut lääke.

4.
Kun yksinoikeus lääkkeeseen markkinoilla päättyy, harvinaislääke poistetaan yhteisön harvinaislääkkeiden rekisteristä
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5.
Tässä artiklassa tarkoitetaan vastaavanlaisella lääkkeellä
lääkettä, joka koostuu

5.
Komissio antaa vastaavanlaisen lääkkeen ja kliinisen
paremmuuden määritelmät täytäntöönpanoasetuksessa asetuksen (ETY) N:o 2309/93 72 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen viimeistään yhden vuoden kuluttua tämän asetuksen
antamisesta.

 samasta kemiallisesti vaikuttavasta aineesta tai sen vaikuttavasta osasta, mukaan lukien aineen isomeerit ja isomeerien seokset, kompleksit, esterit ja muut ei-kovalentit johdokset, jos viimeksi mainittujen aineiden farmakologiset ja
toksikologiset ominaisuudet ovat laadullisesti ja määrällisesti samat kuin alkuperäisellä valmisteella,
 biologiselta vaikutukseltaan samanlaisesta aineesta (mukaan
lukien aineet, jotka eroavat alkuperäisestä aineesta molekyylirakenteensa, lähtöaineensa ja/tai valmistusmenetelmänsä osalta), jos mainitun aineen farmakologiset ominaisuudet ovat laadullisesti ja määrällisesti samat kuin alkuperäisellä valmisteella,
 radiofarmaseuttiselta vaikutukseltaan samanlaisesta aineesta
(mukaan lukien aineet, joissa on erilaiset radionuklidit, ligandit, merkitsemispaikat tai molekyylin ja radionuklidin
väliset sidosmekanismit), jos diagnostiset ja terapeuttiset
käyttöaiheet ovat samat kuin alkuperäisellä valmisteella.

6.
Kuultuaan jäsenvaltioita, virastoa ja niitä, joiden etua asia
koskee, komissio laatii yksityiskohtaiset ohjeet tämän artiklan
soveltamisesta.

6.
Kuultuaan jäsenvaltioita, virastoa ja niitä, joiden etua asia
koskee, komissio laatii yksityiskohtaiset ohjeet tämän artiklan
soveltamisesta täytäntöönpanoasetus mukaan luettuna.

9 artikla
Muut kannustimet

1.
Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat harvinaislääkkeiksi määritellyt lääkkeet ovat oikeutettuja yhteisön ja jäsenvaltioiden kannustimiin, joiden tarkoituksena on edistää harvinaislääkkeiden tutkimusta, kehittämistä ja saatavuutta.

1.
Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat harvinaislääkkeiksi määritellyt lääkkeet ovat oikeutettuja yhteisön ja jäsenvaltioiden kannustimiin, joiden tarkoituksena on edistää harvinaislääkkeiden tutkimusta, kehittämistä ja saatavuutta, ja erityisesti tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen viidennessä puiteohjelmassa määrättyyn pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettuun tutkimustukeen.

2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen antamisesta yksityiskohtaiset
tiedot toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet harvinaislääkkeiden tutkimuksen, kehittämisen ja saatavuuden edistämiseksi.
Mainitut tiedot on saatettava säännöllisesti ajan tasalle.

2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen antamisesta yksityiskohtaiset
tiedot kaikista toimenpiteistä, joita ne ovat mahdollisesti toteuttaneet harvinaislääkkeiden tutkimuksen, kehittämisen ja saatavuuden edistämiseksi. Mainitut tiedot on saatettava säännöllisesti ajan tasalle.

3.
Jäsenvaltioiden on myös harkittava harvinaislääkkeiden
markkinoille saattamista koskevista lupahakemuksista perittävien maksujen peruuttamista joko osittain tai kokonaan.

Poistetaan
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4.
Komissio julkaisee yhden vuoden kuluessa tämän asetuksen antamisesta yksityiskohtaisen luettelon kaikista yhteisön ja
jäsenvaltioiden kannustimista, joiden tarkoituksena on edistää
harvinaislääkkeiden tutkimusta, kehittämistä ja saatavuutta.
Tämä luettelo on saatettava säännöllisesti ajan tasalle.

3.
Komissio julkaisee yhden vuoden kuluessa tämän asetuksen antamisesta yksityiskohtaisen luettelon kaikista yhteisön ja
jäsenvaltioiden kannustimista, joiden tarkoituksena on edistää
harvinaislääkkeiden tutkimusta, kehittämistä ja saatavuutta.
Tämä luettelo on saatettava säännöllisesti ajan tasalle.

10 artikla
Yleiskertomus
Komissio julkaisee kuuden vuoden kuluessa tämän asetuksen
voimaantulosta yleiskertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta saaduista kokemuksista.

11 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Ei muutoksia
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Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 79/112/ETY muuttamisesta (1)
(2000/C 177 E/02)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOM(1999) 339 lopull.  97/0027(COD)
(Komission esittämä 1 päivänä heinäkuuta 1999 EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan nojalla)

(1) EYVL C 106, 4.4.1997, s. 5.

ALKUPER˜INEN EHDOTUS

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN
UNIONIN NEUVOSTO, jotka

MUUTETTU EHDOTUS

Ei muutoksia

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 95 a artiklan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen,
ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua
menettelyä,
sekä katsovat, että:
(1) direktiivin 79/112/ETY 6 artiklan 3 kohdassa säädetään,
että yli 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien juomien
osalta neuvosto päättää komission ehdotuksesta ainesosien
merkitsemistä koskevista säännöksistä neljän vuoden kuluessa tämän direktiivin tiedoksi antamisesta,
(2) korkean terveyden tason saavuttamiseksi ja kuluttajien terveyden suojelemiseksi on varmistettava, että kuluttaja saa
elintarvikealalla erityisesti alkoholipitoisten juomien osalta
asianmukaista tietoa muun muassa merkinnästä, jossa luetellaan ainesosat; tämä on entistä tärkeämpää, kun otetaan
huomioon, että viime vuosina markkinoille on tullut yhä
useampia alkoholipitoisia juomia, jotka on koostumuksen
ja esillepanon perusteella selkeästi kehitetty nuorisoa varten; lisäksi alkoholipitoisten juomien merkitsemistä koskevien yleisten säännösten antaminen on välttämättömiä näiden tuotteiden sisämarkkinoiden luomista ja ylläpitämistä
varten,
(3) jäsenvaltiot eivät ole hyväksyneet komission tämän neuvotteluvaltuutuksen (1) osana tekemiä aiempia ehdotuksia,
(4) olisi syytä ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen kyseisen ajankohdan jälkeen omaksumasta oikeuskäytännöstä johtuvat seikat, jotka koskevat alkoholijuomien
merkintöjä (2),
___________
(1) EYVL C 281, 26.10.1982, s. 3 ja EYVL C 122, 14.5.1992, s. 12.
(2) Peruste: Tuomioistuimen tuomio Laki oluen puhtaudesta asiassa
178/84, annettu 12.3.1987, ja erityisesti perustelut 35 ja 36.

Ei muutoksia
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(5) yhteisön lainsäätäjän on säädettävä tästä oikeuskäytännöstä
johtuvista toimenpiteistä, ja

(6) komission päätöksessä 97/579/EY (1) perustettua elintarvikealan tiedekomiteaa on kuultava kaikista direktiiviin
79/112/ETY liittyvistä kysymyksistä, jotka voivat vaikuttaa
kansanterveyteen,

OVAT ANTANEET T˜M˜N DIREKTIIVIN:

Ei muutoksia

1 artikla

1) Korvataan direktiivin 79/112/ETY 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:

1) Korvataan direktiivin 79/112/ETY 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:

3. Yksityiskohtaiset säännöt yli 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien juomien ainesosien merkitsemisestä annetaan

3. Yksityiskohtaiset säännöt yli 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien juomien ainesosien merkitsemisestä annetaan viiden vuoden kuluessa 1 päivästä heinäkuuta 2000

a)  kuluttajalle myytäväksi esillepantavien viinien (1), mukaan lukien kuohuviinit (2), väkevien viinien ja helmeilevien viinien (3) osalta,

a)  kuluttajalle myytäväksi esillepantavien viinien (1) mukaan lukien kuohuviinit (2), väkevien viinien ja helmeilevien viinien (3) osalta,

 osittain käyneen rypälemehun osalta (2),

 osittain käyneen rypälemehun osalta (2),

 alkoholijuomien (4) osalta,

 alkoholijuomien (4), osalta,

 maustettujen viinien (5),

 maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten
juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten osalta (5)

niihin sovelettavien yhteisön erityissäännöksien puitteisa.

niihin sovellettavien yhteisön erityissäännöksien puitteissa.

b) osalta 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

b) muiden tuotteiden kunkin luokan osalta 17 artiklassa
säädetyn menettelyn mukaisesti.

Näiden menettelyjen mukaisesti annettavat yksityiskohtaiset
säännöt on pantava täytäntöön samanaikaisesti tämän kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen juomien osalta.

Näiden menettelyjen mukaisesti annettavat yksityiskohtaiset
säännöt on pantava täytäntöön samanaikaisesti tämän kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen juomien osalta.

Kaikkien näiden tuotteiden ainesosien luettelon edellä on
oltava ilmaisu: valmistettu käyttäen.
___________
(1) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2392/89 (EYVL L 232,
9.8.1989, s. 13).
(2) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2333/92, (EYVL L 231,
13.8.1992, s. 9).
(3) Neuvoston asetus (ETY) N:o 3895/91 (EYVL L 368,
31.12.1991, s 1).
(4) Neuvoston asetus (ETY) N:o 1576/89 (EYVL L 160,
12.6.1989, s. 1).
(5) Neuvoston asetus (ETY) N:o 1601/91 (EYVL L 149,
14.6.1991, s. 1).

Kaikkien näiden tuotteiden ainesosien luettelon edellä on
oltava ilmaisu: valmistettu käyttäen.
___________
(1) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2392/89 (EYVL L 232,
9.8.1989, s. 13).
(2) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2333/92 (EYVL L 231,
13.8.1992, s. 9).
(3) Neuvoston asetus (ETY) N:o 3895/91 (EYVL L 368,
31.12.1991, s. 1).
(4) Neuvoston asetus (ETY) N:o 1576/89 (EYVL L 160,
12.6.1989, s. 1).
(5) Neuvoston asetus (ETY) N:o 1601/91 (EYVL L 149,
14.6.1991, s. 1).
___________
(1) EYVL L 237, 28.8.1997, s. 18.
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ALKUPER˜INEN EHDOTUS
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MUUTETTU EHDOTUS

2) Lisätään artikla seuraavasti:
14 a artikla
Elintarvikealan tiedekomiteaa on kuultava kaikista tätä direktiiviä koskevista kysymyksistä, jotka voivat vaikuttaa kansanterveyteen.
2 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Ei muutoksia
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Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä 10 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/308/ETY
muuttamisesta
(2000/C 177 E/03)
KOM(1999) 352 lopull.  1999/0152(COD)
(Komission esittämä 19 päivänä heinäkuuta 1999)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

mukainen ja sen pitäisi edelleen asettaa korkeatasoiset standardit rahoitussektorin ja muiden rahanpesulle alttiiden
toimintojen suojaamiseksi rikollisen toiminnan tuottaman
hyödyn haitallisilta vaikutuksilta,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja kolmannen
virkkeen sekä 95 artiklan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen
ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

6. palvelukaupan yleissopimuksen mukaan jäsenvaltiot voivat
hyväksyä tai toimeenpanna toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä julkisen moraalin suojelemiseksi sekä toteuttaa
toimenpiteitä vakauden ja luotettavuuden turvaamiseksi,
mukaan lukien rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden
turvaaminen; näillä toimenpiteillä ei tulisi asettaa rajoitteita, jotka eivät ole tarpeen tavoitteiden saavuttamiseksi;

noudattavat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä,
sekä katsovat, että
1. neuvoston direktiivi 91/308/ETY rahoitusjärjestelmän rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä (jäljempänä
direktiivi) annettiin 10 päivänä kesäkuuta 1991 (1).
2. komissio on laatinut Euroopan parlamentille ja neuvostolle
kaksi kertomusta, joissa annetaan direktiivin 17 artiklan
mukaisesti tietoja direktiivin täytäntöönpanosta ja rahanpesun torjuntatoimissa saavutetusta edistyksestä (2).
3. komission kahdesta kertomuksesta antamissaan mietinnöissä ja päätöslauselmissa Euroopan parlamentti kehotti
saattamaan vuoden 1991 direktiivin (3).
4. järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa käsittelevässä korkean tason työryhmän toimintasuunnitelmassa, jonka
Amsterdamissa 16.17. kesäkuuta 1997 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi, ja erityisesti sen suosituksessa
26, vaadittiin tehostamaan rahanpesun torjuntatoimia (4).
5. on tarpeen, että direktiivi, joka on tärkeimpiä kansainvälisiä välineitä rahanpesun torjunnassa, saatetaan ajan tasalle
komission päätelmien sekä Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden esittämien toiveiden mukaisesti; näin direktiivin
pitäisi olla tämän alan parhaan kansainvälisen käytännön
(1)

EYVL L 166, 28.6.1991, s. 77.
(2) KOM(95) 54 lopullinen ja KOM(1998) 401 lopullinen.
(3) Asiakirja A4-0187/96 ja EYVL C 198, 8.7.1996, s. 245; Asiakirja
A4-0093/99 ja EYVL C . . .
(4) EYVL C 251, 15.8.1997, s. 1.

7. direktiivissä ei todeta selvästi, minkä jäsenvaltion viranomaisille niiden luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttorien,
joiden pääkonttori on toisessa jäsenvaltiossa, tulee ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista eikä direktiivissä myöskään
säädetä siitä, minkä jäsenvaltion viranomaisten on valvottava, että kyseiset sivukonttorit noudattavat direktiivin 11
artiklaa,

8. tätä kysymystä on käsitelty direktiivin 13 artiklan mukaisesti perustetun rahanpesua käsittelevän yhteyskomitean
kokouksissa; sen jäsenvaltion viranomaisille, jossa sivukonttori sijaitsee, tulee ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista,
ja näiden viranomaisten on täytettävä edellä mainitut velvollisuudet,

9. vastuun jakamisesta on säädettävä selvästi direktiivissä
muuttamalla direktiivin 1 artiklaan sisältyvää luottolaitoksen ja rahoituslaitoksen määritelmää,

10. Euroopan parlamentti katsoo, että valuutanvaihtotoimistojen ja valuutansiirtotoimistojen toiminnot ovat alttiita rahanpesulle; näiden toimintojen tulisi jo kuulua direktiivin
soveltamisalaan; tilanteen selventämiseksi nämä toiminnot
on sisällytettävä selvästi direktiivin soveltamisalaan,

11. jotta rahoitusala kuuluisi mahdollisimman kattavasti direktiivin soveltamisalaan, on ilmaistava selvästi, että direktiiviä
sovelletaan neuvoston direktiivissä 93/22/ETY (sijoituspalveludirektiivi (5) tarkoitettuihin sijoituspalveluyrityksiin,
(5) EYVL L 141, 11.6.1993, s. 27.
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12. direktiivissä jäsenvaltiot velvoitetaan vain torjumaan huumerikoksista saatavien voittojen pesua; viime vuosina rahanpesun määritelmää on pyritty laajentamaan siten, että
se kattaa useampia alkurikoksia eli rahanpesun taustalla
olevia rikoksia, mikä käy ilmi esimerkiksi rahanpesun torjuntaa johtavan rahoitusalan kansainvälisen rahanpesutyöryhmän (Financial Action Task Force, FATF) vuonna 1996
tarkistetuista 40:stä suosituksesta,

13. alkurikosten määritelmän laajentaminen helpottaa epäilyttävien liiketoimien ilmoittamista ja tämän alan kansainvälistä yhteistyötä; direktiivi on saatettava tältä osin ajan tasalle,

14. rahanpesua, rikoksentekovälineiden ja rikoksen tuottaman
hyödyn tunnistamista, jäljittämistä, jäädyttämistä, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemisesta koskevassa yhteisessä toiminnassa 3 päivältä joulukuuta 1998, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella (1) jäsenvaltiot sitoutuvat rahanpesun kriminalisointia varten tekemään kaikista yhteisessä toiminnassa määritellyistä törkeistä rikoksista alkurikoksia,

15. direktiivissä säädetään velvoitteista, jotka koskevat erityisesti ilmoittamista epäilyttävistä liiketoimista; olisi tarkoituksenmukaista ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan
toimintasuunnitelman mukaista, että direktiivissä säädetty
rahanpesun kieltäminen ulotettaisiin huumerikosten lisäksi
koskemaan kaikkea järjestäytynyttä rikollisuutta sekä petoksia, korruptiota ja muita lainvastaisia toimia, jotka vahingoittavat yhteisöjen taloudellisia etuja perustamissopimuksen 280 artiklan tarkoittamalla tavalla,

16. tällaisten petosten, korruption ja muiden lainvastaisten toimien kyseessä ollessa rahanpesun torjunnasta vastuussa
olevien jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission tulisi
tehdä yhteistyötä ja vaihtaa tarvittavia tietoja,

17. neuvosto hyväksyi 21 päivänä joulukuuta 1998 Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella yhteisen toiminnan, jonka mukaan rikollisjärjestöön kuuluminen on rikos Euroopan unionin jäsenvaltioissa (2) tämä
yhteinen toiminta heijastaa jäsenvaltioiden yksimielisyyttä
siitä, että tällä alalla tarvitaan yhdenmukainen lähestymistapa,

18. kuten direktiivissä edellytetään, jokaisen jäsenvaltion rahoitusalan edustajat ja erityisesti luottolaitokset ovat tehneet
(1) EYVL L 333, 9.12.1998, s. 1.
(2) EYVL L 351, 29.12.1998, s.1.
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ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista; voidaan havaita, että
rahoitusalan valvonnan tiukentuminen on pakottanut rahanpesua harjoittavat tahot etsimään vaihtoehtoisia menetelmiä rikollisista toimista saatujen voittojen alkuperän salaamiseksi,

19. rahanpesua harjoittavat tahot ovat suuntautumassa yhä
enemmän rahoitusalan ulkopuoliseen liiketoimintaan; tämän osoittavat myös rahoitusalan rahanpesutyöryhmän rahanpesun tekniikoista ja toimintatavoista tekemät tutkimukset,

20. direktiivin 12 artiklassa ulotetaan direktiivissä säädetyt velvoitteet koskemaan myös muita rahoitusalan ulkopuolisia
riskialttiita ammatteja ja yrityslajeja,

21. rahanpesulle alttiista rahoitusalan ulkopuolisesta liiketoiminnasta on keskusteltu useaan otteeseen rahanpesun yhteyskomiteassa,

22. direktiivin velvoitteet, jotka koskevat henkilöllisyyden todistamista, rekisterien ylläpitoa ja epäilyttävien liiketoimien
ilmoittamista, on ulotettava koskemaan rajoitettua määrää
ammatteja ja toimintoja, joiden on osoitettu olevan alttiita
rahanpesulle,

23. direktiivin säännöksiä on sovellettava notaareihin ja itsenäisiin lakimiesammattien harjoittajiin näiden suorittaessa
määrältään rajoitettuja rahoitus- tai yritystoimintaan liittyviä liiketoimia, joihin liittyy suurin riski siitä, että mainittujen lakimiesammattien harjoittajien palveluja käytetään
väärin tarkoituksena huumekaupasta tai järjestäytyneestä
rikollisesta toiminnasta saatujen voittojen pesu,

24. ei ole direktiivin mukaan soveliasta velvoittaa itsenäisiä
lakimiesammatin harjoittajia ilmoittamaan epäillystä rahanpesusta lakimiehen tai asianajotoimiston edustaessa asiakasta oikeuskäsittelyssä,

25. direktiivissä viitataan rahanpesun vastustamisesta vastuussa oleviin viranomaisiin, joille epäilyttävistä liiketoimista on ilmoitettava; itsenäisten lakimiesammattien harjoittajien osalta, ja jotta otetaan asianmukaisesti huomioon
lakimiehen vaitiolovelvollisuus asiakastaan kohtaan, jäsenvaltioille on annettava mahdollisuus nimetä asianajajaliitto
tai muu ammatillinen järjestö vastuulliseksi viranomaiseksi;
tällaisten ilmoitusten käsittelyä ja mahdollista toimittamista
poliisi- tai oikeusviranomaisille koskevien sääntöjen laatiminen on jätettävä jäsenvaltioille, samoin kuin asianajajaliittojen tai ammatillisten elinten ja rahanpesun torjunnasta vastuussa olevien viranomaisten välisten yhteistyömuotojen määrittäminen,
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26. rahoituspalveluja tilataan ja tarjotaan kasvavassa määrin
siten (esimerkiksi postin, puhelimen tai tietokoneen välityksellä), että suora yhteys palvelun tarjoajan ja ostajan
välillä on rajoitettu tai sitä ei ole lainkaan; myös näissä
tapauksissa on noudatettava direktiivin säännöksiä asiakkaan henkilöllisyyden todistamisesta; rahanpesun yhteyskomitea on tutkinut näitä liiketoimia, joita suoritettaessa asiakas ei ole henkilökohtaisesti paikalla, ja hyväksynyt periaatteet ja menettelyt, joiden mukaan asiakkaan henkilöllisyys on todistettava; nämä periaatteet ja menettelyt on
sisällytettävä direktiiviin liitteenä,
OVAT ANTANEET T˜M˜N DIREKTIIVIN:

1 artikla
Direktiiviä 91/308/ETY muutetaan seuraavasti:
1. Korvataan 1 artikla seuraavasti:
1 artikla

27.6.2000

C. rahanpesulla seuraavaa toimintaa, jos sitä harjoitetaan
tahallisesti:

 varojen muuntaminen tai siirtäminen tietoisena
siitä, että ne on saatu rikollisesta toiminnasta tai
tällaiseen toimintaan osallistuen, tarkoituksin salata
tai peittää niiden laiton alkuperä tai auttaa tällaisen
toiminnan harjoittamiseen osallistuvaa välttämään
hänen toimintansa oikeudellisia seuraamuksia,

 varojen todellisen luonteen, alkuperän, sijainnin,
niitä koskevien määräämistoimien, liikkeiden taikka
niiden todellisen omistajan tai niitä koskevien oikeuksien salaaminen tai peittely tietoisena siitä, että
kyseiset varat on saatu rikollisesta toiminnasta tai
tällaiseen toimintaan osallistuen,

 varojen hankkiminen, hallussa pitäminen tai käyttö
tietoisena niiden vastaanottohetkellä siitä, että ne
on saatu rikollisesta toiminnasta tai tällaiseen toimintaan osallistuen,

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:
A. luottolaitoksella direktiivin 77/780/ETY (1) 1 artiklan
ensimmäisessä luetelmakohdassa määriteltyjä luottolaitoksia, mukaan lukien tuon artiklan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetut sellaisten luottolaitosten yhteisössä sijaitsevat sivukonttorit, joiden kotipaikka on
yhteisön alueella tai sen ulkopuolella,
B. rahoituslaitoksella

 osallistuminen kolmessa edellä olevassa kohdassa
tarkoitettuihin toimiin tai yhteenliittyminen niitä
varten taikka niitä koskeva yritys, avunanto, yllytys,
suosiminen ja neuvominen.

Tietoisuus, tahallisuus tai tarkoitus, jota mainittujen
toimien tunnusmerkistössä edellytetään, on voitava todeta objektiivisten tosiasiallisten olosuhteiden perusteella.

1.
yritystä, joka ei ole luottolaitos ja jonka pääasiallisen toiminnan muodostaa yhden tai useamman direktiivin 89/646/ETY liitteessä olevan luettelon 212 ja 14
kohtaan sisältyvän toiminnan harjoittaminen; näihin
sisältyy valuutanvaihtotoimistojen ja valuutansiirtotoimistojen toiminta,

Rahanpesu on kyseessä myös, vaikka rahanpesun kohteena olevat varat ovat saaneet alkunsa toisen jäsenvaltion alueella tai yhteisön ulkopuolisessa maassa suoritetuista toimista.

2. vakuutusyritystä, joka on saanut toimiluvan direktiivin 79/267/ETY (2) mukaisesti, siltä osin kuin se
harjoittaa kyseisen direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa
toimintaa,

D. varoilla kaikenlaista varallisuutta kuten esineitä tai aineettomia oikeuksia, irtainta ja kiinteää omaisuutta
sekä sellaisia oikeudellisia todistuksia ja asiakirjoja,
jotka ovat osoituksena tällaisten varojen omistuksesta
tai osuudesta niihin.

3. direktiivin 93/22/ETY 1 artiklassa tarkoitettua sijoituspalveluyritystä;
tämä rahoituslaitoksen määritelmä kattaa sellaisten rahoituslaitosten yhteisön alueella sijaitsevat sivukonttorit, joiden kotipaikat ovat yhteisön alueella tai sen ulkopuolella,
(1) EYVL L 322, 17.12.1977, s. 30.
(2) EYVL L 63, 13.3.1979, s. 1

E. rikollisella toiminnalla

 Wienin yleissopimuksen (3), 3 artiklan 1 kappaleen
a kohdassa määriteltyä rikosta,
(3) Wienissä 19. joulukuuta 1988 tehty Yhdistyneiden kansakuntien
yleissopimus huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laittoman kaupan estämiseksi.
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 osallistumista järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvään toimintaan,
 petosta, korruptiota tai muuta lainvastaista toimintaa, joka vahingoittaa tai todennäköisesti vahingoittaa Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja, ja
 kaikkea muuta kussakin jäsenvaltiossa tämän direktiivin soveltamista varten sellaiseksi määriteltyä rikollista toimintaa.
F. toimivaltaisella viranomaisella kansallisia viranomaisia,
joilla lain tai asetuksen nojalla on valtuudet valvoa
kaikkia laitoksia ja henkilöitä, joihin sovelletaan tämän
direktiivin säännöksiä.
2. Lisätään 2 a artikla seuraavasti:
2a artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tässä direktiivissä säädettyjä velvoitteita sovelletaan seuraaviin laitoksiin:
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3. Korvataan direktiivin 3 artikla seuraavasti:
3 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tässä direktiivissä tarkoitetut luotto- ja rahoituslaitokset vaativat asiakkaitaan todistamaan henkilöllisyytensä todistusvoimaisella asiakirjalla, erityisesti laitosten kyseessä ollessa, kun
ne aloittavat liikesuhteen, ja kun ne avaavat tilin tai säästötilin taikka tarjoavat säilytyspalveluja.
2.
Vaatimus henkilöllisyyden todistamisesta koskee
myös muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja asiakkaita silloin,
kun heidän kanssaan suoritettavien liiketoimien kohteena
oleva rahamäärä on vähintään 15 000 euroa riippumatta
siitä, suoritetaanko liiketoimi yhdellä kertaa tai useina erillisinä, ilmeisesti toisiinsa yhteydessä olevina toimina. Jos
rahamäärä ei ole tiedossa ajankohtana, jona toimeen ryhdytään, kyseisen laitoksen on todettava henkilöllisyys heti
kun se saa rahamäärän tietoonsa ja toteaa, että vähimmäismäärä on saavutettu.

1. tämän direktiivin 1 artiklan A alakohdassa määritellyt
luottolaitokset,
2.
tämän direktiivin 1 artiklan B alakohdassa määritellyt
rahoituslaitokset, ja
seuraaviin oikeushenkilöihin tai luonnollisiin henkilöihin
näiden harjoittaessa ammattitoimintaa
3.

ulkopuoliset kirjanpitäjät ja tilintarkastajat

4.

kiinteistönvälittäjät

5.
notaarit ja muut itsenäiset lakimiesammattien harjoittajat näiden avustaessa tai edustaessa asiakkaitaan seuraavissa toimissa:
a) kiinteistöjen tai liiketoimintayksikköjen ostaminen tai
myyminen,
b) asiakkaan rahavarojen, arvopaperien tai muiden varojen
käsittely,
c) pankki-, säästö- tai arvo-osuustilien avaaminen ja hoitaminen,
d) yritysten, säätiöiden ja vastaavien yhteisöjen perustaminen, johtaminen tai toiminnasta vastaaminen,
e) muiden kuin c alakohdassa mainittujen rahoitustapahtumien suorittaminen;

6.
jalokivien tai jalometallien tapaisten arvokkaiden
tuotteiden välittäjät,
7.

rahan kuljettajat,

8.
pelikasinojen johtajat, omistajat ja toiminnasta vastaavat.

Kun laitos ryhtyy liikesuhteeseen tai tekee liiketoimen sellaisen asiakkaan kanssa, joka ei ole fyysisesti läsnä henkilöllisyyden todistamista varten, sovelletaan liitteessä määritettyjä periaatteita ja menettelyjä.
3.
Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, vaatimus henkilöllisyyden todistamisesta ei koske vakuutussopimuksia, joita direktiivissä 79/267/ETY tarkoitetut vakuutusyritykset tekevät tuon direktiivin soveltamisalaan kuuluvan toiminnan yhteydessä, jos kausittaisen vakuutusmaksun tai kausittaisten vakuutusmaksujen vuotuinen määrä ei
ole enempää kuin 1 000 euroa tai jos yhdellä kertaa suoritettavan vakuutusmaksun määrä ei ole enempää kuin
2 500 euroa. Jos kausittaisen vakuutusmaksun tai kausittaisten vakuutusmaksujen vuotuista määrää korotetaan siten, että ne ylittävät 1 000 euron vähimmäismäärän, vaaditaan henkilöllisyyden todistamista.
3 a.
Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, vaatimus
henkilöllisyyden todistamisesta koskee niitä pelikasinojen
asiakkaita, jotka ostavat tai vaihtavat pelimerkkejä vähintään 1 000 euron arvosta.
4.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että henkilöllisyyden todistaminen ei ole pakollista sellaisten vakuutussopimusten
osalta, jotka liittyvät työsopimukseen tai vakuutetun ammattiin perustuviin eläkejärjestelyihin, edellyttäen, että näihin sopimuksiin ei liity takaisinostolauseketta ja että niitä
ei voida käyttää lainan vakuutena.
5.
Jos on epäilyksiä siitä, toimivatko edellisissä kohdissa
tarkoitetut asiakkaat omaan lukuunsa, tai kun on varmaa,
että he eivät toimi omaan lukuunsa, laitosten ja henkilöiden, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, on kohtuullisella
tavalla koetettava hankkia tieto niiden todellisesta henkilöllisyydestä, joiden puolesta nuo asiakkaat toimivat.
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6.
Laitosten ja henkilöiden, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, on suoritettava tällainen henkilöllisyyden toteaminen aina epäiltäessä rahanpesua, vaikka liiketoimen kohteena oleva rahamäärä jää säädettyjä vähimmäismääriä pienemmäksi.
7.
Laitosten ja henkilöiden, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, ei tarvitse noudattaa tässä artiklassa säädettyä vaatimusta henkilöllisyyden todistamisesta, jos myös asiakas
on tässä direktiivissä tarkoitettu luotto- tai rahoituslaitos.
8.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin toimiin liittyvät vaatimukset henkilöllisyyden todistamisesta täyttyvät, kun todetaan, että liiketoimeen liittyvä maksu veloitetaan tililtä, joka on 1 kohdan vaatimusten mukaisesti avattu asiakkaan nimiin tässä direktiivissä
tarkoitetussa luottolaitoksessa.
4. Korvataan direktiivin 4 ja 5 artiklassa käytetty ilmaisu
luotto- ja rahoituslaitokset ilmaisulla laitokset ja henkilöt, joihin tätä direktiiviä sovelletaan.
5. Korvataan direktiivin 6 artikla seuraavasti:
6 artikla
1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että laitokset ja
henkilöt, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, sekä niiden johtajat ja työntekijät ovat varauksettomasti yhteistyössä rahanpesun vastustamisesta vastuussa olevien viranomaisten
kanssa
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niiden tietojen osalta, jotka he saavat asiakkaaltaan voidakseen toimia tämän edustajana oikeuskäsittelyssä. Poikkeusta
1 kohdassa säädetystä ilmoittamisvelvollisuudesta ei sovelleta, mikäli on perusteltu syy epäillä, että neuvoja pyydetään tarkoituksena helpottaa rahanpesua.

4.
Viranomaisille 1 kohdan mukaisesti toimitettuja tietoja saa käyttää vain rahanpesun torjuntaan. Jäsenvaltiot
voivat kuitenkin säätää, että tällaisia tietoja saa käyttää
myös muihin tarkoituksiin.

6. Korvataan direktiivin 7 artikla seuraavasti:

7 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että laitokset ja henkilöt, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, eivät toteuta liiketoimia, joiden ne tietävät tai epäilevät liittyvän rahanpesuun, ennen kuin ne ovat ilmoittaneet asiasta 6 artiklassa
tarkoitetuille viranomaisille. Nämä viranomaiset voivat kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen edellytysten mukaisesti antaa määräyksen, jolla liiketoimi kielletään. Jos tällaisen liiketoimen epäillään liittyvän rahanpesuun ja jos sitä
on mahdotonta jättää toteuttamatta tällä tavoin tai se todennäköisesti vaikeuttaisi yrityksiä jäljittää epäillyn rahanpesujärjestelyn edunsaajia, kyseisten laitosten on ilmoitettava viranomaisille asiasta välittömästi jälkikäteen.

7. Korvataan direktiivin 8 artiklassa käytetty ilmaisu luottoja rahoituslaitokset ilmaisulla laitokset ja henkilöt, joihin
tätä direktiiviä sovelletaan.

a) ilmoittamalla näille viranomaisille oma-aloitteisesti kaikista seikoista, jotka saattavat viitata rahanpesuun,
8. Korvataan direktiivin 9 artikla seuraavasti:
b) toimittamalla näille viranomaisille niiden pyynnöstä
kaikki tarvittavat tiedot sovellettavassa lainsäädännössä
säädettyjen menettelyjen mukaisesti.
2.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava sen jäsenvaltion, johon laitos tai henkilö on sijoittautunut, niille viranomaisille, jotka ovat vastuussa rahanpesun torjunnasta. Nämä tiedot toimittaa tavallisesti
laitoksen tai henkilön 11 artiklan 1 kohdassa säädettyjen
menettelyjen mukaisesti nimeämä henkilö tai henkilöt.
3.
Direktiivin 2 a artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen itsenäisten lakimiesammattien harjoittajien kyseessä ollessa
jäsenvaltiot voivat nimetä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi viranomaiseksi asianajajaliiton tai kyseessä olevan ammattiryhmän soveltuvan itsesääntelyelimen, jolloin
jäsenvaltiot määrittävät soveliaat muodot näiden elinten ja
muiden rahanpesun torjunnasta vastuussa olevien viranomaisten väliselle yhteistyölle.
Jäsenvaltiot eivät ole velvollisia soveltamaan 1 kohdassa
säädettyjä velvoitteita näihin lakimiesammatin harjoittajiin

9 artikla

Laitoksen tai henkilön, johon tätä direktiiviä sovelletaan, tai
työntekijän tai johtajan vilpittömässä mielessä ilmaisemat 6
ja 7 artiklassa tarkoitetut tiedot rahanpesun vastustamisesta
vastuussa oleville viranomaisille eivät merkitse sopimukseen eikä lakiin, asetuksiin tai hallinnollisiin määräyksiin
perustuvan, tietojen ilmaisemista koskevan rajoituksen rikkomista eikä laitosta tai henkilöä taikka näiden johtajia tai
työntekijöitä voida asettaa minkäänlaiseen vastuuseen tällä
perusteella.

9. Korvataan direktiivin 10 artiklassa käytetty ilmaisu luottoja rahoituslaitokset ilmaisulla laitokset ja henkilöt, joihin
tätä direktiiviä sovelletaan.

10. Korvataan direktiivin 11 artiklassa käytetty ilmaisu luottoja rahoituslaitokset ilmaisulla laitokset ja henkilöt, joihin
tätä direktiiviä sovelletaan.
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tomuksen yhteydessä yksityiskohtaisen tutkimuksen itsenäisiin
lakimiesammatin harjoittajiin sovellettavasta erityismenettelystä,
asiakkaiden henkilöllisyyden toteamisesta niiden liiketoimien
yhteydessä, joita suoritettaessa asiakas ei ole henkilökohtaisesti
paikalla sekä mahdollisista vaikutuksista sähköiseen kaupankäyntiin.

11. Korvataan 12 artikla seuraavasti:
12 artikla
1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin säännökset ulotetaan kokonaan tai osittain koskemaan sellaisia ammatteja ja yrityslajeja, joissa ei ole kyse
2 a artiklassa tarkoitetuista laitoksista ja henkilöistä, mutta
joissa harjoitettava toiminta soveltuu erityisesti käytettäväksi rahanpesutarkoituksiin.

3 artikla

2.
Kun kyseessä on petos, korruptio tai muu lainvastainen toiminta, joka vahingoittaa tai todennäköisesti vahingoittaa Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja, 6 artiklassa
tarkoitetut rahanpesun torjunnasta vastuussa olevat viranomaiset ja, toimivaltansa puitteissa, komissio tekevät yhteistyötä rahanpesun estämiseksi ja havaitsemiseksi. Tätä
tarkoitusta varten ne vaihtavat epäilyttäviä liiketoimia koskevia asian kannalta merkityksellisiä tietoja. Näin vaihdettuihin tietoihin sovelletaan salassapitovelvollisuudesta annettuja sääntöjä.

1.
Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2001.

3.
Itsenäisten lakimiesammattien kyseessä ollessa jäsenvaltiot voivat vapauttaa asianajajaliitot ja ammatilliset itsesääntelyelimet 2 kohdassa säädetyistä velvoitteista.

3.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.

2.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava
tähän direktiivin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä tällainen viittaus. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä,
miten viittaukset tehdään.

2 artikla
4 artikla

Kolmen vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta komissio tekee direktiivin 91/308/ETY 17 artiklassa säädetyn ker-

Tämä direktiivi on osoitettu jäsenvaltioille.

LIITE
LUOTTO- JA RAHOITUSLAITOSTEN SUORITTAMA ASIAKKAIDEN (FYYSISTEN HENKILÖIDEN) HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN NIISS˜ TAPAUKSISSA, JOISSA ASIAKAS EI OLE HENKILÖKOHTAISESTI
PAIKALLA
Direktiiviä sovellettaessa on noudatettava seuraavia periaatteita todettaessa asiakkaan henkilöllisyyttä, kun tämä ei ole
henkilökohtaisesti paikalla:
i) Menettelyillä on varmistettava, että asiakkaan henkilöllisyys todetaan asianmukaisesti.
ii) Menettelyjä voidaan soveltaa, mikäli voidaan kohtuudella olettaa, että asiakas ei välttele välitöntä kontaktia salatakseen todellisen henkilöllisyytensä, ja mikäli rahanpesua ei epäillä.
iii) Menettelyjä ei sovelleta toimiin, joihin liittyy käteistä rahaa.
iv) Direktiivin 11 artiklan 1 kohdassa säädetyissä sisäisissä tarkastusmenettelyissä on otettava erityisesti huomioon
liiketoimet, joita asiakas ei suorita henkilökohtaisesti.
v) Kun liiketoimen suorittavan laitoksen (jäljempänä ’sopimuksen tekevä laitos’) vastapuoli on asiakas, henkilöllisyyden
toteamisessa voidaan soveltaa seuraavia menettelyjä:
a) Käytetään asiakasta lähinnä olevaa sopimuksen tekevän laitoksen toimipistettä tai edustustoa, jotta henkilöllisyys
voidaan todeta asiakkaan ollessa henkilökohtaisesti paikalla.
b) Jos henkilöllisyyden toteaminen suoritetaan ilman, että asiakas on henkilökohtaisesti paikalla,
 on vaadittava, että asiakas toimittaa jäljennöksen virallisesta henkilöllisyystodistuksestaan tai kyseisen asiakirjan virallisen tunnistenumeron. Erityistä huomiota on kiinnitettävä asiakkaan osoitteen tarkistamiseen,
mikäli se ilmoitetaan henkilöllisyystodistuksessa (liiketoimea koskevat asiakirjat esimerkiksi lähetetään asiakkaan osoitteeseen kirjattuna kirjeenä vastaanottotodistuksella varustettuna),
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 ensimmäinen liiketoimeen liittyvä maksusuoritus maksetaan tilille, joka on avattu asiakkaan nimiin Euroopan
unionissa tai Euroopan talousalueella sijaitsevassa luottolaitoksessa. Valtiot voivat sallia maksujen suorittamisen hyvämaineisten yhteisön ulkopuolisissa valtioissa sijaitsevien luottolaitosten tileille, mikäli kyseiset laitokset soveltavat vastaavia rahanpesun torjuntaa koskevia standardeja,
 sopimuksen tekevän laitoksen on huolellisesti todettava, että sen tilin, jolle maksu suoritetaan, haltijan
henkilöllisyys vastaa asiakkaan henkilöllisyystodistuksesta todettua (tai henkilöllisyystodistuksen numeron
perusteella todettua) henkilöllisyyttä. Sopimuksen tekevän laitoksen on epäselvissä tilanteissa otettava yhteys
luottolaitokseen, jossa tili on avattu, jotta tilinhaltijan henkilöllisyys voidaan varmistaa. Jos henkilöllisyyttä ei
voida näin todeta, luottolaitosta on vaadittava toimittamaan tilinhaltijan henkilöllisyyden osoittava todistus,
jossa vahvistetaan, että henkilöllisyyden toteaminen on suoritettu asianmukaisesti ja asiakkaan tiedot on
rekisteröity direktiivin säännösten mukaisesti.
c) henkilöllisyyden todistamisvaatimuksista voidaan tiettyjen vakuutusliiketoimien kyseessä ollessa poiketa, mikäli
maksu veloitetaan tililtä, joka on 1 kohdan vaatimusten mukaisesti avattu asiakkaan nimiin luottolaitoksessa (3
artiklan 8 kohta).
vi) Kun sopimuksen tekevän laitoksen vastapuoli on toinen laitos, joka toimii asiakkaan lukuun, toimitaan seuraavasti:
a) Jos vastapuolen kotipaikka sijaitsee Euroopan unionissa tai Euroopan talousalueella, sopimuksen tekevän laitoksen ei tarvitse todeta asiakkaan henkilöllisyyttä (direktiivin 3 artiklan 7 kohta).
b) Jos vastapuolen kotipaikka on Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella, laitoksen on tarkistettava
vastapuolen yksilöintitiedot (paitsi jos ne ovat yleisesti tiedossa) luotettavasta luotto- ja rahoituslaitosten hakemistosta. Mikäli tietoja ei voida näin tarkistaa, laitoksen on pyrittävä tarkistamaan vastapuolen yksilöintitiedot
yhteisön ulkopuolisen valtion valvontaviranomaisilta. Laitoksen on myös kohtuullisella tavalla koetettava hankkia
tieto vastapuolen asiakkaan (liiketoimen edunsaaja) henkilöllisyydestä (direktiivin 3 artiklan 5 kohta). Tämä
kohtuullinen tapa voi tarkoittaa yksinkertaisesti asiakkaan nimen ja osoitteen kysymistä, jos kyseisessä valtiossa
sovelletaan vastaavia henkilöllisyyden todistamista koskevia vaatimuksia. Mikäli kyseisessä valtiossa ei sovelleta
vastaavia henkilöllisyyden todistamista koskevia vaatimuksia, vastapuolelta voidaan myös pyytää todistusta, jossa
todetaan, että asiakkaan henkilöllisyys on todettu ja rekisteröity asianmukaisesti.
vii) Edellä mainitut menettelyt eivät estä muiden menettelyjen soveltamista, jos asiakkaan henkilöllisyys voidaan toimivaltaisten viranomaisten mielestä niitä käyttäen todeta yhtä luotettavasti myös rahoitustoimissa, joita asiakas ei
suorita henkilökohtaisesti.
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Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoituspalveluiden etämyynnistä kuluttajalle ja direktiivien 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta (1)
(2000/C 177 E/04)
KOM(1999) 385 lopull.  98/0245(COD)
(Komission esittämä 23 päivänä heinäkuuta 1999 EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan nojalla)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ja erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan, 55 artiklan ja 95 artiklan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen,
ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä,
sekä katsovat seuraavaa:
(1) Sisämarkkinoiden tavoitteiden toteuttamisen yhteydessä
on säädettävä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on yhtenäistää näitä markkinoita vähitellen ja joilla on erityisesti
pyrittävä korkeatasoiseen kuluttajansuojaan perustamissopimuksen 95 ja 153 artiklan mukaisesti.
(2) Rahoituspalveluiden etämyynti saattaa olla kuluttajille ja
rahoituspalveluiden tarjoajille sisämarkkinoiden toteutumisen tärkeimpiä konkreettisia ilmenemismuotoja.
(3) Sisämarkkinoilla on kuluttajien edun mukaista, että käytettävissä on mahdollisimman laaja valikoima yhteisössä
saatavilla olevia rahoituspalveluita niin, että kuluttajat voivat valita tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan palvelun. Kuluttajille olennaisesti kuuluvan valinnanvapauden takaamiseksi tarvitaan korkeatasoista kuluttajansuojaa sen varmistamiseksi, että kuluttajien luottamus etämyyntiin kasvaa.
(4) Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta on
olennaista, että kuluttajat voivat neuvotella ja tehdä sopimuksia oman maansa ulkopuolelle sijoittuneen palveluiden tarjoajan kanssa riippumatta siitä, onko palveluiden
tarjoaja sijoittunut myös kuluttajan asuinmaahan.
(5) Aineettomuutensa vuoksi rahoituspalvelut ovat erittäin sopivia etäpalveluna tarjottavaksi, ja rahoituspalveluiden etäsopimuksiin sovellettavan lainsäädännön luomisella on
(1) EYVL C 385, 11.12.1998, s. 10.

saatava aikaan kuluttajan luottamus, jos halutaan hyödyntää rahoituspalveluiden etämyynnissä sovellettavia uusia
tekniikoita, kuten elektronista kaupankäyntiä.

(6) Kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 20 päivänä toukokuuta
1997 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 97/7/EY (2) annetaan tärkeimmät säännökset, joita
sovelletaan tavaroita tai palveluita koskeviin palveluiden
tarjoajan ja kuluttajan välisiin etäsopimuksiin, mutta kyseinen direktiivi ei kuitenkaan kata rahoituspalveluita.

(7) Komissio teki tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli määritellä alan edellyttämät erityistoimet, ja pyysi kaikilta
niiltä, joita asia koskee, lausunnot, jotka on esitetty komission vihreässä kirjassa Rahoituspalvelut: kuinka kuluttajien odotuksiin vastataan (3). Tämän kuulemisen perusteella komissio totesi, että on tarpeen vahvistaa kuluttajansuojaa tällä alalla ja päätti tehdä rahoituspalveluiden etämyyntiä koskevan erityisen ehdotuksen (4).

(8) Jos jäsenvaltiot antavat rahoituspalveluiden etämyynnistä
vastakkaisia tai erilaisia säännöksiä kuluttajien suojaksi,
tämä vaikuttaa kielteisesti sisämarkkinoiden toimintaan ja
niillä toimivien yritysten väliseen kilpailuun, minkä vuoksi
on tarpeen ottaa käyttöön yhteisön tasoiset yhtenäiset
säännöt tällä alalla niin, ettei minkään jäsenvaltion tarjoama yleinen kuluttajansuoja heikkene.

(9) Tällä direktiivillä rahoituspalveluiden vapaan liikkuvuuden
varmistamiseksi turvatun korkean kuluttajansuojan vuoksi
jäsenvaltiot eivät voi antaa direktiivissä yhdenmukaistetuilla aloilla muita kuin tällä direktiivillä vahvistettuja
säännöksiä.

(10) Tämä direktiivi kattaa kaikki rahoituspalvelut, joita voidaan tarjota etäpalveluna. Tiettyjä rahoituspalveluita koskevat kuitenkin yhteisön lainsäädännön erityissäännökset,
joita sovelletaan edelleen näihin rahoituspalveluihin, ja olisikin suotavaa vahvistaa periaatteet, joita sovelletaan tällaisten palveluiden etämyyntiin.
(2) EYVL L 144, 4.6.1997, s. 19.
(3) KOM(96) 209 lopull., 22.5.1996.
(4) Komission tiedonanto Rahoituspalvelut: kuluttajien luottamuksen
vahvistaminen, KOM(97) 309 lopull., 26.6.1997.
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(11) Perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistettujen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti tämän direktiivin tavoitteita ei voida riittävästi saavuttaa jäsenvaltioiden tasolla, ja ne voidaan siten paremmin saavuttaa yhteisön tasolla.

(12) Etäsopimuksiin liittyy etäviestintävälineiden käyttö, ja erilaisia viestintävälineitä käytetään osana etämyynti- tai etäpalveluiden tarjoamisjärjestelmiä, joissa palveluiden tarjoaja ja asiakas eivät ole yhtä aikaa läsnä. Näiden viestintävälineiden jatkuva kehitys edellyttää periaatteiden määrittelemistä myös niille välineille, jotka eivät vielä ole laajasti käytössä. Etäsopimuksia ovat sellaiset sopimukset,
joita koskevat tarjoukset, neuvottelut ja päätökset tehdään
etäältä.

(13) Sopimusta, johon sisältyy sarja peräkkäisiä toimituksia
määrätyn ajan kuluessa, voidaan tulkita oikeudellisesti eri
tavalla eri jäsenvaltioiden lain mukaan. On kuitenkin tärkeää, että tätä direktiiviä sovelletaan samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa, minkä vuoksi on katsottava, että tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan ensimmäiseen
näistä peräkkäisistä tai määrätyssä ajassa tehtävistä erillisistä toimituksista, jos niiden voidaan katsoa muodostavan
kokonaisuuden, riippumatta siitä, onko toimituksesta tai
toimitusten sarjasta tehty yksi sopimus vai erillisiä peräkkäisiä sopimuksia.

(14) Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluu rahoituspalveluiden tarjoajan hoitama palveluiden tarjoamisjärjestelmä,
ja sen soveltamisalan ulkopuolelle pyritään jättämään ainoastaan tilapäisesti ja etäsopimusten tekemiseen tähtäävien kaupallisten rakenteiden ulkopuolella tarjottavat palvelut.

(15) Palveluiden tarjoaja on etäpalveluita tarjoava henkilö,
mutta tätä direktiiviä pitäisi soveltaa myös tilanteisiin,
joissa jokin tai jotkin sopimusvaiheista tapahtuvat välittäjää käyttäen. Välittäjän osuuden luonteen ja osallistumisasteen huomioon ottaen direktiivin asiaankuuluvia säännöksiä olisi sovellettava tällaiseen välittäjään tämän oikeudellisesta asemasta riippumatta.

(16) Etäviestintävälineiden käyttö ei saa perusteettomasti vähentää kuluttajalle annettavaa tietoa, ja avoimuuden varmistamiseksi tässä direktiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset kuluttajalle annettavien tietojen riittävästä tasosta
sekä ennen sopimuksen tekemistä että sen jälkeen. Ennen
sopimuksen tekemistä kuluttajan on saatava tarpeelliset
ennakkotiedot voidakseen arvioida tarjottua rahoituspalvelua asianmukaisesti ja voidakseen tehdä perustellun valinnan. Palveluiden tarjoajan on määriteltävä, kuinka kauan
tämän antama mahdollinen tarjous on sellaisenaan voimassa.
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(16a) Parhaan mahdollisen kuluttajansuojan kannalta on tärkeää, että kuluttajalle tiedotetaan riittävästi tämän direktiivin säännöksistä ja tällä alalla mahdollisesti voimassa
olevista menettelysäännöistä.

(17) Olisi säädettävä kuluttajan oikeudesta peruuttaa sopimus
seuraamuksitta ja syytä ilmoittamatta.

(18) Poistettu

(19) Kuluttajaa on suojeltava ei-toivottua palveluiden tarjontaa
vastaan. Kuluttaja on myös vapautettava kaikista velvoitteista, kun on kyseessä palvelu, jota ei ole tilattu, eikä
kuluttajan vastauksen puutetta pidä pitää tarjouksen hyväksymisenä. Tätä sääntöä ei kuitenkaan sovelleta osapuolten välisiin sopimuksiin, joiden voimassaolo jatkuu ilman
eri toimenpiteitä, jos jäsenvaltion lainsäädännössä hyväksytään tällainen uudistaminen ilman eri toimenpiteitä.

(20) Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä suojellakseen tehokkaasti yhteydenotoilta niitä kuluttajia, jotka eivät halua, että heihin otetaan yhteyttä tietyillä
viestintävälineillä. Tällä direktiivillä ei kuitenkaan rajoiteta
kuluttajan mahdollisuutta turvautua erityisiin suojakeinoihin, jotka ovat hänen käytettävissään henkilötietoja ja yksityisyyden suojaa koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

(21) Kuluttajien suojelemisen kannalta on tärkeää käsitellä riitaasioita koskevaa kysymystä, ja olisi säädettävä riittävästä ja
tehokkaasta valitus- ja korvausmenettelystä jäsenvaltioissa
mahdollisten kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisten
riitojen selvittämiseksi, tarvittaessa käyttäen voimassa olevia menettelyjä.

(22) Käsiteltäessä kuluttajien oikeussuojakeinoja ja erityisesti
kuluttajien oikeutta vedota tuomioistuimeen rajatylittävissä
kiistoissa on otettava huomioon komission tiedonanto
neuvostolle ja Euroopan parlamentille Kohti päätösten
saamisen ja täytäntöönpanon tehostumista Euroopan
unionissa (1).

(23) Jäsenvaltioiden olisi kannustettava tuomioistuinten ulkopuolisia julkisia tai yksityisiä sovitteluelimiä toimimaan
yhteistyössä rajatylittävien kiistojen ratkaisemiseksi. Tällä
yhteistyöllä pitäisi pyrkiä siihen, että kuluttaja voisi osoittaa valitukset toiseen jäsenvaltioon sijoittunutta palveluiden tarjoajaa vastaan tuomioistuimen ulkopuoliseen sovitteluelimeen asuinvaltiossaan.
(1) EYVL C 33, 31.1.1998, s. 3.
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(24) Yhteisö ja jäsenvaltiot ovat sitoutuneet GATS-sopimuksen
(palvelukaupasta tehty WTO:n yleissopimus) puitteissa antamaan kuluttajille mahdollisuuden hankkia pankki- ja investointipalveluita ulkomailta. GATS-sopimuksessa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus toteuttaa varotoimenpiteitä, esimerkiksi investoijien, talletusten tekijöiden, vakuutuksenottajien tai sellaisten henkilöiden suojaamiseksi,
joille rahoituspalvelun tarjoaja on velkaa rahoituspalvelun.
Näillä toimenpiteillä ei saa asettaa rajoituksia, jotka menevät pitemmälle kuin on perustelua kuluttajansuojan varmistamisen kannalta.
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rakennettavaan kiinteistöön tai säilyttää nämä oikeudet
taikka joilla on tarkoitus korjata tai parantaa kiinteistöä
c) palveluiden tarjoajalla: luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka elinkeino- tai ammattitoiminnassaan tarjoaa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien sopimusten alaisia palveluja tai toimii välittäjänä näiden palveluiden tarjoamisessa tai osapuolten välisten etäsopimusten tekemisessä
d) kuluttajalla: luonnollista henkilöä, joka tämän direktiivin
soveltamisalaan kuuluvissa sopimuksissa toimii tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa

(25) Poistettu
(26) Tämän direktiivin antamisen vuoksi on syytä mukauttaa
direktiivin 97/7EY ja kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista 19 päivänä toukokuuta 1998
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
98/27/EY (1) soveltamisalaa.

OVAT ANTANEET T˜M˜N DIREKTIIVIN:

1 artikla

e) etäviestintävälineellä: välinettä, jota voidaan käyttää palveluiden tarjoajan ja kuluttajan välisen palvelun myyntiin ilman, että nämä ovat samaan aikaan fyysisesti läsnä
f) pysyvällä välineellä: välinettä, jonka avulla kuluttaja voi
säilyttää tiedot, jotka on osoitettu hänelle henkilökohtaisesti
ja erityisesti ja jotka ovat pääasiallisesti tietokonelevykkeillä,
CD-ROMeilla ja kuluttajan mikrotietokoneen kovalevyllä,
jolle talletetaan sähköpostiviestit

Soveltamisala
a) Tämän direktiivin tarkoituksena on lähentää rahoituspalveluiden etämyyntiä kuluttajille koskevia jäsenvaltioiden lakeja,
asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.
b) Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan ainoastaan ensimmäiseen liiketoimeen rahoituspalveluita koskevien sellaisten
sopimusten osalta, jotka koskevat peräkkäisiä tai määrätyssä
ajassa tehtäviä erillisiä liiketoimia riippumatta siitä, katsotaanko näiden liiketoimien kansallisessa lainsäädännössä
kuuluvan yhteen sopimukseen vai erillisiin yksittäisiin sopimuksiin.

2 artikla
Määritelmät
Tässä direktiivissä tarkoitetaan
a) etäsopimuksella: palveluiden tarjoajan ja kuluttajan välistä
rahoituspalveluja koskevaa sopimusta, joka tehdään palveluiden tarjoajan hoitaman etämyynti- tai etäpalveluiden tarjoamisjärjestelmän mukaisesti ja jossa käytetään yksinomaan
etäviestintävälinettä ennen sopimuksen tekemistä ja sopimuksen tekemisessä

g) operaattorilla tai etäviestintätekniikan toimittajalla: julkista
tai yksityistä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka
elinkeinotoimintaan kuuluu etäviestintävälineen tai -välineiden tarjoaminen palveluiden tarjoajille.

3 artikla
Kuluttajalle annettavat tiedot ennen sopimuksen tekemistä
1.
Kuluttajan on saatava hyvissä ajoin ennen etäsopimuksen
tekemistä seuraavat ennakkotiedot:
a) palveluiden tarjoajan henkilöllisyys ja osoite sekä kuluttajan
asuinvaltioon sijoittautuneen palveluiden tarjoajan edustajan henkilöllisyys ja osoite, johon kuluttaja voi ottaa yhteyttä tarvittaessa, jos tällainen edustaja on olemassa
b) kuvaus rahoituspalvelun pääpiirteistä
c) rahoituspalvelun hinta kaikkine veroineen
d) sopimuksen maksu-, toimitus- tai täytäntöönpanojärjestelyt

b) rahoituspalveluilla: kaikkia pankki-, vakuutus-, sijoitus- ja
maksupalveluita
b a) kiinteistöluotoilla: niihin liittyvistä vakuusmuodoista
riippumatta kaikkia luottoja, joilla on pääasiallisesti tarkoitus hankkia omistusoikeus tonttiin tai rakennettuun tai
(1) EYVL L 166, 11.6.1998. s. 51.

e) tarjouksen tai hinnan voimassaoloaika
f)

jos palvelun hinta voi muuttua tietojen antamishetken ja
sopimuksen tekohetken välisenä aikana, ilmoitus tästä mahdollisuudesta ja tekijöistä, joiden perusteella kuluttaja voi
varmistaa hinnan sopimuksen tekohetkellä
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g) etäviestintävälineen käytön kustannukset, jos ne lasketaan
muun kuin perustariffin mukaisesti
h) 4 artiklan mukaisen peruuttamisoikeuden olemassaolo,
kesto, ehdot ja yksityiskohtaiset säännöt
i)

4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa tarkoitettuja rahoituspalveluita koskevan peruuttamisoikeuden puuttuminen

j)

5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu summa tai 5
artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa
laskuperusta kustannuksille, jotka kuluttajan on maksettava,
jos hän käyttää peruuttamisoikeuttaan
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2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, joiden kaupallinen
tarkoitus on tehtävä selväksi, on toimitettava millä tahansa
käytettyyn etäviestintävälineeseen sopivalla keinolla selkeästi ja
ymmärrettävästi, niin että otetaan huomioon erityisesti kaupallisten toimien vilpittömyyttä koskevat periaatteet sekä sellaisten
henkilöiden  kuten alaikäisten  suojelu, jotka jäsenvaltioiden
lainsäädännön mukaan eivät ole laillisesti täysivaltaisia.

3.

Poistettu

4.

Poistettu

k) tarvittaessa sopimuksen vähimmäiskestoaika jatkuvan tai
määräaikaisen rahoituspalvelun yhteydessä
3 a artikla
l)

sopimuksen purkamista koskevat tiedot

m) sopimukseen sovellettava lainsäädäntö, jos sopimukseen sisältyy lauseke, jossa valitaan muu kuin kuluttajan asuinvaltion lainsäädäntö
n) toimivaltainen tuomioistuin riita-asioissa, jos sopimukseen
sisältyy oikeuspaikkalauseke, jolla tuomiovalta riita-asiassa
annetaan muulle kuin kuluttajan asuinvaltion tuomioistuimelle sanotun kuitenkaan rajoittamatta Brysselin yleissopimuksen soveltamista
o) sen valvontaviranomaisen yhteystiedot, joka mahdollisesti
valvoo palveluiden tarjoajan toimintaa
p) menettelyt valitusasioissa ja tuomioistuinten ulkopuolisessa
riita-asioiden ratkaisussa.

Sopimusehtojen ilmoittaminen ja ennen sopimuksen
tekemistä annettavat tiedot
1.
Palveluiden tarjoajan on ilmoitettava kuluttajalle kirjallisesti tai muulla pysyvällä välineellä selvästi ja ymmärrettävästi
kaikki sopimusehdot ja 3 artiklan 1 kohdassa esitetyt tiedot,
heti kun sopimus on tehty.

2.
Palveluiden tarjoaja vapautetaan tästä velvoitteesta, jos
hän on toimittanut kuluttajalle kirjallisesti tai muulla pysyvällä
välineellä sopimusehdot ja 3 artiklan 1 kohdassa esitetyt tiedot
ennen sopimuksen tekemistä.

3.

Osapuolten on sovittava välineen valinnasta yhteisesti.

Kuitenkin
4 artikla
 direktiivissä 92/49/ETY tarkoitettujen palveluiden osalta on
toimitettava vain edellä c, d, e, f, g, h, i, j, k, l ja p kohdassa
tarkoitetut tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen
direktiivin 43 artiklan soveltamista
 direktiivissä 92/96/ETY tarkoitettujen palveluiden osalta on
toimitettava vain edellä c, e, f, g, j ja o kohdassa tarkoitetut
tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen direktiivin
31 artiklan ja liitteen 2 soveltamista
 direktiivissä 85/611/ETY tarkoitettujen rahoituspalveluiden
osalta on toimitettava vain edellä g, i, m, n, o ja p kohdassa
tarkoitetut tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen
direktiivin 2735 ja 4447 artiklan sekä liitteen A ja B
soveltamista
 direktiivissä 89/298/ETY tarkoitettujen rahoituspalveluiden
osalta on toimitettava vain edellä g, i, m, n, o ja p kohdassa
tarkoitetut tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen
direktiivin 718 ja 21 artiklan soveltamista
 direktiivissä 93/22/ETY tarkoitettujen palveluiden osalta on
toimitettava vain edellä e, f, g, h, i, j, m, n, o ja p kohdassa
tarkoitetut tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen
direktiivin 11 artiklan soveltamista.

Peruuttamisoikeus sopimuksen tekemisen jälkeen
1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kuluttaja voi syytä
ilmoittamatta ja kustannuksitta peruuttaa sopimuksen tarjotusta rahoituspalvelusta riippuen 1430 päivän kuluessa

a) sopimuksen tekopäivästä lukien, jos sopimusehdot ja 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettu kuluttajalle
ennen sopimuksen tekemistä 3 a artiklan 2 kohdan mukaisesti

b) siitä päivästä lukien, kun kuluttaja saa 3 a artiklan 1 kohdan
mukaisesti sopimusehdot ja 3 artiklan 1 kohdan mukaiset
tiedot tai viimeisen näistä tekijöistä, jos sopimus on tehty
kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä ennen sopimusehtojen
ja mainittujen tietojen saamista.

Jos palveluiden tarjoaja noudattaa sijoittautumisvaltiossaan sovellettavan lainsäädännön mukaista peruuttamisoikeuden määräaikaa, hänen ei tarvitse noudattaa kuluttajan asuinvaltion
lainsäädännön mukaista eri määräaikaa.
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Peruuttamisoikeutta ei sovelleta

a) valuutanvaihtotoimiin
b) seuraavia rahoitustuotteita koskevien määräysten vastaanottamiseen, välittämiseen ja/tai toimeenpanoon ja niihin liittyviin palveluihin:
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5 artikla
Sopimuksen täytäntöönpano ja ennen peruuttamista
toimitetun palvelun maksaminen
-1.
Palveluiden tarjoaja ei voi aloittaa sopimuksen täytäntöönpanoa ennen 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn määräajan
päättymistä ilman kuluttajan nimenomaisesti antamaa suostumusta.

 rahamarkkinavälineet
 siirrettävät arvopaperit
 sijoitusrahastot ja muut yhteissijoitusjärjestelyt
 futuurit ja -optiot
 valuutta- ja korkovälineet, joiden hintaan vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden vaihtelu, johon palveluiden tarjoaja
ei voi vaikuttaa
c) vahinkovakuutussopimuksiin, jotka ovat voimassa alle 2
kuukautta
d) sopimuksiin, jotka on toteutettu kokonaisuudessaan, ennen
kuin kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan.

1.
Jos kuluttaja käyttää 4 artiklan 1 kohdan mukaista peruuttamisoikeuttaan, häntä voidaan vaatia maksamaan viipymättä ainoastaan joko

a) kiinteä summa, joka vastaa ennen peruuttamisoikeuden
käyttöä tarjoajan tosiasiallisesti toimittaman rahoituspalvelun
hintaa peruuttamishetkestä riippumatta tai

b) summa, jonka kuluttaja voi laskea sopimuksen kohteena
olevan rahoituspalvelun kokonaishinnasta suhteutettuna sopimuksen tekopäivän ja peruuttamispäivän väliseen ajanjaksoon, jos tarjoajan tosiasiallisesti toimittaman rahoituspalvelun hinta riippuu peruuttamishetkestä.

1 b.
Kiinteistöluottojen osalta jäsenvaltiot voivat säätää, että
kuluttaja ei voi käyttää peruuttamisoikeuttaan enää sen jälkeen,
kun

Summa, joka on maksettava a tai b alakohdan perusteella, ei
saa olla sellainen, että sitä voidaan pitää sakkona.

 lainattu rahamäärä on hänen suostumuksellaan siirretty
kiinteistön myyjälle tai tämän edustajalle

2.
Jos palveluiden tarjoaja ei pysty osoittamaan mitään todistetta siitä, että kuluttajalle on annettu 3 artiklan 1 kohdan j
alakohdan mukaiset tiedot, hän ei voi vaatia kuluttajalta mitään
maksua, jos tämä käyttää peruuttamisoikeuttaan.

 kiinteistöluottoon liittyvä notaarin vahvistama sopimus,
jossa kuluttaja on osapuolena, on laillisesti ja asianmukaisesti tehty.
Kiinnitysluottojen osalta jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää,
että kuluttajalla ei ole 1 kohdassa säädettyä peruuttamisoikeutta.
2.
Jos palveluiden tarjoaja on houkutellut kuluttajan tekemään sopimuksen antamalla harhaanjohtavia tietoja, kuluttaja
voi purkaa sopimuksen siihen sovellettavan lainsäädännön mukaisin seuraamuksin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kuluttajan oikeutta peruuttaa sopimus ja saada vahingonkorvauksia
kärsimistään vahingoista kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
Jos palveluiden tarjoaja ilmoittaa kuluttajalle puolueettomia tietoja, jotka liittyvät markkinoiden vaihteluista riippuvien rahoituspalveluiden hintoihin, sitä ei pidetä tässä säännöksessä tarkoitettuna harhaanjohtavana sopimuksen tekoon houkutteluna.
3.
Kuluttajan on ilmoitettava peruuttamisoikeuden käytöstään palveluiden tarjoajalle kirjallisesti tai muulla tämän saatavilla ja käytettävissä olevalla pysyvällä välineellä.
4.

Poistettu

5.
Muita peruuttamisen oikeudellisia vaikutuksia ja sitä koskevia ehtoja käsitellään sopimukseen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

3.
Palveluiden tarjoajan on korvattava mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 30 vuorokauden kuluessa kuluttajalle
kaikki maksut, jotka tältä on peritty etäsopimuksen tekohetkellä, 1 kohdassa tarkoitettuja summia lukuun ottamatta.

6 artikla
Poistettu

7 artikla
Poistettu

8 artikla
Palvelu, jota ei ole saatavissa
1.
Jos sopimuksen kohteena olevaa rahoituspalvelua ei ole
osittain tai lainkaan saatavissa, palveluiden tarjoajan on ilmoitettava tästä kuluttajalle viipymättä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämistä koskevan
jäsenvaltioiden siviililainsäädännön noudattamista.
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2.
Jos rahoituspalvelua ei ole lainkaan saatavissa, palveluiden
tarjoajan on korvattava kuluttajalle viipymättä ja viimeistään 30
vuorokauden kuluessa tämän suorittamat maksut.
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 vapautetaan kuluttaja kaikista sitoumuksista sellaisen toimituksen osalta, jota ei ole tilattu; kuluttajan vastaamatta jättäminen ei merkitse tarjouksen hyväksymistä.
10 artikla

3.
Jos rahoituspalvelu on saatavissa vain osittain, sopimus
voidaan toteuttaa vain kuluttajan ja palveluiden tarjoajan nimenomaisella sopimuksella.

Yhteydenotto, jota ei ole haluttu
1.
Jos palveluiden tarjoaja käyttää seuraavia välineitä, siihen
tarvitaan kuluttajan ennakolta antama suostumus:

Nimenomaisen sopimuksen puuttuessa palveluiden tarjoajan on
korvattava kuluttajalle viipymättä ja viimeistään 30 vuorokauden kuluessa tämän jo suorittamat maksut.

 automaattiset soittojärjestelmät, joissa ei tarvita ihmistä välittäjänä
 telekopiolaitteet (faksit).

Jos palvelu suoritetaan vain osittain, palveluiden tarjoajan on
korvattava kuluttajalle viipymättä ja viimeistään 30 vuorokauden kuluessa maksut, jotka liittyvät suorittamatta jääneeseen
palvelun osaan.

8 a artikla
Maksaminen kortilla

2.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet
sen varmistamiseksi, että muut kuin 1 kohdassa mainitut etäviestintävälineet, joilla voidaan ottaa kuluttajaan henkilökohtaisesti yhteyttä
a) eivät ole sallittuja, jos niiden käyttöön ei ole saatu kyseisten
kuluttajien suostumusta tai
b) ovat sallittuja ainoastaan, jos kuluttaja ei ole niitä nimenomaisesti kieltänyt.

Jäsenvaltioiden on taattava asianmukaiset toimenpiteet, jotta
3.
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä ei saa
aiheutua kuluttajalle kustannuksia.
 kuluttaja voi pyytää maksun mitätöintiä, jos hänen maksukorttiaan on käytetty vilpillisesti tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien sopimusten yhteydessä

4.
Jos yhteydenottoon käytetään puhelinta, palveluiden tarjoajan henkilöllisyys ja puhelun kaupallinen tarkoitus on selvitettävä kuluttajalle jokaisen puhelinkeskustelun alussa.

 kuluttajalle palautetaan tai korvataan tällaisessa vilpillisessä
tapauksessa maksetut summat.

5.
Jäsenvaltioiden on säädettävä riittävistä ja suhteutetuista
seuraamuksista, jos palveluiden tarjoaja ei noudata 10 artiklan
säännöksiä.

8 b artikla

Jäsenvaltiot voivat tätä varten huolehtia siitä, että kuluttajilla on
mahdollisuus purkaa sopimus milloin tahansa ilman kustannuksia ja seuraamuksia.

Alkuperäisten asiakirjojen palauttaminen
Kuluttajan käyttäessä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua oikeuttaan tai 8 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa kuluttajan on
palautettava viipymättä palveluiden tarjoajalle kaikki alkuperäiset sopimusasiakirjat, joissa on palveluiden tarjoajan allekirjoitus ja jotka on toimitettu hänelle sopimusta tehtäessä.

11 artikla
Direktiivin säännösten pakottavuus
1.
Kuluttajat eivät voi luopua heille tällä direktiivillä myönnetyistä oikeuksista.
2.

9 artikla
Palvelu, jota ei ole tilattu
Jäsenvaltioiden on toteutettavat tarvittavat toimenpiteet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sopimusten automaattista uudistamista koskevan jäsenvaltion lainsäädännön soveltamista, jos tällainen uudistaminen on lainsäädännössä sallittu, jotta

 kielletään rahoituspalveluiden toimitus kuluttajalle ilman
hänen tilaustaan, jos tähän toimitukseen sisältyy välittömästi tai myöhemmin maksettava lasku

Poistettu

3.
Kuluttajan on saatava tämän direktiivin tarjoama suoja,
vaikka sopimukseen sovellettaisiin muun kuin yhteisön jäsenvaltion lainsäädäntöä, jos kuluttaja asuu jossakin jäsenvaltiossa
ja jos sopimuksella on kiinteä yhteys yhteisöön.
12 artikla
Riita-asioiden ratkaiseminen tuomioistuimessa tai
hallinnollisesti
1.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kuluttajan ja
elinkeinonharjoittajan välisten riita-asioiden ratkaisemiseksi on
olemassa riittävät ja tehokkaat valitus- ja korvausmenettelyt.
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2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin menettelyihin kuuluvat
säännökset, joiden nojalla yhdellä tai useammalla seuraavista
kansallisessa lainsäädännössä määritellyistä toimielimistä on
mahdollisuus viedä asia kansallisen oikeuden mukaisesti tuomioistuimen tai toimivaltaisen hallinnollisen viranomaisen käsiteltäväksi sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettuja kansallisia säännöksiä noudatetaan:
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1. Korvataan 3 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta
seuraavasti:
 koskevat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
. . /. . EY (*) soveltamisalaan kuuluvia rahoituspalveluja.
___________
(*) EYVL L . . .

a) julkiset toimielimet tai niiden edustajat
b) kuluttajajärjestöt, joilla on laillinen oikeus suojella kuluttajia

2. Poistetaan liite II.
16 artikla

c) elinkeinoelämän järjestöt, joilla on laillinen oikeus toimia.
3.

Direktiivi 98/27/EY

Poistettu

4.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet
sen varmistamiseksi, että operaattorit ja viestintävälineiden toimittajat estävät mahdollisuuksiensa mukaan tässä direktiivissä
säädettyjen toimenpiteiden vastaisen toiminnan niille tiedoksi
annetun tuomioistuimen päätöksen, hallinnollisen määräyksen
tai valvontaviranomaisen antaman määräyksen perusteella.

Lisätään direktiivin 98/27/EY liitteeseen 10 kohta seuraavasti:

12 a artikla

17 artikla

Riita-asioiden ratkaiseminen tuomioistuinten ulkopuolella

Täytäntöönpano

Jäsenvaltioiden on kannustettava riita-asioiden käsittelemiseksi
perustettujen tuomioistuinten ulkopuolisten elinten yhteistyötä
kansainvälisten riita-asioiden ratkaisemisessa.

1.
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2002. Niiden on
ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

13 artikla

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä
tällainen viittaus. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaus tehdään.

Todistustaakka
Palveluiden tarjoajalla on todistustaakka tietojen antamista kuluttajalle sekä kuluttajan antamaa sopimuksen hyväksymistä ja
tarvittaessa sopimuksen täyttämistä koskevien velvoitteiden
noudattamisessa.
Neuvoston direktiivin 93/13/ETY (1) mukaisesti sopimuslauseke,
jonka mukaan palveluiden tarjoajalle tämän direktiivin mukaisesti kuuluvien velvoitteiden noudattamisen todistustaakka on
kuluttajalla, on kohtuuton ehto.

10. rahoituspalveluiden etämyynnistä kuluttajalle annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi . . ./. . ./EY (*)
___________
(*) EYVL L . . .

2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa tärkeimmät lait, asetukset ja
hallinnolliset määräykset kirjallisina komissiolle. Samalla jäsenvaltioiden on toimitettava vastaavuustaulukko, josta näkyvät
tämän direktiivin kutakin artiklaa vastaavat kansalliset säännökset.
18 artikla

14 artikla

Voimaantulo

Direktiivi 90/619/ETY

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

15 artikla

19 artikla

Direktiivi 97/7/EY

Osoitus

Poistettu

Muutetaan direktiivi 97/7/EY seuraavasti:

(1) EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29.

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
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Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 404/93 muuttamisesta
(2000/C 177 E/05)
KOM(1999) 582 lopull.  1999/0235(CNS)
(Komission esittämä 15 päivänä marraskuuta 1999)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 37 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

fikiintiöitä, jotka järjestetään riitojenratkaisuelimen suositukset huomioon ottaen. Ensimmäiseksi on avattu
2 200 000 tonnin perustariffikiintiö, jossa kannettava
WTO:ssa sidottu tulli on 75 EUR tonnilta. Toiseksi avatulla
353 000 tonnin lisätariffikiintiöllä vastataan yhteisön
vuonna 1995 tapahtuneesta laajentumisesta aiheutuneeseen
kulutuksen kasvuun ja siinä kannetaan sama tulli. Yhteisön
tarpeet tyydyttävien toimitusten turvaamiseksi olisi avattava
kolmas 850 000 tonnin autonominen tariffikiintiö, joka
myös koskee kaikkia alkuperiä. Tässä viimeksi mainitussa
tariffikiintiössä yhteisen tullitariffin tulliin sovelletaan asianmukaisesti määriteltyä alennusta. Siinä on myös sovellettava AKT-maille myönnettävää tullietuuskohtelua.

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Toimittajamaiden ja muiden asianomaisten osapuolten
kanssa on oltu useasti ja tiiviisti yhteydessä tavoitteena lopettaa asetuksessa (ETY) N:o 404/93 vahvistetun ja asetuksella (EY) N:o 1637/98 muutetun tuontimenettelyn aiheuttamat vastaväitteet sekä ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön (WTO) riitojenratkaisumenettelyn mukaisesti perustetun erityisryhmän päätelmät.

(2) Kaikkien komission esittämien vaihtoehtojen perusteella on
arvioitavissa, että vahvistamalla keskipitkäksi aikaväliksi
tuontimenettely, jossa sovelletaan sopivan tasoista tullia ja
AKT-maista yhteisöön suuntautuvan tuonnin tullietuuskohtelua, voidaan parhaiten taata toisaalta yhteisen markkinajärjestelyn tavoitteiden toteutuminen yhteisön tuotannon ja
kulutuskysynnän osalta ja toisaalta maailmankaupan sääntöjen noudattaminnen, sekä estää uudet vastaväitteet.

(3) Tällainen menettely voidaan kuitenkin perustaa vasta, kun
neuvottelut yhteisön kumppaneiden kanssa on käyty
WTO:n menettelyjen ja erityisesti tullitariffeja ja kauppaa
koskevan yleissopimuksen (GATT) XXVIII artiklan mukaisesti.

(4) Tämän menettelyn voimaantuloon asti yhteisön hankintoja
varten olisi avattava useita kaikkia alkuperiä koskevia tarif-

(5) Ottaen huomioon AKT-maille annetut sitoumukset ja tarve
taata niille riittävät kilpailuedellytykset näistä maista peräisin olevien banaanien tuontiin sovellettavan etuustullin
(275 EUR/tonni) olisi mahdollistettava kauppavirtojen säilyminen. Tämä johtaisi erityisesti tällaisen tuonnin tullittomuuteen kahdessa ensimmäisessä tariffikiintiössä sekä
275 EUR alennukseen kolmannessa kiintiössä maksettavasta tullista, edellä mainitun alennuksen soveltamisen jälkeen.

(6) Komissio olisi valtuutettava aloittamaan neuvottelut sellaisten toimittajamaiden kanssa, joille banaanien vienti yhteisöön on erittäin tärkeätä. Neuvotteluissa olisi pyrittävä sopimaan kahden ensimmäisen tariffikiintiön jakamisesta. On
myös syytä antaa komissiolle toimivalta antaa yksityiskohtaiset säännöt tässä asetuksessa vahvistettujen tarifikiintiöiden hallinnoinnista.

(7) Olisi annettava säännöksiä, joilla voidaan muuttaa 353 000
tonnin autonomista lisätariffikiintiötä hankintataseen vahvistamisen yhteydessä todetun yhteisön kysynnän kasvamisen huomioon ottamiseksi. Sellaisten poikkeuksellisten olosuhteiden huomioon ottamiseksi, jotka voivat vaikuttaa yhteisön hankintoihin, on myös syytä säätää mahdollisuudesta
vahvistaa aiheellisia erityistoimenpiteitä.

(8) Tämän vuoksi olisi muutettava asetuksen (ETY) N:o 404/93
IV osasto vastaavasti,
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ON ANTANUT T˜M˜N ASETUKSEN:

C 177 E/29

Nämä tariffikiintiöt avataan kaikista kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden tuontia varten.

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 404/93 seuraavasti:
1. Korvataan IV osaston 1620 artikla seuraavasti:

16 artikla

1.
Tämän osaston 1620 artiklaa sovelletaan CN-koodiin
ex 0803 00 19, kuuluvien tuoreiden tuotteiden tuontiin siihen asti, kun tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXVIII artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen vahvistettu yhteisen tullitariffin kyseisiä tuotteita koskeva tulli tulee voimaan, eli viimeistään 1 päivään tammikuuta 2006.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tullin voimaantuoloon
asti 1 kohdassa mainitut tuoreet tuotteet tuodaan 18 artiklalla avatuissa tariffikiintiöissä.

Niiden Maailman kauppajärjestön (WTO) sopimuspuolten,
joille banaanien vienti on erittäin tärkeää, kanssa tehdyn
sopimuksen perusteella komissiolla on oikeus jakaa tariffikiintiöt A ja B toimittajamaiden kesken.

2.
Tariffikiintiöissä A ja B tuonnista kannetaan tullia
75 EUR tonnilta.

3.
Tariffikiintiössä C tuonnista kannetaan 15 artiklasta
poiketen mainitussa artiklassa tarkoitettu tulli, josta vähennetään alennus, joka voidaan vahvistaa tarjouskilpailulla.

4.
Tariffikiintiöissä sekä niiden ulkopuolella sovelletaan
AKT-maista peräisin olevaan tuontiin etuustullia, joka on
275 EUR tonnilta.

5.
Tässä artiklassa vahvistetut tullit muunnetaan kansalliseksi valuutaksi käyttämällä kyseisiin tuotteisiin yhteisessä
tullitariffissa sovellettavaa kurssia.

17 artikla

Banaanien tuonnilta yhteisöön vaaditaan tarvittaessa tuontitodistus, jonka jäsenvaltiot myöntävät hakemuksesta jokaiselle hakijalle riippumatta hakijan sijoittumispaikasta yhteisössä, sanotun kutenkaan rajoittamatta 18 ja 19 artiklan
täytäntöönpanemiseksi annettavien erityisten säännösten soveltamista.

Tuontitodistus on voimassa koko yhteisössä. Ellei 27 artiklan
mukaisesti säädetyistä poikkeuksista muuta johdu, näiden
todistusten antaminen edellyttää vakuutta, jolla taataan tuontisitoumuksen noudattaminen tämän asetuksen mukaisilla
edellytyksillä todistuksen koko voimassaoloajan. Ylivoimaista
estettä lukuun ottamatta tämä vakuus on pidätettävä kokonaan tai osittain, jos toimea ei toteuteta tässä määräajassa tai
jos se toteutetaan vain osittain.

6.
Edellä 1 kohdan b alakohdassa säädettyä lisätariffikiintiötä voidaan korottaa yhteisön kysynnän kasvaessa tuotannon, kulutuksen, tuonnin ja viennin taseen perusteella.

Taseen vahvistamisessa ja tariffikiintiön korottamisessa on
noudatettava 27 artiklassa säädettyä menettelyä.

7.
Jos yhteisön hankintoihin vaikuttavat tuotanto- ja
tuontiedellytyksiin liittyvät poikkeukselliset olosuhteet, komissio vahvistaa tarvittavat erityiset toimenpiteet 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

18 artikla

Tällaisessa tapauksessa lisätariffikiintiötä B voidaan mukauttaa 6 kohdassa mainitun taseen perusteella. Erityistoimenpiteet voivat poiketa 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti annetuista yksityiskohtaisista säännöistä. Niillä on voitava välttää
kolmansien maiden välinen syrijintä.

1.
Joka vuosi avataan 1 päivästä tammikuuta alkaen seuraavat tariffikiintiöt:

8.
Yhteisön ulkopuolelle jälleenvietyjä banaaneja ei lueta
vastaaviin tariffikiintiöihin.

a) 2 200 000 nettotonnin tariffikiintiö eli kiintiö A,

19 artikla

b) 353 000 nettotonnin lisätariffikiintiö eli kiintiö B,
c) 850 000 nettotonnin autonominen tariffikiintiö eli kiintiö C.

1.
Tariffikiintiöiden hallinnointiin voidaan soveltaa perinteisten kauppavirtojen huomioon ottamiseen perustuvaa menetelmää (niin sanotun perinteiset/uudet tuojat-menettelyn
mukaisesti) ja/tai muita menetelmiä.
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2.
Säädetyssä menetelmässä on otettava tarvittaessa huomioon tarve säilyttää yhteisön hankintojen tasapaino.

20 artikla

Komissio antaa yksityiskohtaiset säännöt tämän osaston soveltamisesta 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.
Kyseiset yksityiskohtaiset säännöt kattavat erityisesti:
a) 18 artiklassa mainittujen tariffikiintiöiden hallinnointia
koskevat yksityiskohtaiset säännöt,

27.6.2000

2. Korvataan 29 artiklan seitsemäs luetelmakohta seuraavasti:
 niiden alueella kaupan pidettyjen yhteisön banaanien,
AKT-maista ja muista kolmansista maista peräisin olevien banaanien määristä.
3. Poistetaan 32 artikla.
4. Poistetaan liite.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

b) tarvittaessa takeet tuotteiden luonteesta ja alkuperästä,
Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2000.
c) yhteisön perustamisopimuksen 300 artiklan mukaisesti
tekemistä sopimuksista johtuvien velvoitteiden noudattamisen edellyttämät toimenpiteet.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
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Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi satunnaispäästöjen aiheuttamaan meren pilaantumiseen liittyvästä yhteisön yhteistyöjärjestelmästä (1)
(2000/C 177 E/06)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOM(1999) 641 lopull.  98/0350(COD)
(Komission esittämä 1 päivänä joulukuuta 1999 EY:n perustamissopimuksen 189 a artiklan 2 kohdan nojalla)

(1) EYVL C 25, 30.1.1999, s. 20.

ALKUPER˜INEN EHDOTUS

MUUTETTU EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 130s artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

Ei muutoksia

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ehdotuksen,

Poistetaan

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

Ei muutoksia

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon,
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä
sekä katsoo seuraavaa:
(1) Yhteisön vuodesta 1978 lähtien toteuttama toiminta tällä
alalla on mahdollistanut jäsenvaltioiden yhteistyön asteittaisen kehittämisen yhteisön toimintaohjelman puitteissa.
Vuonna 1978 annettu päätöslauselma ja sen jälkeen tehdyt
päätökset (1) muodostavat tämän yhteistyön perustan.
(2) Yhteisön tietojärjestelmän tarkoituksena on ollut saattaa
jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käyttöön tietoja, joita tarvitaan sellaisen pilaantumisen torjuntaan ja
vähentämiseen, joka aiheutuu, kun suuria määriä hiilivetyjä ja muita haitallisia aineita pääsee mereen. Tietojärjestelmä tulee yksinkertaistumaan nykyaikaisella automaattisella tietojenkäsittelyllä. Nopean ja tehokkaan tietojenvaihdon tarve edellyttää sopivaa kielijärjestelmää.
(3) Yhteisön erityistyöryhmän ja muiden yhteisön toimintaohjelman toimien avulla on voitu antaa käytännön apua
toiminnasta vastaaville viranomaisille meriympäristön pilaantumista aiheuttavissa hätätilanteissa sekä edistää yhteistyötä ja valmiutta toimia tehokkaasti onnettomuustilanteissa.
___________
(1) EYVL C 162, 8.7.1978, s. 1; EYVL L 355, 10.12.1981, s. 52; EYVL
L 77, 22.3.1986, s. 33; EYVL L 158, 25.6.1988, s. 32.

Ei muutoksia
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ALKUPER˜INEN EHDOTUS

(4) Komission esittämässä ympäristöä ja kestävää kehitystä
koskevassa yhteisön poliittisessa toimintaohjelmassa (1) todetaan, että yhteisön toimintaa tehostetaan erityisesti ympäristöä koskevien hätätilanteiden osalta, joihin kuuluvat
myös satunnaispäästöistä aiheutuva meren pilaantuminen.

27.6.2000

MUUTETTU EHDOTUS

(4) Komission esittämässä ympäristöä ja kestävää kehitystä
koskevassa yhteisön poliittisessa toimintaohjelmassa (1) todetaan, että yhteisön toimintaa tehostetaan erityisesti ympäristöä koskevien hätätilanteiden osalta, joihin kuuluvat
myös satunnaispäästöistä aiheutuva meren pilaantuminen
ja toiminnalliset päästöt.

(5) Direktiiviehdotuksella, joka koskee aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottopalveluja satamissa, tulee
olemaan suuri merkitys toiminnallisten päästöjen käsittelyssä, kun direktiivi annetaan.

(6) Satunnaispäästöistä aiheutuvaan meriympäristön pilaantumiseen liittyvän yhteisön yhteistyön yhteydessä, jolloin
toteutetaan toimia vaarojen välttämiseksi, edistetään perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamista tukemalla
jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuullisuutta ja edistämällä
perustamissopimuksen 130r artiklan mukaisesti ympäristön säilyttämistä ja suojelua sekä ihmisten terveyden suojelua.

(6) Satunnaispäästöistä aiheutuvaan meriympäristön pilaantumiseen liittyvän yhteisön yhteistyön yhteydessä, jolloin
toteutetaan toimia vaarojen välttämiseksi, edistetään perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamista tukemalla
jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuullisuutta ja edistämällä
perustamissopimuksen 174 artiklan mukaisesti ympäristön
säilyttämistä ja suojelua sekä ihmisten terveyden suojelua.

(7) Satunnaispäästöistä aiheutuva meriympäristön pilaantuminen olisi määriteltävä niin, että määritelmä kattaa
kaikki siviili- tai sotilaskäytöstä peräisin olevat haitallisten
aineiden päästöt mereen riippumatta siitä, tapahtuvatko
ne suoraan merellä vai kohdistuvatko ne muuten mereen,
tulevatko ne rannikolta tai jokisuistoista vai vapautuvatko
aineet aikaisemmin mereen upotetuista materiaaleista, kuitenkin niin, että määritelmä ei rajoitu vain mainittuihin
päästöihin.

(8) Haitallisten aineiden määritelmään olisi sisällytettävä,
mutta ei muita rajoittavasti, kaikki IMDG-säännöstössä
(vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva kansainvälinen säännöstö) tarkoitetut aineet ja kaikki upotetuista sotatarvikkeista vapautuvat aineet.

(9) Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä näitä kysymyksiä käsitteleviin Euroopan meriä koskeviin yleissopimuksiin ja/
tai sopimuksiin.

(10) Perustamalla yhteisön yhteistyöjärjestelmä, jonka puitteissa
toteutetaan tukitoimenpiteitä, voidaan entistä tehokkaammin kehittää yhteistyötä satunnaispäästöistä aiheutuvan
meren pilaantumisen alalla. Yhteistyöjärjestelmän olisi
suurelta osin perustuttava tältä alalta jo vuodesta 1978
alkaen saatuihin kokemuksiin.

Ei muutoksia

(11) Yhteisön yhteistyöjärjestelmä lisää avoimuutta samalla kun
se yhdistää ja tukee perustamissopimuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi toteutettavia toimia.
___________

___________

(1) EYVL C 138, 17.5.1993, s. 5.

(1) EYVL C 138, 17.5.1993, s. 5.
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(12) On tärkeää toimittaa tietoja niille tahoille, jotka vastaavat
jäsenvaltioissa satunnaispäästöistä aiheutuvaan meren pilaantumiseen liittyvistä toimista ja ovat mukana näissä
toimissa, sekä valmentaa näitä tahoja, sillä näin tehostetaan onnettomuuksiin valmistautumista ja vähennetään
vaaroja.

(13) On myös tärkeää toteuttaa yhteisön toimia niiden tekniikoiden ja menetelmien parantamiseksi, joita käytetään hätätilanteiden aikana ja niiden jälkeisissä korjaustoimissa.

(14) Toiminnallisen tuen antaminen jäsenvaltioille hätätilanteissa ja tällaisista tilanteista saatujen kokemusten vaihdon
edistäminen jäsenvaltioiden välillä on osoittautunut erittäin hyödylliseksi.

(15) Yhteistyöjärjestelmän hallinnoinnissa komissiota avustaa
satunnaispäästöistä aiheutuvaa meren pilaantumista käsittelevä neuvoa-antava komitea. Komissio voi antaa komitean käsiteltäväksi myös muita satunnaispäästöistä aiheutuvaa meren pilaantumista koskevia asioita.

(16) Tämän päätöksen säännöksillä korvataan erityisesti 26
päivänä kesäkuuta 1978 annetulla neuvoston päätöslauselmalla perustettu toimintaohjelma ja 6 päivänä maaliskuuta 1986 tehdyllä neuvoston päätöksellä perustettu yhteisön tietojärjestelmä. Mainittu neuvoston päätös olisi
näin ollen kumottava sinä päivänä, jona tämä päätös tulee
voimaan.

OVAT TEHNEET T˜M˜N P˜˜TÖKSEN:

1 artikla
1.
Perustetaan satunnaispäästöistä aiheutuvaan meren pilaantumiseen liittyvä yhteistyöjärjestelmä (jäljempänä yhteistyöjärjestelmä) 1 päivän tammikuuta 2000 ja 31 päivän joulukuuta
2004 väliseksi ajaksi.

2.
Yhteistyöjärjestelmän avulla on tarkoitus tukea ja täydentää jäsenvaltioiden kansallisia, alueellisia ja paikallisia ponnisteluja meriympäristön, ihmisten terveyden ja rannikoiden suojelemiseksi satunnaispäästöistä aiheutuvaan meren pilaantumiseen ja toiminnallisiin päästöihin liittyviltä vaaroilta.

2.
Yhteistyöjärjestelmän avulla on tarkoitus tukea ja täydentää jäsenvaltioiden kansallisia, alueellisia ja paikallisia ponnisteluja meriympäristön, ihmisten terveyden ja rannikoiden suojelemiseksi satunnaispäästöistä aiheutuvaan meren pilaantumiseen ja toiminnallisiin päästöihin, mukaan lukien upotetuista
sotatarvikkeista vapautuvat aineet, liittyviltä vaaroilta.
Satunnaispäästöistä aiheutuva meriympäristön pilaantuminen
olisi määriteltävä niin, että määritelmä kattaa kaikki siviili- tai
sotilaskäytöstä peräisin olevat haitallisten aineiden päästöt mereen riippumatta siitä, tapahtuvatko ne suoraan merellä vai
kohdistuvatko ne muuten mereen, tulevatko ne rannikolta tai
jokisuistoista vai vapautuvatko aineet aikaisemmin mereen
upotetuista materiaaleista, kuitenkin niin, että määritelmä ei
rajoitu vain mainittuihin päästöihin.
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3.
Yhteistyöjärjestelmällä pyritään parantamaan jäsenvaltioiden valmiuksia toimia merellä tapahtuvien öljyn tai muiden
haitallisten aineiden vuotojen tai välittömien vuotouhkien aiheuttamissa hätätilanteissa, ja lisäksi sillä pyritään ehkäisemään
ennalta vaaroja. Yhteistyöjärjestelmän avulla on lisäksi tarkoitus
luoda edellytykset jäsenvaltioiden keskinäiselle avunannolle ja
yhteistyölle tällä alalla ja edistää niitä.
Yhteistyöjärjestelmällä on myös tarkoitus edistää jäsenvaltioiden
yhteistyötä siten, että taloudelliset vahingot voidaan vaatia korvattaviksi saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti.
4.
Yhteistyöjärjestelmässä perustetaan yhteisön tietojärjestelmä, jossa vaihdetaan tietoja satunnaispäästöistä aiheutuvaan
meren pilaantumiseen, toiminnalliset päästöt, varautumista ja
niiden vastatoimia varten. Tietojärjestelmään kuuluvat ainakin
liitteessä I mainitut osatekijät.

2 artikla

4.
Yhteistyöjärjestelmässä perustetaan yhteisön tietojärjestelmä, jossa vaihdetaan tietoja satunnaispäästöistä aiheutuvaan
meren pilaantumiseen, toiminnalliset päästöt ja sotatarvikkeiden upottamisalueet mukaan lukien, varautumista ja niiden
vastatoimia varten. Tietojärjestelmään kuuluvat ainakin liitteessä I mainitut osatekijät.
Ei muutoksia

1.
Komissio panee täytäntöön yhteistyöjärjestelmässä toteutettavat toimet.
2.
Yhteistyöjärjestelmään kuuluvien toimien toteuttamiseksi
laaditaan 4 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti kolmivuotinen vuosittain tarkistettava suunnitelma käyttäen perustana muun muassa niitä tietoja, joita jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle. Komissio voi tarvittaessa toteuttaa muita toimia järjestelmään kuuluvien toimien lisäksi. Tällaiset lisätoimet
arvioidaan ottaen huomioon toiminnalle asetetut painotukset ja
käytettävissä oleva rahoitus.
3.
Yhteistyöjärjestelmään kuuluvat toimet ja yhteisön tukea
koskevat rahoitusjärjestelyt esitetään liitteessä II.
3 artikla
1.
Yhteistyöjärjestelmän toteuttamissuunnitelmaan sisällytetään yksittäiset toteutettavat toimet.
2.
Yksittäiset toimet valitaan ensisijaisesti seuraavien perusteiden mukaisesti:
a) Niille elimille, jotka jäsenvaltioissa vastaavat satunnaispäästöistä aiheutuvaan meren pilaantumiseen liittyvistä toimista
ja osallistuvat niihin, on toimitettava tietoja vaaroihin varautumisen tehostamiseksi ja vaarojen torjumiseksi,
b) Vastatoimissa ja hätätilanteiden jälkeisissä kunnostustoimissa
käytettäviä tekniikoita ja menetelmiä, on kehitettävä.

c) Jäsenvaltioille on tarjottava toiminnallista tukea hätätilanteissa mobilisoimalla lähinnä yhteisön erityistyöryhmään
kuuluvia asiantuntijoita, ja tietoa tällaisista tilanteista saaduista kokemuksista on levitettävä jäsenvaltioiden kesken.

b) Vastatoimissa ja hätätilanteiden jälkeisissä kunnostustoimissa
käytettäviä tekniikoita ja menetelmiä, myös satamaviranomaisten välistä tietojenvaihtoa, on kehitettävä.
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ca) Julkista tiedottamista on parannettava vaarojen selventämiseksi, ja onnettomuuksista on tiedotettava edelleen.
cb) Vastatoimien sovittamista vaaroihin on kehitettävä muiden
paikallistason elinten kanssa, joihin kuuluvat myös elinympäristöjen suojelusta vastaavat elimet.
3.
Kukin yksittäinen toimi toteutetaan tiiviissä yhteistyössä
jäsenvaltioiden toimivaltaisten kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa.
4 artikla
1.
Yhteistyöjärjestelmään kuuluvien toimien toteuttamisessa
komissiota avustaa jäsenvaltioiden edustajista koostuva neuvoaantava komitea, jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja.
Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen yksittäisistä
toteutettavista toimenpiteistä. Komitea antaa ehdotuksesta lausuntonsa määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian
kiireellisyyden mukaan; komitea voi tarvittaessa äänestää lausunnosta.
Lausunto merkitään pöytäkirjaan; lisäksi jokaisella jäsenvaltiolla
on oikeus pyytää, että sen kanta merkitään pöytäkirjaan.
Komission on otettava huomioon komitean lausunto mahdollisimman tarkoin. Sen on ilmoitettava komitealle, millä tavoin
lausunto on otettu huomioon.
2.
Komissio voi antaa neuvoa-antavan komitean käsiteltäväksi myös mitä tahansa muita satunnaispäästöistä aiheutuvaan
meren pilaantumiseen liittyviä kysymyksiä.
5 artikla
Komissio arvioi yhteistyöjärjestelmän täytäntöönpanoa sen
puolivälissä ja antaa sitä koskevan kertomuksen neuvostolle ja
Euroopan parlamentille viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2002
ja toisen kertomuksen ennen täytäntöönpanon loppuun saattamista viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2004.
6 artikla
Kumotaan yhteisön tietojärjestelmän perustamisesta hiilivetyjen
ja muiden vaarallisten aineiden mereen pääsemisestä aiheutuvan saastumisen valvomiseksi ja vähentämiseksi 6 päivänä maaliskuuta 1986 annettu neuvoston päätös 86/85/ETY, sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna, tämän päätöksen voimaantulopäivänä.
7 artikla
Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2000.
8 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Ei muutoksia
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Yhteisön tietojärjestelmässä käytetään nykyaikaista automaattista tietojenkäsittelyjärjestelmää. Yhteisön Internet-kotisivuilla annetaan yleistä
taustatietoa yhteisön tasolla. Kansallisilla kotisivuilla on tietoja käytettävissä olevista kansallisista interventioresursseista.

Järjestelmästä pidetään yllä myös paperiversiota yhteisön toimintaa käsittelevässä irtolehtikansiossa; kansiossa on tietoja hätätilanteiden hallinnasta kunkin jäsenvaltion osalta.

1. Kunkin jäsenvaltion on kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta:
a) nimettävä järjestelmän kansallisen osan hallinnoinnista vastaava
viranomainen tai viranomaiset ja ilmoitettava nämä tiedot komissiolle,
b) perustettava web-sivu, joka on yhteydessä koko järjestelmään
yhteisön yleisen pääsivun kautta.

2. Komissio perustaa web-sivun järjestelmän yleiseksi pääsivuksi sekä
yhteisön sivun.

3. Kunkin jäsenvaltion on lisättävä kansalliselle kotisivulleen viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta
ainakin seuraavat tiedot:

a) lyhyt kuvaus kansallisista rakenteista ja kansallisten viranomaisten
välisistä yhteyksistä, jotka koskevat satunnaispäästöistä aiheutuvaa meren pilaantumista ja

b) kartoitus julkisen ja yksityisen sektorin käytettävissä olevista tärkeimmistä keinoista toimia hätätilanteissa ja suorittaa puhdistustoimet. Kartoitukseen on liitettävä seuraavat tiedot:

a) lyhyt kuvaus kansallisista rakenteista ja kansallisten viranomaisten
välisistä yhteyksistä, jotka koskevat satunnaispäästöistä aiheutuvaa meren pilaantumista ja alueita, joilla esiintyy toiminnallisia
päästöjä,

Ei muutoksia

 erikoishenkilöstön määrä ja pätevyys

 mekaaniset välineet mereen päässeiden hiilivetyjen talteenottamista ja rannikoiden pilaantumisen estämistä tai korjaamista
varten, sekä näitä välineitä käyttävä erikoishenkilöstö

 mekaaniset välineet mereen päässeiden hiilivetyjen talteenottamista ja öljyvahinkojen ja muiden haitallisten aineiden aiheuttaman meren tai rannikoiden pilaantumisen estämistä tai
korjaamista varten, sekä näitä välineitä käyttävä erikoishenkilöstö

 meren pilaantumisen torjumisen ja rannikoiden puhdistamisen kemialliset ja biologiset välineet, sekä asianomainen erikoishenkilöstö

 meren pilaantumisen torjumisen ja rannikoiden puhdistamisen kemialliset ja biologiset välineet, kunnostamistoimiin liittyvä asiantuntemus sekä asianomainen erikoishenkilöstö

 erikoisryhmät

 pilaantumisen torjuntaan varustetut alukset ja ilma-alukset

Ei muutoksia
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 siirrettävät varastot talteenotettujen hiilivetyjen ja muiden haitallisten aineiden väliaikaista varastointia varten
 öljytankkereiden kevennysjärjestelmät
 yleinen hälytysnumero
ba) luettelo sotatarvikkeiden upotuspaikoista
c) varmuusvarastojen ja välineiden sijaintipaikka
d) edellytykset antaa apua muille jäsenvaltioille.
4. Kunkin jäsenvaltion on päivitettävä edellä 3 kappaleessa mainittu
kansallinen kotisivunsa heti muutosten tapahduttua tai vähintään
kerran vuodessa tammikuussa.
5. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle hätätilanteiden toiminnallista hallintaa koskevat tiedot sisällytettäväksi yhteisön toimintaa käsittelevään irtolehtikansioon, mukaan lukien mobilisointia
koskevat menettelyt ja toiminnasta vastaavat yhteyspisteet yhteystietoineen, kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.
6. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle mahdollisimman
pian kaikista irtolehtikansion sisältämissä tiedoissa tapahtuneista
muutoksista.
7. Komissio toimittaa kaikille jäsenvaltioille jäljennöksen irtolehtikansiosta sekä niiden mahdolliset ajantasaistukset.

Ei muutoksia
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YHTEISÖN TUKEEN LIITTYV˜T RAHOITUSJ˜RJESTELYT
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Toimet

Rahoitusjärjestelyt

A. Koulutus- ja tiedotustoimet
1. Kurssit ja työpajat (1)
Kurssien ja työpajojen järjestäminen jäsenvaltioiden
kansallisille, alueellisille ja paikallisille virkamiehille
sekä muille alalla toimiville, jotta voidaan varmistaa
toimivaltaisten yksiköiden nopea ja tehokas toiminta hätätilanteissa.

Yhteisön rahoitusosuus on enintään 75 % toimen kokonaiskustannuksista ja enintään 75 000 ecua tointa kohden.

2. Asiantuntijavaihto
Järjestetään asiantuntijoiden komennuksia muihin
jäsenvaltioihin, jotta he voivat hankkia kokemusta,
arvioida erilaisia tekniikoita tai tutustua muiden
pelastuspalveluyksiköiden tai muiden keskeisten tahojen käyttämiin toimintatapoihin.

Yhteisön rahoitusosuus on enintään 75 % asiantuntijoiden
matka- ja oleskelukuluista ja 100 % järjestelmän koordinointikustannuksista.

Järjestetään jäsenvaltioiden asiantuntijoiden, erikoisasiantuntijoiden ja teknisen henkilöstön vaihtoa, jotta nämä henkilöt voivat antaa koulutusta
lyhyiden kurssien tai koulutusjaksojen muodossa
tai osallistua itse sellaisille jossain toisessa
jäsenvaltiossa.
3. Harjoitukset
Harjoitusten tarkoituksena on toimintatapojen vertailu, jäsenvaltioiden yhteistyön edistäminen ja kansallisten pelastuspalveluyksiköiden kehityksen tukeminen ja niiden toiminnan koordinointi.

Yhteisön rahoitusosuus on enintään 50 % muiden jäsenvaltioiden lähettämien tarkkailijoiden osallistumiskustannuksista sekä asiaan liittyvien työpajojen järjestämiseen,
harjoitusten valmisteluun, loppuraporttien laadintaan jne.
liittyvistä kustannuksista.

4. Yhteisön tietojärjestelmä
Nykyaikaisen tietokoneistetun tietojärjestelmän kehittäminen ja ylläpito kansallisia viranomaisia varten, jotta voidaan toimittaa hätätilanteiden hallinnassa tarvittavia tietoja satunnaispäästöistä ja toiminnallisista päästöistä aiheutuvaan meren pilaantumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Yhteisön rahoitusosuus on 100 % komission vastuulla olevan järjestelmän osan kustannuksista.

B. Toimintaan hätätilanteissa ja niiden jälkeisiin kunnostustoimiin liittyvien tekniikoiden ja menetelmien kehittämistoimet (pilottihankkeet) (1)
Hankkeet, joilla pyritään parantamaan jäsenvaltioiden
toimintavalmiuksia hätätilanteissa ja niiden jälkeisissä
kunnostustoimissa. Näillä hankkeilla pyritään erityisesti kehittämään välineitä, tekniikoita ja menettelytapoja. Hankkeiden on oltava sellaisia, että ne kiinnostavat kaikkia tai useita jäsenvaltioita, ja niihin voi sisällyttää satunnaispäästöistä aiheutuvaan meren pilaantumiseen liittyvien uusien tekniikoiden soveltamiseen liittyviä hankkeita. Kahden tai useamman jäsenvaltion yhteishankkeita suositaan.

Yhteisön rahoitusosuus on enintään 50 % kunkin hankkeen kokonaiskustannuksista ja enintään 150 000 ecua
hanketta kohden.

C. Tuki- ja tiedotustoimet
1. Ympäristövaikutukset
Toimet, joilla tuetaan pilaantumistapausten jälkeen
suoritettavia ympäristövaikutusten arviointeja, sekä
levitetään niiden tuloksia ja saatuja kokemuksia laajasti muille jäsenvaltioille.

Yhteisön rahoitusosuus on enintään 50 % kunkin toimen
kokonaiskustannuksista.
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2. Konferenssit ja tapahtumat (1)
Meriympäristön pilaantumiseen liittyvät suurelle
yleisölle avoimet konferenssit ja muut tapahtumat,
erityisesti jos niihin osallistuu useita jäsenvaltioita.

Yhteisön rahoitusosuus on enintään 30 % toimen kokonaiskustannuksista ja enintään 50 000 ecua tointa kohden.

3. Muut tukitoimet (1)
Toimet nykytekniikan kehitysasteen määrittelyä, satunnaispäästöistä aiheutuvaa meren pilaantumista
ja toiminnallisia päästöjä koskeviin tärkeisiin näkökohtiin liittyvien periaatteiden ja ohjeiden kehittämistä sekä yhteistyöjärjestelmän arviointia varten.

100 % kustannuksista.

4. Tiedottaminen
Satunnaispäästöistä aiheutuvaa meren pilaantumista koskevaa yhteisön tason yhteistyötä käsittelevät julkaisut, näyttelyaineisto ja muu yleisölle tarkoitettu tiedotusaineisto

100 % kustannuksista.

D. Asiantuntijoiden mobilisointi
Yhteisön erityistyöryhmään kuuluvien asiantuntijoiden
mobilisointi hätätilanteissa toimimaan hätätilanteesta
kärsivän jäsenvaltion tai yhteisön ulkopuolisen maan
viranomaisten luomassa järjestelmässä ja asiantuntijan
saamiseksi paikalle koordinoimaan muiden jäsenvaltioiden lähettämiä tarkkailijoita.

Yhteisön rahoitusosuus on 100 % asiantuntijoiden komennuksesta aiheutuvista kustannuksista.

(1) Tukikelpoisia ovat ainoastaan toimet, joista on etua kaikille jäsenvaltioille tai huomattavalle osalle niistä.
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A. Koulutus- ja tiedotustoimet
1. Kurssit ja työpajat (1)
Kurssien ja työpajojen järjestäminen jäsenvaltioiden
kansallisille, alueellisille ja paikallisille virkamiehille
sekä muille alalla toimiville, jotta voidaan varmistaa
toimivaltaisten yksiköiden nopea ja tehokas toiminta hätätilanteissa.

Yhteisön rahoitusosuus on enintään 75 % toimen kokonaiskustannuksista ja enintään 75 000 ecua tointa kohden.

2. Asiantuntijavaihto
Järjestetään asiantuntijoiden komennuksia muihin
jäsenvaltioihin, jotta he voivat hankkia kokemusta,
arvioida erilaisia tekniikoita tai tutustua muiden
pelastuspalveluyksiköiden tai muiden keskeisten tahojen, kuten satunnaisten päästöjen aiheuttamasta
meren saastumisesta erityisasiantuntemusta omaavien kansalaisjärjestöjen, käyttämiin toimintatapoihin.

Yhteisön rahoitusosuus on enintään 75 % asiantuntijoiden
matka- ja oleskelukuluista ja 100 % järjestelmän koordinointikustannuksista.

Järjestetään jäsenvaltioiden asiantuntijoiden, erikoisasiantuntijoiden ja teknisen henkilöstön vaihtoa, jotta nämä henkilöt voivat antaa koulutusta
lyhyiden kurssien tai koulutusjaksojen muodossa
tai osallistua itse sellaisille jossain toisessa
jäsenvaltiossa.
3. Harjoitukset
Harjoitusten tarkoituksena on toimintatapojen vertailu, jäsenvaltioiden yhteistyön edistäminen ja kansallisten pelastuspalveluyksiköiden kehityksen tukeminen ja niiden toiminnan koordinointi.

Yhteisön rahoitusosuus on enintään 50 % muiden jäsenvaltioiden lähettämien tarkkailijoiden osallistumiskustannuksista sekä asiaan liittyvien työpajojen järjestämiseen,
harjoitusten valmisteluun, loppuraporttien laadintaan jne.
liittyvistä kustannuksista.

4. Yhteisön tietojärjestelmä
Nykyaikaisen tietokoneistetun tietojärjestelmän kehittäminen ja ylläpito kansallisia viranomaisia varten, jotta voidaan toimittaa hätätilanteiden hallinnassa tarvittavia tietoja satunnaispäästöistä ja toiminnallisista päästöistä aiheutuvaan meren pilaantumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Yhteisön rahoitusosuus on 100 % komission vastuulla olevan järjestelmän osan kustannuksista.

B. Toimintaan hätätilanteissa ja niiden jälkeisiin kunnostustoimiin liittyvien tekniikoiden ja menetelmien kehittämistoimet (pilottihankkeet) (1)
Hankkeet, joilla pyritään parantamaan jäsenvaltioiden
toimintavalmiuksia hätätilanteissa ja niiden jälkeisissä
kunnostustoimissa. Näillä hankkeilla pyritään erityisesti kehittämään välineitä, tekniikoita ja menettelytapoja. Hankkeiden on oltava sellaisia, että ne kiinnostavat kaikkia tai useita jäsenvaltioita, ja niihin voi sisällyttää satunnaispäästöistä tai toiminnallisista päästöistä aiheutuvaan meren pilaantumiseen liittyvien uusien tekniikoiden soveltamiseen liittyviä hankkeita.
Kahden tai useamman jäsenvaltion yhteishankkeita
suositaan.

Yhteisön rahoitusosuus on enintään 50 % kunkin hankkeen kokonaiskustannuksista ja enintään 150 000 ecua
hanketta kohden.

C. Tuki- ja tiedotustoimet
1. Ympäristövaikutukset
Toimet, joilla tuetaan pilaantumistapausten jälkeen
suoritettavia ympäristövaikutusten arviointeja, arvioidaan toteutettuja ehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä sekä levitetään niiden tuloksia ja saatuja kokemuksia laajasti muille jäsenvaltioille.

Yhteisön rahoitusosuus on enintään 50 % kunkin toimen
kokonaiskustannuksista.
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2. Konferenssit ja tapahtumat (1)
Meriympäristön pilaantumiseen liittyvät suurelle
yleisölle avoimet konferenssit ja muut tapahtumat,
erityisesti jos niihin osallistuu useita jäsenvaltioita.

Yhteisön rahoitusosuus on enintään 30 % toimen kokonaiskustannuksista ja enintään 50 000 ecua tointa kohden.

3. Muut tukitoimet (1)
Toimet nykytekniikan kehitysasteen määrittelyä, satunnaispäästöistä aiheutuvaa meren pilaantumista
ja toiminnallisia päästöjä koskeviin tärkeisiin näkökohtiin liittyvien periaatteiden ja ohjeiden kehittämistä sekä yhteistyöjärjestelmän arviointia varten.

100 % kustannuksista.

4. Tiedottaminen
Satunnaispäästöistä aiheutuvaa meren pilaantumista ja toiminnallisia päästöjä koskevaa yhteisön
tason yhteistyötä käsittelevät julkaisut, näyttelyaineisto ja muu yleisölle tarkoitettu tiedotusaineisto

100 % kustannuksista.

D. Asiantuntijoiden mobilisointi
Yhteisön erityistyöryhmään kuuluvien asiantuntijoiden
mobilisointi hätätilanteissa toimimaan hätätilanteesta
kärsivän jäsenvaltion tai yhteisön ulkopuolisen maan
viranomaisten luomassa järjestelmässä ja asiantuntijan
saamiseksi paikalle koordinoimaan muiden jäsenvaltioiden lähettämiä tarkkailijoita.

Yhteisön rahoitusosuus on 100 % asiantuntijoiden komennuksesta aiheutuvista kustannuksista.

(1) Tukikelpoisia ovat ainoastaan toimet, joista on etua kaikille jäsenvaltioille tai huomattavalle osalle niistä.
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Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhtäläistä kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista
(2000/C 177 E/07)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOM(1999) 565 lopull.  1999/0225(CNS)
(Komission esittämä 6 päivänä tammikuuta 2000)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 13 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,

(4) Oikeus yhdenvertaisuuteen lain edessä ja oikeus suojeluun
syrjintää vastaan muodostavat yleisen oikeuden, joka on
tunnustettu ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa
YK:n yleissopimuksessa sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa YK:n yleissopimuksessa,
jotka kaikki jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet. Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksessa N:o 111 kielletään työhön ja ammattiin liittyvä syrjintä.

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,
ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

(5) Työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevassa yhteisön peruskirjassa todetaan, että on tärkeää torjua kaikenlaista syrjintää. Tähän liittyen on myös toteutettava asianmukaiset toimet vanhusten ja vammaisten sosiaalista ja
taloudellista integroitumista varten.

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon,
sekä katsoo seuraavaa:
(1) Euroopan unioni perustuu vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä lain
noudattamisen periaatteille, jotka ovat yhteisiä kaikille jäsenvaltioille. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6
artiklan 2 kohdan mukaisesti unionin on pidettävä arvossa
yhteisön oikeuden yleisinä periaatteina perusoikeuksia, sellaisina kuin ne taataan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä Euroopan yleissopimuksessa.
(2) Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 13 artiklassa
annetaan neuvostolle toimivalta toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiseksi.
(3) Sukupuoleen perustuvan yhtäläisen kohtelun periaatteesta
on paljon säädöksiä yhteisön lainsäädännössä, ja sitä koskee varsinkin miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun
periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa 9 päivänä helmikuuta 1976 annettu neuvoston direktiivi 76/207/ETY (1). Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa neuvostolle annetaan toimivalta toteuttaa toimenpiteet, joilla varmistetaan miesten ja naisten tasa-arvoisten mahdollisuuksien ja tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltaminen työtä ja ammattia koskevissa kysymyksissä.
(1) EYVL L 39, 14.2.1976, s. 40.

(6) Euroopan yhteisön perustamissopimuksen tavoitteisiin sisältyy jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan koordinointi.
Tätä varten Euroopan yhteisön perustamissopimuksen sisällytettiin uusi työllisyyttä koskeva luku, jonka kautta
voidaan kehittää Euroopan laajuisen työllisyysstrategian
koordinointia ammattitaitoisen, koulutetun ja sopeutumiskykyisen työvoiman saamiseksi.

(7) Wienissä 11 ja 12 päivänä joulukuuta 1998 kokoontunut
Euroopa-neuvosto hyväksyi vuoden 1999 työllisyyden
suuntaviivat. Niissä korostetaan tarvetta saada aikaan sellaiset olosuhteet, jotka eidstävät aktiivisempaa osallistumista työmarkkinoille. Tämä on tehtävä muotoilemalla
yhtenäinen joukko toimintalinjoja, joiden tarkoituksena
on torjua vammaisuuteen ja rotuun tai etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää. Wienin Eurooppa-neuvoston
päätelmissä painotetaan, että on kiinnitettävä erityistä
huomiota vanhempien työntekijöiden tukemiseen, jotta
voitaisiin lisätä heidän osuuttaan työvoimasta.

(8) Työ ja ammatti ovat keskeisiä tekijöitä yhtäläisten mahdollisuuksien takaamisessa kaikille, ja niiden kautta kansalaiset voivat osallistua täysimittaisesti talous-, kulttuuri- ja
yhteiskunnalliseen elämään.

(9) Rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaan, ikään taikka sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä voi haitata Euroopan yhteisön perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamista ja eritoten
korkean työllisyystason ja sosiaalisen suojelun tason saavuttamista, elintason ja elämänlaadun kohottamista, taloudellisen ja sosiaalisen koheesion ja solidaarisuuden saavuttamista sekä henkilöiden vapaan liikkuvuuden edistämistä.
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(10) Koko yhteisössä olisi kiellettävä tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluva kaikenlainen välitön ja välillinen syrjintä, joka perustuu rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaan, ikään taikka sukupuoliseen suuntautumiseen. Mistä tahansa syrjintäperusteesta
johtuvaa häirintää, joka saa aikaan uhkaavan, vihamielisen, hyökkäävän tai häiritsevän työympäristön, on pidettävä syrjintänä.

(11) Toimenpiteet, joilla mukautetaan työpaikkoja vammaisten
tarpeisiin, ovat merkittävässä asemassa vammaisuuteen perustuvan syrjinnän torjumisessa.

(12) Erilainen kohtelu saattaa olla perusteltua, jos johonkin
syrjintäperusteeseen liittyvä ominaisuus muodostaa työhön liittyvän todellisen pätevyysvaatimuksen.

(13) Amsterdamin sopimukseen liitetyssä kirkkojen ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen asemaa koskevassa julistuksessa
N:o 11 Euroopan unioni toi nimenomaisesti esille, että se
kunnioittaa eikä puutu siihen asemaan, joka kirkoilla ja
uskonnollisilla yhdistyksillä tai yhdyskunnilla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja että se kunnioittaa
myös elämänkatsomuksellisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen asemaa.
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(20) Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että kaikki yhtäläisen kohtelun periaatteen vastaiset lait, asetukset, hallinnolliset määräykset, työehtosopimukset, yritysten sisäiset säännöt tai itsenäiseen
ammatinharjoittamiseen liittyvät ja ammattiliittojen säännöt julistetaan mitättömiksi tai muutetaan.

(21) Jäsenvaltioiden on päätettävä tehokkaista, rikkomukseen
suhteutetuista ja ennaltaehkäisevistä seuraamuksista, joita
sovelletaan, jos tämän direktiivin mukaisia velvoitteita ei
noudateta.

(22) Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklassa
vahvistettujen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden
mukaisesti tämän direktiivin tavoitetta, joka on luoda yhteisössä yhtäläistä kohtelua työssä ja ammatissa koskevat
puitteet, ei voida riittävästi saavuttaa jäsenvaltioiden tasolla, ja tavoite voidaan siten ehdotetun toiminnan laajuuden ja vaikutuksen vuoksi paremmin saavuttaa yhteisön
tasolla; tässä direktiivissä säädetään vain vähimmäisvaatimuksista tämän tavoitteen saavuttamiseksi, eikä siinä ylitetä sitä, mikä on tämän vuoksi tarpeen,

ON ANTANUT T˜M˜N DIREKTIIVIN:

(14) Syrjintäkiellolla ei kuitenkaan pidä estää sellaisten toimenpiteiden voimassa pitämistä tai hyväksymistä, joilla tarjotaan erityisetuuksia edellä mainittuihin syrjintäperusteisiin
liittyvän eriarvoisuuden ehkäisemiseksi, vähentämiseksi tai
poistamiseksi.

I LUKU
YLEISET S˜˜NNÖKSET

1 artikla
Tavoite

(15) Tässä direktiivissä annetaan vähimmäisvaatimukset, ja
näin ollen jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai antaa
edullisempia säännöksiä. Direktiivin täytäntöönpano ei
saa olla perusteena jäsenvaltiossa vallitsevan tilanteen heikentämiseen.

(16) On tärkeää varmistaa, että syrjinnän kohteeksi joutuneet
ihmiset saavat riittävän oikeudellisen suojan. Järjestöillä ja
oikeushenkilöillä on myös oltava valtuudet harjoittaa oikeutta puolustaa uhria.

Tämän direktiivin tavoitteena on panna jäsenvaltioissa täytäntöön kaikkia henkilöitä  rodusta tai etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä taikka sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta  koskeva yhtäläisen
kohtelun periaate työn ja ammatin saannissa; tämä koskee
myös uralla etenemistä, ammatillista koulutusta, työehtoja ja
jäsenyyttä tietyissä järjestöissä.

2 artikla
Syrjinnän käsite

(17) Tasavertaisuuden periaatteen tehokas täytäntöönpano edellyttää riittävä siviilioikeudellista suojaa kostotoimenpiteitä
vastaan ja todistustaakkaa koskevien yleisten sääntöjen
muuttamista.

1.
Tässä direktiivissä yhtäläisen kohtelun periaate merkitsee,
että ketään ihmistä ei saa syrjiä välittömästi eikä välillisesti
mistään 1 artiklassa tarkoitetusta syystä.

(18) Jäsenvaltioiden on tarjottava direktiivin mukaisesti annetuista säännöksistä riittävästi tietoa.

2.

(19) Jäsenvaltioiden on edistettävä työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua niin, että siinä käsitellään työpaikoilla
esiintyvää syrjintää ja sen torjumista.

Edellä 1 kohtaa sovellettaessa

a) välittömänä syrjintänä pidetään sitä, että henkilöä kohdellaan jostakin 1 artiklassa tarkoitetusta syystä epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai voitaisiin kohdella.

C 177 E/44

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

b) välillisenä syrjintänä pidetään sitä, että näennäisesti neutraali
säännös, peruste tai käytäntö todennäköisesti vaikuttaa kielteisesti henkilöön tai henkilöihin, joihin soveltuu jokin 1
artiklassa tarkoitettu syrjintäperuste, jos kyseisellä säännöksellä, perusteella tai käytännöllä ei ole puolueettomasti perusteltua ja oikeutettua tavoitetta ja jos tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot eivät ole asianmukaisia ja tarpeellisia.

3.
Mistä tahansa 1 artiklassa tarkoitetusta syrjintäperusteesta
johtuvaa häirintää, jonka tarkoituksena on saada aikaan tai joka
saa aikaan uhkaavan, vihamielisen, hyökkäävän tai häiritsevän
työympäristön, on pidettävä 1 kohdassa tarkoitettuna syrjintänä.
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2.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että kun kyseessä on julkinen
tai yksityinen organisaatio, jonka välittömänä ja olennaisena
tavoitteena on uskontoon tai vakaumukseen perustuvan ideologisen ohjauksen antaminen koulutukseen, tiedottamiseen tai
mielipiteenilmaisuun liittyen, ja kun kyseessä on tällaisessa organisaatiossa tietty ammatillinen toiminta, joka liittyy välittömästi ja olennaisesti edellä mainittuun tavoitteeseen, uskontoon
tai vakaumukseen liittyvään olennaiseen ominaisuuteen perustuva erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos ominaisuus on työtä
koskeva todellinen pätevyysvaatimus työtehtävien luonteen
vuoksi.

5 artikla
Oikeutettu erilainen kohtelu iän perusteella

4.
Vammaisten yhtäläistä kohtelua koskevan periaatteen
noudattamiseksi on tehtävä tarvittavat kohtuulliset mukautukset niin, että vammaiset pääsevät työelämään, voivat osallistua
siihen täysimittaisesti ja voivat edetä uralla, ellei tästä vaatimuksesta aiheudu kohtuuttomia vaikeuksia.

3 artikla
Asiallinen soveltamisala

Sen estämättä, mitä 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetään, seuraavanlaista erilaista kohtelua ei pidetä ikään perustuvana välittömänä syrjintänä, jos kohtelulla on puolueettomasti ja kohtuullisesti perusteltu tavoite ja se on asianmukaista
ja tarpeen kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi:

a) työhönpääsyn kieltäminen taikka erityisistä työskentelyoloista määrääminen nuorten ja vanhempien työntekijöiden
suojelemiseksi;

Tätä direktiiviä sovelletaan seuraavilla alueilla:
b) vähimmäisiän vahvistaminen eläkemyysetuuksien saamisedellytykseksi;
a) työn, itsenäisen ammatin tai ammatin harjoittamista koskevat edellytykset, myös valinta- ja työhönottoperusteet, toimialasta ja ammattiasemasta riippumatta; tähän sisältyy myös
uralla eteneminen

b) kaikenlaisen ja kaikentasoisen ammatillisen ohjauksen, ammatillisen koulutuksen, ammatillisen erikoistumiskoulutuksen ja uudelleenkoulutuksen saanti

tai

työkyvyttö-

c) eri iän vahvistaminen eri työntekijöille tai työntekijäryhmille
eläke- tai työkyvyttömyysetuuksien saamisedellytykseksi työhön liittyvien fyysisten tai psyykkisten vaatimusten perusteella;

d) enimmäisiän vahvistaminen työhönoton edellytykseksi; iän
on perustuttava kyseisen toimen koulutusvaatimuksiin tai
tarpeeseen olla kohtuullinen aika työsuhteessa ennen eläkkeellejääntiä;

c) työehdot ja työolot, myös irtisanominen ja palkka

d) jäsenyys ja toimiminen työnantaja- tai työntekijäjärjestössä
taikka muussa järjestössä, jonka jäsenillä on tietty ammatti,
mukaan lukien järjestöjen antamat etuudet.

e) työkokemuksen pituutta koskevien vaatimusten vahvistaminen;

f) perusteltujen työmarkkinatavoitteiden saavuttamiseksi aiheellisten ja tarpeellisten ikärajojen vahvistaminen.
4 artikla
Työpaikkaa koskevat todelliset pätevyysvaatimukset

6 artikla

1.
Sen estämättä, mitä 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään,
jäsenvaltiot voivat säätää, että erilainen kohtelu, joka perustuu
johonkin 1 artiklassa tarkoitetun syrjintäperusteen ominaisuuteen, ei ole syrjintää, jos kyseinen ominaisuus on todellinen
työtä koskeva pätevyysvaatimus tiettyjen työtehtävien luonteen
tai niiden suorittamisympäristön vuoksi.

Positiiviset erityistoimet
Direktiivillä ei estetä jäsenvaltioiden oikeutta pitää voimassa tai
hyväksyä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ehkäistä tai
tasoittaa sellaisten henkilöiden epäedullisempaa asemaa, joihin
soveltuu jokin 1 artiklassa tarkoitetuista syrjintäperusteista.
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7 artikla
Vähimmäisvaatimukset
1.
Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tai pitää voimassa säännöksiä, jotka ovat yhtäläisen kohtelun periaatteen kannalta
edullisempia kuin tämän direktiivin säännökset.
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jelemiseksi irtisanomiselta tai muulta kielteiseltä kohtelulta,
joka johtuu työnantajan reagoinnista yrityksessä esitettyyn valitukseen tai johonkin oikeudelliseen menettelyyn, jonka tarkoituksena on panna täytäntöön yhtäläisen kohtelun periaate.

11 artikla
2.
Tämän direktiivin täytäntöönpanon ei missään olosuhteissa pidä alentaa jäsenvaltioissa jo saavutettua syrjinnänvastaisen suojan tasoa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla
aloilla.

Tiedottaminen
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin
mukaisesti annetuista säännöksistä tiedotetaan riittävästi yleissivistävissä ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä työpaikoilla.

II LUKU
OIKEUSKEINOT JA T˜YT˜NTÖÖNPANO

8 artikla
Oikeuksien puolustaminen
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin
mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoon tarkoitetut oikeudelliset ja/tai hallinnolliset menettelyt ovat, myös työsuhteen päätyttyä, kaikkien niiden henkilöiden käytettävissä, jotka katsovat
tulleensa kohdelluiksi väärin, koska heihin ei ole sovellettu yhtäläisen kohtelun periaatetta.
2.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhdistykset, järjestöt
ja muut oikeushenkilöt voivat panna vireille tämän direktiivin
mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi säädetyn oikeudellisen ja/tai hallinnollisen menettelyn kantajan puolesta tämän suostumuksella.
9 artikla
Todistustaakka
1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet
kansallisen oikeusjärjestelmänsä mukaisesti sen varmistamiseksi, että jos henkilöt, jotka katsovat tulleensa kohdelluiksi
väärin, koska heihin ei ole sovellettu yhtäläisen kohtelun periaatetta, esittävät tuomioistuimelle tai toimivaltaiselle viranomaiselle tosiseikkoja, joiden perusteella voidaan olettaa esiintyneen
välitöntä tai välillistä syrjintää, vastaajalla on todistustaakka
siitä, että yhtäläisen kohtelun periaatetta ei ole rikottu.

2.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisille viranomaisille tiedotetaan asianmukaisilla tavoilla kaikista tämän
direktiivin mukaisesti toteutetuista kansallisista toimenpiteistä.

12 artikla
Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu
1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava riittävät toimenpiteet edistääkseen työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua, jonka tarkoituksena on tukea yhtäläistä kohtelua valvomalla toimintatapoja
työpaikoilla, laatimalla työehtosopimuksia ja käytännesääntöjä
sekä tutkimalla ja vaihtamalla kokemuksia ja hyviä toimintatapoja.

2.
Jäsenvaltioiden on kannustettava työmarkkinaosapuolia
tekemään asianmukaisella tasolla, myös yrityskohtaisesti, syrjinnänvastaisia sopimuksia 3 artiklassa tarkoitetuilla aloilla, jotka
kuuluvat työehtosopimusneuvotteluiden soveltamisalaan. Näissä
sopimuksissa on noudatettava tätä direktiiviä ja kansallisia täytäntöönpanotoimenpiteitä.

III LUKU
LOPPUS˜˜NNÖKSET

13 artikla
2.
Edellä 1 kohdan säännökset eivät estä jäsenvaltioita ottamasta käyttöön todistelua koskevia sääntöjä, jotka ovat kantajalle edullisempia.

Direktiivin noudattaminen
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että

3.
Edellä 1 kohtaa ei sovelleta rikosoikeudellisiin menettelyihin, ellei jäsenvaltioiden lainsäädännössä toisin määrätä.
4.
Edellä 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan kaikkiin 8 artiklan 2
kohdan mukaisesti vireille pantuihin oikeudenkäynteihin.
10 artikla
Kostotoimenpiteet
Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön kansallisessa oikeusjärjestelmässään toimenpiteet, jotka ovat tarpeen työntekijöiden suo-

a) kaikki yhtäläisen kohtelun periaatteen vastaiset lait, asetukset
ja hallinnolliset määräykset kumotaan.

b) kaikki työehtosopimuksiin, yksittäisiin työsopimuksiin, yritysten sisäisiin sääntöihin tai itsenäistä ammatinharjoittamista sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä koskeviin sääntöihin sisältyvät säännökset, jotka ovat yhtäläisen kohtelun
periaatteen vastaisia, julistetaan mitättömiksi tai muutetaan.
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14 artikla

16 artikla

Seuraamukset

Kertomus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista
seuraamuksista, ja niiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön.
Seuraamusten on oltava tehokkaita, suhteutettuja ja varoittavia.
Jäsenvaltioiden on annettava tiedoksi komissiolle nämä säännökset viimeistään 15 artiklassa mainittuna päivänä ja niiden
muutokset viipymättä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kahden vuoden kuluessa 15 artiklassa mainitusta päivästä kaikki tarvittavat tiedot,
jotta komissio voi laatia Euroopan parlamentille ja neuvostolle
kertomuksen direktiivin soveltamisesta.

17 artikla
15 artikla
Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2002. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
Jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä tähän
direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset
tehdään.

Voimaantulo
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

18 artikla
Osoitus
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
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Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön sitoutumisesta soveltamaan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen pinnoitettujen ilmarenkaiden tuotannon tyyppihyväksynnästä annettua
Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöä N:o 108
(2000/C 177 E/08)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOM(1999) 728 lopull.  2000/0002(AVC)
(Komission esittämä 6 päivänä tammikuuta 2000)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan yhteisön liittymisestä Yhdistyneiden
Kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen pyörillä
varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä
käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten
teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten
mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista (vuoden 1958 tarkistettu sopimus)
27 päivänä marraskuuta 1997 tehdyn neuvoston päätöksen
97/836/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan ja 4 artiklan
2 kohdan toisen luetelmakohdan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,

(2) Sääntö N:o 108 on annettu tiedoksi sopimuspuolille, ja se
on tullut voimaan säännössä vahvistettuna päivänä tai vahvistettuina päivinä vuoden 1958 tarkistettuun sopimukseen
liitettävänä sääntönä kaikkien niiden sopimuspuolten osalta,
jotka eivät ole ilmoittaneet, että ne eivät hyväksy sääntöä.

(3) Jotta taloudelliset toimijat voisivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet mukauttaakseen toimintansa hyvissä ajoin säännön N:o 108 vaatimuksiin ja jotta ei aiheutettaisi pinnoitettujen ilmarenkaiden markkinoille häiriötä, jota saattaisi
aiheutua lähinnä silloin, jos sääntö tulisi voimaan eri päivinä eri jäsenvaltioissa, säännön yhdenmukaista soveltamista koko yhteisön alueella on tarkoitus säännellä viime
kädessä yhteisön direktiivillä. Sääntöä N:o 108 ei kuitenkaan ole tarkoitus liittää moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntäjärjestelmään,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon,
sekä katsoo seuraavaa:

ON P˜˜TT˜NYT SEURAAVAA:

(1) Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen pinnoitettujen
ilmarenkaiden tuotannon tyyppihyväksynnästä annetun
säännön N:o 108 yhdenmukaisilla vaatimuksilla on tarkoitus poistaa sopimuspuolten välisen moottoriajoneuvokaupan tekniset esteet pinnoitettujen renkaiden osalta ja varmistaa samalla turvallisuuden ja ympäristönsuojelun korkea
taso.

Euroopan yhteisö sitoutuu soveltamaan moottoriajoneuvojen ja
niiden perävaunujen pinnoitettujen ilmarenkaiden tuotannon
tyyppihyväksynnästä annettua Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöä N:o 108 (2).

(1) EYVL L 346, 17.12.1997, s. 78.

(2) Vrt. asiakirja E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.107.

Ainoa artikla
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REGULATION No 108
of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE)
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL FOR THE PRODUCTION OF RETREADED
PNEUMATIC TYRES FOR MOTOR VEHICLES AND THEIR TRAILERS
(E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/RØv.2/Add.107)
1.

SCOPE
This Regulation applies to the production of retreaded tyres intended to be fitted to private (passenger) cars and their trailers used on
the road. It does not however apply to:

1.1.

Retreaded tyres for commercial vehicles and their trailers.

1.2.

Retreaded tyres with a speed capability below 120 km/h or above 240 km/h.

1.3.

Tyres for cycles and motorcycles.

1.4.

Tyres originally produced without speed symbols and load indices

1.5.

Tyres originally produced without type approval and without either an E or e mark.

1.6.

Tyres designed for the equipment of cars produced prior to 1939.

1.7.

Tyres designed exclusively for competition or off road use and marked accordingly.

1.8.

Tyres designated as T type temporary use spares

2.

DEFINITIONS  See also figure in annex 8
For the purpose of this Regulation:

2.1.

Range of retreaded pneumatic tyres means a range of retreaded pneumatic tyres as quoted in paragraph 4.1.4.

2.2.

Structure of a pneumatic-tyre means the technical characteristics of the tyre’s carcass. The following structures are distinguished in
particular

2.2.1.

Diagonal or Bias ply describes a pneumatic-tyre structure in which the ply cords extend to the beads and are laid at alternate angles
substantially less than 90° to the centreline of the tread.

2.2.2.

Bias belted describes a pneumatic-tyre structure of diagonal (bias ply) type in which the carcass is stabilised by a belt, comprising two
or more layers of substantially inextensible cord material laid at alternate angles close to those of the carcass.

2.2.3.

Radial describes a pneumatic-tyre structure in which the ply cords extend to the beads and are laid substantially at 90° to the
centreline of the tread, the carcass being stabilised by an essentially inextensible circumferential belt.

2.3.

Category of use

2.3.1.

Normal tyre is a tyre intended for normal road use only.

2.3.2.

Snow tyre is a tyre whose tread pattern, or tread pattern and structure, is primarily designed to ensure, in mud and fresh or melting
snow, a performance better than that of a normal tyre. The tread pattern of a snow tyre generally consists of groove (rib) and solid
block elements more widely spaced than on a normal tyre.

2.3.3.

Temporary use spare tyre is a tyre different from that intended to be fitted to any vehicle for normal driving conditions but intended
only for temporary use under restricted driving conditions.

2.3.4.

T type temporary use spare tyre is a type of temporary use spare tyre designed for use at inflation pressures higher than those
established for standard and reinforced tyres.

2.4.

Bead means the part of a pneumatic-tyre which is of such shape and structure as to fit the rim and hold the tyre on it.

2.5.

Cord means the strands forming the fabric of the plies in the pneumatic-tyre.

2.6.

Ply means a layer of rubber coated parallel cords.

2.7.

Belt applies to a radial ply or bias belted tyre and means a layer or layers of material or materials underneath the tread, laid
substantially in the direction of the centre line of the tread to restrict the carcass in a circumferential direction.

2.8.

Breaker applies to a diagonal ply tyre and means an intermediate ply between the carcass and tread.

2.9.

Chafer means material in the bead area to protect the carcass against chafing or abrasion by the wheel rim.
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2.10.

Carcass means that structural part of a pneumatic-tyre other than the tread and outermost rubber of the sidewalls which, when
inflated, supports the load.

2.11.

Tread means that part of a pneumatic-tyre which is designed to come into contact with the ground, protects the carcass against
mechanical damage and contributes to ground adhesion.

2.12.

Sidewall means the part of a pneumatic tyre between the tread and the area designed to be covered by the rim flange.

2.13.

Lower area of tyre means the area included between the line of maximum section width of the tyre and the area designed to be
covered by the edge of the rim.

2.14.

Tread groove means the space between the adjacent ribs or blocks in the tread pattern.

2.15.

Principal grooves means the wide grooves situated in the central zone of the tread, which cover approximately three-quarters of the
breadth of the tread.

2.16.

Section width means the linear distance between the outside of the sidewalls of an inflated pneumatic-tyre, when fitted to the specified
measuring rim, but excluding elevations due to labelling (marking), decoration or protective bands or ribs.

2.17.

Overall width means the linear distance between the outside of the sidewalls of an inflated pneumatic-tyre, when fitted to the specified
measuring rim, and including labelling (marking) decoration or protective bands or ribs.

2.18.

Section height means a distance equal to half the difference between the outer diameter of the tyre and the nominal rim diameter.

2.19.

Nominal aspect ratio means one hundred times the number obtained by dividing the number expressing the nominal section height by
the number expressing the nominal section width, both dimensions being in the same units.

2.20.

Outer diameter means the overall diameter of an inflated, newly retreaded tyre.

2.21.

Tyre size designation means a designation showing:

2.21.1.

The nominal section width. This must be expressed in millimetres, except in cases of tyres for which the size designation is shown in
the first column of the tables in annex 5 to this Regulation.

2.21.2.

The nominal aspect ratio except in cases of tyres for which the size designation is shown in the first column of the tables in annex 5 to
this Regulation.

2.21.3.

A conventional number d (the d symbol) denoting the nominal rim diameter of the rim and corresponding to its diameter expressed
either by codes (numbers below 100) or in millimetres (numbers above 100). Numbers corresponding to both types of measurements
may be used in the designation.

2.21.3.1.

The values of the d symbols expressed in millimetres are shown below:
Nominal Rim Diameter Code  d

Value of the d symbol expressed in mm

8
9
10
11
12
13
14

203
229
254
279
305
330
356

15
16
17
18
19

381
406
432
457
483

20
21

508
533

2.22.

Nominal rim diameter (d) means the diameter of the rim on which a tyre is designed to be mounted.

2.23.

Rim means the support, either for a tyre-and-tube assembly or for a tubeless tyre, on which the tyre beads are seated.

2.24.

Measuring rim means the rim specified as a measuring rim width, or design rim width for a particular tyre size designation in any
edition of one or more of the International Tyre Standards.
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2.25.

Test rim means any rim specified as approved or recommended or permitted in one of the International Tyre Standards for a tyre of
that size designation and type.

2.26.

International Tyre Standard means any one of the following standard documents:
(a) The European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO) (1): Standards Manual
(b) The European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO) Design Information  obsolete data
(c) The Tire and Rim Association Inc. (TRA) (2): Year Book
(d) The Japan Automobile Tire Manufacturers Association (JATMA) (3): Year Book
(e) The Tyre and Rim Association of Australia (TRAA) (4): Standards Manual
(f) The Assiciacao Brasileira de Pneus e Aros (ABPA) (5): Manual de Normal Technicas
(g) The Scandinavian Tyre and Rim Organisation (STRO) (6): Data Book

2.27.

Chunking means the breaking away of pieces of rubber from the tread.

2.28.

Cord separation means the parting of the cords from their rubber coating.

2.29.

Ply separation means the parting of adjacent plies.

2.30.

Tread separation means the pulling away of the tread from the carcass.

2.31.

Tread wear indicators means the projections within the tread grooves designed to give a visual indication of the degree of wear of the
tread.

2.32.

Service description means the specific combination of the load index and speed symbol of the tyre.

2.33.

Load index means a numerical code which indicates the maximum load the tyre can support.
The list of load indices and the corresponding loads are shown in annex 4 to this Regulation.
The tyre standards can be obtained from the following addresses:
(1) ETRTO, 32, Av. Brugmann-Bte 2, B-1060 Bruselas.
(2) TRA, 175 Montrose West Avenue, Suite 150, Copley, Ohio, 44321 Estados Unidos de AmØrica.
(3) JATMA, 9th Floor, Toranomon Building n° 1-12, 1-Chome Toranomon Minato-ku, Tokio 105, Japón.
(4) TRAA, Suite 1, Hawthorn House, 795 Glenferrie Road, Hawthorn, Victoria, 3122 Australia.
(5) ABPA, Avenida Paulista 244-12° Andar, CEP, 01310 Sao Paulo, SP Brasil.
(6) STRO, ˜lggatan 48 A, Nb, S-216 15 Malmö.

2.34.

Speed symbol means:

2.34.1.

An alphabetical symbol indicating the speed at which the tyre can carry the load given by the associated load index.

2.34.2.

The speed symbol and corresponding speeds are as shown in the table below:
Speed symbol

Corresponding speed (km/h)

L
M
N
P
Q
R
S
T
U
H
V

120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
240

2.35.

Maximum load rating means the maximum mass which the tyre is rated to support.

2.35.1.

For speeds not exceeding 210 km/h, the maximum load rating shall not exceed the value corresponding to the load index for the tyre.
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For speeds higher than 210 km/h but not exceeding 240 km/h, (tyres with speed symbol V), the maximum load rating shall not
exceed the percentage of the value corresponding to the load index of the tyre, indicated in the table below against the speed capability
of the vehicle to which the tyre is to be fitted:

Maximum Speed (km/h)

Load per cent

215
220
225
230
235
240

98,5
97,0
95,5
94,0
92,5
91,0

For intermediate maximum speeds a linear interpolation of the maximum load rating is permissible.
2.36.

Retreading production unit means a site or group of localised sites where finished retread tyres are produced.

2.37.

Retreading means the generic term for reconditioning a used tyre by replacing the worn tread with new material. It may also include
renovation of the outermost sidewall surface. It covers the following process methods:

2.37.1.

Top-capping  replacement of the tread.

2.37.2.

Re-capping  replacement of the tread and with the new material extending over part of the sidewall.

2.37.3.

Bead to bead  replacement of the tread and renovation of the sidewall including all or part of the lower area of the tyre.

2.38.

Casing is the worn tyre comprising carcass and remaining tread and sidewall material.

2.39.

Buffing is the process of removing old material from the casing to prepare the surface for the new material

2.40.

Repair is the remedial work carried out to damaged casings within recognised limits.

2.41.

Tread material is material in a condition suitable for replacing the worn tread. It can be in several forms for example:

2.41.1.

Camel-back  pre-cut lengths of material which have been extruded to give the required cross section profile and subsequently fitted
cold to the prepared casing. The new material must be cured.

2.41.2.

Strip-wound  a ribbon of tread material which is directly extruded and wound on to the prepared casing and built up to the
required cross sectional contour. The new material must be cured.

2.41.3.

Direct extrusion  tread material extruded to give the required cross sectional profile and directly extruded on to the prepared casing.
The new material must be cured.

2.41.4.

Pre-cured  a previously formed and cured tread applied directly to the prepared casing. The new material must be bonded to the
casing.

2.42.

Sidewall veneer is material used to cover the sidewalls of the casing thereby allowing the required markings to be formed.

2.43.

Cushion gum is material used as a bonding layer between new tread and casing and for repairing minor damage.

2.44.

Cement is an adhesive solution to hold new materials in place prior to the curing process.

2.45.

Cure is the term used to describe the change in physical properties of the new material which is brought about usually by the
application of heat and pressure for a set period of time under controlled conditions.

2.46.

Radial run out means the variation in radius of the tyre measured around the outer circumference of the tread surface.

2.47.

Imbalance means a measurement of the variation in distribution of mass around the centre axis of the tyre. It can be measured as
either Static or Dynamic imbalance.

3.

MARKINGS

3.1.

An example of the arrangement of retreaded tyre markings is shown in annex 3 to this Regulation.

3.2.

Retreaded tyres shall display on both sidewalls in the case of symmetrical tyres and at least on the outer sidewall in the case of
asymmetrical tyres:

3.2.1.

The brand name or trade mark.

3.2.2.

The tyre-size designation as defined in paragraph 2.21.
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3.2.3.

An indication of the structure as follows:

3.2.3.1.

On diagonal (bias-ply) tyres; no indication, or the letter D placed in front of the rim diameter marking.

3.2.3.2.

On radial-ply tyres; the letter R placed in front of the rim diameter marking and optionally the word RADIAL.

3.2.3.3.

On bias belted tyres; the letter B placed in front of the rim diameter marking and in addition the words BIAS-BELTED.

3.2.4.

The service description comprising:

3.2.4.1.

An indication of the tyre’s nominal load capacity in the form of the load index prescribed in paragraph 2.33.

3.2.4.2.

An indication of the tyre’s nominal speed capability in the form of the symbol prescribed in paragraph 2.34.

3.2.5.

The word TUBELESS if the tyre is designed for use without an inner tube.

3.2.6.

The inscription M+S or MS or M.S. or M & S in the case of a snow tyre.

3.2.7.

The date of retreading as follows:

3.2.7.1.

Up to 31 December 1999; either as prescribed in paragraph 3.2.7.2.
Or in the form of a group of three digits, the first two showing the week number and the third, the year of the decade of manufacture.
The date code can cover a period of production from the week indicated by the week number up to and including the week number
plus three. For example, the marking 253 could indicate a tyre which was retreaded in weeks 25, 26, 27 or 28 of the year 1953.
The date code may be marked on one sidewall only.

3.2.7.2.

As from 1 January 2000; in the form of a group of four digits, first two showing the week number and the second two showing the
year in which the tyre was retreaded. The date code can cover a period of production from the week indicated by the week number up
to and including the week number plus three. For example, the marking 2503 could indicate a tyre which was retreaded in weeks 25,
26, 27 or 28 of the year 2003.
The date code may be marked on one sidewall only.

3.2.8.

The term RETREAD or REMOULD (after 1 January 1999 only the word RETREAD shall be used). At the request of the retreader, the
same term in other languages may also be added.

3.3.

Prior to approval tyres shall exhibit a free space sufficiently large to accommodate an approval mark as referred to in paragraph 5.8
and as shown in annex 2 to this Regulation.

3.4.

Following approval, the markings referred to in paragraph 5.8 and as shown in annex 2 to this Regulation shall be affixed in the free
space referred to in paragraph 3.3. This marking may be affixed to one sidewall only.

3.5.

The markings referred to in paragraph 3.2 and the approval mark prescribed in paragraphs 3.4 and 5.8 shall be clearly legible and shall
be moulded on to or into the tyre or shall be permanently marked on to the tyre.

3.6.

As far as any of the original manufacturer’s specifications are still legible after the tyres have been retreaded, they shall be regarded as
specifications of the retreader for the retreaded tyre. If these original specifications do not apply after retreading they shall be
completely removed.
The original E or e approval mark and number shall be removed.

4.

APPLICATION FOR APPROVAL
The following procedures are applicable to the approval of a tyre retreading production unit.

4.1.

The application for approval of a retreading production unit shall be submitted by the holder of the trade name or trade mark to be
applied to the tyre or by his duly accredited, representative. It shall specify:

4.1.1.

An outline of the structure of the company producing the retreaded tyres.

4.1.2.

A brief description of the quality management system, which ensures the effective control of the tyre retreading procedures to meet the
requirements of this Regulation.

4.1.3.

The trade names or marks to be applied to the retreaded tyres produced.

4.1.4.

The following information in relation to the range of tyres to be retreaded:

4.1.4.1.

The range of tyre sizes;

4.1.4.2.

The structure of tyres (diagonal or bias ply, bias-belted or radial);

4.1.4.3.

The category of use of tyres (normal or snow tyres etc.);

4.1.4.4.

The system of retreading and the method of application of the new materials to be used, as defined in paragraphs 2.37 and 2.41;

27.6.2000

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

C 177 E/53

4.1.4.5.

The maximum speed symbol of the tyres to be retreaded;

4.1.4.6.

The maximum load index of the tyres to be retreaded.

4.1.4.7.

The nominated International Tyre Standard to which the range of tyres conform.

5.

APPROVAL

5.1.

To retread tyres requires the approval of the retreading production unit by the responsible authorities in accordance with the
requirements of this Regulation.
The responsible authority takes the necessary measures as described in this Regulation in order to ensure that the tyres retreaded in the
respective production unit will meet with the requirements stated in this Regulation. The retread production unit shall be fully
responsible for ensuring that the retreaded tyres will meet the requirements of this Regulation and that they will perform adequately
in normal use.

5.2.

In addition to the normal requirements for the initial assessment of the tyre retreading production unit, the approval authority shall be
satisfied that the procedures, operation, instructions and specification documentation provided by material suppliers are in a language
readily understood by the tyre retreading production unit operatives.

5.3.

The approval authority shall ensure that the procedures and operations documentation for each production unit contains specifications,
appropriate to the repair materials and processes used, of the limits of repairable damage or penetrations to the tyre carcass, whether
such damage is existing or is caused during the processes of preparation for retreading.

5.4.

Before granting approval the authority must be satisfied that retreaded tyres conform to this Regulation and that the tests prescribed in
paragraphs 6.7 and 6.8 have been successfully carried out on at least 5 and not necessarily more than 20 samples of retreaded tyres
representative of the range of tyres produced by the retreading production unit.

5.5.

In the case of each failure being recorded during tests, two further samples of the same specification tyre shall be tested.
If either or both of these second two samples fail, then a final submission of two samples shall be tested. If either or both of the final
two samples fail, then the application for approval of the retreading production unit shall be rejected.

5.6.

If all the requirements of this Regulation are met, then approval shall be granted and an approval number shall be assigned to each
retreading production unit approved. The first two digits of this number shall indicate the series of amendments incorporating the most
recent major technical amendments made to the Regulation at the time of issue of the approval. The approval number shall be
preceded by XXXR signifying that the approval applies to a tyre retreaded as prescribed in this Regulation. The same authority shall
not assign the same number to another production unit covered by this Regulation.

5.7.

Notice of approval or of extension, refusal or withdrawal of approval or of production definitely discontinued pursuant to this
Regulation shall be communicated to the Parties to the 1958 Agreement applying this Regulation, by means of a form conforming
to the model in annex 1 to this Regulation.

5.8.

There shall be affixed conspicuously to every retreaded tyre conforming to this Regulation, in the space referred to in paragraph 3.3
and in addition to the markings prescribed in paragraph 3.2, an international approval mark consisting of:

5.8.1.

A circle surrounding the letter E followed by the distinguishing number of the country which granted approval (1); and

5.8.2.

An approval number as described in paragraph 5.6.

5.9.

Annex 2 to this Regulation gives an example of the arrangements of the approval mark.

6.

REQUIREMENTS

6.1.

Tyres shall not be accepted for retreading unless they have been type approved and bear either an E or e mark, except that this
requirement shall not be mandatory until 1 January 2000 at the latest.

6.2.

Tyres which have been previously retreaded shall not be accepted for further retreading.

6.3.

The age of the casing accepted for retreading shall not exceed 7 years, based on the digits showing the year of manufacture of the
original tyre; e.g. the tyre marked with a date code 253 can be accepted for retreading till the end of the year 2000.

6.4.

Conditions before retreading:

6.4.1.

Tyres shall be clean and dry before inspection.

___________
(1) 1 for Germany, 2 for France, 3 for Italy, 4 for the Netherlands, 5 for Sweden, 6 for Belgium, 7 for Hungary, 8 for the Czech Republic, 9 for Spain, 10 for Yugoslavia, 11
for the United Kingdom, 12 for Austria, 13 for Luxembourg, 14 for Switzerland, 15 (vacant), 16 for Norway, 17 for Finland, 18 for Denmark, 19 for Romania, 20 for
Poland, 21 for Portugal, 22 for The Russain Federation, 23 for Greece, 24 for Ireland, 25 for Croatia, 26 for Slovenia, 27 for Slovakia, 28 for Belarus, 29 for Estonia, 30
(vacant), 31 for Bosnia and Herzegovina, 32-36 (vacant), 37 for Turkey, 38-39 (vacant), 40 for the former Yugoslav Republic of Macedonia, 41 (vacant), 42 for the
European Community (Approvals are granted by its Member States using their respective ECE symbol) and 43 for Japan. Subsequent numbers shall be assigned to other
countries in the chronological order in which they ratify or accede to the Agreement Concerning the Adoption of Uniform Technical Prescriptions for Wheeled Vehicles,
Equipment and Parts which can be fitted and/or be Used on Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals Granted on the Basis of these
Prescriptions, and the numbers thus assigned shall be communicated by the Secretary-General of the United Nations to the Contracting Parties to the Agreement.
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6.4.2.

Before buffing, each tyre shall be thoroughly examined both internally and externally to ensure its suitability for retreading.

6.4.3.

Tyres where damage is visible which has resulted from overload or underinflation shall not be retreaded.

6.4.4.

Tyres showing any of the following damage shall not be accepted for retreading:

6.4.4.1.

(a) extensive cracking extending through to the carcass;
(b) carcass penetrations or damage to casings above H speed symbol except where these casings are to be down rated to a lower
speed symbol;
(c) previous repairs to damage outside specified injury limits  see paragraph 5.3;
(d) carcass break up;
(e) appreciable oil or chemical attack;
(f) multiple damage too close together;
(g) damaged or broken bead;
(h) non repairable deterioration of or damage to inner liner;
(i) bead damage other than minor rubber only damage;
(j) exposed cords due to tread wear or sidewall scuffing;
(k) non-repairable tread or sidewall material separation from the carcass;
(l) structural damage in the area of the sidewall.

6.4.5.

Radial ply tyre carcasses with separation in the belt, other than slight belt edge looseness, shall not be accepted for retreading.

6.5.

Preparation:

6.5.1.

After buffing, and before the application of new material, each tyre shall be thoroughly re-examined at least externally to ensure its
continued suitability for retreading.

6.5.2.

The entire surface to which new material is to be applied shall have been prepared without overheating. The buffed surface texture shall
not contain deep buffing lacerations or loose material.

6.5.3.

Where precured material is to be used the contours of the prepared area shall meet the requirements of the material manufacturer.

6.5.4.

Loose cord ends are not permissible.

6.5.5.

Casing cords shall not be damaged during the preparation process.

6.5.6.

Buffing damage to the belt of radial tyres shall be limited to localised damage to the outermost layer only.

6.5.7.

Buffing damage limits for diagonal ply tyres shall be as follows:

6.5.7.1.

For two ply construction, there shall not be any damage to the carcass except for slight localised buffing damage to the casing joint.

6.5.7.2.

For two ply plus breaker construction of tubeless type tyres, there shall not be any damage to the carcass or breaker.

6.5.7.3.

For two ply plus breaker construction of tube type tyres, localised damage to the breaker is permissible.

6.5.7.4.

For four ply, or more, construction of tubeless type tyres, there shall not be any damage to the carcass or breaker.

6.5.7.5.

For four ply, or more, construction of tube type tyres, damage shall be limited to the outermost ply in the crown area only.

6.5.8.

Exposed steel parts shall be treated as soon as possible with appropriate material as defined by the manufacturer of that appropriate
material.

6.6.

Retreading:

6.6.1.

The retreader must ensure that either the manufacturer or the supplier of repair materials, including patches, is responsible for the
following:
(a) defining method(s) of application and storage, if requested by the retreader, in the national language of the country in which the
materials are to be used;
(b) defining limits of damage for which the materials are designed, if requested by the retreader, in the national language of the country
in which the materials are to be used;
(c) ensuring that reinforced patches for tyres, if correctly applied in carcass repairs, are suitable for the purpose;
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(d) ensuring that the patches are capable of withstanding twice the maximum inflation pressure as given by the tyre manufacturer;
(e) ensuring the suitability of any other repair materials for the service intended.
6.6.2.

The retreader shall be responsible for the correct application of the repair material and for ensuring that the repair is free from any
defects which may affect the satisfactory service life of the tyre.

6.6.3.

The retreader shall ensure that either the manufacturer or the supplier of tread and sidewall material issues specifications concerning
the conditions of storage and use of the material in order to guarantee the material’s qualities. If requested by the retreader, this
information shall be in the national language of the country in which the materials are to be used.

6.6.4.

The retreader must ensure that the repair material and/or compound is documented in a manufacturer’s or supplier’s certificate. The
material compound must be suitable for the intended use of the tyre.

6.6.5.

The processed tyre shall be cured as soon as possible after the completion of all repairs and building-up operations and at the latest
according to the material manufacturer’s specifications.

6.6.6.

The tyre shall be cured for the length of time and at the temperature and pressure, appropriate to, and specified for, the materials and
processing equipment used.

6.6.7.

The dimensions of the mould shall be appropriate to the thickness of the new material and the size of the buffed casing. Radial ply
tyres, when moulded, shall be cured in radial or radially divided moulds only.

6.6.8.

The thickness of original material after buffing and the average thickness of any new material under the tread pattern after retreading
shall be as given in paragraphs 6.6.8.1 and 6.6.8.2. The thickness of material at any point either across the breadth of he tread or
around the circumference of the tyre shall be controlled in such a way that the provisions of paragraphs 6.7.5 and 6.7.6 are met.

6.6.8.1.

For radial ply and bias belted tyres (mm)
1.5 £ (A+B) £ 5 (minimum 1.5 mm; maximum 5.0 mm)
A ‡ 1 (minimum 1.0 mm)
B ‡ 0.5 (minimum 0.5 mm)

P.D. = Pattern depth

6.6.8.2.

X

= Buff line

A

= Average thickness of new material under pattern

B

= Minimum thickness of original material above belt after buffing

For diagonal (Bias-ply) tyres.
The thickness of original material above the breaker shall be ‡ 0.00 mm.
The average thickness of new material above the buffed casing line shall be ‡ 2.00 mm.
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The combined thickness of original and new material beneath the base of the grooves of the tread pattern shall be ‡ 2.00 and
£ 5.00 mm.
6.6.9.

The service description of a retreaded tyre shall not show either a higher speed symbol or a higher load index than that of the original,
first life, tyre.

6.6.10.

The minimum speed capability of a retreaded tyre shall be 120 km/h (L speed symbol) and the maximum shall be 240 km/h (V speed
symbol).

6.6.11.

Tread wear indicators shall be incorporated as follows:

6.6.11.1.

The retreaded pneumatic tyre shall include not less than six transverse rows of wear indicators, approximately equi-spaced and situated
in the principal grooves of the tread. The tread wear indicators shall be such that they cannot be confused with the material ridges
between the ribs or blocks of the tread.

6.6.11.2.

However, in the case of tyres designed for mounting on rims of a nominal diameter of code 12 or less, four rows of tread wear
indicators are permissible.

6.6.11.3.

The tread wear indicators shall provide a means of indicating, with a tolerance of + 0.60/ 0.00 mm, when the tread grooves are no
longer more than 1.6 mm deep.

6.6.11.4.

The height of the tread wear indicators shall be determined by measuring the difference between the depth from the tread surface to
the top of the tread wear indicators and the base of the tread grooves, close to the slope at the base of the tread wear indicators.

6.7.

Inspection:

6.7.1.

After curing, whilst a degree of heat is retained in a tyre, each retreaded tyre shall be examined to ensure that it is free apparent defects.
During or after retreading the tyre must inflated to at least 1.5 bar for examination. Where there is any apparent defect in the profile of
the tyre (e.g. blister, depression, etc.) the tyre shall be specifically examined to determine the cause of this defect.

6.7.2.

Before, during or after retreading the tyre shall be checked at least once for the integrity of its structure by means of a suitable
inspection method.

6.7.3.

For the purposes of quality control a number of retreaded tyres shall be subjected to destructive and/or non-destructive testing
examination. The quantity of tyres checked and the results shall be recorded.

6.7.4.

After retreading, the dimensions of the retreaded tyre, when measured in accordance with annex 6 to this Regulation, must conform
either to dimensions calculated according to the procedures in paragraph 7 or to annex 5 to this Regulation.

6.7.5.

The radial run out of the retreaded tyre shall not exceed 1.5 mm (+ 0.4 mm measuring tolerance).

6.7.6.

The maximum static imbalance of the retreaded tyre, measured at the rim diameter, shall not exceed 1.5 per cent of the mass of the
tyre.

6.7.7.

Tread wear indicators shall conform to the requirements of paragraph 6.6.11.

6.8.

Performance test:

6.8.1.

Tyres retreaded to comply with this Regulation shall be capable of meeting the load/speed endurance test as specified in annex 7 to this
Regulation.

6.8.2.

A retreaded tyre which after undergoing the load/speed endurance test does not exhibit any tread separation, ply separation, cord
separation, chunking or broken cords shall be deemed to have passed the test.

6.8.3.

The outer diameter of the tyre, measured six hours after the load/speed endurance test, must not differ by more than – 3.5 per cent
from the outer diameter as measured before the test.

7.

SPECIFICATIONS

7.1.

Tyres retreaded to comply with this Regulation shall conform to the following dimensions:

7.1.1.

Section width:

7.1.1.1.

The section width shall be calculated by the following formula:
S ¼ S1 þ K ðA  A1Þ
where:
S:

is the actual section width in millimetres as measured on the test rim;

S1: is the value of the Design Section Width, referred to the measuring rim, as quoted in the International Tyre Standard specified by
the retreader for the tyre size in question;
A:

is the width of the test rim in millimetres;
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A1: is the width in millimetres of the measuring rim as quoted in the International Tyre Standard specified by the retreader for the
tyre size in question.
K:

is a factor and shall be taken to equal 0.4.

7.1.2.

Outer diameter:

7.1.2.1.

The theoretical outer diameter of a retreaded tyre shall be calculated by the following formula:
D ¼ d þ 2H
where:
D: is the theoretical outer diameter in millimetres;
d:

is the conventional number defined in paragraph 2.21.3, in millimetres;

H: is nominal section height in millimetres and is equal to Sn multiplied by 0.01 Ra
where:
Sn: is the nominal section width in millimetres;
Ra: is the nominal aspect ratio
All of the above symbols are as quoted in the tyre size designation as shown on the sidewall of the tyre in conformity with the
requirements of paragraph 3.2.2 and as defined in paragraph 2.21.
7.1.2.2.

However, for tyres whose designation is given in the first column of the tables in annex 5 to ECE Regulation No 30, the outer diameter
shall be that given in those tables.

7.1.3.

Method of measuring retreaded tyres:

7.1.3.1.

The dimensions of retreaded tyres shall be measured in accordance with the procedures given in annex 6 to this Regulation.

7.1.4.

Section width specifications:

7.1.4.1.

The actual overall width may be less than the section width or widths determined in paragraph 7.1.

7.1.4.2.

The actual overall width may also exceed the value or values determined in paragraph 7.1 by:

7.1.4.2.1.

4 per cent in the case of radial ply tyres and

7.1.4.2.2.

6 per cent in the case of diagonal (bias-ply) or bias belted tyres.

7.1.4.2.3.

in addition, if the tyre has a special protective band, the width may be greater by up to 8 mm above the tolerances given by
paragraphs 7.1.4.2.1 and 7.1.4.2.2.

7.1.5.

Outer diameter specifications:

7.1.5.1.

The actual outer diameter of a retreaded tyre must not be outside the values of Dmin and Dmax obtained by the following formulae:
Dmin ¼ d þ ð2H  aÞ
Dmax ¼ d þ ð2H  bÞ
where:
For sizes nor given in the tables in annex 5 to this Regulation, H and d are as defined in paragraph 7.1.2.1.

7.1.5.1.2.

For sizes mentioned in paragraph 7.1.2.2 above:
H ¼ 0:5 ðD  dÞ
where D is the outer diameter and d the Nominal rim diameter quoted in the above-mentioned tables for the size in question

7.1.5.1.3.

The coefficient a = 0.97

7.1.5.1.4.

The coefficient b is:

For normal use tyres 1.04

Radial tyres

Diagonal (bias-ply) and bias belted tyres

1.04

1.08
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7.1.5.2.

For snow tyres the maximum outer diameter (Dmax) calculated in paragraph 7.1.5.1 may be exceeded by not more than 1 per cent.

8.

MODIFICATIONS TO THE APPROVAL

8.1.

Every modification concerning a retreading production unit amending any of the information given by the retreading production unit
in the Application for Approval, see paragraph 4, shall be notified to the approval authority which approved the retreading production
unit. That authority may then either:

8.1.1.

Consider that the modifications made are unlikely to have an appreciable adverse effect and that in any case the retreading production
unit still meets the requirements; or

8.1.2.

Require a further investigation of the approval.

8.2.

Confirmation of, or refusal of, approval, specifying the modifications, shall be communicated by the procedure specified in paragraph
5.7 to the Parties to the Agreement which apply this Regulation.

9.

CONFORMITY OF PRODUCTION
The conformity of production procedures shall comply with those set out in the Agreement, Appendix 2 (E/ECE/t24-E/ECE/TRANS/
505/Rev.2), with the following requirements.

9.1.

The retreading production unit approved according to this Regulation shall conform to the requirements set out in paragraph 6.

9.2.

The holder of the approval shall ensure that, during each year of production, and spread throughout that year, at least the following
number of tyres, representative of the range being produced. Is checked and tested as prescribed in this Regulation:

9.2.1.

0.01 per cent of the total annual production but in any case not less than 5 and not necessarily more than 20.

9.3.

If the requirements of paragraph 9.2 are carried out by or under he control of the approval authority, the results may be used as part
of, or instead of, those prescribed in paragraph 9.4.

9.4.

The authority which has approved the retreading production unit may at any time verify the conformity control methods applied in
each production facility.
For each production facility the type approval authority shall take samples at random during each and every production year and at
least the following number of tyres, representative of the range being produced, shall be checked and tested as prescribed in this
Regulation:

9.4.1.

0.01 per cent of the total annual production but in any case not less than 5 and not necessarily more than 20.

9.5.

The tests and checks of paragraph 9.4 may replace those requiredin paragraph 9.2.

10.

PENALTIES FOR NON-CONFORMITY OF PRODUCTION

10.1.

The approval granted in respect of a retreading production unit pursuant to this Regulation may be withdrawn if the requirements of
paragraph 9 are not complied with or if the retreading production unit or the retreaded tyres produced by that retreading production
unit have failed to meet the requirements prescribed in that paragraph.

10.2.

If a Party to the Agreement which applies this Regulation withdraws an approval it has previously granted, it shall forthwith so notify
the other Contracting Parties to the 1958 Agreement applying this Regulation, by means of a communication form conforming to the
model shown in annex 1 to this Regulation.

11.

PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED
The authority which granted the approval of the retreading production unit shall be informed if operations and manufacture of
retreaded tyres approved within the scope of this Regulation cease. On receipt of this information the authority shall communicate this
information to the other Parties to the 1958 Agreement applying this Regulation by means of a communication form conforming to
the model shown in annex 1 to this Regulation.

12.

NAMES AND ADDRESSES OF TECHNICAL SERVICES RESPONSIBLE FOR CONDUCTING APPROVAL TESTS, OF TEST LABORATORIES, AND OF ADMINISTRATIVE DEPARTMENTS

12.1.

The Parties to the 1958 Agreement which apply this Regulation shall communicate to the United Nations Secretariat the names and
addresses of the technical services responsible for conducting approval tests and, where applicable, of the approved test laboratories and
of the administrative departments which grant approval and to which forms certifying approval or refusal or withdrawal of approval,
issued in other countries, are to be sent.

12.2.

The Parties to the 1958 Agreement which apply this Regulation may use laboratories of tyre manufacturers or retreading production
units and may designate, as approved test laboratories, those which are situated either in the territory of that Party or in the territory of
another Party to the 1958 Agreement subject to a preliminary acceptance of this procedure by the competent administrative
department of the latter.

12.3.

Where a Party to the 1958 Agreement applies paragraph 12.2, it may, if it desires, be represented at the tests.

27.6.2000
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ANNEX 1
COMMUNICATION
(maximum format: A4 (210 × 297 mm))

issued by:

Name of administration:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

concerning: (2)-9

APPROVAL GRANTED
APPROVAL EXTENDED
APPROVAL REFUSED
APPROVAL WITHDRAWN
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

of a retreading production unit pursuant to Regulation No 108.
Approval No: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Extension No: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Retreader’s name or trade mark: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Name and address of retreading production unit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. If applicable, name and address of retreader’s representative: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Summarised description as in paragraphs 4.1.3 and 4.1.4 of this Regulation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or verification of conformity: . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Date of report issued by that service: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Number of report issued by that service: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Reason(s) of extension (if applicable): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Any remarks: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Place: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Approval Authority which has considered this
approval and which can be obtained upon request.

(1) Distinguishing number of the country which has granted/extended/refused/withdrawn an approval (see approval provisions in the Regulation).
(2) Delete that which does not apply.
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ANNEX 2
ARRANGEMENT OF APPROVAL MARK

a = 12 mm (minimum)
The above approval mark affixed to a retreaded tyre shows that the retreading production unit concerned has been
approved in the Netherlands (E4) under approval number XXXR002439 meeting the requirements of this Regulation in
its original form (00).
The approval number must be placed close to the circle and either above or below the E or left or right of that letter.
The digits of the approval number must be on the same side of the E and face in the same direction. The use of Roman
numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols.

27.6.2000
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ANNEX 3
ARRANGEMENT OF RETREAD TYRE MARKINGS
Example of the markings to be borne by retreaded tyres placed on the market after the entry into force of this
Regulation

b: 6 mm (min.)
c: 4 mm (min.)
d: 3 mm (min.)
and from 1998, 4 mm (min.)
These markings define a retreaded tyre:
having a nominal section width of 185;
having a nominal aspect ratio of 70;
of radial-ply structure (R);
having a nominal rim diameter of code 14;
having a service description 89T indicating a load capacity of 580 kg corresponding to a load index of 89 and a
maximum speed capability of 190 km/n corresponding to a speed symbol T;
for fitting without an inner tube (TUBELESS);
of snow type (M+S);
retreaded in the weeks 25, 26, 27 or 28 of the year 2003;
The positioning and order of the markings constituting the tyre designation shall be as fallows:
(a) the size designation, comprising the nominal section width, the nominal aspect ratio, the type-of-structure symbol
(where applicable) and the nominal rim diameter shall be grouped as shown in the above example: 185/70R14;
(b) the service description comprising the load index and the speed symbol shall be placed near the size designation. It
may either precede the size designation or follow it or be placed above or below it;
(c) the symbols TUBELESS, REINFORCED, and M+S may be at a distance from the size designation.
(d) the word RETREAD may be at a distance from the size designation.

C 177 E/61
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ANNEX 4
LIST OF LOAD INDICES AND CORRESPONDING LOAD CAPACITIES
Load index (LI) and load capacity  kg
LI

kg

LI

kg

LI

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

.0

45

40

140

80

kg

450

120

1 400

160

4 500

200

14 000

240

45 000

1

46.2

41

145

81

462

121

1 450

161

4 625

201

14 500

241

46 250

2

47.5

42

150

82

475

122

1 500

162

4 750

202

15 000

242

47 500

3

48.7

43

155

83

487

123

1 550

163

4 875

203

15 500

243

48 750

4

50

44

160

84

500

124

1 600

164

5 000

204

16 000

244

50 000

5

51.5

45

165

85

515

125

1 650

165

5 150

205

16 500

245

51 500

6

53

46

170

86

530

126

1 700

166

5 300

206

17 000

246

53 000

7

54.5

47

175

87

545

127

1 750

167

5 450

207

17 500

247

54 500

8

56

48

180

88

560

128

1 800

168

5 600

208

18 000

248

56 000

9

58

49

185

89

580

129

1 850

169

5 800

209

18 500

249

58 000

10

60

50

190

90

600

130

1 900

170

6 000

210

19 000

250

60 000

11

61.5

51

195

91

615

131

1 950

171

6 150

211

19 500

251

61 500

12

63

52

200

92

630

132

2 000

172

6 300

212

20 000

252

63 000

13

65

53

206

93

650

133

2 060

173

6 500

213

20 600

253

65 000

14

67

54

212

94

670

134

2 120

174

6 700

214

21 200

254

67 000

15

69

55

218

95

690

135

2 180

175

6 900

215

21 800

255

69 000

16

71

56

224

96

710

136

2 240

176

7 100

216

22 400

256

71 000

17

73

57

230

97

730

137

2 300

177

7 300

217

23 000

257

73 000

18

75

58

236

98

750

138

2 360

178

7 500

218

23 600

258

75 000

19

77.5

59

243

99

775

139

2 430

179

7 750

219

24 300

259

77 500

20

80

60

250

100

800

140

2 500

180

8 000

220

25 000

260

80 000

21

82.5

61

257

101

825

141

2 575

181

8 250

221

25 750

261

82 500

22

85

62

265

102

850

142

2 650

182

8 500

222

26 500

262

85 000

23

87.5

63

272

103

875

143

2 725

183

8 750

223

27 250

263

87 500

24

90

64

280

104

900

144

2 800

184

9 000

224

28 000

264

90 000

25

92.5

65

290

105

925

145

2 900

185

9 250

225

29 000

265

92 500

26

95

66

300

106

950

146

3 000

186

9 500

226

30 000

266

95 000

27

97.5

67

307

107

975

147

3 075

187

9 750

227

30 750

267

97 500

1 000

148

3 150

188

10 000

228

31 500

268

100 000
103 000

28

100

68

315

108

29

103

69

325

109

1 030

149

3 250

189

10 300

229

32 500

269

30

106

70

335

110

1 060

150

3 350

190

10 600

230

33 500

270

106 000

31

109

71

345

111

1 090

151

3 450

191

10 900

231

34 500

271

109 000

32

112

72

355

112

1 120

152

3 550

192

11 200

232

35 500

272

112 000

33

115

73

365

113

1 150

153

3 650

193

11 500

233

36 500

273

115 000

34

118

74

375

114

1 180

154

3 750

194

11 800

234

37 500

274

118 000

35

121

75

387

115

1 215

155

3 875

195

12 150

235

38 750

275

121 500

36

125

76

400

116

1 250

156

4 000

196

12 500

236

40 000

276

125 000

37

128

77

412

117

1 285

157

4 125

197

12 850

237

41 250

277

128 500

38

132

78

425

118

1 320

158

4 250

198

13 200

238

42 500

278

132 000

39

136

79

437

119

1 360

159

4 375

199

13 600

239

43 750

279

136 000
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ANNEX 5
TYRE SIZE DESIGNATION AND DIMENSIONS (IN ACCORDANCE WITH ECE REGULATION No 30)
For this information refer to annex 5 of ECE Regulation No 30.

ANNEX 6
METHOD OF MEASURING PNEUMATIC TYRES
1.

Preparing the tyre

1.1.

The tyre shall be mounted on the test rim specified by the retreader and inflated to the pressure of 3 to 3.5 bar.

1.2.

The tyre pressure shall be adjusted as follows:

1.2.1. for standard bias belted tyres  to 1.7 bar;
1.2.2. for diagonal (bias ply) tyres  to:

Pressure (bar) for Speed symbol

Ply rating

L, M, N

P, Q, R, S

T, U, H, V

4

1.7

2.0



6

2.1

2.4

2.6

8

2.5

2.8

3.0

1.2.3. for standard radial tyres  to 1.8 bar;
1.2.4. for reinforced tyres  to 2.3 bar.
2.

Measuring procedure

2.1.

The tyre, mounted on its rim, shall be conditioned at the ambient room temperature for not less than 24 hr, save as otherwise required by
paragraph 6.8.3 of this Regulation.

2.2.

The tyre pressure shall be readjusted to the level specified in paragraph 1.2 of this annex.

2.3.

The overall width shall be measured at six equally spaced points around the tyre, taking account of the thickness of any protective ribs or
bands. The highest reading obtained shall be taken as the overall width.

2.4.

The outer diameter shall be calculated from a measurement of the maximum circumference of the inflated tyre.
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ANNEX 7
PROCEDURE FOR LOAD/SPEED ENDURANCE TESTS
(In principle in accordance with annex 7 of Regulation No 30)
1.

Preparing the tyre

1.1.

Mount a retreaded tyre on the test rim specified by the retreader.

1.2.

Inflate the tyre, to the appropriate pressure as given (in bar) in the table below:

Speed Category

Diagonal (bias-ply) tyres
Ply-rating

Radial Tyres

Bias-belted tyres

Standard

Reinforced

Standard

4

6

8

L, M, N

2.3

2.7

3.0

2.4





P, Q, R, S

2.6

3.0

3.3

2.6

3.0

2.6

T, U, H

2.8

3.2

3.5

2.8

3.2

2.8

V

3.0

3.4

3.7

3.0

3.4



1.3.

The retreading production unit may request, giving reasons, the use of a test inflation pressure different from those given in paragraph 1.2 of
this annex. In this case the tyre shall be inflated to the requested pressure.

1.4.

Condition the tyre and wheel assembly at test-room temperature for not less than three hours.

1.5.

Readjust the tyre pressure to that specified in paragraph 1.2 or 1.3 of this annex.

2.

Test procedure

2.1.

Mount the tyre and wheel assembly on a test axle and press it against the outer face of a smooth surfaced power driven test drum either
1.70 m – 1 per cent or 2.00 m – 1 per cent diameter

2.2.

Apply to the test axle a load equal to 80 per cent of:

2.2.1. the maximum load rating corresponding to the Load Index for tyres with Speed Symbols L to H inclusive,
2.2.2. the maximum load rating associated with a maximum speed of 240 km/h for tyres of Speed Symbol V (see paragraph 2.32 of this
Regulation).
2.3.

Throughout the test the tyre pressure must not be corrected and the test load must be kept constant.

2.4.

During the test the temperature in the test-room must be maintained at between 20° and 30 °C unless the tyre manufacturer or retreader
agrees to a higher temperature.

2.5.

The endurance test programme shall be carried out without interruption and shall be as follows:

2.5.1. time taken from zero speed to initial test speed: 10 minutes;
2.5.2. initial test speed: prescribed maximum speed for the tyre concerned, less 40 km/h in the case of a test drum of 1.70 m – 1 per cent diameter
or less 30 km/h in the case of a test drum of 2.00 m – 1 percent diameter;
2.5.3. successive speed increments: 10 km/h up to the maximum test speed;
2.5.4. duration of test at each speed step except the last: 10 minutes;
2.5.5. duration of test at last speed step: 20 minutes;
2.5.6. maximum test speed: prescribed maximum speed for the tyre concerned, less 10 km/h in the case of a test drum of 1.70 m – 1 per cent
diameter or the prescribed maximum speed in the case of a test drum of 2.00 m – 1 per cent diameter.
3.

Equivalent test methods
If a method other than that described in paragraph 2 of this annex is used, its equivalence must be demonstrated.
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ANNEX 8
EXPLANATORY FIGURE
See paragraph 2 of this Regulation
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Ehdotus neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla
on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä
vaatimus ei koske
(2000/C 177 E/09)
KOM(2000) 27 lopull.  2000/0030(CNS)
(Komission esittämä 26 päivänä tammikuuta 2000)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 62 artiklan 2 alakohdan b alakohdan i alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo, että:

(1) Perustamissopimuksen 62 artiklan 2 alakohdan b alakohdasta johtuu, että neuvosto vahvistaa enintään kolmeksi
kuukaudeksi suunniteltua oleskelua varten myönnettäviä
viisumeja koskevat säännöt (1). Neuvosto vahvistaa muun
muassa luettelon kolmansista maista, joiden kansalaisilla
on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske.
Artiklan 61 mukaan luetteloiden vahvistaminen kuuluu niihin rinnakkaistoimen-piteisiin, jotka liittyvät suoraan henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen vapauteen, turvallisuuteen
ja oikeuteen perustuvalla alueella.

(2) Ne kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi,
ja ne, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, määritetään laitonta maahantuloa, yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä Euroopan unionin ulkosuhteita koskevien perusteiden tapauskohtaisen arvioinnin perusteella. Samalla
on otettava huomioon ratkaisun vaikutus alueellisen yhdenmukaisuuden ja vastavuoroisuuden kannalta.

(3) On turhaa vaatia, että kolmansien maiden kansalaiset, jotka
oleskelevat laillisesti jossakin jäsenvaltiossa ja joilla on kyseisen jäsenvaltion myöntämä oleskelulupa, hankkivat uuden viisumin ulkorajojen ylittämistä varten. Näihin henkilöihin on sovellettava periaatetta, jonka mukaan oleskelulupa vastaa viisumia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
maahantulon muita edellytyksiä tai oleskelulupaan perustuvaa matkustamista yhteisön sisällä.
(1) Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan
kuningaskunnan välisen, viimeksi mainittujen osallistumisesta
Schengenin säännöstön soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen 1 artiklan nojalla tätä ehdotusta käsittelee sopimuksen 4
artiklan mukaisesti sekakomitea.

(4) Ratkaistaessa, koskeeko viisumipakko tai viisumivapaus valtiottomia henkilöitä, joilla ei ole enää siteitä mihinkään
valtioon, ja pakolaisaseman saaneita henkilöitä, jotka eivät
voi saada sen valtion suojelua, jonka kansalaisia he ovat,
ratkaisuperusteena on oltava se, antaako valtio, jossa kyseiset henkilöt oleskelevat, heille suojelua ja antaako se heille
matkustusasiakirjat.

(5) Erityistapauksissa, joissa viisumien myöntämiseen on perusteltua soveltaa erityisjärjestelmää, jäsenvaltiot voivat vapauttaa viisumipakosta tiettyjä henkilöryhmiä tai vaatia heiltä
viisumia kansainvälisen oikeuden tai vakiintuneen tavan
mukaisesti.

(6) Järjestelmän avoimuuden takaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että tieto välittyy asianomaisille henkilöille, jäsenvaltioiden on tiedotettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle
toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet tämän asetuksen
nojalla; samoista syistä nämä tiedot on myös julkaistava
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

(7) Perustamissopimuksen 5 artiklassa ilmaistun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on yhteisen viisumijärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi tärkeää ja tarkoituksenmukaista
antaa asetus luettelon vahvistamisesta kolmansista maista,
joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään,
ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske.

(8) Tällä asetuksella säädetään täydellisestä harmonisoinnista,
joka koskee niitä kolmansia maita, joiden kansalaisilla on
oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niitä kolmansia
maita, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske. Tämän
vuoksi on tarpeen korvata tätä koskeva voimassa oleva
yhteisön lainsäädäntö.

ON ANTANUT T˜M˜N ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Tämän asetuksen liitteenä I olevassa luettelossa mainittujen kolmansien maiden kansalaisilla on oltava viisumi ylittäessään jäsenvaltioiden ulkorajat.

2.
Edellä 1 kohdassa säädettyä vaatimusta ei sovelleta liitteenä II olevassa yhteisessä luettelossa mainittujen maiden kansalaisiin.
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3.
Niiden kolmansien maiden kansalaisiin, jotka olivat aikaisemmin osa liitteissä I ja II olevissa luetteloissa mainituista
maista, sovelletaan 1 ja 2 kohdan säännöksiä, kunnes neuvosto
asiaa koskevien perustamissopimuksen määräysten mukaista
menettelyä noudattaen päättää toisin.

2 artikla
Tässä asetuksessa tarkoitetaan viisumilla jäsenvaltion myöntämää lupaa tai tekemää päätöstä, joka vaaditaan sen alueelle
saapumista varten

d) kansainvälisillä vesillä liikennöivien alusten miehistö
e) kansainvälisten järjestöjen antamien virallisten asiakirjojen
haltijat.
2.
Jäsenvaltio voi vapauttaa viisumipakosta koululaiset, jotka
ovat liitteessä I mainitun kolmannen maan kansalaisia ja jotka
oleskelevat liitteessä II mainitussa kolmannessa maassa, jos he
osallistuvat koulun järjestämään matkaan koululaisryhmän jäseninä ja ryhmän valvojana toimii koulun opettaja.

 enintään kolme kuukautta kestävään oleskeluun tässä tai
useammassa jäsenvaltiossa
 tämän tai useamman jäsenvaltion alueen kauttakulkuun,
lukuun ottamatta kulkua lentoasemien kauttakulkumatkustajille varattujen kansainvälisten alueiden kautta sekä lentokenttien välisiä kuljetuksia jäsenvaltion alueella.

3 artikla

C 177 E/67

6 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on kymmenen työpäivän kuluessa tämän
asetuksen voimaantulosta toimitettava muille jäsenvaltioille ja
komissiolle luettelo oleskeluluvista, joita 3 artiklan säännökset
koskevat, ja ilmoitettava niille 5 artiklan nojalla toteuttamistaan
poikkeustoimenpiteistä. Luetteloon ja poikkeustoimenpiteisiin
myöhemmin tehtävistä muutoksista on ilmoitettava viiden työpäivän kuluessa.

Liitteessä I mainittujen kolmansien maiden kansalaisten osalta
jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva oleskelulupa vastaa ulkorajojen ylittämiseen oikeuttavaa viisumia.

2.
Komissio antaa tiedoksi 1 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset julkaisemalla ne Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

7 artikla

Valtiottomiin ja pakolaisaseman saaneisiin henkilöihin sovelletaan samoja viisumipakkoa tai viisumivapautta koskevia edellytyksiä kuin sen kolmannen valtion kansalaisiin, jossa he oleskelevat ja jossa heidän matkustusasiakirjansa on annettu.

5 artikla
1.
Jäsenvaltio voi säätää 1 artiklan 1 kohdassa säädettyä viisumipakkoa tai 1 artiklan 2 kohdassa säädettyä viisumivapautta
koskevista poikkeuksista seuraavien henkilöiden osalta:

1.

Korvataan asetus (EY) N:o 574/99 (1) tällä asetuksella.

2.
Korvataan yhteisen konsuliohjeiston liite I ja yhteisen käsikirjan liite IV, sellaisina kuin ne on esitetty yhteisen käsikirjan
ja yhteisen konsuliohjeiston lopullisesta versiosta 28 päivänä
huhtikuuta 1999 annetussa Schengenin toimeenpanevan komitean päätöksessä (SCH/Com-ex(99)13), tämän asetuksen liitteillä
I ja II.

8 artikla
a) diplomaattipassin, virkapassin tai muun virallisen passin haltijat
b) alusten ja ilma-alusten siviilimiehistö
c) avustus- tai pelastuslennon miehistö ja muu henkilöstö sekä
muu katastrofi- ja onnettomuustapauksissa toimiva avustushenkilöstö

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osin velvoittava, ja sitä sovelletaan
sellaisenaan jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

(1) EYVL L 72, 18.3.1999, s. 2.
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LIITE I
1 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETTU YHTEINEN LUETTELO
1. VALTIOT
Afghanistan
Albania
Algeria
Angola
Antigua ja Barbuda
Arabiemiirikunnat
Armenia
Azerbaidzan
Bahama
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belize
Benin
Bhutan
Bosnia ja Hertsegovina
Botswana
Burkina Faso
Burma/Myanmar
Burundi
Djibouti
Dominica
Dominikaaninen tasavalta
Egypti
Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia
Eritrea
Etelä-Afrikka
Etiopia
Fidzi
Filippiinit
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Grenada
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Indonesia
Intia
Irak
Iran
Jamaika
Jemen

Jordania
Jugoslavian liittotasavalta
(Serbia-Montenegro)
Kambodza
Kamerun
Kap Verde
Kazakstan
Kenia
Keski-Afrikan tasavalta
Kiina
Kirgisia
Kiribati
Kolumbia
Komorit
Kongo
Kongon demokraattinen tasavalta
Kuuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Libanon
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Malediivit
Mali
Marokko
Marshallinsaaret
Mauritania
Mauritius
Mikronesia
Moldova
Mongolia
Mosambik
Namibia
Nauru
Nepal
Niger
Nigeria
Norsunluurannikko
Oman
Päiväntasaajan Guinea
Pakistan
Palau

Papua-Uusi-Guinea
Peru
Pohjois-Korea
Pohjois-Mariaanit
Qatar
Saint Kitts ja Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent ja Grenadiinit
Salomonsaaret
Sambia
Samoa
Sªo TomØ ja Príncipe
Saudi-Arabia
Senegal
Seychellit
Sierra Leone
Somalia
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swazimaa
Syyria
Tadzikistan
Togo
Tansania
Thaimaa
Togo
Tonga
Trinidad ja Tobago
Tad
Tunisia
Turkki
Turkmenistan
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Uzbekistan
Valko-Venäjä
Vanuatu
Venäjä
Vietnam
Zimbabwe

2. YHTEISÖT JA ALUEELLISET VIRANOMAISET, JOITA V˜HINT˜˜N YKSI J˜SENVALTIO EI TUNNUSTA VALTIOIKSI:
Taiwan
Palestiinalaishallinto
Itä-Timor
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LIITE II
1 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETTU YHTEINEN LUETTELO
1. VALTIOT
Andorra
Argentiina
Australia
Bolivia
Brasilia
Brunei
Bulgaria
Chile
Costa Rica
Ecuador
Etelä-Korea
Guatemala
Honduras
Israel
Japani
Kanada

Kroatia
Kypros
Latvia
Liettua
Malesia
Malta
Meksiko
Monaco
Nicaragua
Panama
Paraguay
Puola
Pyhä istuin
Romania
Salvador
San Marino

Singapore
Slovakia
Slovenia
Sveitsi
Tekin tasavalta
Unkari
Uruguay
Uusi-Seelanti
Venezuela
Viro
Yhdysvallat
Islanti (1)
Liechtenstein (1)
Norja (1)

2. YHTEISÖT JA ALUEELLISET VIRANOMAISET, JOITA V˜HINT˜˜N YKSI J˜SENVALTIO EI TUNNUSTA VALTIOIKSI
Hongkongin erityishallintoalue
Macaon erityishallintoalue

___________
(1) Tämän maan kansalaisia koskeva viisumivapaus ei perustu tähän asetukseen vaan ETA-sopimukseen.
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Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisön oikeudesta saada tietoja Euroopan
parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoista
(2000/C 177 E/10)
KOM(2000) 30 lopull.  2000/0032(COD)
(Komission esittämä 28 päivänä tammikuuta 2000)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 255 artiklan 2 kohdan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen,
noudattavat EY:n perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä,
sekä katsovat seuraavaa:
(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 1 artiklan toisessa
kohdassa vahvistetaan avoimuuden periaate seuraavasti:
Tämä sopimus merkitsee uutta vaihetta kehityksessä sellaisen yhä läheisemmän Euroopan kansojen välisen liiton
luomiseksi, jossa päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia.
(2) Avoimuus mahdollistaa kansalaisten paremman osallistumisen päätöksentekomenettelyihin ja lisää hallinnon
oikeutusta, tehokkuutta ja vastuullisuutta kansalaisiin nähden demokraattisessa yhteiskuntajärjestelmässä.

(6) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 28 artiklan 1
kohdan ja 41 artiklan 1 kohdan nojalla tiedonsaantioikeutta sovelletaan myös asiakirjoihin, jotka käsittelevät yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä poliisiasiain yhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa.

(7) Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission työskentelyn avoimuuden parantamiseksi ja useimmissa jäsenvaltioissa voimassa olevan kansallisen lainsäädännön noudattamiseksi, on tiedonsaantioikeuden soveltamisala ulotettava
koskemaan kaikkia kolmen toimielimen hallussa olevia
asiakirjoja.

(8) Tällä asetuksella vahvistettujen periaatteiden soveltaminen
ei saa rajoittaa tiedonsaantioikeutta koskevien erityismääräysten soveltamista erityisesti kun kyseiset määräykset
koskevat suoraan henkilöitä, joiden erityistä etua asianomaisiin asiakirjoihin tutustuminen koskee.

(9) Poikkeussäännösten avulla on turvattava yleisen edun ja
tiettyjen erityisten etujen suojelu. Näistä eduista olisi annettava esimerkkejä, jotta poikkeussäännökset olisivat
mahdollisimman selkeitä. On myös suotavaa antaa toimielimille mahdollisuus suojata sisäiseen käyttöön tarkoitetut
asiakirjat, jotka sisältävät yksityisten henkilöiden esittämiä
pohdintoja tai mielipiteenvaihtoa tai mielipiteitä, jotka on
esitetty vapaasti ja ilman velvollisuutta sisäisten kuulemisten ja neuvottelujen puitteissa.

(3) Birminghamissa, Edinburghissa ja Kööpenhaminassa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä korostetaan
tarvetta lisätä unionin toimielinten työskentelyn avoimuutta. Näiden päätelmien johdosta toimielimet ovat
käynnistäneet useita aloitteita, joiden tarkoituksena on ollut parantaa päätöksentekomenettelyjen avoimuutta yhtäältä toteuttamalla kohdennettuja tiedotus- ja valistustoimia ja toisaalta hyväksymällä säännöt, jotka säätelevät
yleisön oikeutta tutustua asiakirjoihin.

(10) Tiedonsaantioikeuden noudattamiseksi perusteellisesti,
olisi säilytettävä nykyinen kaksivaiheinen hallintomenettely, johon sisältyy muutoksenhakuoikeus tai mahdollisuus
kannella oikeusasiamiehelle, ja ottaa hakemuksen uudistamisen yhteydessä käyttöön periaate, jonka mukaan hakemus katsotaan hiljaisesti hyväksytyksi, jollei siihen anneta
vastausta määräajan kuluessa.

(4) Tämän asetuksen tarkoituksena on varmistaa mahdollisimman laaja tiedonsaantioikeus avoimuuden periaatetta mahdollisimman laajasti noudattaen. Asetuksella pannaan täytäntöön tiedonsaantioikeus ja määritellään sitä koskevat
yleiset periaatteet ja rajoitukset EY:n perustamissopimuksen 255 artiklan 2 kohdan määräysten mukaisesti.

(11) Jokaisen toimielimen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta yleisö saa tiedon voimaan tulevista uusista säännöksistä. Jokaisen toimielimen olisi erityisesti otettava
käyttöön julkinen asiakirjarekisteri, jotta kansalaiset voisivat helposti käyttää tämän asetuksen mukaista tiedonsaantioikeuttaan.

(5) Koska EHTY:n ja Euratomin perustamissopimuksissa ei ole
tiedonsaantioikeutta koskevia määräyksiä, tätä asetusta sovelletaan myös näiden sopimusten perusteella toteutettavaa toimintaa koskeviin asiakirjoihin. Tämä on vahvistettu
Amsterdamin sopimuksen loppuasiakirjaan liitetyllä julistuksella N:o 41.

(12) Tämän asetuksen tarkoituksena ei ole muuttaa asiakirjojen
julkisuuteen sovellettavaa jäsenvaltioiden voimassa olevaa
lainsäädäntöä. On selvää, että jäsenvaltiot valvovat yhteisön toimielinten ja jäsenvaltioiden välisiä suhteita säätelevän lojaaliteettiperiaatteen mukaisesti, etteivät ne aiheuta
haittaa tämän asetuksen moitteettomalle soveltamiselle.
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(13) EY:n perustamissopimuksen 255 artiklan 3 kohdan mukaisesti kukin toimielin vahvistaa omassa työjärjestyksessään erityismääräykset oikeudesta tutustua toimielimen
asiakirjoihin. Nämä täytäntöönpanomääräykset ovat välttämätön edellytys tämän asetuksen soveltamiselle. Tämä
asetus ja sen täytäntöönpanosäännökset korvaavat yleisön
oikeudesta tutustua neuvoston asiakirjoihin 20 päivänä
joulukuuta
1993
tehdyn
neuvoston
päätöksen
93/731/EY (1), yleisön oikeudesta saada tietoja komission
asiakirjoista 8 päivänä helmikuuta 1994 tehdyn komission
päätöksen 94/90/EHTY, EY, Euratom (2) ja yleisön oikeudesta saada tietoa Euroopan parlamentin asiakirjoista
10 päivänä heinäkuuta 1997 tehdyn Euroopan parlamentin päätöksen 97/632/EY, EHTY, Euratom (3),

C 177 E/71

tai kuvatallennetta tai audiovisuaalista tallennetta) tätä asetusta sovelletaan kuitenkin ainoastaan hallinnollisiin asiakirjoihin eli asiakirjoihin, joissa käsitellään toimielinten toimivaltaan kuuluvia politiikkoja, toimintaa ja päätöksiä, lukuun
ottamatta sisäisiä asiakirjoja, kuten valmistelu- tai keskusteluasiakirjoja ja yksiköiden lausuntoja, kuin myös epävirallisia
viestejä;
b) toimielimellä Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja komissiota;
c) Euroopan parlamentilla Euroopan parlamentin elimiä (erityisesti puhemiehistöä ja puhemieskonferenssia), valiokuntia,
poliittisia ryhmiä ja yksiköitä;

OVAT ANTANEET T˜M˜N ASETUKSEN:

1 artikla
Yleinen periaate ja tiedonsaantiin oikeutetut

d) neuvostolla sen eri kokoonpanoja ja elimiä (erityisesti pysyvien edustajien komiteaa ja työryhmiä) sekä perustamissopimuksella tai yhteisön lainsäätäjän päätöksellä neuvoston
avuksi perustettuja yksiköitä ja komiteoita;

Kaikilla unionin kansalaisilla sekä kaikilla luonnollisilla henkilöillä, jotka asuvat jossain jäsenvaltiossa, tai kaikilla oikeushenkilöillä, joilla on kotipaikka jossain jäsenvaltiossa, on jollei 4
artiklassa luetelluissa poikkeuksissa toisin säädetä mahdollisimman laaja oikeus tutustua tässä asetuksessa tarkoitettujen
toimielinten asiakirjoihin tarvitsematta perustella sitä.

e) komissiolla kollegiota, sen jäseniä ja heidän kabinettejaan,
pääosastoja ja yksiköitä, jäsenvaltioissa ja yhteisön ulkopuolisissa maissa sijaitsevia edustustoja sekä komission perustamia komiteoita ja komiteoita, jotka on perustettu avustamaan komissiota sen täytäntöönpanovallan harjoittamisessa;

2 artikla
Soveltamisala

f) kolmansilla kaikkia toimielinten ulkopuolisia luonnollisia
henkilöitä tai oikeushenkilöitä, taikka yksiköitä mukaan lukien jäsenvaltiot, muut toimielimet ja yhteisön toimintaan
liittyvät tai sen ulkopuoliset elimet ja kolmannet maat.

1.
Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin toimielinten hallussa
oleviin asiakirjoihin, toisin sanoen toimielinten itsensä laatimiin
tai kolmansilta peräisin toimielinten hallussa oleviin asiakirjoihin.

Luettelo ensimmäisen kohdan d ja e alakohdassa tarkoitetuista
komiteoista laaditaan 10 artiklassa säädetyn täytäntöönpanon
puitteissa.

Oikeus tutustua kolmansilta peräisin oleviin asiakirjoihin koskee ainoastaan niitä asiakirjoja, jotka osoitetaan toimielimelle
tämän asetuksen soveltamisen alkamisen jälkeen.

4 artikla
Poikkeukset

2.
Tätä asetusta ei sovelleta jo julkaistuihin tai muulla tavoin
yleisön saatavilla oleviin asiakirjoihin.
Tätä asetusta ei sovelleta, jos oikeudesta saada tietoja asiakirjoista on erityismääräyksiä.

3 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
a) asiakirjalla mitä tahansa tallennetta (paperille tulostettua
tai sähköisessä muodossa tallennettua tekstiä taikka ääni-

Toimielimet epäävät oikeuden saada tietoja asiakirjoista, joiden
sisältämien tietojen ilmaiseminen voisi merkittävästi vahingoittaa:
a) yleistä etua, joka koskee erityisesti:
 yleistä turvallisuutta,
 puolustusta ja kansainvälisiä suhteita,
 suhteita jäsenvaltioihin ja/tai yhteisön toimintaan liittyviin tai sen ulkopuolisiin toimielimiin ja elimiin tai suhteita näiden välillä,
 taloudellisia etuja,

(1) EYVL L 340, 31.12.1993, s. 43, sellaisena kuin se on muutettuna
päätöksellä 96/705/EY, EHTY, Euratom, EYVL 325, 14.12.1996,
s. 19.
(2) EYVL L 46, 18.2.1994, s. 58, sellaisena kuin se on muutettuna
päätöksellä 96/567/EY, EHTY, Euratom, EYVL L 247, 28.9.1996,
s. 45.
(3) EYVL L 263, 25.9.1997, s. 27.

 rahan arvon vakautta,
 yhteisön oikeusjärjestelmän vakautta,
 oikeudellista menettelyä,
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 tarkastus-, tutkimus- ja tilintarkastustoimia,
 rikkomusmenettelyä mukaan lukien valmistevaa käsittelyä,
 toimielinten tehokasta toimintaa;
b) yksityiselämän ja yksilön suojaa erityisesti seuraavien seikkojen osalta:

27.6.2000

misesta mahdollisuus uudistaa hakemuksensa ja esittää, että
toimielin tarkistaisi kantaansa; jos hakemusta ei uudisteta, hakijan katsotaan peruuttaneen ensimmäisen hakemuksensa.
4.
Edellä 2 kohdassa säädettyä määräaikaa voidaan poikkeuksellisesti jatkaa kuukaudella edellyttäen, että hakijalle toimitetaan ennakolta asiaa koskeva perusteltu ilmoitus.
Jos vastausta ei anneta asetetussa määräajassa, hakemus katsotaan hylätyksi.

 henkilökansiot,
 palvelukseen ottamista tai nimitystä varten annetut luottamukselliset tiedot, lausunnot ja arvioinnit,
 henkilöä koskevat tiedot tai asiakirjat, joiden ilmaiseminen saattaa loukata yksityisyyttä tai edistää sen loukkaamista, esimerkiksi lääkärin salassapitovelvollisuuden alaiset tiedot;
c) kaupallista ja teollista salaisuutta ja tietyn luonnollisen tai
oikeushenkilön taloudellisten etujen suojelua erityisesti seuraavien seikkojen osalta:
 liikesalaisuudet,
 teollis- ja tekijänoikeudet,

6 artikla
Uudistettujen hakemusten käsittely ja muutoksenhaku
1.
Jos hakija uudistaa hakemuksensa, toimielimen on annettava hakijalle kirjallinen vastaus kuukauden kuluessa hakemuksen kirjaamisesta. Jos toimielin päättää pitäytyä päätöksessään
evätä oikeus tutustua asiakirjaan, sen on perusteltava hylkäävä
päätös ja ilmoitettava hakijalle tämän käytettävissä olevista
muutoksenhakumahdollisuuksista eli mahdollisuudesta saattaa
asia tuomioistuimeen tai kannella oikeusasiamiehelle EY:n perustamissopimuksen 230 ja 195 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.
2.
Edellä 1 kohdassa säädettyä määräaikaa voidaan poikkeuksellisesti jatkaa kuukaudella edellyttäen, että hakijalle toimitetaan ennakolta asiaa koskeva perusteltu ilmoitus.

 tiedot teollisuus-, talous-, pankki- ja liiketoiminnasta,
mukaan lukien tiedot liikesuhteista ja sopimuksista,

Jos vastausta ei anneta asetetussa määräajassa, hakemus katsotaan hyväksytyksi.

 tarjouskilpailujen puitteissa saadut tiedot kustannuksista
ja hinnoista;

7 artikla

d) luottamuksellisuutta, jota asiakirjan tai tiedon toimittanut
kolmas on pyytänyt, tai luottamuksellisuutta, jota jäsenvaltion lainsäädäntö edellyttää.

5 artikla

Tiedonsaantioikeuden käyttäminen
1.
Tiedonsaantioikeutta käytetään joko tutustumalla asiakirjoihin toimielinten tiloissa tai siten, että hakijalle toimitetaan
asiakirjoista jäljennös.
Hakijalta voidaan periä tästä korvaus.

Ensimmäisen hakemuksen käsittely
1.
Jokainen hakemus asiakirjoihin tutustumisesta on esitettävä kirjallisena ja riittävän täsmällisesti, jotta toimielin voi
yksilöidä kyseisen asiakirjan. Toimielin voi kehottaa hakijaa
täsmentämään hakemustaan.
Kun kyseessä on toistuva hakemus ja/tai hakemus, joka koskee
hyvin laajaa asiakirjaa, toimielin pyrkii löytämään hakijan
kanssa kohtuullisen ratkaisun.

2.
Asiakirjoista toimitetaan olemassa oleva kielitoisinto ottaen huomioon hakijan toivomukset.
Asiakirjasta voidaan toimittaa myös toisinto, josta on poistettu
sellaiset osat, joihin sovelletaan jotakin 4 artiklassa säädettyä
poikkeusta.

8 artikla
2.
Toimielin antaa hakijalle asianmukaisesti perustellun kirjallisen vastauksen kuukauden määräajassa hakemuksen kirjaamisesta.

Jäljentäminen kaupallisiin tai muihin taloudellista etua
tuottaviin tarkoituksiin

3.
Jos toimielin on hylännyt hakemuksen, sen on ilmoitettava hakijalle, että tällä on kuukauden kuluessa vastauksen saa-

Hakija ei saa jäljentää tai muutoin käyttää hänelle toimitettua
asiakirjaa kaupallisiin tai muihin taloudellista etua tuottaviin
tarkoituksiin ilman asianosaisen ennakolta antamaa lupaa.
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9 artikla
Tiedottaminen ja asiakirjarekisterit

C 177 E/73

määräysten on tultava voimaan . . . (viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän asetuksen antamisesta).

Kukin toimielin toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotta yleisö
saa tiedon tähän asetukseen perustuvista oikeuksistaan. Lisäksi
näiden oikeuksien harjoittamisen helpottamiseksi kukin toimielin ottaa käyttöön julkisen asiakirjarekisterin.

Voimaantulo

10 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Sen
soveltaminen alkaa . . . (kolme kuukautta tämän asetuksen antamisesta).

11 artikla

Täytäntöönpano
Kukin toimielin vahvistaa työjärjestyksessään tarvittavat erityismääräykset tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi. Näiden

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
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Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöhseksi vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden
luettelon vahvistamisesta
(2000/C 177 E/11)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOM(2000) 47 lopull.  2000/0035(COD)
(Komission esittämä 7 päivänä helmikuuta 2000)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),
ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,
ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon,
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä,
sekä katsovat seuraavaa:
(1) Tiettyjen vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta annettu neuvoston direktiivi 76/464/ETY (2) ja sen mukaisesti annetut direktiivit
ovat tällä hetkellä yhteisön tärkeimmät välineet vaarallisten aineiden piste- ja hajakuormituksen rajoittamisessa.
(2) Neuvoston direktiivissä 76/464/ETY säädettyjä säätelytoimia on korvattu, yhdenmukaistettu, ja kehitetty edelleen
yhteisön vesipolitiikan puitteista annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä.

neen vesiympäristön välityksellä ihmisille aiheuttamasta myrkyllisyydestä,
 seurannasta saadut tiedot laaja-alaisesta ympäristön
saastumisesta, ja,
 muut todennetut tekijät, jotka voivat viitata mahdolliseen laaja-alaiseen ympäristön saastumiseen, kuten kyseisen aineen tuotanto- tai käyttömäärä sekä käyttötavat.
(5) Komissio on kehittänyt tämän pohjalta yhdistetyn seuranta- ja mallintamispohjaisen priorisointijärjestelmän
(COMMPS) yhteistyössä asianomaisten asiantuntijoiden,
kuten myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevän tiedekomitean, jäsenvaltioiden, Efta-maiden, Euroopan ympäristökeskuksen, Euroopan liike-elämän järjestöjen, pieniä ja keskisuuria yrityksiä edustavat järjestöt
mukaan luettuina, sekä ympäristöjärjestöjen asiantuntijoiden kanssa.
(6) Asianomaisten kanssa käydyn julkisen ja avoimen keskustelun jälkeen laadittiin 32 prioriteettiainetta tai prioriteettiaineryhmää sisältävä ensimmäinen luettelo COMMPSmenettelyn mukaisesti.
(7) Tämä luettelo on syytä hyväksyä nopeasti, jotta vaarallisia
aineita koskevia yhteisön rajoituksia voidaan panna täytäntöön oikeaan aikaan ja keskeytyksettä yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 16 artiklassa määritellyn strategian mukaisesti.

(3) Yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 16 artiklan 2 kohdassa
vahvistetaan tieteellisiin periaatteisiin pohjautuva menetelmä prioriteettiaineiden tunnistamiseksi niiden vesiekosysteemeille aiheuttaman riskin mukaan.

(8) Tällä päätöksellä hyväksytty prioriteettiaineiden luettelo
korvaa vaarallisista aineista, jotka voidaan sisällyttää neuvoston direktiivissä 76/464/ETY olevaan luetteloon I, annetussa komission tiedonannossa neuvostolle (3) olevan aineluettelon.

(4) Yhteisön vesipolitiikan puitteista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi mahdollistaa käytännöllisimmän vaihtoehdon, eli tieteellisiin periaatteisiin pohjautuvan ja riskiin perustuvan yksinkertaistetun arviointimenettelyn soveltamisen, jossa otetaan erityisesti huomioon

(9) Maalla sijaitsevista lähteistä peräisin olevien pintavesiin
joutuvien päästöjen säätelytoimien vahvistamiseen tähtäävä prioriteettiaineiden tunnistaminen edistää sellaisten
yhteisön velvoitteiden täyttämistä, joita aiheutuu merivesien suojelua koskevista kansainvälisistä yleissopimuksista,
erityisesti neuvoston päätöksellä 98/249/EY (4) hyväksytyn
Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn
yleissopimuksen vuoden 1998 OSPAR-ministerikokouksessa hyväksytyn vaarallisia aineita koskevan strategian
täytäntöönpanoa.

 tiedot kyseisen aineen haitallisista ominaisuuksista, erityisesti sen myrkyllisyydestä vesiympäristölle sekä ai(1) EYVL C 184, 17.6.1997, s. 20; EYVL C 16, 20.1.1998, s. 14 ja EYVL
C 108, 7.4.1998, s. 94.
(2) EYVL L 129, 18.5.1976, s. 23.

(3) EYVL C 176, 14.7.1982, s. 3.
(4) EYVL L 104, 3.4.1998, s. 1.
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(10) COMMPS-menettely on suunniteltu dynaamiseksi välineeksi, jonka avulla vaaralliset aineet voidaan asettaa tärkeysjärjestykseen ja jota voidaan parantaa ja muuttaa jatkuvasti, jotta ensimmäistä prioriteettiaineiden luetteloa
voidaan tarkistaa ja mukauttaa viimeistään kuuden vuoden
kuluessa sen hyväksymisestä,
OVAT TEHNEET T˜M˜N P˜˜TÖKSEN:

C 177 E/75

luetteloon I, koskevassa komission tiedonannossa neuvostolle
olevan luettelon.

3 artikla
Vesipolitiikan alaan liittyvästä prioriteettiaineiden luettelosta tulee sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat sen
hyväksyneet, yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin liite X.

1 artikla
Vahvistetaan täten vesipolitiikan alaan liittyvä prioriteettiaineiden luettelo sellaisena kuin se on tämän päätöksen liitteenä.

4 artikla
Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

2 artikla
Tällä päätöksellä hyväksytty prioriteettiaineiden luettelo korvaa
22 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa vaarallisia aineita, jotka
voidaan sisällyttää neuvoston direktiivissä 76/464/ETY olevaan

5 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
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LIITE
Vesipolitiikan alan prioriteettiaineluettelo (1)

CAS-numero

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

15972-60-8
120-12-7
1912-24-9
71-43-2
ei ole
7440-43-9
85535-84-8
470-90-6
2921-88-2
75-09-2
107-06-2
117-81-7
330-54-1
115-29-7
959-98-8
118-74-1
87-68-3
608-73-1
58-89-9
34123-59-6
7439-92-1
7439-97-6
91-20-3
7440-02-0
25154-52-3
104-40-5
1806-26-4
140-66-9
ei ole
50-32-8
205-99-2
191-24-2
207-08-9
206-44-0
193-39-5
608-93-5
122-34-9
87-86-5
688-73-3
36643-28-4
12002-48-1
120-82-1
67-66-3
1582-09-8

EY-numero

240-110-8
204-371-1
217-617-8
200-753-7
ei ole
231-152-8
287-476-5
207-432-0
220-864-4
200-838-9
203-458-1
204-211-0
206-354-4
204-079-4
ei ole
204-273-9
201-765-5
210-158-9
200-401-2
251-835-4
231-100-4
231-106-7
202-049-5
231-111-4
246-672-0
203-199-4
217-302-5
ei ole
ei ole
200-028-5
205-911-9
205-883-8
205-916-6
205-912-4
205-893-2
210-172-5
204-535-2
201-778-6
211-704-4
ei ole
234-413-4
204-428-0
200-663-8
216-428-8

Nimi

alakloori
antraseeni
atratsiini
bentseeni
bromattu difenyylieetteri (1)
kadmium ja kadmiumyhdisteet
C10-13-kloorialkaanit
klorfenvinfossi
klorpyrifossi
dikloorimetaani
1,2-dikloorietaani
di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)
diuroni
endosulfaani
(alfa-endosulfaani)
heksaklooribentseeni
heksaklooributadieeni
heksakloorisykloheksaani
(gamma-isomeeri, lindaani)
isoproturoni
lyijy ja lyijy-yhdisteet
elohopea ja elohopeayhdisteet
naftaleeni
nikkeli ja nikkeliyhdisteet
nonyylifenolit
(4-(para)-nonyylifenoli)
oktyylifenolit
(para-tert-oktyylifenolit)
polyaromaattiset hiilivedyt
(bentso(a)pyreeni
bentso(b)fluoranteeni
bentso(g,h,i)peryleeni
bentso(k)fluoranteeni
fluoranteeni
indeno(1,2,3-cd)pyreeni
pentaklooribentseeni
simatsiini
pentakloorifenoli
tributyylitinayhdisteet
(tribultyynitinakationi)
triklooribentseenit
(1,2,4-triklooribentseeni)
trikloorimetaani (kloroformi)
trifluralin

(1) Näihin aineryhmiin kuuluu tavallisesti useita yksittäisiä yhdisteitä. Tällä hetkellä soveltuvia indikatiivisia parametreja ei voida antaa.
CAS Chemical Abstract Service, kemiallinen tiivistelmäpalvelu.
EY-numero, kuten Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances, EINECS) tai Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European List of Notified Chemical
Substances, ELINCS).

(1) Mikäli on valittu aineryhmä, tyypilliset yksittäiset ryhmän edustajat on lueteltu suluissa indikatiivisina parametreina. Rajoitukset
suunnataan näihin yksittäisiin aineisiin rajoittamatta muiden yksittäisten edustajien sisällyttämistä tarvittaessa.
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Ehdotus neuvoston direktiiviksi viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan
annetun direktiivin 68/193/ETY muuttamisesta
(2000/C 177 E/12)
KOM(2000) 59 lopull.  2000/0036(CNS)
(Komission esittämä 7 päivänä helmikuuta 2000)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 37 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,

(7) Tieteellinen ja tekninen kehitys huomioon ottaen viiniköynnöslajikkeiden geneettinen muuntelu on nykyisin
mahdollista. Tehdessään päätöstä geneettisesti muunnettujen lajikkeiden hyväksymisestä jäsenvaltioiden on ensin
varmistettava, että niiden tarkoituksellinen levittäminen
ympäristöön on vaaratonta ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Lisäksi olisi vahvistettava tällaisten lajikkeiden
lisäysaineiston kaupan pitämistä koskevat menettelyt.

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,
ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,
sekä katsoo seuraavaa:
(1) Jäljempänä esitetyistä syistä viiniköynnöksen kasvullisen
lisäysaineiston pitämisestä kaupan annettua direktiiviä
68/193/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, olisi
muutettava.
(2) Sisämarkkinoiden vakiinnuttamiseksi eräitä tämän direktiivin säännöksiä olisi muutettava tai ne olisi kumottava
sellaisten kaupan esteiden poistamiseksi, jotka voisivat estää viiniköynnöksen taimien lisäysaineiston vapaata liikkuvuutta yhteisössä. Tässä tarkoituksessa olisi poistettava jäsenvaltioiden mahdollisuus poiketa yksipuolisesti mainitun
direktiivin säännöksistä.
(3) Eräin edellytyksin pitäisi olla mahdollista pitää kaupan
uudentyyppistä lisäysaineistoa.
(4) Komission olisi maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean avustamana voitava vahvistaa
edellytykset, joilla jäsenvaltiot voivat sallia kokeisiin, tieteellisiin tarkoituksiin tai valintatyöhön tarkoitetun lisäysaineiston kaupan pitämisen.

(8) Uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista
annettuun asetukseen (EY) N:o 258/97 sisältyy geneettisesti muunnettuja elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevia säännöksiä. Määritettäessä, voidaanko geneettisesti muunnettu viiniköynnöslajike hyväksyä markkinoille sekä kansanterveyden suojaamisen takaamiseksi on
tarpeen varmistaa, että uuselintarvikkeiden ja elintarvikkeiden uusien ainesosien vaarattomuus arvioidaan yhteisön
menettelyssä soveltaen asetuksessa (EY) N:o 258/97 säädettyä hyväksymismenettelyä sekä arviointiperiaatteita ja
-perusteita, mukaan luettuna elintarvikealan tiedekomitean
kuuleminen.
(9) On säädettävä tavaraeriin liitettävästä asiakirjasta viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston liikkumisen riittävän valvonnan takaamiseksi.
(10) On suotavaa varmistaa, että geenivarat säilytetään.
(11) Olisi luotava menettely komission ja jäsenvaltioiden tiiviin
yhteistyön toteuttamiseksi maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevässä pysyvässä komiteassa.
(12) Saatujen kokemusten perusteella on tarpeen täsmentää ja
päivittää edellä mainitun direktiivin eräitä säännöksiä,
ON ANTANUT T˜M˜N DIREKTIIVIN:

(5) Jäsenvaltioille on lisäysaineiston kaupan pitämiseksi koko
alueellaan tai osalla aluettaan annettava lupa toteuttaa liitteissä I ja II säädettyjä toimenpiteitä tiukempia toimenpiteitä sellaisten haitallisten organismien osalta, jotka vaikuttavat olevan erityisen haitallisia viiniviljelyksille kyseisillä
alueilla.
(6) Muilla aloilla siementen ja lisäysaineiston kaupan pitämisestä saatujen kokemusten perusteella on suotavaa tietyin
edellytyksin järjestää väliaikaisia kokeita parempien vaihtoehtojen löytämiseksi joillekin kyseisen direktiivin säännöksille.
(1) EYVL L 93, 17.4.1968, s. 15.

1 artikla
Muutetaan direktiivi 68/193/ETY seuraavasti:
1. Lisätään 2 artiklan 1 kohdan A alakohdan jälkeen seuraavat kappaleet:
AA) Lajikkeella yhteen ainoaan alimpaan tunnettuun kasvitieteelliseen taksoniin kuuluvaa kasviryhmää, joka
voidaan
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 määritellä tietyn genotyypin tai genotyyppiyhdistelmän ominaispiirteiden kuvauksen perusteella,
 erottaa kaikista muista kasviryhmistä vähintään
yhden näistä ominaispiirteistä perusteella
 katsoa kokonaisuudeksi sillä perusteella, että sitä
voidaan lisätä ilman että se muuttuu.
AB) Kloonilla sellaisen lajikkeen kasvullisesti lisättyä jälkeläistä, joka on yhdenmukainen emokasvin tunnistettavuuden, fenotyyppisten ominaisuuksien ja terveystilanteen vuoksi valitun viinikannan kanssa.

27.6.2000

c) joka täyttää liitteissä I ja II peruslisäysaineistolle
säädetyt edellytykset. Kyseisiä liitteitä voidaan
muuttaa 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen peruslisäysaineiston varmentamista koskevien lisäedellytysten tai tiukempien edellytysten
määrittelemiseksi;
d) josta on todettu virallisessa kokeessa, että edellä
mainittuja edellytyksiä on noudatettu.
4. Korvataan 2 artiklan 1 kohdan E alakohta seuraavasti:
E. Peruslisäysaineistolla lisäysaineistoa,

2. Korvataan 2 artiklan 1 kohdan B alakohta seuraavasti:
B. Lisäysaineistolla
i) Viiniköynnöksen taimet

a) joka on tuotettu jalostajan vastuulla yleisesti hyväksytyin menetelmin lajikkeen ja tarvittaessa kloonin
tunnistettavuuden ylläpitämiseksi sekä tautien estämiseksi ja joka on kasvullisesti lisätty suoraan alkuperäisestä lisäysaineistosta;

a) juurtuneet: viiniköynnöksen juurtuneiden varttamattomien puutuneiden tai ruohomaisten
versojen kappaleet, jotka on tarkoitettu varttamatta istutettaviksi tai käytettäviksi perusrunkoina;

b) joka on tarkoitettu varmennetun lisäysaineiston tuotantoon;

b) vartteet: viiniköynnöksen puutuneiden tai ruohomaisten versojen kappaleet, jotka on liitetty
toisiinsa varttamalla ja joiden maanalainen osa
on juurtunut;

d) josta on todettu virallisessa kokeessa, että edellä
mainittuja edellytyksiä on noudatettu.

ii) Viiniköynnöksen taimen osat:
a) puutuneet versot: vuoden ikäiset versot;
b) ruohomaiset versot: puutumattomat versot;
c) perusrunkopistokkaat varrennuksessa käytettäviksi: viiniköynnösten puutuneiden tai ruohomaisten versojen kappaleet, jotka on tarkoitettu muodostamaan vartteiden maanalainen
osa;

c) joka täyttää liitteissä I ja II peruslisäysaineistolle säädetyt edellytykset ja

5. Korvataan 2 artiklan 1 kohdan F alakohdan a alakohta
seuraavasti:
joka on lisätty suoraan peruslisäysaineistosta tai alkuperäisestä lisäysaineistosta.
6. Lisätään 2 artiklan 1 kohtaan seuraava määritelmä:
I. Kaupan pitämisellä

d) varrennusversot: viiniköynnösten puutuneiden
tai ruohomaisten versojen kappaleet, jotka on
tarkoitettu muodostamaan vartteiden maanpäällinen osa, myös jos varttaminen tapahtuu kasvupaikalla;

lisäysaineiston myyntiä, pitämistä myyntitarkoituksessa,
tarjoamista myyntiin sekä siementen kaikenlaista luovuttamista, toimittamista tai siirtoa kolmansille osapuolille vastiketta vastaan tai vastikkeetta kaupallisessa hyödyntämistarkoituksessa.

e) juurrutettavat pistokkaat: viiniköynnöksen puutuneiden tai ruohomaisten versojen kappaleet,
jotka on tarkoitettu juurtuneiden taimien tuottamiseen.

Yksityiskohtaiset säännöt näiden säännösten soveltamisesta vahvistetaan 17 artiklassa säädettyä menettelyä
noudattaen.

3. Lisätään 2 artiklan 1 kohdan D alakohdan jälkeen seuraava
määritelmä:
DA. Alkuperäisellä lisäysaineistolla lisäysaineistoa,
a) joka on tuotettu jalostajan vastuulla yleisesti hyväksytyin menetelmin lajikkeen ja tarvittaessa
kloonin tunnistettavuuden ylläpitämiseksi sekä
tautien estämiseksi;
b) joka on tarkoitettu peruslisäysaineiston tai varmennetun lisäysaineiston tuottamiseen;

7. Korvataan 3 artikla seuraavasti:
1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että viinin lisäysaineistoa voidaan pitää kaupan ainoastaan, jos
 se on virallisesti varmennettu alkuperäiseksi lisäysaineistoksi, peruslisäysaineistoksi tai varmennetuksi
lisäysaineistoksi tai muun kuin perusrunkona käytettäväksi tarkoitetun lisäysaineiston osalta, jos kyseessä on
virallisesti tarkastettu vakiolisäysaineisto, ja
 se täyttää liitteessä II säädetyt edellytykset.
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2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot
voivat antaa omalle alueelleen sijoittautuneille tuottajille
luvan pitää kaupan tarkoituksenmukaisia määriä lisäysaineistoa:
a) joka on tarkoitettu kokeisiin tai tieteellisiin tarkoituksiin,
b) valintatöitä varten,
c) joka on tarkoitettu geneettisen monimuotoisuuden säilyttämiseen.
Edellytykset, joilla jäsenvaltiot voivat myöntää tällaisia lupia, voidaan määritellä 17 artiklassa säädettyä menettelyä
noudattaen.
Kun on kyse geneettisesti muunnetun lajikkeen lisäysaineistosta, lupa voidaan myöntää vain, jos ihmisten terveydelle
ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi on toteutettu kaikki tarvittavat toimenpiteet. Tältä osin tehtävän
ympäristövaikutusten arvioinnin osalta sovelletaan tämän
direktiivin 5 b a artiklan säännöksiä soveltuvin osin.
3.
Mikrolisäystekniikalla tuotetun lisäysaineiston osalta
voidaan 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen vahvistaa seuraavat säännökset:
 tämän direktiivin erityissäännösten soveltamista koskevat poikkeukset,
 tällaiseen lisäysaineistoon sovellettavat edellytykset,
 tällaiseen lisäysaineistoon sovellettavat kuvaukset.
4.
Virallisesti varmennetun lisäysaineiston osalta voidaan 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen määritellä:
 yhteisön laatuluokat kunkin luokan sisällä
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 koko Euroopan yhteisössä eräiden viiniköynnöslajikkeiden osalta, jos yhteisön kyseistä lajiketta koskevat
tarpeet voidaan vahvistetun ohjelman mukaisesti
tarvittaessa kattaa lisäysaineistolla, joka on varmennettu alkuperäiseksi lisäysaineistoksi, peruslisäysaineistoksi tai varmennetuksi lisäysaineistoksi, ja
 muiden kuin ensimmäisessä luetelmakohdassa mainittujen lajikkeiden lisäysaineiston osalta, jos ne on
tarkoitettu käytettäviksi sellaisten jäsenvaltioiden
alueella, jotka viimeistään tämän direktiivin hyväksymispäivänä ovat säätäneet 12 artiklan 2 kohdan
mukaisesti, että vakiolisäysaineisto-luokkaan kuuluvaa lisäysaineistoa ei voida enää pitää kaupan;
b) sallia 1 kohdasta poiketen, että jäsenvaltiot pitävät kaupan tiettyjen lajikkeiden perusrunkona käytettäväksi tarkoitettua vakiolisäysaineisto-luokkaan kuuluvaa lisäysaineistoa sen käyttämiseksi tietyillä alueilla, jos yhteisön
kyseistä lajiketta koskevat tarpeet voidaan vahvistetun
ohjelman mukaisesti tarvittaessa kattaa lisäysaineistolla,
joka on varmennettu alkuperäiseksi lisäysaineistoksi,
peruslisäysaineistoksi tai varmennetuksi lisäysaineistoksi, vahvistaa tätä koskevat edellytykset.

8. Lisätään 3 artiklan jälkeen seuraava artikla:
3 a artikla
Komissio voi sallia 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti lisäysaineiston kaupan pitämiseksi yhden tai useamman jäsenvaltion koko alueella tai osalla aluetta, että
jäsenvaltiot säätävät liitteiden I ja II säännöksiä tiukemmista säännöksistä sellaisten haitallisten organismien
osalta, jotka vaikuttavat olevan erityisen haitallisia viiniviljelyksille kyseisillä alueilla.

9. Lisätään 4 artiklaan seuraava kohta:
Tätä säännöstä ei sovelleta toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti tuotettujen kasvien osiin varttamisen yhteydessä.

 kyseisiin laatuluokkiin sovellettavat edellytykset
 kyseisiin laatuluokkiin sovellettavat kuvaukset.
Jäsenvaltiot voivat säätää siitä, missä määrin ne soveltavat
kyseisiä yhteisön laatuluokkia oman tuotantonsa varmentamisen yhteydessä.
5.
Komissio voi 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen
a) säätää, että muuta kuin perusrunkona käytettäväksi tarkoitettua lisäysaineistoa saa pitää kaupan määritellyistä
päivämääristä alkaen ainoastaan, jos se on virallisesti
varmennettu alkuperäiseksi lisäysaineistoksi, peruslisäysaineistoksi tai varmennetuksi lisäysaineistoksi

10. Lisätään 5 artiklassa ilmaisun Kunkin jäsenvaltion on tehtävä luettelo viiniköynnöslajikkeista jälkeen ilmaisu ja tarvittaessa klooneista.

11. Lisätään 5 artiklaan seuraava kohta:
Jäsenvaltioiden on taattava, että myös niissä hyväksytään
varmennettaviksi muissa maissa luetteloihin merkityt lajikkeet ja kloonit, sanotun kuitenkaan rajoittamatta viiniköynnöslajikkeiden
luokittelua
koskevista
yleisistä
säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1493/1999 (1) soveltamista.
(1) EYVL L 271, 21.10.1999, s. 47.
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12. Korvataan 5 b artikla seuraavasti:
5 b artikla
1.
Lajike katsotaan erotettavaksi, jos se erottuu selvästi
tietyn genotyypin tai genotyyppiyhdistelmän ominaispiirteiden kuvauksen perusteella kaikista muista lajikkeista,
jotka tunnetaan yleisesti yhteisössä.
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c) direktiivin 90/220/ETY 1118 artiklaa ei enää sovelleta
edellä b alakohdassa tarkoitetun asetuksen mukaisesti
hyväksyttyihin geneettisesti muunnettuihin viiniköynnöslajikkeisiin;
d) ympäristövaikutusten arvioinnin toteutuksen tekniset ja
tieteelliset yksityiskohdat vahvistetaan tämän direktiivin
17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Tunnetuksi lajikkeeksi yhteisössä katsotaan lajike  joka
joko on hyväksytty kyseisen jäsenvaltion tai muun jäsenvaltion luetteloon  tai jolle on haettu hyväksyntää kyseisessä jäsenvaltiossa tai muussa jäsenvaltiossa silloin kun
sen hyväksymistä koskeva hakemus on asianmukaisesti jätetty arvioitavaksi, paitsi jos tämän kohdan ensimmäisessä
virkkeessä tarkoitetut edellytykset enää täyty kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa ennen kuin päätös arvioitavan lajikkeen hyväksymistä on tehty.

3.
Jos viiniköynnöksen lisäysaineistosta saatavia tuotteita aiotaan käyttää uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden
uusista ainesosista 27 päivänä tammikuuta 1997 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
258/97 soveltamisalaan kuuluvina elintarvikkeina tai elintarvikkeiden ainesosina, ennen geneettisesti muunnetun
viiniköynnöslajikkeen hyväksymistä on varmistettava, että
siitä saatava elintarvike tai elintarvikkeen ainesosa ei

2.
Lajike katsotaan pysyväksi, jos se ominaispiirteiltään,
joiden avulla tutkitaan erotettavuutta, ja muilta lajikkeen
kuvauksessa käytetyiltä ominaispiirteiltään pysyy muuttumattomana perättäisten lisäysten jälkeen.

 aiheuta vaaraa kuluttajalle,

3.
Lajike katsotaan yhtenäiseksi, jos se, lukuun ottamatta mahdollisia sitä lisättäessä syntyviä muunnoksia,
on riittävän yhtenäinen niiltä ominaispiirteiltään, joiden
avulla tutkitaan erotettavuutta, ja muilta lajikkeen kuvauksessa käytetyiltä ominaispiirteiltään.

 eroa elintarvikkeista tai elintarvikkeiden ainesosista,
jotka sillä aiotaan korvata, siinä määrin että sen tavanomainen kulutus olisi kuluttajalle ravinnollisesti epäedullista.

13. Lisätään 5 b artiklan jälkeen seuraava artikla:
5 b a artikla
1.
Kun on kyse geneettisesti muunnettujen organismien
tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 23 päivänä
huhtikuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin
90/220/ETY (1) 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun geneettisesti muunnetun viiniköynnöslajikkeen lisäysaineistosta, lajike hyväksytään vain, jos ihmisten terveydelle ja
ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi on toteutettu kaikki tarvittavat toimenpiteet.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun geneettisesti muunnetun lajikkeen osalta:
a) arvioidaan ympäristövaikutukset direktiivissä 90/200/
ETY säädettyä arviointia vastaavasti;
b) Menettelyt, joilla varmistetaan ympäristövaikutusten ja
muiden asianmukaisten tekijöiden arvioinnin vastaavan
direktiivissä 90/220/ETY säädettyä arviointia, vahvistetaan komission ehdotuksesta neuvoston asetuksessa,
joka pohjautuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa olevaan asianmukaiseen oikeusperustaan. Kyseisen
asetuksen voimaantuloon saakka geneettisesti muunnetut lajikkeet hyväksytään kansalliseen luetteloon vasta
kun ne on hyväksytty kaupan pidettäviksi direktiivin
90/220/ETY mukaisesti.
(1) EYVL L 117, 8.5.1990, s. 15.

 johda kuluttajaa harhaan,

Kun tässä direktiivissä tarkoitetusta lajikkeesta saatu aineisto on tarkoitettu käytettäväksi uuselintarvikkeista ja
elintarvikkeiden uusista ainesosista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 (2) soveltamisalaan kuuluvana elintarvikkeena tai elintarvikkeen ainesosana, lajike voidaan hyväksyä vain, jos elintarvike tai
elintarvikkeen ainesosa on jo hyväksytty asetuksen (EY)
N:o 258/97 mukaisesti.
Jos asetuksessa (EY) N:o 258/97 tarkoitettu hyväksymispäätös on tehty lajikkeen virallisen hyväksymismenettelyn yhteydessä, noudatetaan tämän direktiivin 17 artiklassa säädettyä menettelyä.

14. Lisätään 5 c artiklassa ilmaisun Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että muista jäsenvaltioista tulevia lajikkeita
jälkeen ilmaisu ja tarvittaessa klooneja.

15. Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:
Lajikkeen hyväksymishakemuksista tai niiden peruuttamisesta, lajikkeiden sisällyttämisestä luetteloon sekä kaikista
luetteloon tehdyistä muutoksista on ilmoitettava välittömästi muille jäsenvaltioille ja komissiolle.
Komissio voi jäsenvaltioiden ilmoitusten perusteella julkaista yhteisön luettelon.
(2) EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1.
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16. Lisätään 5 e artiklan jälkeen seuraavat artiklat:
5 f artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hyväksytyt geneettisesti muutetut lajikkeet osoitetaan selvästi sellaisiksi lajikeluetteloissa. Niiden on lisäksi varmistettava, että tällaisia
lajikkeita kaupan pitävät henkilöt ilmoittavat selvästi
myyntiluettelossaan, että lajike on geneettisesti muunnettu.
5 g artikla
1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että luetteloon hyväksyttyjä lajikkeita tai tarvittaessa klooneja ylläpidetään säilyttävän valinnan avulla.
2.
Ylläpito on voitava aina tarkastaa lajikkeen ylläpidosta vastaavan henkilön tai vastaavien henkilöiden tekemien muistiinpanojen perusteella.
3.
Lajikkeen ylläpidosta vastaavalta henkilöltä voidaan
pyytää näytteitä. Näytteet voidaan tarvittaessa ottaa virallisesti.

17. Lisätään 7 artiklassa ilmaisu alkuperäisen lisäysaineiston,
ennen ilmaisua peruslisäysaineiston.
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-niput liitteen IV mukaisella ulkopuolisella etiketillä, joka
on laadittu jollakin yhteisön virallisista kielistä. Peruslisäysaineiston etiketti on valkoinen, varmennetun lisäysaineiston etiketti on sininen ja vakiolisäysaineiston etiketti on
tummankeltainen.
2.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia, että niiden alueelle sijoittunut tuottaja pitää kaupan liitteen IV mukaisella
yhdellä etiketillä varustettuja useita pakkauksia tai vartteita
tai juurrutettuja taimia, joilla on samat ominaispiirteet.
Tällöin pakkausten tai nippujen on oltava liitettyjä toisiinsa
siten, että liitos rikkoutuu niitä irrotettaessa, eikä sitä voida
laittaa takaisin paikoilleen. Etiketti kiinnittyy kyseisellä liitoksella. Uutta sulkemista ei saa tehdä.
3.
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kunkin erän mukana on oltava asiakirja. Saateasiakirjan osalta säädettävät
edellytykset vahvistetaan 17 artiklassa säädetyn menettelyn
mukaisesti.
4.
Kasvipassien standardoinnista annetussa komission
direktiivissä 92/105/ETY (1) tarkoitettu kasvipassi voi toimia 1 kohdassa tarkoitettuna virallisena etikettinä. Etiketin
osalta on kuitenkin myös noudatettava 1 kohdassa säädettyjä kaikkia edellytyksiä.
21. Lisätään 10 artiklan jälkeen seuraava artikla:
10 a artikla

18. Korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:
Jäsenvaltiot voivat säätää pieniä lopulliselle käyttäjälle toimitettavia määriä ja ruukuissa, pakkauslaatikoissa ja pahvilaatikoissa kaupan pidettäviä viinejä koskevia poikkeuksia
1 kohdan säännöksistä pakkauksen, suljinjärjestelmän ja
merkitsemisen osalta.
Edellytykset, joilla jäsenvaltiot voivat myöntää tällaisia lupia, voidaan määritellä 17 artiklassa säädettyä menettelyä
noudattaen.

19. Korvataan 9 artikla seuraavasti:
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että lisäysaineistopakkaukset
ja -niput on suljettava virallisesti tai virallisessa valvonnassa
siten, ettei niitä voi avata ilman, että suljinjärjestelmä rikkoutuu tai ilman että 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
viralliseen etikettiin tai  pakkausten osalta  pakkaukseen
jää käsittelystä jälkiä. Suljinjärjestelmässä on sulkemisen
takaamiseksi oltava vähintään virallinen etiketti tai virallinen sinetti. Jäljempänä olevassa 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti voidaan todeta, vastaako tietty suljinjärjestelmä tämän artiklan säännöksiä. Yhtä tai useampaa
uutta suljinjärjestelmää voidaan käyttää ainoastaan virallisesti tai virallisessa valvonnassa.

20. Korvataan 10 artikla seuraavasti:
1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että sulkemisesta vastaavan henkilön on varustettava lisäysaineistopakkaukset ja

Kun on kyse geneettisesti muutetun lajikkeen lisäysaineistosta, lisäysaineistoerään tämän direktiivin säännösten mukaisesti kiinnitetyssä tai sen mukana seuraavassa virallisessa
tai muussa etiketissä ja asiakirjassa on selkeästi mainittava,
että lajiketta on muutettu geneettisesti.
22. Kumotaan 11 artiklan 2 kohta.
23. Korvataan 12 artikla seuraavasti:
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että pakollisten tai vapaaehtoisten toimenpiteiden nojalla tämän direktiivin mukaisesti kaupan pidettyyn lisäysaineistoon sovelletaan ainoastaan tässä direktiivissä säädettyjä kaupan pitämistä koskevia rajoituksia lisäysaineiston ominaispiirteiden, tutkintaa
koskevien säännösten, merkintöjen ja sulkemisen osalta.
24. Korvataan 12 a artikla seuraavasti:
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että viiniköynnöslajikkeiden ja tarvittaessa viiniköynnöskloonien lisäysaineistoon,
joka on virallisesti hyväksytty jossakin jäsenvaltiossa vakiolisäysaineiston varmennuksen ja valvonnan osalta tämän
direktiivin säännösten mukaisesti, ei sovelleta niiden alueella minkäänlaisia kaupan pitämisen esteitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista.
(1) EYVL L 4, 8.1.1993, s. 22.
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25. Korvataan 14 artiklan 1 kohdassa seuraavasti:
Peruslisäysaineiston, varmennetun lisäysaineiston tai vakiolisäysaineiston yleisessä saatavuudessa yhteisössä ilmenevien sellaisten väliaikaisten vaikeuksien poistamiseksi,
joita ei voida muuten poistaa, voidaan sallia 17 artiklassa
säädettyä menettelyä noudattaen jäsenvaltioiden hyväksyvän, että koko yhteisössä pidetään kaupan määräajan tarvittava määrä sellaiseen luokkaan kuuluvaa lisäysaineistoa,
johon sovelletaan lievennettyjä vaatimuksia.

27.6.2000

2 artikla
Jäsenvaltiot voivat 3 artiklan 1 kohdasta poiketen hyväksyä,
että perusrunkona käytettäväksi tarkoitettua, tämän direktiivin
voimaantulohetkellä olemassa olevista emoviiniköynnöksistä
saatavaa vakiolisäysaineistoa voidaan pitää kaupan siirtymäkauden toimenpiteenä 1 päivään tammikuuta 2009.

3 artikla

14 a artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan
1 päivänä tammikuuta 2001. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Jäljempänä olevassa 17 artiklassa säädettyä menettelyä
noudattaen voidaan päättää järjestää yhteisön erityisedellytyksin väliaikaisia kokeita parempien vaihtoehtojen löytämiseksi joillekin tämän direktiivin säännöksille.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä
viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä,
miten viittaukset tehdään.

26. Lisätään 14 artiklan jälkeen seuraava artikla:

27. Korvataan 17 artikla seuraavasti:
1. Komissiota avustaa maataloudessa, puutarhaviljelyssä
ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa
käsittelevä pysyvä komitea.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle niiden tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamat keskeiset kansalliset
säännökset kirjallisina.

4 artikla

2.
Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen
1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa ja otetaan huomioon kyseisen
päätöksen 8 artiklan säännökset.

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetyksi
määräajaksi vahvistetaan yksi kuukausi.

5 artikla

3.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
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Ehdotus neuvoston päätökseksi Reinin suojelua koskevan uuden yleissopimuksen tekemisestä yhteisön puolesta
(2000/C 177 E/13)
KOM(2000) 61 lopull.  2000/0037(CNS)
(Komission esittämä 7 päivänä helmikuuta 2000)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 174 artiklan 4 kohdan sekä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,
sekä katsoo seuraavaa:
(1) Yhteisö liittyi päätöksellä 77/586/ETY (1) Reinin suojelua
kemialliselta pilaantumiselta koskevaan yleissopimukseen
ja Bernissä 29 päivänä huhtikuuta 1963 allekirjoitetun Reinin suojelemista pilaantumiselta käsittelevästä kansainvälisestä komissiosta tehdyn sopimuksen lisäsopimukseen.
(2) Reinin kansainvälisen komission koordinointiryhmän 25.
kokouksessa rantavaltiot katsoivat, että on tarpeen tehdä
uusi Reinin suojelua koskeva yleissopimus ja aloittaa neuvottelut tätä tarkoitusta varten.
(3) Euroopan komissio osallistui näihin neuvotteluihin yhteisön
puolesta neuvoston antamien neuvotteluohjeiden mukaisesti. Neuvottelut saatiin päätökseen tammikuussa 1998.
(4) Neuvottelujen tulokset huomioon ottaen neuvosto päätti
maaliskuussa 1999, että yhteisön olisi allekirjoitettava Reinin suojelua koskeva uusi yleissopimus edellyttäen, että
yleissopimus tehdään, sekä antoi allekirjoitusvaltuutuksen
yhteisön puolesta. Reinin suojelua koskeva uusi yleissopimus allekirjoitettiin 12 päivänä huhtikuuta 1999 Bernissä
(Sveitsissä).
(5) Reinin suojelua koskevalla yleissopimuksella pyritään tehostamaan monenvälistä yhteistyötä, jonka tavoitteita ovat Reinin ekosysteemin kestävän kehityksen turvaaminen, joen

(1) EYVL L 240, 19.9.1977, s. 35.

pilaantumisen ehkäiseminen ja hallinta, ympäristönsuojelu,
vesivarojen kestävän käytön varmistaminen, sedimenttien
kunnostaminen, veden korkeuden nousun estäminen ja tulvasuojelun varmistaminen yleisesti ekologiset vaatimukset
huomioon ottaen sekä osallistuminen Pohjanmeren tervehdyttämiseen.
(6) Yhteisön ympäristöpolitiikalla tähdätään ensi sijassa suojelun korkeaan tasoon; sen perustana ovat varotoimenpiteitä
ja ehkäisevää toimintaa koskevat periaatteet, ympäristölle
aiheutetun vahingon korjaamista ensisijaisesti vahingon lähteellä koskeva periaate sekä saastuttaja maksaa -periaate.
Pannessaan täytäntöön Reinin suojelua koskevaa uutta
yleissopimusta sopimuspuolten olisi sovellettava erityisesti
näitä samoja periaatteita.
(7) Euroopan yhteisön liittyminen yleissopimukseen edistää
osaltaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 174 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden ja periaatteiden toteutumista,
ON P˜˜TT˜NYT SEURAAVAA:

1 artikla
Hyväksytään yhteisön puolesta Reinin suojelua koskeva uusi
yleissopimus.
Yleissopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla
Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö(t),
jo(i)lla on oikeus antaa hyväksymisasiakirja talletettavaksi Sveitsin valaliiton hallitukselle yleissopimuksen 17 artiklan mukaisesti.
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YLEISSOPIMUS REININ SUOJELUSTA
Saksan liittotasavallan,
Ranskan tasavallan,
Luxemburgin suurherttuakunnan,
Alankomaiden kuningaskunnan ja
Sveitsin valaliiton hallitukset
sekä Euroopan yhteisö, jotka
haluavat työskennellä kestävän kehityksen saavuttamiseksi Reinin ekosysteemissä laajan lähestymistavan
pohjalta ja ottaen huomioon joen, sen rantojen ja vesijättömaa-alueiden luonnonrikkauden,
haluavat vahvistaa Reinin ekosysteemin säilyttämiseen ja parantamiseen liittyvää yhteistyötään,
viittaavat maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien käytöstä ja suojelusta 17 päivänä
maaliskuuta 1992 tehtyyn yleissopimukseen sekä Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta 22
päivänä syyskuuta 1992 tehtyyn yleissopimukseen,
ottavat huomioon Kansainvälisestä komissiosta Reinin suojelemiseksi pilaantumiselta 29 päivänä huhtikuuta 1963 tehdyn sopimuksen ja 3 päivänä joulukuuta 1976 tehdyn lisäsopimuksen yhteydessä tehdyn
työn,
katsovat, että on tarpeen jatkaa Reinin suojelemisesta kemialliselta pilaantumiselta 3 päivänä joulukuuta
1976 tehdyn yleissopimuksen ja 30 päivänä syyskuuta 1987 hyväksytyn Reinin toimintaohjelman ansiosta
saavutetun veden laadun parantamista,
ovat tietoisia siitä, että Reinin kunnostaminen on välttämätöntä myös Pohjanmeren ekosysteemin säilyttämiseksi ja parantamiseksi,
ovat tietoisia siitä, että Rein on Euroopan jokiliikenteen tärkeä väylä, jota käytetään moniin tarkoituksiin,
ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

b) Komissiolla

Määritelmät
Tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan:

Kansainvälistä komissiota Reinin suojelemiseksi pilaantumiselta.

a) Reinillä
Untersee-järven laskujoesta alkunsa saavaa jokea, joka Alankomaissa käsittää Boverijn-joen, Bijlandin kanavan, Pannerdenschin kanavan, IJssel-joen, Nederrijn-joen, Lek-joen,
Waal-joen, Boven-Merwede-joen, Beneden-Merwede-joen,
Noord-joen, Oude Maas -joen, Nieuwe Maas -joen, Scheurjoen sekä Nieuwe Waterweg-kanavan aina Yhdistyneiden
Kansakuntien merioikeussopimuksen 5 ja 11 artiklassa määriteltyyn perusviivaan saakka, Ketelemeer-järven ja IJsselmeer-järven.

2 artikla
Yleissopimuksen soveltamisala
Tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluu:
a) Rein,
b) Reiniin yhteydessä olevat pohjavedet,
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c) Reinin kanssa vuorovaikutuksessa olevat vesi- ja maaekosysteemit tai vesi- ja maaekosysteemit, joiden vuorovaikutus
Reinin kanssa voidaan saattaa ennalleen,
d) Reinin valuma-alue, jos vaarallisten aineiden aiheuttamalla
valuma-alueen pilaantumisella on haitallisia vaikutuksia Reiniin,
e) Reinin valuma-alue, jos valuma-alueella on merkitystä tulvien ehkäisemisen ja torjunnan kannalta.
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2. juomaveden valmistamisen varmistaminen Reinin vedestä,
3. sedimenttien laadun parantaminen, jotta ruoppauslietettä
voitaisiin upottaa ja levittää aiheuttamatta kielteisiä ympäristövaikutuksia,
4. tulvien kokonaisvaltainen torjunta ja ehkäisy ekologiset vaatimukset huomioon ottaen,
5. Pohjanmeren puhdistamisen edistäminen muiden tämän merialueen suojeluun suunnattujen toimien yhteydessä.

3 artikla
Tavoitteet
Sopimuspuolet pyrkivät saavuttamaan tällä yleissopimuksella
seuraavat tavoitteet:
1. Reinin ekosysteemin kestävän kehityksen varmistaminen,
erityisesti
a) Reinin veden laadun ja kiintoaineen, sedimenttien sekä
pohjavesien laadun ylläpitäminen ja parantaminen, erityisesti
 ehkäisemällä, vähentämällä ja poistamalla niin pitkälle
kuin mahdollista vaarallisten aineiden ja pistekuormituslähteistä (esimerkiksi teollisuudesta ja yhdyskunnista) sekä hajakuormituslähteistä (esimerkiksi maataloudesta ja liikenteestä) kulkeutuvien ravinteiden aiheuttamaa mahdollista pilaantumista, mukaan lukien
pohjavesien sekä jokiliikenteen aiheuttama pilaantuminen
 varmistamalla ja parantamalla teollisuuslaitosten turvallisuutta ja ehkäisemällä vahinkoja ja onnettomuuksia,
b) suojelemalla eliöpopulaatioita ja lajien monimuotoisuutta
ja vähentämällä haitallisten aineiden määrää eliöissä,
c) säilyttämällä, parantamalla ja ennallistamalla Reinin veden luonnollisia toimintoja; varmistamalla, että virtauksen hallinnassa otetaan huomioon kiinteiden aineiden
luonnollinen pohjakulkeuma ja että sillä edistetään joen,
pohjaveden ja vesijättömaa-alueiden välistä vuorovaikutusta; säilyttämällä, suojelemalla ja aktivoimalla uudelleen
vesijättömaa-alueita luonnollisiksi tulvatasanteiksi.
d) säilyttämällä, parantamalla ja ennallistamalla luonnonvaraisten eläinten ja kasvien mahdollisimman luonnollisia
elinympäristöjä vedessä, joen pohjassa ja penkereillä sekä
jokea ympäröivillä alueilla, mukaan lukien kalojen elinympäristön parantaminen ja esteettömien vaellusreittien
ennallistaminen,
e) varmistamalla, että vesivarojen hallinta on ympäristöä
kunnioittavaa ja järkiperäistä,
f) ottamalla huomioon ekologiset edellytykset vesistön kehittämiseen liittyviä kehittämistoimia toteutettaessa, esimerkiksi tulvien torjunnan, jokiliikenteen ja vesivoiman
hyödyntämisen yhteydessä,

4 artikla
Periaatteet
Tavoitteisiin pyrittäessä seuraavat periaatteet ohjaavat sopimuspuolten toimintaa:
a) ennalta varautumisen periaate,
b) ennalta ehkäisyn periaate,
c) periaate, jonka mukaan ympäristövahingot olisi torjuttava
ensisijaisesti niiden lähteellä,
d) saastuttaja maksaa -periaate,
e) periaate, jonka mukaan kielteisiä vaikutuksia ei saa lisätä,
f) periaate, jonka mukaan huomattavien teknisten toimenpiteiden seuraukset korvataan,
g) kestävän kehityksen periaate,
h) parhaan käytettävissä olevan tekniikan ja parhaiden ympäristökäytänteiden soveltaminen ja kehittäminen, ja
i) periaate, jonka mukaan epäpuhtauksia ei siirretä ympäristön
osasta toiseen.

5 artikla
Sopimuspuolten velvoitteet
Edellä 3 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja
ottaen huomioon 4 artiklassa esitetyt periaatteet, sopimuspuolet sitoutuvat:
1. vahvistamaan yhteistyötään ja ilmoittamaan toisilleen erityisesti Reinin suojelemiseksi alueellaan toteutetuista toimista,
2. toteuttamaan alueellaan komission hyväksymiä kansainvälisiä seurantaohjelmia ja tutkimuksia Reinin ekosysteemistä
sekä ilmoittamaan komissiolle saavutetuista tuloksista,
3. suorittamaan tutkimuksia pilaantumistapahtumien syiden
selvittämiseksi ja niiden aiheuttajien löytämiseksi
4. toteuttamaan alueellaan tarpeelliseksi katsomiaan erillisiä
toimia ja takaamaan vähintään, että
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a) veden laatuun todennäköisesti vaikuttavan jäteveden
päästäminen jokeen edellyttää ennakolta myönnettävää
lupaa tai säädettyjen raja-arvojen noudattamista,

2.

27.6.2000

Valtuuskunta voi käyttää myös asiantuntijoiden palveluja.

b) vaarallisten aineiden päästöjä vähennetään asteittaisesti
niin, että tavoitteena on tällaisten päästöjen lopettaminen
kokonaisuudessaan,

3.
Kukin sopimuspuoli toimiin vuorotellen komission puheenjohtajana kolmen vuoden ajan yleissopimuksen johdantoosassa mainitussa järjestyksessä. Puheenjohtajana toimiva sopimuspuoli nimeää komission puheenjohtajan. Puheenjohtaja ei
voi toimia valtuuskuntansa edustajana.

c) lupaehtojen ja yleissäännösten noudattamista sekä itse
päästöjä valvotaan,

Jos sopimuspuoli luopuu puheenjohtajuudesta, puheenjohtajuus
siirtyy järjestyksessä seuraavalle sopimuspuolelle.

d) lupaehtoja ja yleissäännöksiä tarkastellaan säännöllisesti
ja mukautetaan, jos teknisessä kehityksessä on tapahtunut merkittäviä muutoksia tai jos purkuvesistön alueella
oleva valtio pitää sitä tarpeellisena,
e) vahinkojen ja onnettomuuksien aiheuttamien päästöjen
riskejä vähennetään niin pitkälle kuin mahdollista säännösten avulla ja että hätätilanteita koskevia tarvittavia
toimenpiteitä toteutetaan, ja

4.
Komissio laatii itselleen työjärjestyksen ja rahoitussäännöt.
5.
Komissio tekee sisäisiä järjestelyjä, tarpeellisiksi katsomiaan työmenetelmiä ja vuosittaisia toimintamenoja koskevat päätökset.

8 artikla
Komission tehtävät

f) teknisillä toimilla, jotka ovat omiaan vaikuttamaan merkittävästi Reinin ekosysteemiin, edellytetään ennakolta
myönnettävää lupaa, jossa vahvistetaan täytettävät edellytykset, tai yleissäännösten noudattamista,
5. toteuttamaan alueellaan tarvittavia toimia komission 11 artiklan mukaisesti tekemien päätösten panemiseksi täytäntöön,
6. ilmoittamaan viipymättä hätätilanteista, jotka voivat olla
uhka Reinin veden laadulle, ja onnettomuuksista ja odotettavissa olevista tulvista välittömästi komissiolle sekä niille
sopimuspuolille, joihin tilanteet mahdollisesti eniten vaikuttavat, komission yhteensovittamien Reinin valuma-alueen
varoitus- ja hälytyssuunnitelmien mukaisesti.

1.
Edellä 3 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi komissiolla on seuraavat tehtävät:
a) komissio laatii Reinin ekosysteemiä koskevia kansainvälisiä
seurantaohjelmia ja tutkimuksia sekä arvioida niistä saatavia
tuloksia tarvittaessa yhteistyössä tieteellisten laitosten kanssa,
b) komissio laatii ehdotuksia yksittäisiksi toimiksi ja toimintaohjelmiksi ottaen huomioon odotettavissa olevat kustannukset ja liittää ehdotuksiin tarvittaessa taloudellisia ohjauskeinoja.
c) komissio sovittaa yhteen sopimuspuolten Reiniä koskevat
varoitus- ja hälytyssuunnitelmat

Komissio

d) komissio arvioi päätettyjen toimien tehokkuutta erityisesti
sopimuspuolten laatimien kertomusten ja Reinin ekosysteemiä koskevien seurantaohjelmien ja tutkimusten tulosten
perusteella.

1.
Sopimuspuolet jatkavat yhteistyötään komission yhteydessä tämän yleissopimuksen panemiseksi täytäntöön.

e) komissio toteuttaa kaikki muut sopimuspuolten sille asettamat tehtävät.

2.
Komissio on oikeushenkilö. Sopimuspuolten alueella sillä
on oikeustoimikelpoisuus, joka on oikeushenkilöllä kansallisten
lakien mukaan. Komissiota edustaa sen puheenjohtaja.

2.
Tässä tarkoituksessa komissio tekee päätöksensä 10 ja 11
artiklan määräysten mukaisesti.

6 artikla

3.
Työ- ja sosiaaliturvalainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä sovelletaan komission toimipaikassa voimassa olevia lakeja.

3.
Komissio antaa sopimuspuolille vuosittain toimintakertomuksen.
4.
Komissio tiedottaa yleisölle Reinin tilasta ja työnsä tuloksista. Se voi laatia ja julkaista raportteja.

7 artikla
Komission rakenne
1.
Komissio muodostuu sopimuspuolten valtuuskunnista.
Kukin sopimuspuoli nimeää valtuuskuntansa jäsenet, joista
yksi on valtuuskunnan puheenjohtaja.

9 artikla
Komission sääntömääräiset kokoukset
1.
Komissio kokoontuu kerran vuodessa sääntömääräiseen
kokoukseen puheenjohtajan kutsusta.
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2.
Puheenjohtaja voi myös omasta aloitteesta tai vähintään
kahden sopimuspuolen valtuuskunnan vaatimuksesta kutsua
koolle ylimääräisen kokouksen.
3.
Puheenjohtaja tekee ehdotuksen kokouksen asialistaksi.
Kullakin sopimuspuolella on oikeus lisätä asialuetteloon käsiteltäväksi haluamansa asiat.

10 artikla
Päätöksentekomenettely
1.

Komissio tekee päätökset yksimielisesti.

2.

Kullakin valtuuskunnalla on yksi ääni.

3.
Tämän artiklan 2 kappaleen määräyksistä poiketen, jos
sopimuspuolten täytäntöönpantaviksi 8 artiklan 1 kappaleen
b kohdan mukaisesti tulevat toimet kuuluvat Euroopan yhteisön toimivaltaan, Euroopan yhteisö käyttää äänioikeuttaan siten, että sillä on yhtä monta ääntä kuin sillä on jäsenvaltioita,
jotka ovat tämän yleissopimuksen sopimuspuolia. Euroopan
yhteisö ei käytä äänioikeuttaan sen jäsenvaltioiden käyttäessä
omaansa ja päinvastoin.
4.
Yhden valtuuskunnan pidättäytyminen äänestämästä ei
ole este yksimieliselle päätökselle. Tätä määräystä ei sovelleta
Euroopan yhteisön valtuuskuntaan. Valtuuskunnan poissaoloa
pidetään pidättäytymisenä äänestämästä.

4.
Jos sopimuspuoli ei voi panna komission päätöksiä täytäntöön kokonaisuudessaan tai osittain, sen on ilmoitettava
tästä komission tapauskohtaisesti asettamien määräaikojen mukaisesti ja perusteltava asia. Kukin sopimuspuoli voi vaatia kuulemista; tähän vaatimukseen on annettava vastaus kahden kuukauden kuluessa.
Sopimuspuolten antamien kertomusten tai järjestettyjen kuulemistilaisuuksien perusteella komissio voi päättää toimista päätösten täytäntöönpanon avustamiseksi.
5.
Komissio ylläpitää luetteloa sopimuspuolille osoitetuista
komission päätöksistä. Sopimuspuolet täydentävät komission
luetteloa vuosittain ja viimeistään kaksi kuukautta ennen komission sääntömääräistä kokousta ilmoittamalla komission päätösten täytäntöönpanossa tapahtuneesta edistyksestä.

12 artikla
Komission sihteeristö
1.
Komissiolla on pysyvä sihteeristö, joka suorittaa komission sille määräämät tehtävät ja jota johtaa pääsihteeri.
2.

Sopimuspuolet päättävät sihteeristön toimipaikan.

3.

Komissio nimittää pääsihteerin.

13 artikla

5.
Työjärjestyksessä voidaan määrätä kirjallisesta menettelystä.

11 artikla
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Kustannusten jakaminen
1.
Kukin sopimuspuoli vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat sen edustamisesta komissiossa, sen työmenetelmistä sekä
sen alueella toteutetuista toimista tai suoritetuista tutkimuksista.

Komission päätösten täytäntöönpano
1.
Komissio antaa 8 artiklan 1 kappaleen b kohdan mukaisia
toimia koskevat päätöksensä sopimuspuolille suosituksina; sopimuspuolet panevat suositukset täytäntöön kansallisten lakiensa mukaisesti.
2.

2.
Vuosittaisten toimintamenojen jakaantumisesta sopimuspuolten kesken säädetään komission työjärjestyksessä ja rahoitussäännöissä.

14 artikla

Komissio voi päättää, että

a) sopimuspuolten on sovellettava päätöksiä aikataulun mukaisesti,

Yhteistyö muiden valtioiden, järjestöjen ja riippumattomien asiantuntijoiden kanssa

b) päätökset on pantava täytäntöön yhteensovitetulla tavalla.

1.
Komissio tekee yhteistyötä hallitustenvälisten järjestöjen
kanssa ja voi antaa suosituksia näille järjestöille.

3.

2.

Sopimuspuolet raportoivat komissiolle säännöllisesti

a) lainsäädännöllisistä, hallinnollisista tai muista toimenpiteistä,
joita ne ovat toteuttaneet tämän yleissopimuksen määräysten
täytäntöönpanemiseksi ja komission päätösten nojalla,
b) edellä olevassa a kohdassa tarkoitettujen toimien täytäntöönpanon tuloksista,
c) edellä olevassa a kohdassa tarkoitettujen toimien täytäntöönpanossa esiintyneistä ongelmista,

Komissio voi antaa huomioitsijan aseman:

a) valtioille, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta komission työtä
kohtaan,
b) hallitustenvälisille järjestöille, joiden työ liittyy yleissopimukseen,
c) hallituksista riippumattomille järjestöille siinä määrin kuin
käsiteltävänä olevat asiat liittyvät niiden etuihin tai toimintaan,
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3.
Komissio vaihtaa tietoja hallituksista riippumattomien järjestöjen kanssa siinä määrin kuin käsiteltävänä olevat asiat liittyvät niiden etuihin tai toimintaan. Komissio kuulee näitä järjestöjä erityisesti ennen sellaisten päätösten tekemistä, jotka
saattavat olla niille erityisen tärkeitä, ja tiedottaa niille tällaisten
päätösten tekemisestä.
4.
Huomioitsijat voivat toimittaa komissiolle tietoja tai raportteja, jotka liittyvät yleissopimuksen tavoitteisiin. Ne voidaan kutsua komission kokouksiin mutta niillä ei ole äänioikeutta.
5.
Komissio voi päättää kuulla arvostettujen hallituksista
riippumattomien järjestöjen asiantuntijoita tai muita asiantuntijoita tai kutsua heidät komission kokouksiin.
6.
Yhteistyön säännöistä ja osallistumisen edellytyksistä säädetään työjärjestyksessä ja rahoitussäännössä.

15 artikla
Komission työkielet
Komission työkielet ovat hollanti, ranska ja saksa. Yksityiskohtaiset säännöt on määritelty työjärjestyksessä ja rahoitussäännössä.

16 artikla
Riitojen ratkaisu
1.
Jos sopimuspuolten välille syntyy riita yleissopimuksen
tulkinnasta tai soveltamisesta, asianomaiset sopimuspuolet pyrkivät ratkaisemaan riidan neuvottelemalla tai jollakin muulla
valitsemallaan keinolla.
2.
Jos riitaa ei pystytä ratkaisemaan näillä keinoilla ja elleivät
sopimuspuolet muuta päätä, riita alistetaan riidan osapuolen
vaatimuksesta välimiesmenettelyyn tämän yleissopimuksen liitteiden, jotka muodostavat erottamattoman osan yleissopimusta,
mukaisesti.
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18 artikla
Irtisanominen
1.
Sopimuspuoli voi milloin tahansa kolmen vuoden kuluttua siitä päivästä, jona tämä yleissopimus on tullut voimaan,
sanoutua irti yleissopimuksesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
Sveitsin valaliiton hallitukselle.
2.
Irtisanominen tulee voimaan irtisanomispäivää seuraavan
vuoden lopussa.
19 artikla
Voimassa olevan lainsäädännön kumoaminen tai soveltamisen jatkaminen
1.
Tämän yleissopimuksen tullessa voimaan kumotaan tämän artiklan 2 ja 3 kappaleessa ilmoitetuin poikkeuksin:
a) Kansainvälisestä komissiosta Reinin suojelemiseksi pilaantumiselta 29 päivänä huhtikuuta 1963 tehty sopimus,
b) Kansainvälisestä komissiosta Reinin suojelemiseksi pilaantumiselta 29 päivänä huhtikuuta 1963 tehdyn sopimuksen 3
päivänä joulukuuta 1976 tehty lisäsopimus,
c) Reinin suojelemisesta kemialliselta pilaantumiselta 3 päivänä
joulukuuta 1976 tehty yleissopimus.
2.
Kansainvälisestä komissiosta Reinin suojelemiseksi pilaantumiselta 29 päivänä huhtikuuta 1963 tehdyn sopimuksen, 3
päivänä joulukuuta 1976 tehdyn lisäsopimuksen tai Reinin suojelemisesta kemialliselta pilaantumiselta 3 päivänä joulukuuta
1976 tehdyn yleissopimuksen nojalla hyväksyttyjä päätöksiä,
suosituksia, raja-arvoja ja muita järjestelyjä sovelletaan edelleen,
eikä niiden oikeudellinen luonne muutu, ellei komissio kumoa
niitä nimenomaisesti.
3.
Kansainvälisestä komissiosta Reinin suojelemiseksi pilaantumiselta 29 päivänä huhtikuuta 1963 tehdyn sopimuksen,
sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä joulukuuta 1976
tehdyllä lisäsopimuksella, 12 artiklassa määritelty vuosittaisesta
talousarviosta aiheutuvien kustannusten jakomenettely on voimassa siihen saakka, kunnes komissio on vahvistanut kustannusten jakoa koskevan menettelyn omassa työjärjestyksessään
ja rahoitusäännössään.

17 artikla
Sopimuksen voimaantulo

20 artikla

Kukin sopimuspuoli ilmoittaa Sveitsin valaliiton hallitukselle
siitä, että kaikki tämän yleissopimuksen voimaansaattamisen
edellyttämät menettelyt on viety päätökseen. Sveitsin valaliiton
hallitus vahvistaa ilmoitusten vastaanottamisen ja ilmoittaa
niistä muille sopimuspuolille. Yleissopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä päivästä, jona viimeinen ilmoitus on vastaanotettu.

Alkuperäinen teksti ja tallettaja
Tämän yleissopimuksen alkuperäiskappale, jonka saksan-, ranskan- ja flaaminkieliset kappaleet ovat yhtä todistusvoimaiset,
talletetaan Sveitsin valaliiton hallituksen huostaan; Sveitsin valaliiton hallitus toimittaa varmennetun jäljennöksen yleissopimuksesta kullekin sopimuspuolelle.
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LIITE
Välimiesmenettely
1. Jos riidan osapuolet eivät muuta päätä, välimiesmenettely suoritetaan tämän liitteen määräysten mukaisesti.
2. Välimiesoikeudessa on kolme jäsentä. Sekä kantajaosapuoli että riidan toinen osapuoli nimittävät välimiehen. Nämä
kaksi välimiestä nimittävät yhteisellä sopimuksella kolmannen välimiehen, joka toimii välimiesoikeuden puheenjohtajana.
Jos välimiesoikeuden puheenjohtajaa ei ole nimitetty kahden kuukauden kuluessa toisen välimiehen nimittämisestä,
kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtaja nimittää puheenjohtajan kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ensimmäinen osapuoli on sitä pyytänyt.
3. Jos riidan osapuoli ei ole nimittänyt välimiestä kahden kuukauden kuluessa yleissopimuksen 16 artiklan mukaisen
ilmoituksen vastaanottamisesta, toinen osapuoli voi ilmoittaa tästä kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtajalle,
joka nimittää välimiesoikeuden puheenjohtajan kahden kuukauden kuluessa. Heti nimityksen jälkeen välimiesoikeuden puheenjohtaja pyytää riidan osapuolta, joka ei ole nimittänyt välimiestä, nimittämään välimiehen kahden
kuukauden kuluessa. Jos näin ei tapahdu kyseisen ajanjakson kuluessa, puheenjohtaja ilmoittaa tästä kansainvälisen
tuomioistuimen puheenjohtajalle, joka nimittää välimiehen tätä seuraavan kahden kuukauden ajan jakson kuluessa.
4. Jos jossain edellä mainituista tapauksista kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtaja on estynyt toimimasta tai hän
on jonkun riidan osapuolen kansalainen, tuomioistuimen varapuheenjohtaja tai tuomioistuimen vanhin jäsen, joka ei
ole estynyt toimimasta eikä ole minkään riidan osapuolen kansalainen, nimittää välimiesoikeuden puheenjohtajan tai
välimiehen.
5. Näitä määräyksiä sovelletaan myös avoinna olevien virkojen täyttämiseen.
6. Välimiesoikeus tekee päätöksensä kansainvälisen oikeuden ja tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti.
7. Välimiesoikeus tekee päätöksensä sekä menettelytapojen että sisällön osalta välimiesten ääntenenemmistöllä; osapuolten nimittämän välimiesoikeuden jäsenen poissaolo tai pidättäytyminen äänestämästä ei estä välimiesoikeutta tekemästä päätöstä. ˜änten jakautuessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Välimiesoikeuden päätökset ovat osapuolia
sitovia. Kukin osapuoli vastaa nimittämänsä välimiehen aiheuttamista kustannuksista ja muut kustannukset jaetaan
tasan. Muiden asioiden osalta välimiesoikeus laatii omat menettelytapasääntönsä.
8. Jos kahden sopimuspuolen välillä on riita, ja näistä vain toinen on Euroopan yhteisön, joka on myös sopimuspuoli,
jäsenvaltio, toinen osapuoli esittää vaateensa sekä kyseiselle jäsenvaltiolle että yhteisölle, jotka yhdessä ilmoittavat
viimeistään kahden kuukauden kuluessa vaateen vastaanottamisesta, onko riidan osapuolena jäsenvaltio vai yhteisö vai
ovatko jäsenvaltio ja yhteisö yhdessä riidan osapuolia. Jos näin ei tapahdu kyseisen ajanjakson kuluessa, sekä jäsenvaltion että yhteisön katsotaan tämän liitteen soveltamistarkoituksessa olevan yksi ja sama osapuoli riidassa. Samoin
menetellään, jos jäsenvaltio ja yhteisö ovat yhdessä riidan osapuolena.

Yleissopimuksen allekirjoituksen yhteydessä annettava julistus
Allekirjoittaessaan yleissopimuksen Reinin suojelusta Reinin kansainvälisen komission valtuuskuntien puheenjohtajat
ovat yhtä mieltä seuraavista asioista:
1. Yleissopimus ei vaikuta seuraaviin asiakirjoihin:
a) Reinin suojelemisesta kloorin aiheuttamalta pilaantumiselta 3 päivänä joulukuuta 1976 tehty yleissopimus,
b) edellä mainittua yleissopimusta, joka tuli voimaan 5 päivänä heinäkuuta 1985, koskeva kirjeenvaihto 29 huhtikuuta / 13 toukokuuta 1983 väliseltä ajalta,
c) Kansainvälisestä komissiosta Reinin suojelemiseksi pilaantumiselta 29 päivänä huhtikuuta 1963 tehdyn sopimuksen sopimuspuolina olevien hallitusten valtuuskuntien puheenjohtajien 11 päivänä joulukuuta 1986 antama julistus,
d) Reinin suojelemisesta kloorin aiheuttamalta pilaantumiselta 3 päivänä joulukuuta 1976 tehdyn yleissopimuksen 25
päivänä syyskuuta 1991 tehty lisäpöytäkirja,
e) Kansainvälisestä komissiosta Reinin suojelemiseksi pilaantumiselta 29 päivänä huhtikuuta 1963 tehdyn sopimuksen sopimuspuolina olevien hallitusten valtuuskuntien puheenjohtajien 25 päivänä syyskuuta 1991 antama julistus.
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2. Tekniikan taso ja paras käytettävissä oleva tekniikka ovat synonyymejä ja niillä sekä ’parhailla ympäristökäytänteillä’ tarkoitetaan Reinin suojelusta tehdyssä yleissopimuksessa samaa kuin maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja
kansainvälisten järvien käytöstä ja suojelusta 17 päivänä maaliskuuta 1992 tehdyssä yleissopimuksessa (liite I ja II) ja
Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta 22 päivänä syyskuuta 1992 tehdyssä yleissopimuksessa (lisäys 1).
3. Komission toimipaikkana on edelleen Koblenz.
4. Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välisissä riidoissa, joiden osapuolena ei ole mitään muuta valtiota, sovelletaan
Euroopan yhteisön (EY) perustamissopimuksen 219 artiklaa.
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C 177 E/91

Ehdotus neuvoston asetukseksi kansainvälisen yhteisön konfliktien seurauksena joko tiettyjen
alueiden siirtymävaiheen siviilihallinnon varmistamiseksi tai rauhansopimusten täytäntöönpanemiseksi käyttöön ottamien tiettyjen toimintojen tukemisesta
(2000/C 177 E/14)
KOM(2000) 95 lopull.  2000/0042(CNS)
(Komission esittämä 21 päivänä helmikuuta 2000)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 308 artiklan,

neuvoston päätöksen 1999/468/EY 2 artiklassa tarkoitettuja
hallintotoimenpiteitä, mistä syystä ne olisi vahvistettava kyseisen päätöksen 4 artiklassa tarkoitettua hallintomenettelyä
noudattaen.
(8) Perustamissopimuksessa ei ole muuta tämän asetuksen antamiseen valtuuttavaa määräystä kuin 308 artikla,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Voidakseen vaikuttaa konfliktien ratkaisemiseen myönteisellä tavalla kansainväliselle yhteisölle saattaa olla välttämätöntä perustaa toimintoja, joilla varmistetaan tiettyjen alueiden siirtymävaiheen siviilihallinto ja rauhansopimusten
täytäntöönpano.

(2) Euroopan yhteisön olisi kyettävä osallistumaan täysimääräisesti näiden toimintojen perustamiseen ja toimintaan.

(3) Olisi säädettävä oikeusperusta, jolla voidaan kattaa yhteisön
näille toiminnoille myöntämä taloudellinen tuki ja varmistaa rahoituksen avoimuus.

(4) Kaksi tällaista toimintoa on otettu jo käyttöön: Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen hallinnon operaatio Kosovossa (UNMIK) ja Bosnian ja Hertsegovinan korkean edustajan toimisto (OHR).

(5) Tämän vuoksi olisi säädettävä oikeusperusta, joka mahdollistaa yhteisön osallistumisen näihin toimintoihin.

(6) Tätä oikeusperustaa olisi voitava laajentaa, jotta yhteisö voi
osallistua sellaisten vastaavanlaisten toimintojen perustamiseen ja toimintaan, joita kansainvälinen yhteisö saattaa ottaa käyttöön tulevaisuudessa ja joita yhteisö päättää tukea.

ON ANTANUT T˜M˜N ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Yhteisö osallistuu sellaisten liitteessä lueteltujen toimintojen perustamisen ja toiminnan rahoittamiseen, joita kansainvälinen yhteisö ottaa käyttöön konfliktien seurauksena joko tiettyjen alueiden siirtymävaiheen siviilihallinnon varmistamiseksi
tai rauhansopimusten täytäntöönpanemiseksi.
2.
Neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta
päättää liitteen muuttamisesta.
2 artikla
1.
Rahoitus tapahtuu 1 artiklassa tarkoitettujen toimintojen
talousarvioille annettavan tuen muodossa.
2.
Rahoituspäätökset annetaan 4 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
3 artikla
1.
Komissio toteuttaa tässä asetuksessa tarkoitettuja ja Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta rahoitettavia toimia
Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen mukaisesti.
2.
Tuen määrä, hyväksyttävät kustannukset, tukiajanjakso,
täytäntöönpanoa, valvontaa ja hallintoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä Euroopan yhteisön tuen lopullinen kohde
määritellään Euroopan yhteisön puolesta toimivan komission
ja edunsaajatoimintojen välillä tehtävässä rahoitussopimuksessa.
4 artikla

(7) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet ovat menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 29 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn

1.
Komissiota avustaa hallintokomitea, joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja.
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2.
Tähän kohtaan viitattaessa noudatetaan päätöksen
1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä.

tuin ja Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voivat tarvittaessa tehdä tarkastuksen paikalla.

3.
Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

6 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.

5 artikla
Rahoitussopimuksissa sekä niistä johtuvissa täytäntöönpanosopimuksissa tai -asiakirjoissa on määrättävä nimenomaan siitä,
että komissio, sen valtuuttamat elimet, tilintarkastustuomiois-

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

LIITE
Tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitetut toiminnot
Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen hallinnon operaatio Kosovossa (UNMIK). Neljäs pilari.
Bosnian ja Hertsegovinan korkean edustajan toimisto (OHR).
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C 177 E/93

Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivien 69/169/ETY ja 92/12/ETY muuttamisesta väliaikaiseksi
määrälliseksi rajoitukseksi tuotaessa olutta Suomeen
(2000/C 177 E/15)
KOM(2000) 76 lopull.  2000/0038(CNS)
(Komission esittämä 23 päivänä helmikuuta 2000)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 93 artiklan,

(5) Direktiivin 92/12/ETY 26 artiklan säännökset muodostavat poikkeuksen sisämarkkinoiden perusperiaatteesta, nimittäin kansalaisten oikeudesta kuljettaa omaan käyttöönsä hankkimiaan tavaroita kaikkialla yhteisössä joutumatta maksamaan uusia veroja, joten poikkeuksen vaikutuksia on mahdollisuuksien mukaan rajoitettava.

ottaa huomioon komission ehdotuksen,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,
ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

(6) Tässä tilanteessa on asianmukaista nostaa muista jäsenvaltioista hankitun oluen määrällistä rajoitusta useassa eri
vaiheessa Suomen mukauttamiseksi asteittain direktiivin
92/12/ETY 8 ja 9 artiklassa vahvistettuihin yhteisön sääntöihin ja sen varmistamiseksi, että oluen verovapaata tuontia koskevat yhteisön sisäiset rajoitukset poistetaan kokonaan 31 päivään joulukuuta 2003 mennessä, kuten mainitun direktiivin 26 artiklan 1 kohdassa säädetään.

sekä katsoo seuraavaa:
(1) Valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25 päivänä helmikuuta 1992 annetun
neuvoston direktiivin 92/12/ETY (1), 26 artiklalla myönnetään Suomelle oikeus pitää muista jäsenvaltioista hankitun
oluen määrällinen rajoitus 15 litrana, kuten Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymis-asiakirjassa määrätään. Tämä
määrä on vapautettu Suomen veroista.
(2) Suomen olisi toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että oluen tuontia kolmansista maista ei sallita edullisemmin ehdoin kuin kyseistä tuontia muista jäsenvaltioista.
(3) Direktiivin 92/12/ETY 26 artiklalla sallitaan Suomen soveltaa 31 päivään joulukuuta 2003 saakka samoja sen
alueelle ilman ylimääräistä valmisteveroa tuotavia tavaroita
koskevia määrällisiä rajoituksia, joita se sovelsi 31 päivänä
joulukuuta 1996, ja kyseiset rajoitukset on poistettava asteittain.

(7) Suomella on ollut ongelmia alkoholipolitiikan, sosiaali- ja
terveyspolitiikan sekä yleisen järjestyksen osalta muun
muassa kasvaneen yksityisen oluentuonnin seurauksena.
(8) Suomi on pyytänyt poikkeusta soveltaa vähintään 6 litran
rajoitusta oluen tuontiin muista maista kuin jäsenvaltioista.
(9) Otetaan huomioon Suomen maantieteellinen sijainti, Suomen raja-alueilla toimivien vähittäiskauppiaiden taloudelliset vaikeudet ja muista maista kuin jäsenvaltioista tapahtuvan oluen tuonnin kasvun aiheuttama huomattava tulojen menetys.
(10) Tämän vuoksi on tarpeen myöntää Suomelle oikeus soveltaa vähintään 6 litran rajoitusta oluen tuontiin muista
maista kuin jäsenvaltioista.
(11) On aiheellista pitää tämä poikkeus voimassa kaksi vuotta
kauemmin kuin muista jäsenvaltioista Suomeen tuodun
oluen rajoitus, jotta Suomen vähittäiskauppa sopeutuu uuteen tilanteeseen,

(4) Kansainvälisessä matkustajaliikenteessä tapahtuvassa maahantuonnissa kannettaviin liikevaihto- ja valmisteveroihin
liittyviä vapautuksia koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta 28 päivänä
toukokuuta 1969 annetun neuvoston direktiivin
69/169/ETY (2) 4 ja 5 artiklassa säädetään kolmansista
maista tulevien matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tavaroiden verovapautuksesta, jos on
kyse muusta kuin kaupallisesta maahantuonnista.

Lisätään direktiivin 69/169/ETY 5 artiklaan 9 kohta seuraavasti:

(1) EYVL L 76, 23.3.1992, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna direktiivillä 96/99/EY (EYVL L 8, 11.1.1997, s. 12).
(2) EYVL L 133, 4.6.1969, s. 6, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna direktiivillä 94/4/EY (EYVL L 60, 3.3.1994, s. 14).

9.
Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 kohdassa säädetään,
Suomella on oikeus soveltaa oluen tuontiin muista maista
kuin jäsenvaltioista vähintään 6 litran määrällistä rajoitusta 31 päivään joulukuuta 2005.

ON ANTANUT T˜M˜N DIREKTIIVIN:

1 artikla
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2 artikla
Lisätään direktiivin 92/12/ETY 26 artiklan 1 kohdan toiseen
alakohtaan virke seuraavasti:

Suomen on nostettava oluen määrällisiä rajoituksia vähintään 24 litraan direktiivin 69/169/ETY 5 artiklan 9
kohdan täytäntöönpanemiseksi annettavan suomalaisen
säädöksen voimaantulosta alkaen, vähintään 32 litraan 1
päivästä tammikuuta 2001 ja vähintään 64 litraan 1 päivästä tammikuuta 2003 alkaen..

3 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2000. Niiden on
ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

27.6.2000

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän direktiivin soveltamisalalla antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
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Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (ETY) N:o 918/83 muuttamisesta väliaikaiseksi
poikkeukseksi tuotaessa tullitta olutta Suomeen
(2000/C 177 E/16)
KOM(2000) 76 lopull.  2000/0039(CNS)
(Komission esittämä 23 päivänä helmikuuta 2000)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 26 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

(5) Suomi on pyytänyt lupaa poiketa näistä arvoista ja oluen
tullittomaan tuontiin kolmansista maista sovellettavasta
määrällisestä rajoituksesta.
(6) Oluen tuonnin rajoittaminen vähintään 6 litraan on asianmukaista ottaen huomioon Suomen maantieteellinen sijainti ja raja-alueilla sijaitsevien vähittäiskauppiaiden taloudelliset vaikeudet ja huomattava tulojen menetys, joka aiheutuu kasvaneesta oluen tullittomasta tuonnista kolmansista maista.

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,
sekä katsoo seuraavaa:
(1) Valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta
ja valvonnasta 25 päivänä helmikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/12/ETY (1), 26 artiklassa myönnetään
Suomelle oikeus pitää muista jäsenvaltioista hankitun oluen
määrällinen rajoitus 15 litrana, kuten Itävallan, Suomen ja
Ruotsin liittymisasiakirjassa määrätään. Tämä määrä on vapautettu Suomen veroista.
(2) Suomen olisi toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi,
että oluen tuontia kolmansista maista ei sallita edullisemmin ehdoin kuin kyseistä tuontia muista jäsenvaltioista.
(3) Yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta 28 päivänä
maaliskuuta 1983 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
918/83 (2) 45 artiklassa säädetään kolmannesta maasta tulevien matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyville tavaroille myönnettävästä tuontitullittomuudesta
edellyttäen, että tuonti ei ole luonteeltaan kaupallista.
(4) Asetuksen (ETY) N:o 918/83 47 artiklan mukaisesti tuontitullitta tuotavan oluen kokonaisarvo ei saa ylittää 175 euroa
matkustajaa kohti. Mainitun asetuksen 47 artiklan toisen
alakohdan mukaisesti jäsen-valtioilla on oikeus alentaa
tämä määrä 90 euroon 15 vuotta nuorempien matkustajien
osalta.

(1) EYVL L 76, 23.3.1992, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna direktiivillä 96/99/EY (EYVL L 8, 11.1.1997, s. 12).
(2) EYVL L 105, 23.4.1983, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 355/94 (EYVL L 46, 18.2.1994,
s. 5).

(7) On tarpeen asettaa tälle poikkeukselle aikarajoitus matkustajien yhtäläisen kohtelun varmistamiseksi kaikkialla yhteisössä siirtymäkauden jälkeen.
(8) On aiheellista pitää tämä poikkeus voimassa kaksi vuotta
kauemmin kuin muista jäsenvaltioista Suomeen tuodun
oluen rajoitus, jotta Suomen vähittäiskauppa sopeutuu uuteen tilanteeseen,
ON ANTANUT T˜M˜N ASETUKSEN:

1 artikla
Lisätään asetukseen (ETY) N:o 918/83 47 b artikla seuraavasti:
47b artikla
Poiketen 47 artiklassa säädetyistä arvoista Suomella on
oikeus soveltaa 31 päivään joulukuuta 2005 vähintään
kuuden litran määrällistä rajoitusta oluen tuontiin tullitta..
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2000.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
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Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhtenäisestä menettelystä vaarallisten
aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetun direktiivin 95/50/EY muuttamisesta
(2000/C 177 E/17)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOM(2000) 106 lopull.  2000/0044(COD)
(Komission esittämä 28 päivänä helmikuuta 2000)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN
UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen
ja erityisesti sen 71 artiklan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen,

(6) Direktiivin 95/50/EY liite I olisi muutettava vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin
94/55/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen toisen
kerran 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun komission
direktiivin 1999/47/EY (4) huomioon ottamiseksi.
(7) Tästä syystä direktiiviä 95/50/EY olisi muutettava vastaavasti,

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,
OVAT ANTANEET T˜M˜N DIREKTIIVIN:

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon,
1 artikla
toimii perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen,

Muutetaan direktiivi 95/50/EY seuraavasti:
1. Lisätään seuraavat artiklat:

sekä katsovat seuraavaa:
9 a artikla
(1) Vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä marraskuuta
1994 annetussa neuvoston direktiivissä (1) vahvistettiin yhdenmukaiset säännöt vaarallisten aineiden kuljetuksista yhteisössä.
(2) Yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa 6 päivänä lokakuuta 1995 annetun neuvoston direktiivin 95/50/EY (2) liitteet liittyvät direktiivin
94/55/EY liitteisiin. Direktiivin 94/55/EY liitteiden mukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen voi vaikuttaa direktiivin 95/50/EY liitteisiin.
(3) Direktiivin 94/55/EY liitteet mukautetaan tieteen ja tekniikan kehitykseen komiteamenettelyä noudattaen.
(4) Direktiivin 95/50/EY liitteet on oltava mahdollista mukauttaa nopeasti tieteen ja tekniikan kehitykseen. Tästä syystä
myös kyseistä direktiiviä varten olisi perustettava komitea.
(5) Koska kyseisen direktiivin täytäntöönpanon edellyttämät
toimenpiteet ovat menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999
annetun neuvoston päätöksen 1999/468/EY (3) 2 artiklassa
tarkoitettuja laajakantoisia toimenpiteitä, niistä olisi päätettävä kyseisen päätöksen 5 artiklan mukaista sääntelymenettelyä noudattaen.
(1) EYVL L 319, 12.12.1994, s. 7.
(2) EYVL L 249, 17.10.1995, s. 35.
(3) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

Tarvittavat muutokset liitteiden mukauttamiseksi tieteen ja
tekniikan kehitykseen tämän direktiivin soveltamisaloilla ja
erityisesti direktiiviin 94/55/EY tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi on tehtävä 9 b artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.
9 b artikla
1.
Komissiota avustaa direktiivin 94/55/EY (5) 9 artiklalla
perustettu vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevä komitea, joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.
2.
Tähän kohtaan viitattaessa sovelletaan päätöksen
1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä kyseisen päätöksen 7 artiklan 3 kohdan ja 8 artiklan mukaisesti.
3.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika on kolme kuukautta.
2. Muutetaan liite I seuraavasti:
a) Korvataan 13 kohdassa ilmaisu Vaarallisen aineen bruttomassa kuljetusyksikköä kohden ilmaisulla Vaarallisten
aineiden kokonaismäärä kuljetusyksikköä kohden.
(4) EYVL L 169, 5.7.1999, s. 1.
(5) EYVL L 319, 12.12.1994, s. 7.
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b) Korvataan 15 kohdassa ilmaisu astiayhdistelmänä ilmaisulla monisäiliöajoneuvossa.

voimaan viimeistään . . . (1). Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

c) Korvataan 32 kohdassa ilmaisu Työkalut satunnaisia korjauksia varten ilmaisulla Yksi taskulamppu jokaista ajoneuvon miehistön jäsentä varten.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.

d) Korvataan 34 kohdassa ilmaisu Kaksi oranssinväristä
valoa antavaa merkkilamppua ilmaisulla Kaksi itsestään
seisovaa varoitusmerkkiä.
e) Korvataan 36 kohdassa ilmaisu Kuljettajan henkilökohtaiset suojavarusteet ilmaisulla Sopiva varoitusliivi tai
varoitusvaatetus jokaista ajoneuvon miehistön jäsentä
varten.

2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän direktiivin alalla
antamansa keskeiset kansalliset säännökset komissiolle kirjallisina.
3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

2 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset

4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

(1) Kuusi kuukautta tämän direktiivin voimaantulon jälkeen.

C 177 E/98

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

27.6.2000

Ehdotus neuvoston asetukseksi euron käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta
(2000/C 177 E/18)
KOM(2000) 346 lopull.  2000/0137(CNS)
(Komission esittämä 30 päivänä toukokuuta 2000)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 123 artiklan 4 kohdan kolmannen virkkeen ja 5
kohdan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ton kolmanteen vaiheeseen, kansallisten rahayksiköiden
määritelmällä viitataan jäsenvaltion rahayksikköön sellaisena kuin se oli määritelty välittömästi ennen euron käyttöönottoa siinä jäsenvaltiossa.
(6) Siirtymäkautta koskevia säännöksiä sovelletaan Kreikkaan 1
päivästä tammikuuta 2001 alkaen, tammikuuta 2001 alkaen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon,

ON ANTANUT T˜M˜N ASETUKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
(1) Euron käyttöönotosta annetussa asetuksessa (EY) N:o
974/98 (1) säädetään niiden jäsenvaltioiden valuuttojen korvaamisesta eurolla, jotka täyttivät yhtenäisvaluutan
käyttöönoton edellytykset yhteisön siirtyessä talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen. Asetukseen sisältyy myös
säännöksiä, jotka koskevat näiden jäsenvaltioiden kansallisia
rahayksiköitä siirtymäkauden aikana, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 2001, ja säännöksiä seteleistä ja metallirahoista.

1 artikla
1.
Asetuksen (EY) N:o 974/98 1 artiklaa muutetaan seuraavasti:
 lisätään ensimmäiseen luetelmakohtaan sana Kreikka sanojen Saksa ja Espanja väliin,
 lisätään kolmannen luetelmakohdan loppuun sanat tai sen
5 kohdan mukaisest,

(2) Perustamissopimuksen 121 artiklan 4 kohdan mukaisesti 3
päivänä toukokuuta 1998 tehdyssä päätöksessä (98/317/EY)
todettiin, että Kreikka ei täytä yhtenäisvaluuttaan siirtymiseen vaadittuja edellytyksiä.

 lisätään viidennen luetelmakohdan loppuun sanat tai euron käyttöönottoa edeltävänä päivänä sellaisen jäsenvaltion
valuuttayksikön osalta, joka ottaa euron käyttöön myöhemmin.

(3) Perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti
20 päivänä kesäkuuta 2000 tehdyn päätöksen (. ./. . ./EY)
mukaan Kreikka täyttää nyt yhtenäisvaluuttaan siirtymiseen
vaadittavat edellytykset ja Kreikkaa koskeva poikkeus kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2001 alkaen.

2.
Korvataan asetuksen (EY) N:o 974/98 2 artiklan ensimmäinen virke seuraavalla: Kreikkaa lukuun ottamatta osallistuvien jäsenvaltioiden valuutta on euro 1 päivästä tammikuuta
1999 alkaen. Tammikuun 1 päivästä 2001 alkaen Kreikan valuutta on euro.

(4) Euron käyttöönotto Kreikassa edellyttää, että ne euron käyttöönottoa koskevat säännökset, joita sovelletaan jäsenvaltioissa, joissa euro otettiin käyttöön yhteisön siirtyessä talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen, ulotetaan koskemaan Kreikkaa.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

(5) Niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden valuutta korvataan eurolla sen jälkeen kun yhteisö on siirtynyt talous- ja rahalii-

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

(1) EYVL L 139, 11.5.1998, s. 15.
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Ehdotus neuvoston asetukseksi tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1103/97 muuttamisesta
(2000/C 177 E/19)
KOM(2000) 346 lopull.  2000/0134(CNS)
(Komission esittämä 20 päivänä toukokuuta 2000)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 308 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon,
sekä katsoo seuraavaa:
(1) Tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä
annettu asetus (EY) N:o 1103/97 (1) sisältää säännöksiä euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen
välisistä muuntokursseista ja näiden kurssien käytöstä valuuttamääräisten summien muuntamisessa. Nämä säännökset koskevat niiden jäsenvaltioiden valuuttojen muuntokursseja, jotka ottivat euron käyttöön yhteisön siirtyessä talousja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen. Säännökset on ulotettava koskemaan sellaisten jäsenvaltioiden valuuttojen
muuntokursseja, jotka ottavat euron käyttöön myöhemmin.

(1) EYVL L 162, 14.6.1997, s. 13.

(2) Niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden valuutta korvataan eurolla sen päivämäärän jälkeen, jolloin yhteisö siirtyi talousja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen, kansallisten rahayksiköiden määritelmällä viitataan jäsenvaltion rahayksikköön
sellaisena kuin se oli välittömästi ennen euron käyttöönottoa siinä jäsenvaltiossa,
ON ANTANUT T˜M˜N ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1103/97 1 artiklan
 kolmannen luetelmakohdan loppuun lisätään sanat tai sen
5 kohdan mukaisesti,
 neljännen luetelmakohdan loppuun lisätään sanat tai euron
käyttöönottoa edeltävänä päivänä sellaisen jäsenvaltion valuuttayksikön osalta, joka ottaa euron käyttöön myöhemmin.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.
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Ehdotus neuvoston asetukseksi euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen
välisistä muuntokursseista annetun asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta
(2000/C 177 E/20)
KOM(2000) 346 lopull.  2000/0138(CNB)
(Komission esittämä 30 päivänä toukokuuta 2000)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 123 artiklan 4 kohdan ensimmäisen virkkeen ja
5 kohdan,

vaadittavat edellytykset ja Kreikkaa koskeva poikkeus kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2001 alkaen.
(4) Asetuksen (EY) N:o 974/98, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o . ./. . ., nojalla Kreikan valuutta on
euro 1 päivästä tammikuuta 2001.

ottaa huomioon komission ehdotuksen,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon,

(5) Euron käyttöönotto Kreikassa edellyttää euron ja drakman
välisen muuntokurssin vahvistamista,

sekä katsoo seuraavaa:

ON ANTANUT T˜M˜N ASETUKSEN:

(1) Euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2866/98 (1) määrätään muuntokurssit 1 päivästä tammikuuta 1999 alkaen euron käyttöönotosta 3 päivänä toukokuuta 1998 annetun asetuksen (EY) N:o
974/98 (2) mukaisesti.
(2) Perustamissopimuksen 121 artiklan 4 kohdan mukaisesti 3
päivänä toukokuuta 1998 tehdyssä päätöksessä (98/317/EY)
todettiin, että Kreikka ei täytä yhtenäisvaluuttaan siirtymiseen vaadittuja edellytyksiä.

1 artikla
Lisätään asetuksen (EY) N:o 2866/98 1 artiklan muuntokurssiluetteloon Saksan markan ja Espanjan pesetan väliin seuraava:
= 340,750 Kreikan drakmaa.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

(3) Perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti
20 päivänä kesäkuuta 2000 tehdyn päätöksen (. ./.../EY)
mukaan Kreikka täyttää nyt yhtenäisvaluuttaan siirtymiseen

(1) EYVL L 359, 31.12.1998, s. 12.
(2) EYVL L 139, 11.5.1998, s. 15.

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

