Euroopan yhteisöjen

virallinen lehti
Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

Ilmoitusnumero

Sisältö

ISSN 1024-302X

C 227 E
45. vuosikerta
24. syyskuuta 2002

Sivu

I Tiedonantoja
. . . . . . .

II Valmistavat säädökset
Komissio
2002/C 227 E/01

Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisten sääntöjen ja
hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 muuttamisesta
(KOM(2002) 30 lopull. – 2000/0069(COD)) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2002/C 227 E/02

Ehdotus neuvoston päätökseksi komission asetuksen hyväksymisestä Euratomin ydinmateriaalivalvonnan täytäntöönpanosta
(KOM(2002) 99 lopull.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

2002/C 227 E/03

Ehdotus neuvoston asetukseksi lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta tiettyjen Indonesiasta peräisin olevien rengaskansiomekanismien tuonnissa ja tukien vastaisen menettelyn päättämisestä tiettyjen Intiasta peräisin olevien rengaskansiomekanismien tuonnissa
(KOM(2002) 245 lopull.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

2002/C 227 E/04

Ehdotus neuvoston asetukseksi lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Indonesiasta peräisin olevien rengaskansiomekanismien tuonnissa ja polkumyyntimenettelyn päättämisestä tiettyjen Intiasta peräisin olevien rengaskansiomekanismien tuonnissa
(KOM(2002) 246 lopull.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

2002/C 227 E/05

Ehdotus neuvoston asetukseksi lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan jauhetun aktiivihiilen tuonnissa
(KOM(2002) 251 lopull.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

2002/C 227 E/06

Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisön kiireellisestä toimenpiteestä kalastusalusten romuttamiseksi
(KOM(2002) 190 lopull. – 2002/0115(CNS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

FI

(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

Ilmoitusnumero

Sisältö (jatkuu)

2002/C 227 E/07

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhtiömuodoltaan tietynlaisten
yhtiöiden sekä vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annettujen neuvoston direktiivien 78/660/ETY, 83/349/ETY ja 91/674/ETY muuttamisesta
(KOM(2002) 259/2 lopull. – 2002/0112(COD)) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

2002/C 227 E/08

Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2200/96 oikaisemisesta tuottajaorganisaatioiden hyväksymistä koskevan siirtymäajan alkamisen osalta
(KOM(2002) 252 lopull. – 2002/0111(CNS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

2002/C 227 E/09

Ehdotus neuvoston asetukseksi eräistä Liberiaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
(KOM(2002) 269 lopull.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

2002/C 227 E/10

Ehdotus neuvoston asetukseksi lisätullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa
(KOM(2002) 285 lopull. – 2002/0121(ACC)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

2002/C 227 E/11

Ehdotus neuvoston asetukseksi lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Taiwanista
peräisin olevien kirjoitettavien CD-levyjen tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön
otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta
(KOM(2002) 282 lopull.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

2002/C 227 E/12

Ehdotus neuvoston päätökseksi vastavuoroista tunnustamista koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan välisen sopimuksen tekemisestä 20 päivänä heinäkuuta 1998 tehdyn
neuvoston päätöksen N:o 98/566/EY muuttamisesta
(KOM(2002) 270 lopull. – 2002/0120(ACC)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

2002/C 227 E/13

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Australian välisen sopimuksen
tekemisestä vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, todistusten ja merkintöjen vastavuoroisesta tunnustamisesta 18 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyn neuvoston päätöksen N:o
98/508/EY muuttamisesta
(KOM(2002) 271 lopull. – 2002/0117(ACC)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

2002/C 227 E/14

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Uuden Seelannin välisen sopimuksen tekemisestä vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta
18 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyn neuvoston päätöksen N:o 98/509/EY muuttamisesta
(KOM(2002) 272 lopull. – 2002/0087(ACC)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

2002/C 227 E/15

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin
68/151/ETY muuttamisesta yhtiömuodoltaan tietynlaisia yhtiöitä koskevien julkistamisvaatimusten osalta
(KOM(2002) 279 lopull. – 2002/0122(COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

2002/C 227 E/16

Ehdotus neuvoston päätökseksi vastavuoroista tunnustamista koskevan Euroopan yhteisön ja Japanin välisen sopimuksen tekemisestä 27 päivänä syyskuuta 2001 tehdyn
neuvoston päätöksen N:o 2001/747/EY muuttamisesta
(KOM(2002) 273 lopull. – 2002/0118(ACC)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

2002/C 227 E/17

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin asiakirjojen
uudelleenkäytöstä ja kaupallisesta hyödyntämisestä
(KOM(2002) 207 lopull. – 2002/0123(COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

2002/C 227 E/18

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen käyttöön
liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevien neuvoston direktiivien
72/166/ETY, 84/5/ETY, 88/357/ETY ja 90/232/ETY sekä direktiivin 2000/26/EY muuttamisesta
(KOM(2002) 244 lopull. – 2002/0124(COD)) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

FI

(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

Sivu

Ilmoitusnumero

Sisältö (jatkuu)

2002/C 227 E/19

Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön ja maakaasun
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annettujen direktiivien 96/92/EY ja
98/30/EY muuttamisesta
(KOM(2002) 304 lopull. – 2001/0077(COD)) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

2002/C 227 E/20

Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkoon pääsyä
koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa
(KOM(2002) 304 lopull. – 2001/0078(COD)) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440

2002/C 227 E/21

Muutettu ehdotus neuvoston asetukseksi lisätullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa
(KOM(2002) 316 lopull. – 2002/0095(ACC)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

2002/C 227 E/22

Ehdotus neuvoston asetukseksi lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Bulgariasta,
Kroatiasta, Libyasta, Liettuasta, Romaniasta, Ukrainasta, Valko-Venäjältä ja Virosta peräisin olevan virtsa-aineen (urean) tuonnissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
92/2002 muuttamisesta
(KOM(2002) 294 lopull.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

2002/C 227 E/23

Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Unkarin Eurooppa-sopimuksessa vahvistettujen
tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisena siirtymätoimenpiteenä
(KOM(2002) 299 lopull. – 2002/0126(ACC)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474

2002/C 227 E/24

Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan vesillä
tapahtuvien öljyvahinkojen korvausrahaston perustamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä
(KOM(2002) 313 lopull. – 2000/0326(COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487

2002/C 227 E/25

Ehdotus neuvoston asetukseksi niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, 1 päivästä tammikuuta 2002 sovellettavista
korjauskertoimista
(KOM(2002) 298 lopull.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

2002/C 227 E/26

Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan laajuisia
televerkkoja koskevista suuntaviivoista tehdyn päätöksen N:o 1336/97/EY liitteen I tarkistamisesta
(KOM(2002) 317 lopull. – 2001/0296(COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502

2002/C 227 E/27

Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lannoitteista
(KOM(2002) 318 lopull. – 2001/0212(COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503

2002/C 227 E/28

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi laatu- ja turvallisuusstandardien
asettamisesta ihmisperäisten kudosten ja solujen luovuttamiselle, hankinnalle, tutkimiselle, käsittelylle, varastoinnille ja jakelulle
(KOM(2002) 319 lopull. – 2002/0128(COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505

2002/C 227 E/29

Ehdotus neuvoston asetukseksi Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja niiden jalostamisessa saatuihin tavaroihin
sovellettavista järjestelyistä
(KOM(2002) 335 lopull. – 2002/0129(ACC)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522

FI

(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

Sivu

Ilmoitusnumero

Sisältö (jatkuu)

2002/C 227 E/30

Ehdotus neuvoston asetukseksi siirtymäkauden tuotekohtaisesta suojamekanismista Kiinan kansantasavallasta peräisin olevalle tuonnille ja tiettyjen kolmansien maiden tuontiin
sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 519/94
muuttamisesta
(KOM(2002) 342 lopull. – 2002/0133(ACC)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

2002/C 227 E/31

Ehdotus neuvoston päätökseksi kasvua ja työllisyyttä käsittelevän kolmikantakokouksen
perustamisesta
(KOM(2002) 341 lopull. – 2002/0136(CNS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565

2002/C 227 E/32

Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien nopeudenrajoittimien asentamisesta ja käytöstä yhteisössä annetun
neuvoston direktiivin 92/6/ETY muuttamisesta
(KOM(2002) 351 lopull. – 2001/0135(COD)) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567

2002/C 227 E/33

Ehdotus neuvoston asetukseksi maito- ja maitotuotealan lisämaksusta annetun asetuksen
(ETY) N:o 3950/92 muuttamisesta
(KOM(2002) 307 lopull. – 2002/0135(CNS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570

2002/C 227 E/34

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahanpesun ehkäisemisestä
tulliyhteistyöllä
(KOM(2002) 328 lopull. – 2002/0132(COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574

FI

(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

Sivu

24.9.2002

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

C 227 E/1

II
(Valmistavat säädökset)

KOMISSIO
Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 3922/91 muuttamisesta (1)
(2002/C 227 E/01)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOM(2002) 30 lopull. — 2000/0069(COD)
(Komission esittämä 4 päivänä helmikuuta 2002 EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan nojalla)
(1) EYVL C 311 E, 31.10.2000, s. 13.
ALKUPERÄINEN EHDOTUS

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen,
ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,
ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon,
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä,
sekä katsovat seuraavaa:
(1) Neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3922/91 (1) säädetään sen
liitteessä II luetelluista yhteisistä turvallisuusmääräyksistä,
jotka koskevat ilma-alusten suunnittelua, valmistusta, käyttöä ja huoltoa sekä näitä tehtäviä hoitavia henkilöitä ja
laitoksia. Kyseisiä yhdenmukaistettuja turvallisuutta koskevia vaatimuksia sovelletaan kaikkiin yhteisön lentotoiminnan harjoittajien liikennöimiin, sekä jossakin jäsenvaltiossa
että kolmannessa maassa rekisteröityihin ilma-aluksiin. Mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että
neuvosto hyväksyy perustamissopimuksen 80 artiklan 2
kohdan nojalla niitä aloja, joita ei ole lueteltu asetuksen
liitteessä II, koskevat yhteiset tekniset säännöt ja hallinnolliset menettelyt.
(2) Yhteisön
lentoliikenteen
harjoittajien
toimiluvista
23 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2407/92 (2) 9 artiklassa säädetään, että liikenneluvan myöntämisen ja voimassaolon edellytyksenä on aina,
että lentoliikenteen harjoittajalla on voimassa oleva ansiolentolupa, jossa täsmennetään liikenneluvan piiriin kuuluva
toiminta ja joka täyttää asianomaisessa neuvoston asetuksessa säädetyt vaatimukset. Tässä asetuksessa olisi vahvistettava nämä vaatimukset.
___________
(1) EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2871/2000 (EYVL L
333, 29.2.2000, s. 47).
(2) EYVL L 240, 24.8.1992, s. 1.
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(3) Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöjärjestö (Joint
Aviation Authority, JAA) on antanut joukon kaupallisia
ilmakuljetuksia koskevia yhdenmukaistettuja sääntöjä (JAROPS 1). Lentokoneita koskevissa JAR-OPS 1 -vaatimuksissa
vahvistetaan tällaiselta toiminnalta edellytetty turvallisuustaso, minkä vuoksi se tarjoaa hyvän perustan lentokoneiden
toimintaa koskevalle yhteisön lainsäädännölle. Kyseiseen
tekstiin on pitänyt tehdä muutoksia, jotta se on saatu yhteisön lainsäädännön ja politiikan mukaiseksi ottaen huomioon sen monet taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Uudelleen muotoiltu teksti eroaa JAR-OPS 1 -vaatimuksista eikä sitä näin ollen voida siirtää yhteisön lainsäädäntöön pelkästään viittaamalla sen nimeen neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 3922/91 liitteessä II. Tämän vuoksi
kyseiseen asetukseen olisi lisättävä uusi liite III, joka sisältää
tarvittavat vaatimukset.

(3) Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöjärjestö (Joint
Aviation Authority, JAA) on antanut joukon kaupallisia
ilmakuljetuksia koskevia yhdenmukaistettuja sääntöjä (JAROPS 1). Lentokoneita koskevissa JAR-OPS 1 -vaatimuksissa
(2. muutos 1 päivänä heinäkuuta 2000) vahvistetaan tällaiselta toiminnalta edellytetty turvallisuustaso, minkä vuoksi
se tarjoaa hyvän perustan lentokoneiden toimintaa koskevalle yhteisön lainsäädännölle. Kyseiseen tekstiin on pitänyt
tehdä muutoksia, jotta se on saatu yhteisön lainsäädännön
ja politiikan mukaiseksi ottaen huomioon sen monet taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Uudelleen muotoiltu teksti eroaa JAR-OPS 1 -vaatimuksista eikä sitä näin
ollen voida siirtää yhteisön lainsäädäntöön pelkästään viittaamalla sen nimeen neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 3922/91 liitteessä II. Tämän vuoksi kyseiseen asetukseen olisi lisättävä uusi liite III, joka sisältää tarvittavat vaatimukset.

(4) Lentotoiminnan harjoittajien olisi saatava riittävästi toimintavaraa toimia kiireellisissä ennakoimattomissa toimintaolosuhteissa, huolehtia lyhytkestoisista toimintatarpeista tai
osoittaa, että ne voivat saavuttaa vastaavan turvallisuustason muilla keinoin kuin soveltamalla liitteen III yhteisiä
sääntöjä. Samaa joustavuutta tarvitaan myös asetuksen
(ETY) N:o 3922/91 liitteessä II lueteltujen muiden JAR-vaatimusten soveltamisessa. Tämän vuoksi jäsenvaltioille olisi
annettava oikeus myöntää yhteisiä teknisiä sääntöjä ja hallinnollisia menettelyjä koskevia vapautuksia. Tällaiset vapautukset voisivat tietyissä tapauksissa haitata yhteisiä turvallisuus- vaatimuksia tai aiheuttaa markkinoiden vääristymistä, joten niiden soveltamisalaa olisi rajoitettava tiukasti
ja niiden antamisen edellytyksenä olisi oltava asianmukainen yhteisön valvonta. Tältä osin komissio olisi valtuutettava päättämään suojatoimenpiteistä.

Ei muutoksia

(5) koskevat säännökset olisi mukautettava menettelystä komissiolle
siirrettyä
täytäntöönpanovaltaa
käytettäessä
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen
1999/468/EY (1) huomioon ottamiseksi.

(5) Asetuksen (ETY) N:o 3922/91 komiteamenettelyä koskevat
säännökset olisi mukautettava menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (1)
huomioon ottamiseksi.

(6) Tämän vuoksi olisi muutettava asetusta (ETY) N:o 3922/91,

Ei muutoksia

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

___________

___________

(1) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(1) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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1 artikla
Muutetaan asetus (ETY) N:o 3922/91 seuraavasti:
1. Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Tämä asetus koskee liitteissä II ja III lueteltujen siviiliilmailun turvallisuutta koskevien teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamista ja erityisesti
a) ilma-alusten suunnittelua, valmistusta, käyttöä ja huoltoa,
b) näitä tehtäviä suorittavia henkilöitä ja laitoksia.”
2. Korvataan 3 artikla seuraavasti:
”3 artikla
1. Liitteessä II lueteltuihin aloihin yhteisössä sovellettavina yhteisinä teknisinä sääntöinä ja hallinnollisina menettelyinä ovat kyseisessä liitteessä mainitut koodit, jotka olivat
voimassa 1 päivänä tammikuuta 1992, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta 11 artiklan soveltamista.
2. Kaupallisiin lentokoneella suoritettaviin ilmakuljetuksiin yhteisössä sovelletaan liitteessä III tarkoitettuja yhteisiä
teknisiä sääntöjä ja hallinnollisia menettelyjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan soveltamista.”
3. Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Neuvosto hyväksyy liitteeseen II tai III kuulumattomia
aloja koskevat yhteiset tekniset säännöt ja hallinnolliset menettelyt perustamissopimuksen 80 artiklan 2 kohdan nojalla.
Komissio tekee tarvittaessa ja mahdollisimman pian asianmukaiset näitä aloja koskevat ehdotukset.”
4. Korvataan 8 artikla seuraavasti:
”8 artikla
1. Sen estämättä, mitä 3–7 artiklassa säädetään, jäsenvaltio saa välittömästi toteuttaa toimenpiteet sellaisen turvallisuusongelman ratkaisemiseksi, joka koskee tämän asetuksen
säännösten soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta, henkilöä tai
laitosta. Jäsenvaltion on tällaisessa tapauksessa ilmoitettava
komissiolle ja muille jäsenvaltioille toteuttamistaan toimenpiteistä ja niihin johtaneista syistä.

1.
Sen estämättä, mitä 3–7 artiklassa säädetään, jäsenvaltio saa välittömästi toteuttaa toimenpiteet sellaisen turvallisuusongelman ratkaisemiseksi, joka koskee tämän asetuksen
säännösten soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta, henkilöä tai
laitosta.

Jos turvallisuusongelma johtuu yhteisissä teknisissä säännöissä ja hallinnollisissa menettelyissä säädetyn turvallisuudentason riittämättömyydestä tai yhteisissä teknisissä säännöissä ja hallinnollisissa menettelyissä olevista puutteista,
jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja muille
jäsenvaltioille toteuttamistaan toimenpiteistä ja niihin johtaneista syistä.
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2. Komissio päättää 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen, edellyttääkö riittämätön turvallisuustaso tai puutteet yhteisissä teknisissä säännöissä ja hallinnollisissa menettelyissä 1 kohdan mukaisesti käyttöönotettujen
toimenpiteiden soveltamisen jatkamista. Tällaisessa tapauksessa se toteuttaa tarvittavat toimet yhteisten teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen muuttamiseksi 4 tai 11
artiklan mukaisesti. Jos katsotaan, etteivät jäsenvaltion toimenpiteet ole perusteltuja, jäsenvaltion on kumottava kyseiset toimenpiteet.

2.
Komissio päättää 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen, edellyttääkö riittämätön turvallisuustaso tai puutteet yhteisissä teknisissä säännöissä ja hallinnollisissa menettelyissä 1 kohdan mukaisesti käyttöönotettujen
toimenpiteiden soveltamisen jatkamista. Tällaisessa tapauksessa se toteuttaa tarvittavat toimet kyseisten yhteisten teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen muuttamiseksi 4 tai 11 artiklan mukaisesti. Jos katsotaan, etteivät
jäsenvaltion toimenpiteet ole perusteltuja, jäsenvaltion on
kumottava kyseiset toimenpiteet.

3. Jäsenvaltiot voivat myöntää tässä asetuksessa esitettyjä
yhteisiä teknisiä sääntöjä ja hallinnollisia menettelyjä koskevia vapautuksia ennakoimattomissa ja kiireellisissä tilanteissa, joissa tämä on toiminnan kannalta välttämätöntä,
tai lyhytkestoisista toiminnallisista syistä. Tällaisessa tapauksessa komissiolle ja muille jäsenvaltiolle on ilmoitettava
myönnetyistä vapautuksista mahdollisimman pian.

3.
Jäsenvaltiot voivat myöntää tässä asetuksessa esitettyjä
yhteisiä teknisiä sääntöjä ja hallinnollisia menettelyjä koskevia vapautuksia ennakoimattomissa ja kiireellisissä tilanteissa, joissa tämä on toiminnan kannalta välttämätöntä,
tai lyhytkestoisista toiminnallisista syistä.

Komissiolle ja muille jäsenvaltioille on ilmoitettava mahdollisimman pian myönnetyistä vapautuksista, jos ne ovat toistuvia tai jos ne myönnetään kahta kuukautta pidemmäksi
ajaksi.

4. komissio voi päättää siitä 12 artiklan kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4.
Kun komissiolle ja muille jäsenvaltiolle ilmoitetaan jäsenvaltion tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti myöntämistä
vapautuksista, komissio tutkii, ovatko vapautukset tämän
asetuksen yleisten turvallisuustavoitteiden tai muun yhteisön
säännön mukaisia.
Jos komissio toteaa, että myönnetyt vapautukset eivät ole
tämän asetuksen yleisten turvallisuustavoitteiden tai jonkin
muun yhteisön säännön mukaisia, komissio päättää siitä 12
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tässä tapauksessa jäsenvaltion on kumottava vapautus.

5. Joissa tämän asetuksen liitteissä I, II ja III esitettyjä
yhteisiä teknisiä sääntöjä ja hallinnollisia menettelyjä soveltamalla saavutettavaa turvallisuustasoa vastaava turvallisuustaso voidaan saavuttaa muilla keinoin, jäsenvaltiot voivat
myöntää poikkeuksen näistä säännöksistä, syrjimättä hakijoita kansallisuuden perusteella ja ottaen huomioon tarpeen
estää kilpailun vääristäminen. Näissä tapauksissa asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä komissiolle sekä
esitettävä suunnitellut edellytykset vastaavan turvallisuustason saavuttamisen varmistamiseksi.

Ei muutoksia

5.
Tapauksissa, joissa tämän asetuksen liitteissä I, II ja III
esitettyjä yhteisiä teknisiä sääntöjä ja hallinnollisia menettelyjä soveltamalla saavutettavaa turvallisuustasoa vastaava
turvallisuustaso voidaan saavuttaa muilla keinoin, jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksen näistä säännöksistä, syrjimättä hakijoita kansallisuuden perusteella ja ottaen huomioon tarpeen estää kilpailun vääristäminen. Näissä tapauksissa asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle aikomuksestaan myöntää kyseinen poikkeus sekä esitettävä suunnitellut edellytykset vastaavan turvallisuustason
saavuttamisen varmistamiseksi.
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6. Komissio päättää 12 artiklan 2 kohdassa säädettyä
menettelyä noudattaen, saavutetaanko tämän artiklan 5 kohdan mukaisesti ehdotetulla poikkeuksella vastaava turvallisuustaso ja voidaanko poikkeus myöntää.

6.
Kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenvaltio on
tehnyt ilmoituksen 5 kohdan säännösten mukaisesti, komissio aloittaa 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn
päättääkseen, täyttääkö ehdotettu poikkeus 5 kohdassa vahvistetut edellytykset ja voidaanko se myöntää.

Tässä tapauksessa komissio ilmoittaa päätöksestään kaikille
jäsenvaltioille, soveltaa kyseistä toimenpidettä. Liitteiden II ja
III asianomaisia säännöksiä voidaan myös muuttaa tällaista
toimenpidettä vastaaviksi.

Tässä tapauksessa komissio ilmoittaa päätöksestään kaikille
jäsenvaltioille, jotka myös saavat oikeuden soveltaa kyseistä
toimenpidettä. Liitteiden II ja III asianomaisia säännöksiä
voidaan myös muuttaa tällaista toimenpidettä vastaaviksi.

Kyseiseen toimenpiteeseen sovelletaan 6 artiklan 1 kohtaa ja
7 artiklaa.”

Ei muutoksia

5. Korvataan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Komissio tekee 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen tieteen ja tekniikan kehityksen edellyttämät muutokset liitteissä lueteltuihin yhteisiin teknisiin
sääntöihin ja hallinnollisiin menettelyihin.”

6. Korvataan 12 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:
”2.
Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätökseen
1999/486/EY (*) 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä
ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 ja 8 artikla.
3. Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty
määräaika on kolme kuukautta.
___________
(*) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.”

7. Lisätään 12 a artikla seuraavasti:

”12 a artikla

Viitattaessa tähän artiklaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY
6 artiklassa säädettyä suojamenettelyä.
Ennen päätöksen tekemistä komissio kuulee 12 artiklan 1 kohdalla perustettua komiteaa.
Päätöksen 1999/468/EY 6 artiklan b alakohdassa tarkoitettu
määräaika on kolme kuukautta.
Jos jäsenvaltio saattaa komission päätöksen neuvoston käsiteltäväksi, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin
kolmen kuukauden kuluessa.”
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8. Lisätään tämän asetuksen liitteenä oleva teksti liitteeksi III.

Ei muutoksia

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.
Rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 3922/91, sellaisena kuin se
on muutettuna tällä asetuksella, 11 artiklan soveltamista liitettä
III sovelletaan (kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun tämä
asetus on tullut voimaan).
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Ei muutoksia

LIITE
”LIITE III
YLEISET KAUPALLISESSA ILMAKULJETUKSESSA SOVELLETTAVAT TEKNISET VAATIMUKSET JA
HALLINNOLLISET MENETTELYT
OPS 1:Kaupallinen ilmakuljetus (lentokoneet)
Sisältö (julkaisuasu)
LUKU A

—

Soveltamisala

LUKU B

—

Yleistä

LUKU C

—

Lentotoiminnan harjoittajien hyväksyminen ja valvonta

LUKU D

—

Toimintamenetelmät

LUKU E

—

Lentotoiminta eri sääolosuhteissa

LUKU F

—

Suoritusarvot, yleistä

LUKU G

—

Suoritusarvoluokka A

LUKU H

—

Suoritusarvoluokka B

LUKU I

—

Suoritusarvoluokka C

LUKU J

—

Massa ja massakeskiö

LUKU K

—

Mittarit ja varusteet

LUKU L

—

Yhteydenpito- ja suunnistuslaitteet

LUKU M

—

Lentokoneen huolto

LUKU N

—

Ohjaamomiehistö

LUKU O

—

Matkustamomiehistö

LUKU P

—

Käsikirjat, matkapäiväkirjat ja tietojen tallentaminen

LUKU R

—

Vaarallisten aineiden ilmakuljetus

LUKU S

—

Turvavaatimukset

Ei muutoksia
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LUKU A
SOVELTAMISALA
OPS 1.001
Soveltamisala
(Katso OPS 1.001, liite 1)
a) OPS 1:ssä määrätään niistä vaatimuksista, joita on noudatettava
käytettäessä siviililentokoneita kaupalliseen ilmakuljetukseen, kun
lentotoiminnan harjoittajan päätoimipaikka ja pääkonttori, jos sellainen on, sijaitsee jossakin jäsenvaltiossa, jota jälkeenpäin kutsutaan
lentotoiminnan harjoittajaksi. OPS 1:tä ei sovelleta sotilas-, tulli- tai
poliisikäytössä oleviin lentokoneisiin.

OPS 1:ssä määrätään niistä vaatimuksista, joita on noudatettava käytettäessä siviililentokoneita kaupalliseen ilmakuljetukseen, kun lentotoiminnan harjoittajan päätoimipaikka ja pääkonttori, jos sellainen on,
sijaitsee jossakin jäsenvaltiossa, jäljempänä ’lentotoiminnan harjoittajalla’ tarkoitetaan nimenomaan tällaista lentotoiminnan harjoittajaa.
OPS 1:tä ei sovelleta sotilas-, tulli- tai poliisikäytössä oleviin lentokoneisiin.

b) OPS 1:n vaatimukset koskevat:

Poistetaan

1. lentotoiminnan harjoittajia, joiden käyttämien lentokoneiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 10 tonnia tai suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku vähintään 20, ja sellaisia lentotoiminnan harjoittajia, joiden lentokalustoon kuuluu sekä kyseisen rajan
ylittäviä että sen alle jääviä lentokoneita, . . ., ellei toisin määrätä;
2. muita lentokoneita käyttäviä lentotoiminnan harjoittajia . . ., ellei
toisin määrätä.

OPS 1.001, liite 1

Ei muutoksia

OPS 1:n määräysten myöhäisemmät voimaantulopäivät
Joitakin OPS 1:n määräyksiä on noudatettava myöhäisemmästä päivämäärästä kuin siitä, jona OPS 1 tulee voimaan. Nämä määräykset ja
niihin liittyvät myöhäisemmät voimaantulopäivät ovat seuraavat:
— OPS 1.470 f)

...

— OPS 1.652 ’Huom.’

...

— OPS 1.652 m)

...

— OPS 1.665 a) (2)

...

— OPS 1.668 a) (1)

...

— OPS 1.668 a) (2)
— OPS 1.670 a) (3)

Poistetaan

— OPS 1.668 (2) 1.1.2005
...

— OPS 1.685

Poistetaan
— OPS 1.685

— OPS 1.705 a)

...

— OPS 1.725 a)

...

— OPS 1.780 a)

...

— OPS 1.805 a) (2)

...

— OPS 1.805 c) (2)

...

Poistetaan

1.4.2002
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Ei muutoksia

YLEISTÄ

OPS 1.005
Yleistä

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta kaupalliseen
ilmakuljetukseen muutoin kuin OPS 1:n mukaisesti.

b) Lentotoiminnan harjoittajan on noudatettava kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettäviä lentokelpoisuutta koskevia vaatimuksia.

b) Lentotoiminnan harjoittajan on noudatettava kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettäviä lentokoneita koskevia lentokelpoisuusvaatimuksia.

c) Jokaista lentokonetta on käytettävä sen lentokelpoisuustodistuksen
ehtojen ja lentokäsikirjan hyväksyttyjen rajoitusten mukaisesti.

Ei muutoksia

OPS 1.010
Poikkeusluvat

Yleisistä tarkistusmenettelyistä riippuen viranomainen voi poikkeuksellisesti ja tilapäisesti myöntää luvan poiketa OPS 1:n määräyksistä, kun
se on vakuuttunut tämän tarpeellisuudesta ja sillä edellytyksellä, että
noudatetaan kaikkia lisäehtoja, joiden viranomainen katsoo olevan tarpeen riittävän turvallisuustason takaamiseksi kyseisessä erityistapauksessa.

OPS 1.015
Erityiset toimintamääräykset

a) Yleisistä tarkistusmenettelyistä riippuen viranomainen voi erityisellä
toimintamääräyksellä määrätä jonkin toiminnan kieltämisestä, rajoittamisesta tai asettamisesta tiettyjen ehtojen alaiseksi, jos se on tarpeen turvallisuuden vuoksi.

b) Erityisissä toimintamääräyksissä mainitaan:

1. määräyksen antamisen syy;

2. soveltamisala ja voimassaoloaika; sekä

3. lentotoiminnan harjoittajilta vaadittavat toimet.

c) Erityiset toimintamääräykset täydentävät OPS 1:n määräyksiä.
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OPS 1.020
Lait, määräykset ja menetelmät – Lentotoiminnan harjoittajan
velvollisuudet
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:
1. kaikki työntekijät ovat tietoisia siitä, että heidän on noudatettava
niissä valtioissa voimassa olevia tehtäviään koskevia lakeja, määräyksiä ja menetelmiä, joissa toimintaa harjoitetaan, ja
2. kaikki miehistön jäsenet tuntevat tehtäviään koskevat lait, määräykset ja menetelmät.

OPS 1.025
Yhteinen kieli
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki miehistön
jäsenet kykenevät viestimään yhteisellä kielellä.
b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki operatiiviseen henkilöstöön kuuluvat ymmärtävät sitä kieltä, jolla heidän
tehtäviään ja velvollisuuksiaan koskevat toimintakäsikirjan osat on
kirjoitettu.

OPS 1.030
Minimivarusteluettelot – Lentotoiminnan harjoittajan velvollisuudet
a) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava jokaiselle lentokoneelle
minimivarusteluettelo (Minimum Equipment List, MEL) ja hyväksytettävä se viranomaisella. Tämän luettelon on perustuttava vastaavaan viranomaisen hyväksymään perusminimi-varusteluetteloon
(Master Minimum Equipment List, MMEL), jos se on olemassa. Lentotoiminnan harjoittajan laatima luettelo ei kuitenkaan saa olla vähemmän rajoittava kuin MMEL.
b) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta muutoin kuin
MEL:n mukaisesti, ellei viranomainen anna tähän lupaa. Tällaisella
luvalla ei missään olosuhteissa saa sallia MMEL:n vaatimusten vastaista käyttöä.

OPS 1.035
Laatujärjestelmä
a) Lentotoiminnan harjoittajan on otettava käyttöön yksi laatujärjestelmä ja nimitettävä yksi laatujohtaja valvomaan niiden menetelmien
noudattamista, joiden avulla varmistetaan toiminnan turvallisuus ja
lentokoneiden lentokelpoisuus, sekä kyseisten menetelmien riittävyyttä. Tähän valvontaan on kuuluttava järjestelmä palautteen antamiseksi vastuulliselle johtajalle (katso myös OPS 1.175 h)), jotta
korjaavien toimien toteuttaminen voidaan tarvittaessa varmistaa.
b) Laatujärjestelmään on sisällyttävä laadunvarmistusohjelma, johon
kuuluvat menetelmät sen varmistamiseksi, että kaikki toiminta tapahtuu asiaa koskevien vaatimusten, normien ja menetelmien mukaisesti.
c) Laatujärjestelmän ja laatujohtajan on oltava viranomaista tyydyttäviä.

C 227 E/9
MUUTETTU EHDOTUS

C 227 E/10

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

ALKUPERÄINEN EHDOTUS

24.9.2002
MUUTETTU EHDOTUS

d) Laatujärjestelmä on kuvattava asiaankuuluvissa asiakirjoissa.
e) Sen estämättä, mitä edellä a) alakohdassa määrätään, viranomainen
voi sallia kahden laatujohtajan nimittämisen, toisen lentotoimintaan
ja toisen huoltotoimintaan, edellyttäen että lentotoiminnan harjoittaja on nimennyt yhden laadunhallintayksikön varmistamaan laatujärjestelmän yhdenmukaisen soveltamisen kaikessa toiminnassa.

OPS 1.037
Onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja lentoturvallisuusohjelma
Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava onnettomuuksien ennaltaehkäisy- ja lentoturvallisuusohjelma. Se voidaan yhdistää laatujärjestelmään ja siihen on kuuluttava muun muassa:
1. ohjelmat, joiden tarkoituksena on saada kaikki toimintaan osallistuvat henkilöt tietoisiksi vaaratekijöistä ja pitää yllä tätä tietoisuutta; ja
2. onnettomuuksia ja vaaratilanteita koskevan olennaisen tiedon arviointi ja niihin liittyvän tiedon jakaminen.

OPS 1.040

OPS 1.040

Miehistön lisäjäsenet

Miehistön jäsenet

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, jotka eivät kuulu vaadittavaan ohjaamo- tai matkustamomiehistöön, ovat koulutettuja ja päteviä suorittamaan heille määrätyt tehtävät.

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki lennolla
mukana olevat ohjaamo- ja matkustamomiehistön jäsenet ovat koulutettuja ja päteviä suorittamaan heille määrätyt tehtävät.

b) Jos matkustamomiehistön jäsenien lisäksi on muita miehistön jäseniä, jotka toimivat lentokoneen matkustamossa, lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että
1. matkustajat eivät oleta heidän olevan matkustamomiehistön jäseniä,
2. he eivät asetu asemamiehistölle varatuille paikoille ja, että
3. he eivät estä matkustamomiehistön jäseniä näiden tehtäviensä
suorittamisessa.

OPS 1.050
Etsintä- ja pelastustiedot
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että aiottuun lentoon
liittyvät etsintä- ja pelastuspalvelun kannalta olennaiset tiedot ovat helposti saatavilla ohjaamossa.

Ei muutoksia
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OPS 1.055
Tiedot mukana olevista hätä- ja pelastautumisvarusteista
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että sen kaikissa lentokoneissa olevista hätä- ja pelastautumisvarusteista on saatavilla luettelot,
jotka voidaan välittömästi ilmoittaa lentopelastuskeskuksille. Näihin tietoihin on soveltuvin osin sisällyttävä pelastuslauttojen ja hätärakettien
lukumäärä, väri ja tyyppi, yksityiskohtaiset tiedot hätätilannetta varten
tarkoitetuista lääke- ja vesivarastoista sekä kannettavan hätäradiolaitteen
tyyppi ja taajuudet.

OPS 1.060
Pakkolasku veteen
Jos lentokoneen suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on yli 30 eikä
se täytä sitä koskevien lentokelpoisuusmääräysten vaatimuksia veteen
tehtävän pakkolaskun osalta, lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää
lentokonetta vesialueen yläpuolella suoritettavilla lennoilla kauempana
pakkolaskuun soveltuvasta maa-alueesta kuin etäisyydellä, joka vastaa
120 minuutin lentoa matkalentonopeudella, ei kuitenkaan kauempana
kuin 400 meripeninkulman etäisyydellä tällaisesta maa-alueesta.

OPS 1.065
Sota-aseiden ja sotatarvikkeiden kuljettaminen
a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa kuljettaa lentoteitse sota-aseita ja
-tarvikkeita, elleivät kaikki asianosaiset valtiot ole antaneet tähän
hyväksyntäänsä.
b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että sota-aseet ja sotatarvikkeet:
1. sijoitetaan lentokoneessa paikkaan, johon matkustajat eivät pääse
lennon aikana, ja
2. tuliaseiden ollessa kyseessä, ovat lataamattomia,
elleivät kaikki asianosaiset valtiot ole ennen lennon alkamista antaneet hyväksyntäänsä siihen, että tällaisia sota-aseita ja sotatarvikkeita
voidaan kuljettaa tämän alakohdan määräyksistä osittain tai kokonaan poikkeavalla tavalla.
c) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ilma-aluksen
päällikölle annetaan ennen lennon alkua yksityiskohtaiset tiedot kuljetettaviksi tarkoitetuista sota-aseista ja sotatarvikkeista sekä ilmoitetaan niiden sijainti lentokoneessa.

OPS 1.070
Urheiluaseiden ja ampumatarvikkeiden kuljettaminen
a) Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi
katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, että sille ilmoitetaan kaikista urheiluaseista, joita aiotaan kuljettaa lentoteitse.
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b) Urheiluaseita kuljetettavaksi ottavan lentotoiminnan harjoittajan on
varmistettava, että aseet:
1. sijoitetaan lentokoneessa paikkaan, johon matkustajat eivät pääse
lennon aikana, ellei viranomainen ole todennut tämän määräyksen noudattamisen olevan käytännössä mahdotonta ja hyväksynyt muita menettelytapoja, ja
2. tuliaseiden tai muiden mahdollisesti ampumatarvikkeita sisältävien aseiden ollessa kyseessä, ovat lataamattomia.
c) Urheiluaseiden ampumatarvikkeita on luvallista kuljettaa matkustajan kuljetettavaksi jättämänä matkatavarana tiettyjä rajoituksia noudattaen ja kohdassa OPS 1.1150 a) 14) määritellyn kuljetussäännöstön (ICAO-TI) mukaisesti (katso OPS 1.1160 b) 5)).
OPS 1.075
Henkilöiden kuljettaminen
Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, ettei kukaan ole lennon aikana
missään lentokoneen osassa, jota ei ole tarkoitettu henkilöiden kuljettamiseen, ellei ilma-aluksen päällikkö ole myöntänyt tilapäistä pääsylupaa:
1. kyseiseen lentokoneen osaan lentokoneen tai siinä olevan henkilön,
eläimen tai tavaran turvallisuuden kannalta välttämättömän toiminnan suorittamiseksi tai
2. lentokoneen osaan, jossa kuljetetaan rahtia tai matkatavaraa ja johon pääsyn lennon aikana on tarkoitettu olevan mahdollista.

OPS 1.080
Vaarallisten aineiden tarjoaminen ilmakuljetukseen
Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, että kukaan ei tarjoa tai ota
vastaan vaarallisia aineita lentokuljetukseen, ellei kyseinen henkilö ole
saanut siihen koulutusta ja aineet ole asiaankuuluvalla tavalla luokiteltuja, dokumentoituja, hyväksyttyjä, kuvailtuja, pakattuja, merkittyjä ja
varoituslipukkeilla varustettuja sekä asianmukaisessa kuljetuskunnossa,
siten kuin ICAO-TI:ssä määrätään.

OPS 1.085
Miehistön velvollisuudet
a) Miehistön jäsen on vastuussa niiden tehtäviensä asianmukaisesta
hoitamisesta, jotka:
1. liittyvät lentokoneen ja siinä olevien henkilöiden turvallisuuteen;
ja
2. määritetään toimintakäsikirjaan sisältyvissä ohjeissa ja menetelmissä.
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b) Miehistön jäsenen on:
1. ilmoitettava ilma-aluksen päällikölle kaikista tapauksista, jotka
ovat vaarantaneet tai saattaneet vaarantaa turvallisuutta; ja
2. noudatettava lentotoiminnan harjoittajan vaaratilanteiden ilmoitusmenettelyjä OPS 1.420:n mukaisesti. Kaikissa tällaisissa tapauksissa ilmoituksen jäljennös on toimitettava asianomaiselle
ilma-aluksen päällikölle.

c) Miehistön jäsen ei saa suorittaa tehtäviä lentokoneessa:

1. ollessaan huumaavan aineen vaikutuksen alaisena niin, että se
saattaa vaikuttaa hänen toimintakykyynsä turvallisuutta heikentävästi;

2. laitesukelluksen jälkeen, ennen kuin siitä on kulunut kohtuullinen
aika;

1. ollessaan huumaavan aineen vaikutuksen alaisena niin, että se
viranomaisen käsityksen mukaan saattaa vaikuttaa hänen toimintakykyynsä turvallisuutta heikentävästi;
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3. verenluovutuksen jälkeen, ennen kuin siitä on kulunut kohtuullinen aika;

4. jos hän mistä tahansa syystä epäilee kykyään suorittaa hänelle
määrätyt tehtävät, tai

5. jos hän tietää tai epäilee kärsivänsä väsymyksestä tai tuntee itsensä huonokuntoiseksi siinä määrin, että lennon turvallisuus
saattaisi vaarantua.

d) Miehistön jäsen ei saa:
1. käyttää alkoholia alle 8 tuntia ennen lentotyöhön ilmoittautumiselle määrättyä ajankohtaa tai päivystyksen alkamista;
2. aloittaa lentotyöjaksoa veren alkoholipitoisuuden ollessa yli 0,2
promillea;
3. käyttää alkoholia lentotyöjakson tai päivystyksen aikana.

4. jos terveydentilaan sovellettavat vaatimukset eivät täyty, tai jos
hän mistä tahansa syystä epäilee kykyään suorittaa hänelle määrätyt tehtävät, tai
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d) Miehistön jäseniä koskevat lentotoiminnan harjoittajan asettamat ja
viranomaista tyydyttävät asianomaiset alkoholin käytön rajoitukset,
joiden on täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset:
1. alkoholia ei saa käyttää alle 8 tuntia ennen lentotyöhön ilmoittautumiselle määrättyä ajankohtaa tai päivystyksen alkamista;
2. veren alkoholipitoisuus ei saa ylittää 0,2 promillea lentotyöjakson
alkaessa;
3. alkoholia ei saa käyttää lentotyöjakson tai päivystyksen aikana.

e) Ilma-aluksen päällikkö:
1. Ilma-aluksen päällikkö on vastuussa lentokoneen turvallisesta
käytöstä ja mukana olevien henkilöiden turvallisuudesta lennon
aikana;

2. ilma-aluksen päälliköllä on valtuudet antaa kaikki käskyt, joita
hän pitää tarpeellisina lentokoneen ja siinä kuljetettavien henkilöiden tai omaisuuden turvallisuuden varmistamiseksi;

3. ilma-aluksen päälliköllä on valtuudet poistaa lentokoneesta henkilö taikka rahdin tai matkatavaran osa, jonka hän katsoo voivan uhata lentokoneen tai siinä olevien henkilöiden turvallisuutta;
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4. ilma-aluksen päällikkö ei saa sallia sellaisen henkilön kuljettamista lentokoneessa, joka näyttää olevan alkoholin tai muun
huumaavan aineen vaikutuksen alaisena siinä määrin, että lentokoneen tai siinä olevien henkilöiden turvallisuus todennäköisesti vaarantuisi;
5. ilma-aluksen päälliköllä on oikeus kieltäytyä kuljettamasta sellaisia matkustajia, joiden pääsy maahan on kielletty, taikka karkotettuja tai pidätettyjä henkilöitä, joiden kuljettamisesta saattaisi aiheutua vaaraa lentokoneen tai siinä olevien henkilöiden
turvallisuudelle;
6. ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että kaikille matkustajille tiedotetaan varauloskäyntien sijainnista sekä kysymykseen
tulevien pelastautumis- ja hätävarusteiden säilytyspaikoista ja
käytöstä;
7. ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että kaikkia toimintamenetelmiä ja tarkistuslistoja noudatetaan toimintakäsikirjan
mukaisesti;
8. ilma-aluksen päällikkö ei saa sallia kenenkään miehistön jäsenen
suorittavan lentoonlähdön, alkunousun, loppulähestymisen ja
laskun aikana mitään muita toimia kuin sellaisia, jotka ovat
välttämättömiä lentokoneen turvallisen käytön kannalta;
9. ilma-aluksen päällikkö ei saa sallia:
i) lennonrekisteröintilaitteen toiminnan estämistä, kytkemistä
pois toiminnasta tai tyhjentämistä lennon aikana eikä tallentuneiden tietojen poistamista lennon jälkeen silloin, kun on
sattunut onnettomuus tai muu ilmoitusvelvollisuuden alainen poikkeuksellinen tapahtuma;
ii) ohjaamoäänittimen toiminnan estämistä tai kytkemistä pois
toiminnasta lennon aikana, paitsi jos hän katsoo, että siihen
tallentuneet muutoin automaattisesti häviävät tiedot olisi säilytettävä poikkeuksellisen tapahtuman tai onnettomuuden
tutkimista varten, eikä tallentuneiden tietojen manuaalista
poistamista lennon aikana tai sen jälkeen silloin, kun on
sattunut onnettomuus tai muu ilmoitusvelvollisuuden alainen poikkeuksellinen tapahtuma;
10. ilma-aluksen päällikkö päättää, hyväksytäänkö sellainen lentokone, jossa on CDL:n tai MEL:n mukaan sallittuja vikoja, ja
11. ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että lentoa edeltävä
tarkastus on suoritettu.
f) ilma-aluksen päällikön tehtäviä hoitavan ohjaajan on sellaisessa hätätilanteessa, joka edellyttää välitöntä päätöksentekoa ja toimintaa,
ryhdyttävä kaikkiin kyseisessä tilanteessa tarpeellisina pitämiinsä toimiin. Tällaisissa tapauksissa hän saa poiketa säännöistä, menettelytavoista ja menetelmistä, jos se on tarpeen turvallisuuden vuoksi.

OPS 1.090
Ilma-aluksen päällikön määräysvalta
Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, että kaikki lentokoneessa olevat
henkilöt noudattavat kaikkia ilma-aluksen päällikön antamia laillisia
määräyksiä, joiden tarkoituksena on lentokoneen ja siinä olevien henkilöiden tai omaisuuden turvallisuuden varmistaminen.

f) ilma-aluksen päällikön on sellaisessa hätätilanteessa, joka edellyttää
välitöntä päätöksentekoa ja toimintaa, ryhdyttävä kaikkiin kyseisessä
tilanteessa tarpeellisina pitämiinsä toimiin. Tällaisissa tapauksissa
hän saa poiketa säännöistä, menettelytavoista ja menetelmistä, jos
se on tarpeen turvallisuuden vuoksi.

Ei muutoksia

24.9.2002

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

ALKUPERÄINEN EHDOTUS

OPS 1.100
Pääsy ohjaamoon
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei muita henkilöitä
kuin lennolle määrättyjä ohjaamomiehistön jäseniä päästetä ohjaamoon eikä kuljeteta siellä, ellei kyseinen henkilö ole:
1. miehistön toimiva jäsen;
2. lupien tai lupakirjojen myöntämisestä taikka tarkastustoiminnasta
vastaavan viranomaisen edustaja, jonka virallisten tehtävien suorittaminen edellyttää ohjaamoon pääsyä, tai
3. ellei ohjaamoon pääsy ole sallittua toimintakäsikirjan mukaisesti
ja ellei kuljetus tapahdu siinä annettujen ohjeiden mukaan.
b) Ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että:
1. ohjaamoon pääsy ei häiritse ja/tai haittaa lennon suorittamista
siten, että turvallisuus saattaisi heikentyä, ja
2. kaikki ohjaamossa kuljetettavat henkilöt perehdytetään kysymykseen tuleviin turvallisuusmenetelmiin.
c) Lopullisen päätöksen ohjaamoon pääsystä tekee ilma-aluksen päällikkö.

OPS 1.105
Salamatkustus ja luvaton kuljetus
Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, ettei kukaan piiloudu lentokoneeseen eikä kätke siihen mitään.

OPS 1.110
Kannettavat elektroniset laitteet
Lentotoiminnan harjoittaja ei saa sallia kenenkään käyttävän, ja sen on
ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, ettei kukaan käytä lentokoneessa sellaista kannettavaa elektronista
laitetta, joka voi vaikuttaa haitallisesti lentokoneen järjestelmien ja laitteiden toimintaan.

OPS 1.115
Alkoholi ja huumeet
Lentotoiminnan harjoittaja ei saa sallia sellaisen henkilön nousevan
lentokoneeseen tai olevan siellä, joka on alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena siinä määrin, että lentokoneen tai siinä
olevien henkilöiden turvallisuus todennäköisesti vaarantuisi, ja sen on
ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, ettei tällainen henkilö nouse lentokoneeseen tai ole siellä.
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OPS 1.120
Turvallisuuden vaarantaminen
Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, ettei kukaan toimi välinpitämättömästi tai huolimattomasti taikka laiminlyö toimenpiteitä siten, että:
1. lentokoneen tai siinä olevan henkilön turvallisuus vaarantuu;
2. lentokone voi vaarantaa henkilön tai omaisuuden turvallisuuden.

OPS 1.125
Mukana pidettävät asiakirjat
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokaisella lennolla
ovat mukana seuraavat asiakirjat tai niiden jäljennökset:
1. rekisteröintitodistus;
2. lentokelpoisuustodistus;
3. melutodistus (tarvittaessa);
4. ansiolentolupa;
5. ilma-aluksen radiolupa; ja
6. todistus tai todistukset kolmannen osapuolen vahinkoja korvaavasta vakuutuksesta.
b) Kunkin ohjaamomiehistön jäsenen on jokaisella lennolla pidettävä
mukanaan voimassa oleva ilmailulupakirja, jossa on kyseistä lentoa
varten vaadittavat kelpuutukset.
c) Jokaisella matkustamossa työskentelevällä matkustamomiehistön jäsenellä on oltava mukanaan todistus ammatillisesta pätevyydestä,
josta käy ilmi käytettävää lentokonetyyppiä tai -versiota koskevan
koulutuksen päivämäärät ja sen sisältö.

OPS 1.130
Mukana pidettävät käsikirjat
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:
1. miehistön tehtäviä koskevat voimassa olevat toimintakäsikirjan osat
ovat mukana jokaisella lennolla;
2. ne toimintakäsikirjan osat, joita tarvitaan lennon suorittamiseen,
ovat lentokoneessa miehistön helposti saatavissa, ja
3. voimassa oleva lentokäsikirja on mukana lentokoneessa, ellei viranomainen ole vahvistanut, että OPS 1.1045:n liitteen 1 osassa B
tarkoitettu toimintakäsikirja sisältää tarvittavat tiedot kyseisestä lentokoneesta.
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OPS 1.135
Mukana pidettävät lisätiedot ja lomakkeet
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että OPS 1.125:ssä ja
OPS 1.130:ssä määrättyjen asiapapereiden ja käsikirjojen lisäksi jokaisella lennolla pidetään mukana seuraavat toiminta-alueen ja toiminnan laadun mukaiset tiedot ja lomakkeet:
1. operatiivinen lentosuunnitelma, johon sisältyvät vähintään OPS
1.1060:ssa vaadittavat tiedot;
2. lentokoneen tekninen matkapäiväkirja, johon sisältyvät vähintään OPS 1.915 a):ssa vaadittavat tiedot;
3. yksityiskohtaiset tiedot esitetystä ATS-lentosuunnitelmasta;
4. tarvittava NOTAM/AIS-lennon-valmisteluasiakirjat;
5. tarvittavat säätiedot;
6. massa- ja massakeskiöasiakirjat siten kuin luvussa J määrätään;
7. ilmoitus erityisistä matkustajaryhmistä, kuten turvahenkilöstöstä, ellei sitä lueta miehistöön kuuluvaksi, fyysisesti tai psyykkisesti toimintarajoitteisista henkilöistä, sellaisista matkustajista,
joiden pääsy maahan on kielletty, sekä karkotetuista ja pidätetyistä henkilöistä;
8. ilmoitus erityisestä rahdista, mukaan lukien vaaralliset aineet,
sekä kirjallinen tiedonanto ilma-aluksen päällikölle siten kuin
OPS 1.1215 d):ssä määrätään;
9. voimassa olevat kartat ja niihin liittyvät asiakirjat siten kuin
OPS 1.290 b) 7:ssä määrätään;
10. kaikki muut asiakirjat, joita asianosaiset valtiot mahdollisesti
vaativat, kuten rahtiluettelo ja matkustajaluettelo, sekä
11. viranomaisen ja lentotoiminnan harjoittajan vaatimiin ilmoituksiin tarvittavat lomakkeet.
b) Viranomainen voi sallia edellä a) alakohdassa eriteltyjen tietojen tai
niiden osien esittämisen muulla tavoin kuin kirjallisena. Tietojen
riittävä saatavuus, käyttökelpoisuus ja luotettavuus on kuitenkin varmistettava.

OPS 1.140
Maassa säilytettävät tiedot
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:
vähintään kunkin lennon tai lentosarjan kestoaikana:
i) lentoon liittyvät, toiminnan laadun kannalta asianmukaiset tiedot
säilytetään maassa, ja
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ii) tiedot säilytetään, kunnes niistä on toimitettu kaksoiskappaleet
paikkaan, johon ne taltioidaan OPS 1.1065:n mukaisesti, tai jos
näin ei voida tehdä,
iii) samat tiedot pidetään mukana lentokoneessa tulenkestävässä säilytyspaikassa.
b) Edellä a) alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin kuuluvat:
1. jäljennös operatiivisesta lentosuunnitelmasta, milloin se vaaditaan;
2. jäljennökset lentokoneen teknisen matkapäiväkirjan asiaankuuluvista osista;
3. reittikohtaiset NOTAM-asiakirjat, jos lentotoiminnan harjoittaja
on ne erikseen laatinut;
4. massa- ja massakeskiötiedot (OPS 1.625), milloin ne vaaditaan, ja
5. ilmoitus erityisestä rahdista.

OPS 1.145
Tarkastusvaltuudet
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että viranomaisen valtuuttaman henkilön sallitaan milloin tahansa nousta mihin tahansa
lentokoneeseen, jota käytetään kyseisen viranomaisen myöntämän ansiolentoluvan mukaisesti, olla mukana lennolla sekä päästä ohjaamoon
ja olla siellä. Ilma-aluksen päällikkö voi kuitenkin kieltää pääsyn ohjaamoon, jos lentokoneen turvallisuus hänen mielestään tämän vuoksi
vaarantuisi.

OPS 1.150
Asiakirjojen ja tietojen toimittaminen
a) Lentotoiminnan harjoittajan on:
1. annettava viranomaisen valtuuttaman henkilön päästä tutkimaan
kaikkia lentotoimintaan tai huoltoon liittyviä asiakirjoja ja
2. toimitettava kaikki tällaiset asiakirjat ja tiedot kohtuullisessa
ajassa viranomaisen niitä pyytäessä.
b) Ilma-aluksen päällikön on kohtuullisessa ajassa jonkin viranomaisen
valtuuttaman henkilön pyynnöstä toimitettava tälle ne asiakirjat,
jotka vaaditaan pidettäviksi lentokoneessa.

OPS 1.155
Asiakirjojen säilyttäminen
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:
1. kaikkia säilytettäviksi vaadittavia alkuperäisiä asiakirjoja tai niiden
jäljennöksiä säilytetään vaaditun ajan, vaikka hän ei enää olisi kyseistä lentokonetta käyttävä lentotoiminnan harjoittaja, ja
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2. jos sellainen miehistön jäsen, josta lentotoiminnan harjoittaja on
pitänyt lento- ja työ- ja lepoaikaan liittyvää kirjaa siirtyy toisen
lentotoiminnan harjoittajan miehistön jäseneksi, kyseinen kirjanpito
annetaan uuden lentotoiminnan harjoittajan käyttöön.

OPS 1.160
Lennonrekisteröintilaitteen tallenteiden säilyttäminen, toimittaminen ja käyttö

a) Tallenteiden säilyttäminen
1. Onnettomuuden tapahduttua sellaista lentokonetta käyttävän lentotoiminnan harjoittajan, jossa on lennonrekisteröintilaite, on
mahdollisuuksien mukaan säilytettävä laitteeseen tallentuneet kyseiseen onnettomuuteen liittyvät alkuperäiset tiedot 60 päivän
ajan, ellei tutkintaviranomainen toisin määrää.
2. Ellei viranomainen ole etukäteen myöntänyt lupaa toimia toisin,
sellaista lentokonetta käyttävän lentotoiminnan harjoittajan, jossa
on lennonrekisteröintilaite, on ilmoitusvelvollisuuden alaisen
poikkeuksellisen tapahtuman satuttua mahdollisuuksien mukaan
säilytettävä laitteeseen tallentuneet kyseiseen tapahtumaan liittyvät alkuperäiset tiedot 60 päivän ajan, ellei tutkintaviranomainen
toisin määrää.
3. Lisäksi lennonrekisteröintilaitteella varustettua lentokonetta käyttävän lentotoiminnan harjoittajan on aina viranomaisen niin
määrätessä säilytettävä laitteeseen tallentuneet alkuperäiset tiedot
60 päivän ajan, ellei tutkintaviranomainen toisin määrää.
4. Silloin, kun lentokoneessa on vaatimusten mukaan oltava lennonrekisteröintilaite, kyseistä lentokonetta käyttävällä lentotoiminnan harjoittajalla on oltava:
i) kohdissa OPS 1.715, 1.720 ja 1.725 määrättyjen käyttöaikojen pituiset tallenteet; vanhinta tallentunutta tietoa voidaan
kuitenkin poistaa lennonrekisteröintilaitteiden testausta ja
huoltoa varten enintään yhden tunnin ajalta, ja
ii) asiakirja, josta ilmenevät tallentuneiden tietojen esille saamiseen ja teknisiksi mittayksiköiksi muuntamiseen tarvittavat
tiedot.

b) Tallenteiden toimittaminen
Sellaista lentokonetta käyttävän lentotoiminnan harjoittajan, jossa on
lennonrekisteröintilaite, on kohtuullisen ajan kuluessa viranomaisen
pyynnöstä toimitettava lennonrekisteröintilaitteen tallenteet, jotka
ovat saatavissa tai säilytettyinä.
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c) Tallenteiden käyttäminen

1. Ohjaamoäänittimen tallenteita ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin onnettomuuden tai muun ilmoitusvelvollisuuden alaisen poikkeuksellisen tapahtuman tutkintaan, elleivät kaikki asianosaiset miehistön jäsenet anna siihen suostumustaan.
2. Lennonrekisteröintilaitteen tallenteita ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin onnettomuuden tai muun ilmoitus-velvollisuuden alaisen poikkeuksellisen tapahtuman tutkintaan, ellei näitä
tietoja:
i) käytetä ainoastaan lentokelpoisuuteen tai huoltoon liittyviin
lentotoiminnan harjoittajan tarkoituksiin tai

Koneessa, jossa on tallenteita, lentotoiminnan harjoittaja ei saa:
1. käyttää ohjaamoäänittimen tallenteita muuhun tarkoitukseen kuin
onnettomuuden tai muun ilmoitusvelvollisuuden alaisen poikkeuksellisen tapahtuman tutkintaan, elleivät kaikki asianomaiset miehistön jäsenet anna siihen suostumustaan, ja
2. käyttää lennonrekisteröintilaitteen tallenteita muuhun tarkoitukseen
kuin onnettomuuden tai muun ilmoitusvelvollisuuden alaisen poikkeuksellisen tapahtuman tutkintaan, ellei näitä tietoja
i) käytetä ainoastaan lentokelpoisuuteen tai huoltoon liittyviin lentotoiminnan harjoittajan tarkoituksiin, tai

ii) tehdä tunnistamattomiksi tai
ii) tehdä tunnistamattomiksi, tai
iii) pureta ja käsitellä sellaisin järjestelyin, etteivät tiedot pääse
vuotamaan.

OPS 1.165

iii) pureta ja käsitellä sellaisin järjestelyin, etteivät tiedot pääse vuotamaan.

Ei muutoksia

Vuokraaminen

a) Määritelmiä
Tässä kohdassa käytettyjen termien merkitykset ovat seuraavat:
1. Vuokraus ilman miehistöä (Dry lease): lentokonetta käytetään
vuokralleottajan ansiolentoluvalla.
2. Vuokraus miehistöineen (Wet lease): lentokonetta käytetään
vuokralleantajan ansiolentoluvalla.

b) Lentokoneiden vuokraaminen lentotoiminnan-harjoittajien välillä

1. Vuokralleanto miehistöineen. Lentotoiminnan harjoittajaa, joka
vuokraa lentokoneen ja sen täydellisen miehistön toiselle lentotoiminnan harjoittajalle säilyttäen itsellään kaikki luvussa C kuvatut tehtävät ja velvollisuudet, pidetään edelleen kyseistä lentokonetta käyttävänä lentotoiminnan harjoittajana.

2. Kaikki muut vuokraustavat kuin vuokralleanto miehistöineen

i) Edellä b) 1 alakohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta toiselta MS-lentotoiminnan harjoittajalta vuokrattua lentokonetta käyttävän tai toiselle lentotoiminnan harjoittajalle
lentokoneen vuokraavan lentotoiminnan harjoittajan on hankittava kyseiselle toiminnalle etukäteen hyväksyntä viranomaiseltaan. Kaikki tähän hyväksyntään liittyvät ehdot on sisällytettävä vuokrasopimukseen.

ii) Viranomaisen hyväksymät vuokrasopimuksen osat katsotaan
vuokratun lentokoneen kannalta muutoksiksi siihen ansiolentolupaan, jonka perusteella lentotoimintaa harjoitetaan. Tämä
ei kuitenkaan koske vuokrasopimuksia, joihin sisältyy lentokone ja täydellinen miehistö ja joihin ei liity tehtävien ja
velvollisuuksien siirtämistä.

i) Edellä b) 1 alakohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta toiselta lentotoiminnan harjoittajalta vuokrattua lentokonetta käyttävän tai toiselle lentotoiminnan harjoittajalle lentokoneen vuokraavan lentotoiminnan harjoittajan on hankittava kyseiselle toiminnalle etukäteen hyväksyntä viran-omaiseltaan. Kaikki tähän hyväksyntään liittyvät ehdot on sisällytettävä vuokrasopimukseen.

Ei muutoksia
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c) Lentokoneiden vuokraaminen lentotoiminnan harjoittajan ja muun osapuolen kuin toisen lentotoiminnan harjoittajan välillä

1. Vuokralleotto ilman miehistöä
i) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa vuokrata lentokonetta ilman
miehistöä muulta osapuolelta kuin toiselta lentotoiminnan
harjoittajalta, ellei viranomainen anna tähän hyväksyntäänsä.
Kaikki tähän hyväksyntään liittyvät ehdot on sisällytettävä
vuokrasopimukseen.
ii) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että viranomaiselle ilmoitetaan ilman miehistöä vuokrattujen lentokoneiden
osalta kaikista lukujen K ja L poikkeamista ja/tai kaikista
lento-kelpoisuutta koskevista lisävaatimuksista ja että nämä
poikkeamat ovat viranomaista tyydyttäviä.

2. Vuokralleotto miehistöineen
i) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa vuokrata lentokonetta miehistöineen muulta osapuolelta kuin toiselta harjoittajalta, ellei
viranomainen anna tähän hyväksyntäänsä.
ii) Lentotoiminnan harjoittajan on vuokratessaan lentokoneen
miehistöineen varmistettava, että:
A) vuokralleantajan huollossa ja lentotoiminnassa noudattamat turvallisuusnormit vastaavat JAR-määräyksiä;
B) vuokralleantaja on lentotoiminnan harjoittaja, jolla on Chicagon yleissopimuksen allekirjoittaneen valtion myöntämä
ansiolentolupa:
C) lentokoneella on normaali lentokelpoisuustodistus, joka on
myönnetty ICAO Annex 8:n mukaisesti, ja
D) kaikkia vuokralleottajaa valvovan viranomaisen edellyttämiä yhteisön vaatimuksia noudatetaan.

3. Vuokralleanto ilman miehistöä
Lentotoiminnan harjoittaja saa antaa lentokoneen vuokralle ilman
miehistöä kaupallista ilmakuljetusta varten mille tahansa sellaisen
valtion lentotoiminnan harjoittajalle, joka on allekirjoittanut Chicagon yleissopimuksen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
A) viranomainen on myöntänyt kyseiselle lentotoiminnan harjoittajalle luvan poiketa OPS 1:n asiaa koskevista määräyksistä ja
on sen jälkeen, kun ulkomainen valvova viranomainen on
kirjallisesti ilmoittanut ottavansa vastuulleen lentokoneen tai
lentokoneiden huollon ja käytön valvonnan, poistanut lentokoneen ansiolentoluvasta, ja
B) lentokonetta huolletaan hyväksytyn huolto-ohjelman mukaisesti.
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4. Vuokralleanto miehistöineen
Lentotoiminnan harjoittajaa, joka vuokraa lentokoneen ja sen
täydellisen miehistön toiselle osapuolelle säilyttäen itsellään
kaikki luvussa C kuvatut tehtävät ja velvollisuudet, pidetään edelleen kyseistä lentokonetta käyttävänä lentotoiminnan harjoittajana.

LUKU C
LENTOTOIMINNAN HARJOITTAJIEN HYVÄKSYMINEN JA
VALVONTA

OPS 1.175
Lentotoiminnan harjoittajien hyväksymisen yleiset ehdot

Huom. 1: Tämän kohdan liitteessä 1 määritellään ansiolentoluvan sisältö ja ehdot.
Huom. 2: Tämän kohdan liitteessä 2 määritellään johtoa ja organisaatiota koskevat vaatimukset.

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta kaupalliseen
ilmakuljetukseen muutoin kuin ansiolentoluvan (AOC) perusteella ja
sen rajoitusten ja ehtojen mukaisesti.

b) Ansiolentoluvan tai sen muutoksen hakijan on sallittava viranomaisen tutkia kaikki aiotun toiminnan turvallisuusnäkökohdat.

c) Ansiolentoluvan saamisen edellytyksenä on, että:
1. hakijalla ei ole toisen viranomaisen myöntämää ansiolentolupaa,
elleivät kyseiset viranomaiset erikseen hyväksy tästä rajoituksesta
poikkeamista;
2. hakijan päätoimipaikka ja mahdollisesti muualla sijaitseva pääkonttori ovat siinä valtiossa, joka myöntää ansiolentoluvan;
3. hakija osoittaa viranomaista tyydyttävällä tavalla kykenevänsä
harjoittamaan turvallista lentotoimintaa.

d) Jos lentotoiminnan harjoittajan lentokone on rekisteröity useissa
jäsenmaissa, on tehtävä asianmukaiset järjestelyt, jotta ansiolentoluvan myöntävä viranomainen tekee turvallisuustarkistukset keskitetysti.

d) Jos lentotoiminnan harjoittajalla on useissa eri jäsenmaissa rekisteröityjä lentokoneita, on laadittava asianmukaiset järjestelyt sen varmistamiseksi, että turvallisuusvalvonnasta huolehtii keskitetysti se
viranomainen, joka myöntää ansiolentoluvan.

e) Lentotoiminnan harjoittajan on OPS jatkuvan noudattamisen selvittämiseksi annettava viranomaiselle mahdollisuus tutkia lentotoiminnan harjoittajan organisaation toimintaa ja päästä sen lentokoneisiin
sekä varmistettava, että viranomainen pääsee tutkimaan kaikkia sen
käyttämiä JAR-145-huolto-organisaatioita.

e) Lentotoiminnan harjoittajan on OPS 1:n jatkuvan noudattamisen
selvittämiseksi annettava viranomaiselle mahdollisuus tutkia lentotoiminnan harjoittajan organisaation toimintaa ja päästä sen lentokoneisiin sekä varmistettava, että viranomainen pääsee tutkimaan
kaikkia sen käyttämiä JAR-145-huolto-organisaatioita.
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f) Ansiolentolupaa muutetaan tai se peruutetaan kokonaan tai määräajaksi, jos viranomainen ei enää ole vakuuttunut siitä, että lentotoiminnan harjoittaja kykenee harjoittamaan turvallista lentotoimintaa.

C 227 E/23
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Ei muutoksia

g) Lentotoiminnan harjoittajalla on oltava johto-organisaatio, joka kykenee ohjaamaan ja valvomaan lentotoimintaa lennolla, joka suoritetaan sen ansiolentoluvan perusteella.

h) Lentotoiminnan harjoittajan on nimettävä viranomaista tyydyttävä
vastuullinen johtaja, jolla on yrityksen sisäiset valtuudet varmistaa,
että kaikki lento- ja huoltotoiminta voidaan rahoittaa ja suorittaa
viranomaisen vaatimusten mukaisesti.

i) Lentotoiminnan harjoittajan on nimettävä viranomaista tyydyttävät
vastuuhenkilöt, jotka vastaavat:
1. lentotoiminnasta;
2. huoltojärjestelyistä;
3. miehistön koulutuksesta ja
4. maatoiminnasta.

j) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen lento
suoritetaan toimintakäsikirjan määräysten mukaisesti.

k) Lentotoiminnan harjoittajan on järjestettävä riittävät välineet ja tilat
lentojensa turvallista maakäsittelyä varten.

k) Lentotoiminnan harjoittajan on järjestettävä riittävät välineet ja tilat
lentojensa turvallista maahuolintaa varten.

l) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että sen lentokoneiden varustus ja miehistöjen pätevyys ovat niiden vaatimusten mukaisia, joita on noudatettava kyseisellä toiminta-alueella ja harjoitettavassa toiminnassa.

Ei muutoksia

m) Lentotoiminnan harjoittajan on noudatettava luvun M vaatimuksia
kaikkien sen ansiolentoluvan alaisessa toiminnassa käytettävien lentokoneiden huollossa.

n) Lentotoiminnan harjoittajan on toimitettava viranomaiselle luvun P
mukainen toimintakäsikirja sekä kaikki sen lisäykset ja muutokset.

o) Lentotoiminnan harjoittajan on pidettävä kotilentopaikalla yllä toiminta-alueen ja toiminnan laadun kannalta asianmukaisia lentotoiminnan tukitoimintoja.
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OPS 1.180
Ansiolentoluvan myöntäminen, muuttaminen ja voimassaolon
jatkaminen

a) Lentotoiminnan harjoittajalle voidaan myöntää ansiolentolupa tai
sen muutos ja ansiolentolupa voidaan pitää voimassa ainoastaan,
jos:

1. käytettäville lentokoneille on myönnetty normaali lentokelpoisuustodistus jossakin jäsenvaltiossa ICAO Annex 8:n mukaisesti.

2. viranomainen on hyväksynyt huoltojärjestelyt luvun M mukaisesti, ja

1. käytettäville lentokoneille on myönnetty hyväksyntä sovellettavien vaatimusten mukaisesti.

Ei muutoksia

3. lentotoiminnan harjoittaja on viranomaista tyydyttävällä tavalla
osoittanut kykenevänsä:
i) luomaan asianmukaisen organisaation ja pitämään sitä yllä;
ii) luomaan OPS 1.035:n mukaisen laatujärjestelmän ja pitämään sitä yllä;
iii) noudattamaan vaadittuja koulutussuunnitelmia;
iv) noudattamaan kyseisen lentotoiminnan luonteen ja laajuuden
kannalta asianmukaisia huoltovaatimuksia, mukaan lukien
OPS 1.175:n g)-o) alakohdissa tarkoitetut vaatimukset, ja
v) noudattamaan OPS 1.175:tä.

b) Sen estämättä, mitä OPS 1.185 f):ssä määrätään, lentotoiminnan
harjoittajan on ilmoitettava viranomaiselle mahdollisimman nopeasti
kaikista edellä olevan a) alakohdan mukaisesti annettujen tietojen
muutoksista.

b) Sen estämättä, mitä OPS 1.185 f):ssä määrätään, lentotoiminnan
harjoittajan on ilmoitettava viranomaiselle mahdollisimman nopeasti
kaikista jäljempänä olevan OPS 1.185 kohdan a) mukaisesti annettujen tietojen muutoksista.

c) Jollei viranomainen ole vakuuttunut siitä, että a) alakohdan vaatimukset täyttyvät, se voi näytön saamiseksi vaatia suoritettavaksi
yhden tai useamman lennon, joilla toimitaan siten kuin ne olisivat
kaupallista ilmakuljetusta.

Ei muutoksia

OPS 1.185
Hallinnolliset vaatimukset

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ensimmäisessä
ansiolentolupa-hakemuksessa ja soveltuvin osin sen muutos- tai uusimishakemuksessa ovat seuraavat tiedot:
1. hakijan virallinen nimi ja toiminimi, käyntiosoite ja postiosoite;
2. aiotun toiminnan kuvaus;
3. johto-organisaation kuvaus;
4. vastuullisen johtajan nimi;

FI

24.9.2002

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

ALKUPERÄINEN EHDOTUS

C 227 E/25
MUUTETTU EHDOTUS

5. tärkeimmissä tehtävissä olevien vastuuhenkilöiden nimet sekä
pätevyyttä ja kokemusta koskevat tiedot. Näihin luetaan lentotoiminnasta, huoltojärjestelyistä, miehistön koulutuksesta ja maatoiminnasta vastaavat henkilöt, ja
6. toimintakäsikirja.

b) Lentotoiminnan harjoittajan huoltojärjestelyjen osalta ensimmäisessä
ansiolentolupa-hakemuksessa ja soveltuvin osin sen muutos- tai uusimishakemuksessa on oltava jokaisesta käytettävästä lentokonetyypistä seuraavat tiedot:

1. huoltotoimintakäsikirja;

2. lentotoiminnan harjoittajan huolto-ohjelma(t);

1. lentotoiminnan harjoittajan huoltotoimintakäsikirja;

Ei muutoksia

3. lentokoneen tekninen matkapäiväkirja;

4. tarvittaessa lentotoiminnan harjoittajan ja JAR-145:n mukaisesti
hyväksytyn huolto-organisaation välisen huoltosopimuksen tekninen osuus;

5. lentokoneiden lukumäärä.

c) Ensimmäinen ansiolentolupahakemus on jätettävä vähintään 90 päivää ennen aiotun toiminnan aloittamispäivää. Toimintakäsikirja voidaan toimittaa myöhemmin, kuitenkin vähintään 60 päivää ennen
aiotun toiminnan aloittamista.

d) Ansiolentoluvan muutoshakemus on jätettävä vähintään 30 päivää
tai sovittua aikaa ennen aiotun toiminnan aloittamista.

e) Ansiolentoluvan uusimishakemus on jätettävä vähintään 30 päivää
tai sovittua aikaa ennen luvan voimassaoloajan päättymistä.

f) Lukuun ottamatta poikkeuksellisia olosuhteita viranomaiselle on ilmoitettava nimetyn vastuuhenkilön aiotusta vaihtamisesta vähintään
10 päivää ennen vaihdon suunniteltua ajankohtaa.

OPS 1.175, liite 1
Ansiolentoluvan sisältö ja ehdot

Ansiolentoluvassa on mainittava:

a) lentotoiminnan harjoittajan nimi ja sijainti (pää toimipaikka);

a) lentotoiminnan harjoittajan nimi ja sijainti (pääasiallinen toimipaikka);

b) myöntämispäivä ja voimassaoloaika;

Ei muutoksia

c) kuvaus hyväksytyn toiminnan laadusta;
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d) käyttöön hyväksytyt lentokonetyypit;

e) käyttöön hyväksyttyjen lentokoneiden rekisteritunnukset; lentotoiminnan harjoittaja voi kuitenkin saada hyväksynnän järjestelmälle,
jolla viranomaiselle ilmoitetaan sen ansiolentoluvan perusteella käytettävien lentokoneiden rekisteritunnukset;

f) hyväksytyt toiminta-alueet;

g) erityiset rajoitukset sekä

h) erityiset luvat ja hyväksynnät, kuten:
— CAT II/CAT III (mukaan lukien hyväksytyt toimintaminimit)
— (MNPS) Minimisuunnistustarkkuusvaatimukset
— (ETOPS) Pitkän matkan lennot kaksimoottorisilla lentokoneilla
— (RNAV) Aluesuunnistus
— (RVSM) Pienennetyt korkeusporrastusminimit
— Vaarallisten aineiden kuljetus

OPS 1.175, liite 2
Ansiolentoluvan haltijan johto ja organisaatio
a) Yleistä
1. Lentotoiminnan harjoittajan johto on järjestettävä järkevästi ja
tehokkaasti, jotta lentotoiminnan turvallisuus voidaan varmistaa.
Nimetyillä vastuuhenkilöillä on oltava todistettu pätevyys siviiliilmailun alalla.
2. Tässä liitteessä ’pätevyydellä’ tarkoitetaan sitä, että henkilöllä on
viranomaista tyydyttävä, tehtävään soveltuva koulutus, työkokemus ja kokemus johtamistehtävistä.

b) Nimetyt vastuuhenkilöt
1. Toimintakäsikirjassa on oltava nimettyjen vastuuhenkilöiden nimet sekä kuvaus näiden tehtävistä ja vastuualueista. Viranomaiselle on kirjallisesti ilmoitettava kaikista suunnitelluista tai tapahtuneista nimitysten tai tehtävien muutoksista.
2. Lentotoiminnan harjoittajan on tehtävä järjestelyt, joilla varmistetaan jatkuva valvonta nimettyjen vastuuhenkilöiden poissa ollessa.
3. Lentotoiminnan harjoittajan on osoitettava viranomaista tyydyttävästi, että johto-organisaatio on asianmukainen ja vastaa reittiverkostoa ja toiminnan laajuutta.
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4. Ansiolentoluvan haltijan vastuuhenkilöksi nimeämää henkilöä ei
saa nimetä minkään muun ansiolentoluvan haltijan vastuuhenkilöksi, ellei tällainen järjestely tyydytä viranomaista. Vastuuhenkilöiden työaika on sovittava riittävän pitkäksi siten, että henkilö
kykenee hoitamaan johtotehtävät lentotoiminnan harjoittajan toiminnan määrän ja laajuuden mukaan.
5. Sama henkilö voidaan nimetä useampaan kuin yhteen tehtävään,
jos tällainen järjestely tyydyttää viranomaista.
Huom.: OPS 1.175 i) 2:ssa tarkoitetuista huoltojärjestelyistä vastaavan henkilön nimeämistä koskevista vaatimuksista määrätään OPS
1.895:ssä.

c) Henkilöstön riittävyys ja valvonta
1. Miehistön jäsenet
Lentotoiminnan harjoittajan on otettava palvelukseensa suunnitellun toiminnan kannalta riittävä ohjaamo- ja matkustamohenkilöstö, joka on koulutettu ja tarkastettu soveltuvin osin lukujen
N ja O mukaisesti.
2. Maahenkilöstö
i) Maahenkilöstön lukumäärä riippuu toiminnan luonteesta ja
laajuudesta. Erityisesti lentotoiminta- ja maapalveluosastoilla
on oltava koulutettu henkilökunta, joka perusteellisesti tuntee
vastuualueensa organisaatiossa.
ii) Kun lentotoiminnan harjoittaja tekee toisen organisaation
kanssa sopimuksen tiettyjen palveluiden hankkimisesta, vastuu
asianmukaisen tason ylläpidosta säilyy lentotoiminnan harjoittajalla. Tällaisessa tapauksessa on annettava nimetylle vastuuhenkilölle tehtäväksi varmistaa, että kaikki sopimuskumppanit
täyttävät vaadittavat normit.
3. Valvonta
i) Nimettävien valvojien lukumäärä riippuu lentotoiminnan harjoittajan toiminnan yleisestä järjestelystä ja henkilöstön määrästä. Näiden valvojien tehtävät ja velvollisuudet on määriteltävä ja kaikki lentotehtävät järjestettävä siten, että he voivat
huolehtia valvontavelvollisuuksistaan.
ii) Kaikkien miehistön jäsenten valvonnasta vastaavien henkilöiden on oltava kokemukseltaan ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että toimintakäsikirjassa määritelty vaatimustaso saavutetaan.
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d) Työskentelytilat
1. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentotoiminnan turvallisuudesta vastaavan henkilöstön käytettävissä on riittävät työtilat jokaisella lentopaikalla, jolta toimintaa harjoitetaan
itsenäisesti. Huomioon on otettava maahenkilöstön, lentotoiminnan valvonnasta vastaavan henkilöstön, tärkeiden tietojen säilyttämisen ja saatavilla pitämisen sekä miehistön lennonsuunnittelun tarpeet.
2. Toimistopalvelujen on kyettävä viipymättä jakamaan toimintaohjeita ja muuta tietoa kaikille asianosaisille.

e) Asiakirjat
Lentotoiminnan harjoittajan on järjestettävä käsikirjojen, muutosasiakirjojen ja muiden asiakirjojen tuottaminen.

LUKU D
TOIMINTAMENETELMÄT

OPS 1.195
Toiminnan ohjaus ja valvonta
Lentotoiminnan harjoittajan on ohjattava toimintaa sekä otettava käyttöön viranomaisen hyväksymä lentotoiminnan valvontamenetelmä ja
pidettävä sitä yllä.

OPS 1.200
Toimintakäsikirja
Lentotoiminnan harjoittajan on annettava operatiivisen henkilöstön
käyttöön ja ohjeeksi luvun P mukainen toimintakäsikirja.

OPS 1.205
Operatiivisen henkilöstön pätevyys
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki maa- ja lentotoimintatehtäviin määrätyt tai niihin suoraan osallistuvat henkilöt
ovat saaneet asianmukaisen opastuksen, osoittaneet kykynsä erityisiin
tehtäviinsä ja ovat tietoisia velvollisuuksistaan sekä tehtäviensä merkityksestä toiminnan kokonaisuuden kannalta.

OPS 1.210
Menetelmien laatiminen
a) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava jokaista lentokonetyyppiä
varten menetelmät ja ohjeet, joihin sisältyvät maahenkilöstön ja
miehistön jäsenten tehtävät toiminnan laadun mukaan maassa ja
lennon aikana.
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b) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava tarkistuslistajärjestelmä,
jota miehistön jäsenten on noudatettava lentokoneen käytön kaikissa
vaiheissa normaaleissa, poikkeuksellisissa ja hätätilanteissa sen varmistamiseksi, että toimintakäsikirjan lentomenetelmiä noudatetaan.
c) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa vaatia miehistön jäsentä suorittamaan lennon kriittisten vaiheiden aikana mitään muita tehtäviä kuin
sellaisia, jotka ovat lentokoneen turvallisen käytön kannalta välttämättömiä.

OPS 1.215
Ilmaliikennepalvelujen käyttö
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ilmaliikennepalveluja
käytetään kaikilla lennoilla aina, kun niitä on saatavissa.

OPS 1.220
Lentopaikkojen hyväksyminen
Lentotoiminnan harjoittaja saa hyväksyä ainoastaan sellaisten lentopaikkojen käytön, jotka ovat kyseisen lentokonetyypin ja lentotoiminnan
kannalta riittäviä.

OPS 1.225
Lentopaikan toimintaminimit

a) Lentotoiminnan harjoittajan on määritettävä OPS 1.430:n mukaisesti lentopaikan toimintaminimit kullekin lähtö-, määrä- ja varalentopaikalle, joka on hyväksytty käytettäväksi OPS 1.220:n mukaisesti.

b) Kyseisiin minimeihin on sisällytettävä kaikki viranomaisen vaatimat
lisäykset määritettyihin arvoihin.

b) Kaikki viranomaisen vaatimat lisäykset on sisällytettävä edellä kohdan a) mukaisesti eriteltyihin toimintaminimeihin.

c) Tietyn lähestymis- ja laskumenetelmän minimejä voidaan käyttää,
jos:

Ei muutoksia

1. aiottua menetelmää varten tarvittavat lähestymiskarttaan merkityt
maalaitteet ovat toiminnassa;
2. kyseistä lähestymismenetelmää varten tarvittavat lentokoneen järjestelmät toimivat;
3. lentokoneen suoritusarvovaatimukset täyttyvät; ja
4. miehistöllä on tarvittava pätevyys.

OPS 1.230
Mittarilähtö- ja mittari-lähestymismenetelmät
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentopaikan sijaintivaltion määrittelemiä mittarilähtö- ja mittarilähestymismenetelmiä käytetään.
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b) Sen estämättä, mitä edellä a) alakohdassa määrätään, ilma-aluksen
päällikkö voi hyväksyä julkaistusta lähtö- tai tuloreitistä poikkeavan
lennonjohtoselvityksen edellyttäen, että estevarakriteereitä noudatetaan ja toimintaolosuhteet otetaan täysin huomioon. Loppulähestyminen on lennettävä näkölähestymisenä tai vahvistetun mittarilähestymismenetelmän mukaisesti.
c) Lentotoiminnan harjoittaja voi ottaa käyttöön muita kuin edellä a)
alakohdassa tarkoitettuja menetelmiä ainoastaan, jos niillä on lentopaikan sijaintivaltion hyväksyntä, milloin se vaaditaan, ja ne ovat
viranomaista tyydyttäviä.

OPS 1.235
Meluntorjuntamenetelmät
a) Lentotoiminnan harjoittajan on otettava käyttöön menetelmät melun
torjumiseksi mittarilentotoiminnan aikana ICAO PANS OPS Volume
1:n (Doc 8168-OPS/611) mukaisesti.
b) Alkunousuun liittyvien meluntorjuntamenetelmien, jotka lentotoiminnan harjoittaja on määrännyt kullekin lentokonetyypille, olisi
oltava samat kaikilla lentopaikoilla.

OPS 1.240
Reitit ja toiminta-alueet
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentotoimintaa
harjoitetaan ainoastaan sellaisilla reiteillä tai alueilla, joilla:
1. maalaitteet ja -palvelut, mukaan lukien lentosääpalvelut, ovat
aiotun toiminnan kannalta riittäviä;
2. käytettäväksi aiotun lentokoneen suoritusarvot ovat riittävät minimilentokorkeusvaatimusten noudattamiseen;
3. käytettäväksi aiotun lentokoneen varustus täyttää suunnitellun
lentotoiminnan vähimmäisvaatimukset;
4. asianmukaiset kartat ovat saatavilla (OPS 1.135 a) 9));
5. jos käytetään kaksimoottorisia lentokoneita, riittäviä lentopaikkoja on käytettävissä OPS 1.245:n aika- ja matkarajoitusten mukaisesti;
6. jos käytetään yksimoottorisia lentokoneita, käytettävissä on paikkoja, joille on mahdollista tehdä turvallinen pakkolasku.
b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentotoimintaa
harjoitetaan viranomaisen asettamien reittejä tai toiminta-alueita
koskevien rajoitusten mukaisesti.

OPS 1.241
Toiminta RVSM- ilmatilassa (pienennetty korkeusporrastusminimi)

Lentotoiminnan harjoittaja ei saa ilman viranomaisen eri hyväksyntää
(RVSM-hyväksyntä) käyttää lentokonetta erikseen määritellyissä ilmatilan osissa, joissa alueellisen sopimuksen (Regional Air Navigation Agreement) perusteella käytetään 300 metrin (1 000 ft) korkeusporrastusminimiä. (Katso myös OPS 1.872).

Lentotoiminnan harjoittaja ei saa ilman viranomaisen eri hyväksyntää
(RVSM-hyväksyntä) käyttää lentokonetta erikseen määritellyissä ilmatilan osissa, joissa alueellisen sopimuksen (Regional Air Navigation Agreement) perusteella käytetään 300 metrin (1 000 ft) korkeusporrastusminimiä. (Katso myös OPS 1.872).
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OPS 1.243
Toiminta alueilla, joita koskevat erityiset suunnistustarkkuusvaatimukset
Lentotoiminnan harjoittaja ei saa ilman viranomaisen eri hyväksyntää
(MNPS/RNP/ RNAV -hyväksyntä) käyttää lentokonetta erikseen määritellyillä alueilla tai tietyn ilmatilan erikseen määritellyssä osassa, joita
varten on alueellisten sopimusten perusteella asetettu minimisuunnistustarkkuus-vaatimukset. (Katso myös OPS 1.865 c) 2 ja OPS 1.870).

OPS 1.245
Suurin sallittu etäisyys riittävästä lentopaikasta toimittaessa kaksimoottorisilla lentokoneilla ilman ETOPS-hyväksyntää
a) Ellei viranomainen ole antanut erityistä hyväksyntää OPS 1.246 a):n
mukaisesti (ETOPS-hyväksyntä), lentotoiminnan harjoittaja ei saa
käyttää kaksimoottorista lentokonetta sellaisella reitillä, johon kuuluu kohta, joka sijaitsee kauempana riittävästä lentopaikasta kuin
seuraavilla etäisyyksillä:
1. Kun kyseessä on suoritusarvoluokan A lentokone, jonka
i) suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on 20 tai enemmän;
tai
ii) suurin sallittu lentoonlähtömassa on 45,360 kg tai enemmän,
etäisyydellä, joka vastaa 60 minuutissa tyynellä lennettyä matkaa,
kun yksi moottori on epäkunnossa ja käytetään alla olevan b)
alakohdan mukaisesti määritettyä matkalentonopeutta.
2. Kun kyseessä on suoritusarvoluokan B tai C lentokone, sillä etäisyydellä, joka seuraavista on lyhyempi:
i) etäisyys, joka vastaa 120 minuutissa tyynellä lennettyä matkaa,
kun yksi moottori on epäkunnossa ja käytetään alla olevan b)
alakohdan mukaisesti määritettyä matkalentonopeutta; tai
ii) 300 meripeninkulmaa.

b) Lentotoiminnan harjoittajan on määritettävä jokaista käyttämäänsä
kaksimoottorista lentokonetyyppiä tai -versiota varten nopeus, jota
käytetään laskettaessa suurin sallittu etäisyys riittävään lentopaikkaan. Tämä nopeus ei saa olla suurempi kuin VMO, ja sen on perustuttava siihen todelliseen ilmanopeuteen, jonka lentokone pystyy
säilyttämään yhden moottorin ollessa epäkunnossa:

1. kansainvälisen standardi-ilmakehän (ISA) olosuhteissa;

2. vaakalennossa:
i) kun kyseessä on suihkuturbiinimoottorilla varustettu lentokone, sillä lentopinnalla, joka seuraavista on alempi:
A) lentopinta 170; tai
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B) korkein lentopinta, jolle lentokone pystyy nousemaan yhden moottorin ollessa epäkunnossa ja jonka se pystyy
säilyttämään, käyttäen lentokäsikirjassa annettua kokonaiskohoamisnopeutta.
ii) kun kyseessä on potkurilentokone, sillä lentopinnalla, joka
seuraavista on alempi:
A) lentopinta 80; tai
B) korkein lentopinta, jolle lentokone pystyy nousemaan yhden moottorin ollessa epäkunnossa ja jonka se pystyy
säilyttämään, käyttäen lentokäsikirjassa annettua kokonaiskohoamisnopeutta.

3. toimiva moottori suurimmalla sallitulla jatkuvalla teholla tai
työntövoimalla;

4. lentokoneen massan ollessa vähintään se, joka olisi jäljellä seuraavan toiminnan jälkeen:
i) lentoonlähtö merenpinnan tasolta lentoonlähtömassan ollessa
suurin sallittu;
ii) nousu parhaaseen pitkän toimintamatkan matkalentokorkeuteen kaikkien moottorien toimiessa; ja
iii) matkalento tässä korkeudessa pitkän toimintamatkan matkalentonopeudella kaikkien moottorien toimiessa,
siihen asti, kunnes lentoonlähdöstä on kulunut edellä a) alakohdassa määrätty aika.

c) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että toimintakäsikirjaan sisältyvät jokaisesta tyypistä tai versiosta erikseen seuraavat
tiedot:
1. matkalentonopeus yhden moottorin ollessa epäkunnossa, joka on
määritetty edellä olevan b) alakohdan mukaisesti; ja
2. suurin sallittu etäisyys riittävästä lentopaikasta, joka on määritetty
edellä olevien a) ja b) alakohtien mukaisesti.
Huom.: Edellä mainitut nopeudet ja korkeudet (lentopinnat) on tarkoitettu ainoastaan käytettäviksi määritettäessä suurinta sallittua etäisyyttä
riittävästä lentopaikasta.

OPS 1.246
Pitkän matkan lennot kaksimoottorisilla lentokoneilla (ETOPS)
a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa ilman viranomaisen eri hyväksyntää (ETOPS-hyväksyntä) harjoittaa toimintaa kauempana kuin OPS
1.245:n mukaisesti määritetyllä etäisyydellä riittävästä lentopaikasta.
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b) Ennen ETOPS-lennon aloittamista lentotoiminnan harjoittajan on
varmistettava, että käytettävissä on riittävä ja säävaatimukset täyttävä
ETOPS-reittivaralentopaikka, joka sijaitsee joko ETOPS-hyväksynnän
mukaisen lentoajan sisällä tai MEL:n perusteella määritettyyn lentokoneen toimintakuntoisuuteen perustuvan lentoajan sisällä sen mukaan, kumpi näistä on lyhyempi. (Katso OPS 1.297 d)).

OPS 1.250
Minimilentokorkeuksien määrittäminen
a) Lentotoiminnan harjoittajan on annettava kaikille lennettävän reitin
osille minimilentokorkeudet ja niiden määritysmenetelmät, joilla varmistetaan vaadittava korkeusvara maastoon lukujen F–I vaatimusten
mukaisesti.
b) minimilentokorkeuksien määritysmenetelmä on oltava viranomaisen
hyväksymä.

b) Kaikki minimilentokorkeuksien määritysmenetelmät on oltava viranomaisen hyväksymiä.

c) Jos niiden valtioiden, joiden yli lennetään, vahvistamat minimilentokorkeudet ovat lentotoiminnan harjoittajan määräämiä korkeammat,
pätevät korkeammat arvot.

Ei muutoksia

d) Lentotoiminnan harjoittajan on minimilentokorkeuksia määrittäessään otettava huomioon seuraavat tekijät:
1. tarkkuus, jolla lentokoneen sijainti voidaan määrittää;
2. käytettävien korkeusmittarien näytön todennäköiset epätarkkuudet;
3. maaston ominaisuudet (esim. äkilliset korkeusvaihtelut) niillä reiteillä tai alueilla, joilla lentotoimintaa harjoitetaan;
4. epäsuotuisiin sääolosuhteisiin joutumisen todennäköisyys (esim.
voimakas turbulenssi ja laskevat ilmavirtaukset) sekä
5. ilmailukarttojen mahdolliset epätarkkuudet.
e) Edellä d) alakohdassa tarkoitettuja vaatimuksia täytettäessä on otettava asianmukaisesti huomioon:
1. vakioarvoista poikkeavan lämpötilan tai paineen vuoksi tehtävät
korjaukset;
2. lennonjohdolliset vaatimukset; ja
3. kaikki suunniteltuun reittiin liittyvät odottamattomat tekijät.

OPS 1.255
Polttoainevaatimukset
a) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava lentojen suunnittelua ja
lennon aikana tapahtuvaa uudelleensuunnittelua varten polttoainevaatimukset sen varmistamiseksi, että jokaisella lennolla on mukana
riittävästi polttoainetta suunniteltua lentoa varten sekä varapolttoainetta suunnitellusta toiminnasta poikkeamisesta aiheutuvaan lisätarpeeseen.

3. kaikki suunniteltuun reittiin liittyvät ennalta arvioitavat satunnaiset tekijät.

Ei muutoksia
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b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentojen suunnittelu perustuu ainoastaan:
1. toimintakäsikirjassa oleviin tai siitä johdettuihin menetelmiin ja
tietoihin tai ajan tasalla oleviin lentokonekohtaisiin tietoihin; ja
2. niihin toimintaolosuhteisiin, joissa lento suoritetaan, mukaan lukien:
i) lentokoneen polttoaineenkulutusta koskevat realistiset tiedot;
ii) todennäköiset massat;
iii) odotettavissa olevat sääolosuhteet; sekä
iv) ilmaliikennepalvelun menetelmät ja rajoitukset.

c) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ennen lentoa tehtävään laskelmaan käytettävissä olevan polttoaineen tarpeesta sisältyvät:
1. rullauspolttoaine;
2. reittipolttoaine;
3. varapolttoaine, johon kuuluvat:
i) reittivarapolttoaine;
ii) varalentopaikalle lentämiseen tarvittava polttoaine, jos määrävaralentopaikka vaaditaan; (Tämä ei estä lähtölentopaikan
valitsemista määrävaralentopaikaksi);
iii) loppuvarapolttoaine; ja
iv) lisäpolttoaine, jos se on tarpeen lentotoiminnan lajin (esim.
ETOPS) vuoksi; ja
4. ylimääräinen polttoaine, jos ilma-aluksen päällikkö niin vaatii.

d) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lennon aikana
tehtävään uuteen laskelmaan käytettävissä olevan polttoaineen tarpeesta silloin, kun lentoa on jatkettava muuta kuin alunperin suunniteltua reittiä tai toiselle määräpaikalle, sisältyvät:
1. jäljellä olevaan lentoon tarvittava reittipolttoaine;
2. varapolttoaine, johon kuuluvat:
i) reittivarapolttoaine;
ii) varalentopaikalle lentämiseen tarvittava polttoaine, jos määrävaralentopaikka vaaditaan (tämä ei estä lähtölentopaikan
valitsemista määrävaralentopaikaksi);
iii) loppuvarapolttoaine; ja
iv) lisäpolttoaine, jos se on tarpeen lentotoiminnan lajin (esim.
ETOPS) vuoksi; ja
3. ylimääräinen polttoaine, jos ilma-aluksen päällikkö niin vaatii.
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OPS 1.260
Liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljettaminen
a) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava menetelmät liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljettamista varten.
b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei liikuntarajoitteisia henkilöitä sijoiteta ja etteivät tällaiset henkilöt asetu sellaisille
paikoille, joilla ollessaan he saattaisivat:
1. haitata miehistön tehtävien suorittamista;
2. vaikeuttaa hätävarusteiden käyttöön saamista; tai
3. haitata lentokoneen evakuointia hätätilanteessa.
c) Ilma-aluksen päällikölle on ilmoitettava lentokoneessa kuljetettavista
liikuntarajoitteisista henkilöistä.

OPS 1.265
Karkotettujen tai pidätettyjen henkilöiden sekä sellaisten matkustajien kuljettaminen, joiden pääsy maahan on kielletty
Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava lentokoneen ja siinä olevien
henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi menetelmät karkotettujen
tai pidätettyjen henkilöiden sekä sellaisten matkustajien kuljettamista
varten, joiden pääsy maahan on kielletty. Ilma-aluksen päällikölle on
ilmoitettava edellä tarkoitettujen henkilöiden kuljettamisesta lentokoneessa.

OPS 1.270
Matkatavaran ja rahdin sijoittaminen
(Katso OPS 1.270, liite 1)
a) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava menetelmät sen varmistamiseksi, että lentokoneeseen tuodaan ja matkustamoon otetaan ainoastaan sellaista käsimatkatavaraa, joka voidaan sijoittaa asianmukaisesti ja turvallisesti.
b) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava menetelmät sen varmistamiseksi, että kaikki sellainen matkatavara tai rahti, joka voi paikaltaan siirtyessään aiheuttaa vammoja tai vahinkoa tai tukkia käytäviä
ja uloskäyntejä, sijoitetaan sellaisiin säilytyspaikkoihin, jotka on
suunniteltu estämään sen liikkumisen.

OPS 1.280
Matkustajien sijoittaminen
Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava menetelmät sen varmistamiseksi, että matkustajat sijoitetaan sellaisille paikoille, joilla he voivat
mahdollisessa hätäevakuointitilanteessa parhaiten myötävaikuttaa lentokoneen evakuointiin eivätkä ole sen esteenä.
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OPS 1.285
Ohjeiden antaminen matkustajille

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:

a) Yleistä
1. Matkustajille annetaan suullisesti ohjeet turvallisuuteen liittyvistä
seikoista; tämä voidaan suorittaa kokonaan tai osittain audiovisuaalisen esityksen avulla.
2. Matkustajien saatavilla on turvallisuusohjekortti, jossa esitetään
kuvin niiden hätävarusteiden ja varauloskäyntien käyttö, joita
matkustajat todennäköisesti käyttäisivät.

b) Ennen lentoonlähtöä

1. Matkustajille annetaan soveltuvin osin ohjeet seuraavista seikoista:
i) tupakointia koskevat määräykset;
ii) istuimen selkänojan on oltava pystyasennossa ja pöydän
käännettynä pois;
iii) varauloskäyntien sijainti;
iv) lattian lähellä olevien pakotiemerkintöjen sijainti ja käyttö;
v) käsimatkatavaroiden sijoittaminen;
vi) kannettavien elektronisten laitteiden käytön rajoitukset.
vii) turvallisuusohjekortin sijainti ja sisältö.
ja,

2. Matkustajille esitetään:

i) istuin- ja/tai olkavöiden käyttö sekä niiden kiinnittäminen ja
avaaminen; istuin- ja/tai olkavöiden käyttö sekä niiden kiinnittäminen ja avaaminen;

ii) happilaitteiden sijainti ja käyttö, jos ne vaaditaan (OPS 1.770
ja OPS 1.775). Matkustajia on myös kehotettava sammuttamaan kaikki tupakointivälineet silloin, kun happea käytetään,
ja

iii) pelastusliivien sijainti ja käyttö, jos ne vaaditaan (OPS
1.825).

c) Lentoonlähdön jälkeen
Matkustajia muistutetaan soveltuvin osin seuraavista seikoista:
i) tupakointia koskevat määräykset ja
ii) istuin- ja/tai olkavöiden käyttö.

i) istuin- ja/tai olkavöiden käyttö sekä niiden kiinnittäminen ja
avaaminen;

Ei muutoksia
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d) Ennen laskua
Matkustajia muistutetaan soveltuvin osin seuraavista seikoista:
i) tupakointia koskevat määräykset;
ii) istuin- ja/tai olkavöiden käyttö;
iii) istuimen selkänojan on oltava pystyasennossa ja pöydän käännettynä pois;
iv) käsimatkatavaroiden asettaminen takaisin sijoituspaikkaansa ja
v) kannettavien elektronisten laitteiden käytön rajoitukset.

e) Laskun jälkeen
Matkustajia muistutetaan seuraavista seikoista:
i) tupakointia koskevat määräykset ja
ii) istuin- ja/tai olkavöiden käyttö.

f) Jos lennon aikana joudutaan hätätilanteeseen, matkustajia opastetaan
toimimaan siten kuin kyseisessä tilanteessa on asianmukaista.

OPS 1.290
Lennon valmistelu
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokaisesta aiotusta
lennosta laaditaan operatiivinen lentosuunnitelma.
b) Ilma-aluksen päällikkö saa aloittaa lennon vasta varmistuttuaan siitä,
että:
1. lentokone on lentokelpoinen;
2. lentokone on puuttuvien osien luettelon (Configuration Deviation List, CDL) mukainen;
3. kyseisellä lennolla lukujen K ja L mukaan tarvittavat mittarit ja
varusteet ovat käytettävissä;
4. mittarit ja varusteet ovat toimintakuntoisia, ellei minimivarusteluettelossa (MEL) toisin sallita;
5. lennon suoritukseen tarvittavat toimintakäsikirjan osat ovat käytettävissä;
6. ne asiakirjat, lisätiedot ja lomakkeet, jotka OPS 1.125:n ja OPS
1.135:n mukaan vaaditaan pidettävän mukana, ovat lentokoneessa;
7. käytettävissä ovat ajan tasalla olevat kartat ja niihin liittyvät
asiakirjat tai vastaavat tiedot, jotka kattavat lentokoneen aiotun
käytön, mukaan lukien kohtuudella odotettavissa olevat suunnitelmasta poikkeamiset;
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8. suunniteltua lentoa varten tarvittavat maalaitteet ja -palvelut
ovat käytettävissä ja riittäviä;
9. toimintakäsikirjan määräyksiä polttoaine-, öljy- ja happivaatimuksista, alimmista turvallisista lentokorkeuksista, lentopaikan
toimintaminimeistä ja käytettävissä olevista varalentopaikoista,
milloin sellaisia vaaditaan, voidaan lennolla suunnitelman mukaan noudattaa;
10. kuorma on asianmukaisesti sijoitettu ja turvallisesti kiinnitetty;
11. lentokoneen massa on lähtökiidon alkaessa sellainen, että lento
voidaan suorittaa sitä koskevien lukujen F–I vaatimusten mukaisesti, ja
12. edellä 9–11 alakohdissa tarkoitettujen lisäksi voidaan noudattaa
mahdollisia muita toimintaa koskevia rajoituksia.

OPS 1.295
Lentopaikkojen valinta
a) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava ohjeet määrä- ja/tai varalentopaikkojen valitsemiseksi lentoa suunniteltaessa OPS 1.220:n
mukaisesti.

b) Lentotoiminnan harjoittajan on valittava lähtövaralentopaikka ja ilmoitettava se operatiivisessa lentosuunnitelmassa, ellei lähtölentopaikalle palaaminen ole säähän tai suoritusarvoihin liittyvistä syistä
mahdollista. Lähtövaralentopaikan on sijaittava: Lähtövaralentopaikan on sijaittava:
1. kaksimoottorisille lentokoneille joko:
i) etäisyydellä, joka vastaa lentokäsikirjan mukaisella matkalentonopeudella tyynessä standardiolosuhteissa enintään yhdessä
tunnissa lennettävää matkaa todellisen lentoonlähtömassan
mukaan laskettuna, kun yksi moottori on epäkunnossa; tai
ii) etäisyydellä, joka vastaa lentokäsikirjan mukaisella matkalentonopeudella tyynessä standardiolosuhteissa enintään kahdessa
tunnissa lennettävää matkaa yhden moottorin ollessa epäkunnossa, todellisen lentoonlähtömassan mukaan laskettuna, jos
lentokone ja miehistö on hyväksytty ETOPS-toimintaan. Jos
ETOPS-hyväksynnän mukainen etäisyys kuitenkin on tätä
matkaa lyhyempi, sitä on käytettävä; tai
2. kolmi- ja nelimoottorisille lentokoneille etäisyydellä, joka vastaa
lentokäsikirjan mukaisella matkalentonopeudella tyynessä standardiolosuhteissa enintään kahdessa tunnissa lennettävää matkaa
todellisen lentoonlähtömassan mukaan laskettuna, kun yksi
moottori on epäkunnossa.
3. Jos lentokäsikirjassa ei ilmoiteta yhden moottorin ollessa epäkunnossa noudatettavaa matkalentonopeutta, laskennassa on käytettävä nopeutta, joka saavutetaan jäljellä olevien moottorien tai
moottorin toimiessa suurimmalla sallitulla jatkuvalla teholla.
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c) Lentotoiminnan harjoittajan on valittava jokaiselle IFR-lennolle vähintään yksi määrävaralentopaikka, paitsi jos:

1. kumpikin seuraavista ehdoista täyttyy:

i) suunnitellun lennon kestoaika lentoonlähdöstä laskuun on
enintään kuusi tuntia, ja

ii) määrälentopaikalla on käytettävissä kaksi erillistä kiitotietä ja
vallitsevat sääolosuhteet ovat sellaiset, että aikana, joka alkaa
tuntia ennen arvioitua saapumisaikaa määrälentopaikalle ja
päättyy tunnin kuluttua siitä, lähestyminen kysymykseen tulevalta minimisektorikorkeudelta ja lasku voidaan suorittaa näkösääolosuhteissa (VMC)

tai

2. määrälentopaikka on syrjäinen, eikä riittävää määrävaralentopaikkaa ole.

d) Lentotoiminnan harjoittajan on valittava kaksi määrävaralentopaikkaa, jos määrälentopaikkaa koskevat säätiedotteet tai -ennusteet tai
niiden yhdistelmä osoittavat, että:

1. aikana, joka alkaa tuntia ennen arvioitua saapumisaikaa ja päättyy tunnin kuluttua siitä, sääolosuhteet eivät täytä käytettäviä
suunnitteluminimejä, tai

2. kun säätietoja ei ole saatavilla.

e) Lentotoiminnan harjoittajan on ilmoitettava kaikki vaadittavat varalentopaikat operatiivisessa lentosuunnitelmassa.

OPS 1.297
IFR-lentojen suunnitteluminimit
a) Lähtövaralentopaikkojen suunnitteluminimit
Lentotoiminnan harjoittaja ei saa valita lentopaikkaa lähtövaralentopaikaksi, elleivät asianmukaiset säätiedotteet tai -ennusteet tai niiden
yhdistelmä osoita, että aikana, joka alkaa tuntia ennen arvioitua
saapumisaikaa lentopaikalle ja päättyy tunnin kuluttua siitä, sääolosuhteet täyttävät OPS 1.225:n mukaisesti määritetyt käytettävät laskuminimit. Pilvikorkeus on otettava huomioon silloin, kun ainoat
mahdolliset lähestymistavat ovat ei-tarkkuuslähestyminen tai kiertolähestyminen. Lentotoimintaa yhden moottorin ollessa epäkunnossa
koskevat rajoitukset on otettava huomioon.
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b) Määrälentopaikkojen ja määrävaralentopaikkojen suunnitteluminimit

Lentotoiminnan harjoittaja saa valita tietyn määrälentopaikan tai
määrävaralentopaikan ainoastaan, jos asianmukaiset säätiedotteet
tai -ennusteet tai niiden yhdistelmä osoittavat, että aikana, joka alkaa
tuntia ennen arvioitua saapumisaikaa lentopaikalle ja päättyy tunnin
kuluttua siitä, sääolosuhteet täyttävät käytettävät suunnitteluminimit.

1. Määrälentopaikan suunnitteluminimit:

i) kiitotienäkyvyys (RVR) tai meteorologinen näkyvyys OPS
1.225:n mukaisesti määritettynä ja

ii) ei-tarkkuuslähestymistä tai kiertolähestymistä varten pilvikorkeus vähintään MDH:n tasolla.

2. Määrävaralentopaikan tai -paikkojen suunnitteluminimit:

Taulukko 1
Suunnitteluminimit – Reitti- ja määrävaralentopaikat

Lähestymistapa

24.9.2002

Suunnitteluminimi

Cat II ja III

Cat I (Huom. 1)

Cat I

Ei-tarkkuuslähestyminen
1 ja 2)

Ei-tarkkuuslähestyminen

Ei-tarkkuuslähestyminen (Huom.
1 ja 2) plus 200 ft/1 000 m

Kiertolähestyminen

Kiertolähestyminen

(Huom.

Huom. 1: Kiitotienäkyvyys (RVR).
Huom. 2: Pilvikorkeuden on oltava vähintään MDH:n tasolla.

c) Reittivaralentopaikan suunnitteluminimit

Lentotoiminnan harjoittaja ei saa valita lentopaikkaa reittivaralentopaikaksi, elleivät asianmukaiset säätiedotteet tai -ennusteet tai niiden
yhdistelmä osoita, että aikana, joka alkaa tuntia ennen arvioitua
saapumisaikaa lentopaikalle ja päättyy tunnin kuluttua siitä, sääolosuhteet täyttävät yllä olevan taulukon 1 mukaiset suunnitteluminimit.
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d) ETOPS-reittivaralentopaikan suunnitteluminimit
Lentotoiminnan harjoittaja ei saa valita lentopaikkaa ETOPS-reittivaralentopaikaksi, elleivät asianmukaiset säätiedotteet tai -ennusteet tai
niiden yhdistelmä osoita, että aikana, joka alkaa tuntia ennen arvioitua saapumisaikaa lentopaikalle ja päättyy tunnin kuluttua siitä,
sääolosuhteet täyttävät alla olevassa taulukossa 2 määrätyt suunnitteluminimit ja ovat lentotoiminnan harjoittajan ETOPS-hyväksynnän
mukaiset.

Taulukko 2

Taulukko 2

Suunnitteluminimit – ETOPS

Suunnitteluminimit – ETOPS

Lähestymistapa

Suunnitteluminimi

(RVR/näkyvyysvaatimus ja vaadittaessa pilvikorkeus)

Lähestymistapa

Suunnitteluminimi

(RVR/näkyvyysvaatimus ja vaadittaessa pilvikorkeus)
Lentopaikka, jolla on

Lentopaikka, jolla on

vähintään 2 erillistä lähestymis-menetelmää,
jotka perustuvat kahteen erilliseen lähestymislaitteistoon kahta
erillistä kiitotietä varten

vähintään kaksi erillistä
lähestymismenetelmä,
jotka perustuvat kahteen erilliseen lähestymislaitteistoon yhtä kiitotietä varten tai vähintään yksi lähestymismenetelmä, joka perustuu
yhteen lähestymislaitteistoon yhtä kiitotietä
varten

Cat II, III tarkkuuslähestyminen
(ILS,
MLS)

Cat I tarkkuus-lähestymisen minimit

Ei-tarkkuuslähestymisen minimit

Kiertolähestymisen
minimit, tai jos ne eivät ole käytettävissä,
ei-tarkkuuslähesty-misen minimit plus
200 ft/1 000 m

Cat I tarkkuuslähestyminen (ILS, MLS)

Ei-tarkkuuslähestymisen minimit

Kiertolähestymisen
minimit, tai jos ne eivät ole käytettävissä,
ei-tarkkuuslähesty-misen minimit plus
200 ft/1 000 m

Ylempi seuraavista:
kiertolähestymisen
minimit tai ei-tarkkuuslähestymisen minimit plus
200 ft/1 000 m

Ei-tarkkuuslähestyminen

Alempi seuraavista:
ei-tarkkuus-lähestymisen minimit plus
200 ft/1 000 m tai
kiertolähestymisen
minimit

Ylempi seuraavista:
kiertolähestymisen
minimit tai ei-tarkkuuslähestymisen minimit plus
200 ft/1 000 m

Kiertolähestyminen

Kiertolähestymisen minimit

vähintään 2 erillistä lähestymis-menetelmää,
jotka perustuvat kahteen erilliseen lähestymislaitteistoon kahta
erillistä kiitotietä varten
(Katso IEM OPS 1.295
cc) ja I) ii))

vähintään kaksi erillistä
lähestymismenetelmä,
jotka perustuvat kahteen erilliseen lähestymislaitteistoon yhtä kiitotietä varten tai vähintään yksi lähestymismenetelmä, joka perustuu
yhteen lähestymislaitteistoon yhtä kiitotietä
varten

Cat II, III tarkkuuslähestyminen
(ILS,
MLS)

Cat I tarkkuus-lähestymisen minimit

Ei-tarkkuuslähestymisen minimit

Cat I tarkkuuslähestyminen (ILS, MLS)

Ei-tarkkuuslähestymisen minimit

Ei-tarkkuuslähestyminen

Alempi seuraavista:
ei-tarkkuus-lähestymisen minimit plus
200 ft/1 000 m tai
kiertolähestymisen
minimit

Kiertolähestyminen

Kiertolähestymisen minimit
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Ei muutoksia

ATS-lentosuunnitelman esittäminen
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei lentoa aloiteta ennen kuin ATS-lentosuunnitelma on esitetty tai riittävät tiedot jätetty,
jotta hälytyspalvelu voidaan tarvittaessa käynnistää.

OPS 1.305
Polttoainetankkaus ja polttoaineen poisto matkustajien noustessa
lentokoneeseen, ollessa lentokoneessa tai poistuessa siitä
(Katso OPS 1.305, liite 1)
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei lentokoneen polttoainetankkausta tai polttoaineen poistoa suoriteta matkustajien noustessa
lentokoneeseen, ollessa lentokoneessa tai poistuessa siitä silloin, kun
käytetään lentobensiiniä tai laajajakeista polttoainetta (esim. Jet-B tai
vastaava), tai kun tällaiset polttoainetyypit saattaisivat sekoittua. Muissa
tapauksissa on ryhdyttävä tarvittaviin varotoimiin ja lentokoneessa on
oltava asianmukainen ja pätevä henkilöstö, joka on valmis aloittamaan
lentokoneen evakuoinnin ja johtamaan sitä mahdollisimman käytännöllisesti ja ripeästi.

OPS 1.307
Polttoainetankkaus ja polttoaineen poisto käytettäessä laajajakeista polttoainetta
Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava menetelmät, joita noudatetaan polttoainetankkauksessa ja polttoaineen poistossa käytettäessä laajajakeista polttoainetta (esim. Jet-B tai vastaava), jos se on tarpeen.

OPS 1.310
Miehistön jäsenten paikat
a) Ohjaamomiehistön jäsenet
1. Lentoonlähdön ja laskun aikana jokaisen ohjaamotehtäviin vaaditun ohjaamomiehistön jäsenen on oltava omalla paikallaan.
2. Kaikissa muissa lennon vaiheissa jokaisen ohjaamotehtäviin vaaditun ohjaamomiehistön jäsenen on oltava paikallaan, ellei poistuminen ole välttämätöntä lentotoimintaan liittyvien tehtävien tai
fysiologisten tarpeiden vuoksi. Poistuminen on kuitenkin sallittua
vain, jos lentokoneen ohjaimiin jää aina vähintään yksi ohjaaja,
jolla on asianmukainen pätevyys.
b) Matkustamomiehistö
Vaadittujen matkustamomiehistön jäsenten on kaikissa matkustamon osastoissa, joissa on matkustajia, oltava määrätyillä paikoillaan
lentoonlähdön ja laskun aikana ja milloin ilma-aluksen päällikkö
katsoo sen olevan tarpeen turvallisuuden vuoksi.
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OPS 1.315
Hätäevakuoinnin apuvälineet
Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava menetelmät sen varmistamiseksi, että automaattisesti toimivat hätäevakuoinnin apuvälineet on viritetty toimintavalmiiksi ennen rullausta, lentoonlähtöä ja laskua, milloin se on turvallista ja mahdollista.

OPS 1.320
Istuimet sekä istuin- ja olkavyöt
a) Miehistön jäsenet
1. Jokaisen miehistön jäsenen on pidettävä kaikki käytettävissä olevat istuin- ja olkavyöt asianmukaisesti kiinnitettyinä lentoonlähdön ja laskun ajan sekä silloin, kun ilma-aluksen päällikkö katsoo
sen olevan tarpeen turvallisuuden vuoksi.
2. Lennon muiden vaiheiden aikana jokaisen ohjaamossa olevan
ohjaamomiehistön jäsenen on pidettävä istuinvyönsä kiinnitettynä silloin, kun hän on omalla paikallaan.
b) Matkustajat
1. Ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että jokainen lentokoneessa oleva matkustaja on asettunut istuma- tai makuupaikalle
ja kiinnittänyt istuinvyönsä ja mahdolliset olkavyönsä asianmukaisesti ennen lentoonlähtöä ja laskua, rullauksen ajaksi ja muulloin turvallisuusnäkökohtien sitä edellyttäessä.
2. Lentotoiminnan harjoittajan on hankittava tarvittava varustus ja
ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että useampi kuin yksi
henkilö on samalla istuimella ainoastaan määrätyillä paikoilla ja
siten, että istuimella on yksi aikuinen ja yksi sylilapsi, joka on
asianmukaisesti kiinnitetty ylimääräisellä turvavyölenkillä tai
muulla kiinnityslaitteella.

OPS 1.325
Matkustamon ja tarjoomon varmistaminen
a) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava menetelmät, joilla varmistetaan, että kaikki uloskäynnit ja poistumistiet ovat esteettömiä ennen rullausta, lentoonlähtöä ja laskua.
b) Ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että kaikki varusteet ja
matkatavarat on asianmukaisesti varmistettu ennen lentoonlähtöä
ja laskua sekä muulloin, kun sen katsotaan olevan tarpeen turvallisuuden vuoksi.

C 227 E/43
MUUTETTU EHDOTUS

C 227 E/44

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

ALKUPERÄINEN EHDOTUS

OPS 1.330
Hätävarusteiden saatavuus
Ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että tarvittavat hätävarusteet
ovat aina helposti saatavilla välittömästi käytettäviksi.

OPS 1.335
Tupakointi lentokoneessa
Ilma-aluksen päällikön on varmistettava, ettei kenenkään lentokoneessa
olevan sallita tupakoida:
1. silloin kun tupakoinnin kieltämisen katsotaan olevan tarpeen turvallisuuden vuoksi;
2. lentokoneen ollessa maassa, ellei tupakointia ole erikseen sallittu
toimintakäsikirjassa määriteltyjen menettelytapojen mukaisesti;
3. merkittyjen tupakointialueiden ulkopuolella, käytävillä ja WC:ssä;
4. rahtiosastoissa tai muilla alueilla, joilla kuljetetaan sellaista rahtia,
jota ei ole pakattu itsestään palamattomiin säiliöihin tai peitetty
itsestään palamattomalla kankaalla; ja
5. sellaisilla matkustamon alueilla, joilla parhaillaan käytetään happea.

OPS 1.340
Sääolosuhteet
a) IFR-lennolla ilma-aluksen päällikkö ei saa:
1. aloittaa lentoonlähtöä eikä
2. ohittaa sitä kohtaa, josta alkaen muutettua lentosuunnitelmaa
aiotaan noudattaa silloin, kun lennon aikana on tehty uusi lentosuunnitelma,
ellei ole saatavilla tietoa, jonka mukaan OPS 1.295:ssä tarkoitetulla
määrälentopaikalla ja/tai vaadittavilla varalentopaikoilla odotettavissa
olevat sääolosuhteet täyttävät OPS 1.297:ssä määrätyt suunnitteluminimit.
b) IFR-lennolla ilma-aluksen päällikkö ei saa ohittaa:
1. ratkaisupistettä silloin, kun käytetään ratkaisupistemenetelmää
2. ennalta määrättyä pistettä silloin, kun käytetään ennalta määrätyn
pisteen menetelmää
ellei ole saatavilla tietoa, jonka mukaan OPS 1.295:ssä tarkoitetulla
määrälentopaikalla ja/tai vaadittavilla varalentopaikoilla odotettavissa
olevat sääolosuhteet täyttävät OPS 1.225:ssä määrätyt, kyseisessä
tapauksessa käytettävät lentopaikan toimintaminimit.
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c) IFR-lennolla ilma-aluksen päällikkö ei saa jatkaa kohti suunniteltua
määrälentopaikkaa, elleivät uusimmat saatavilla olevat tiedot osoita
sääolosuhteiden olevan määrälentopaikalla tai vähintään yhdellä
määrävaralentopaikalla aiottuna saapumisajankohtana yhtä hyvät
tai paremmat kuin käytettävät lentopaikan toimintaminimit.
d) VFR-lennolla ilma-aluksen päällikkö ei saa aloittaa lentoonlähtöä,
elleivät ajan tasalla olevat säätiedotteet tai ajan tasalla olevien tiedotteiden ja ennusteiden yhdistelmä osoita sääolosuhteiden olevan näkölentosääntöjen mukaisesti lennettäväksi tarkoitetulla reitillä tai reitin osalla kyseisenä aikana sellaiset, että näiden sääntöjen noudattaminen on mahdollista.

OPS 1.345
Jää ja muut epäpuhtaudet
a) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava menetelmät, joita on noudatettava silloin, kun jäänesto ja jäänpoisto maassa sekä niihin liittyvät lentokoneen tarkastukset ovat tarpeen.
b) Ilma-aluksen päällikkö ei saa aloittaa lentoonlähtöä, jos lentokoneen
ulkopinnoilla on sellaisia epäpuhtauksia, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti lentokoneen suoritusarvoihin tai ohjattavuuteen, ellei lentokäsikirjassa toisin sallita.
c) Ilma-aluksen päällikkö ei saa aloittaa lentoa, jos lennon aikana on
tiedossa tai odotettavissa jäätäviä olosuhteita, ellei lentokonetta ole
hyväksytty ja varustettu lentämään tällaisissa olosuhteissa.

OPS 1.350
Poltto- ja voiteluainemäärät
Ilma-aluksen päällikkö ei saa aloittaa lentoa, ellei hän ole vakuuttunut
siitä, että lentokoneessa on vähintään se määrä poltto- ja voiteluainetta,
joka suunnitelman mukaan tarvitaan turvalliseen lentoon odotettavissa
olevat lentotoimintaolosuhteet huomioon ottaen.

OPS 1.355
Lentoonlähtöolosuhteet
Ennen lentoonlähdön aloittamista ilma-aluksen päällikön on varmistuttava siitä, että lentopaikan sääolosuhteet ja käytettäväksi aiotun kiitotien kunto ovat hänen saatavillaan olevien tietojen mukaan sellaiset,
ettei niiden pitäisi olla turvallisen lentoonlähdön ja nousun esteenä.

OPS 1.360
Lentoonlähtöminimien noudattaminen
Ennen lentoonlähdön aloittamista ilma-aluksen päällikön on varmistuttava siitä, että kiitotienäkyvyys tai näkyvyys lentokoneen lentoonlähtösuunnassa on yhtä hyvä tai parempi kuin käytettävä minimi.
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OPS 1.365
Minimilentokorkeudet
Ilma-aluksen päällikkö tai ohjaaja, jonka tehtäväksi ilma-aluksen päällikkö on siirtänyt lennon suorittamisen, ei saa lentää määrättyjen minimilentokorkeuksien alapuolella, paitsi milloin se on välttämätöntä
lentoonlähdön tai laskun vuoksi.

OPS 1.370
Poikkeus- ja häiriötilanteiden jäljittely lennolla
Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava menetelmät sen varmistamiseksi, ettei poikkeus-, häiriö- tai hätätilanteita, jotka edellyttävät tavallisuudesta poikkeavien tai hätämenetelmien noudattamista kokonaan tai
osittain, eikä mittarisääolosuhteita jäljitellä keinotekoisesti kaupallisen
ilmakuljetuksen lentojen aikana.

OPS 1.375
Polttoaineen kulutuksen seuranta ja käytön hallinta lennon aikana
(Katso OPS 1.375, liite 1)
a) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava menetelmä polttoainemäärän tarkistusten ja polttoaineen käytön hallinnan varmistamiseksi.
b) Ilma-aluksen päällikön on varmistettava, ettei käytettävissä olevan
polttoaineen määrä ole lennon aikana pienempi kuin se määrä,
joka tarvitaan sellaiselle lentopaikalle pääsemiseen, jolle lasku voidaan suorittaa turvallisesti siten, että loppuvarapolttoaine jää vielä
jäljelle.
c) Ilma-aluksen päällikön on annettava hätäilmoitus, jos lentokoneessa
käytettävissä olevan polttoaineen määrä on pienempi kuin loppuvarapolttoaine.

OPS 1.385
Varahapen käyttö
Ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että lentokoneen turvallisen
käytön kannalta olennaisiin tehtäviin osallistuvat ohjaamomiehistön
jäsenet käyttävät jatkuvasti varahappea aina matkustamon painekorkeuden ylittäessä 10 000 pidempään kuin 30 minuutin ajan, ja aina silloin,
kun matkustamon painekorkeus on yli 13 000.

OPS 1.390
Kosminen säteily
a) Active monitoring
1. Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta yli 15 000
metrin (49 000 ft) korkeudessa ilman toimintakuntoista OPS
1.680:ssa määrättyä varustusta, ja
2. Ilma-aluksen päällikön tai ohjaajan, jonka tehtäväksi ilma-aluksen
päällikkö on siirtänyt lennon suorittamisen, on aloitettava korkeuden vähentäminen mahdollisimman pian, jos toimintakäsikirjassa määrätyt raja-arvot ylittyvät.

Ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että lentokoneen turvallisen
käytön kannalta olennaisiin tehtäviin osallistuvat ohjaamomiehistön
jäsenet käyttävät jatkuvasti varahappea aina matkustamon painekorkeuden ylittäessä 10 000 ft pidempään kuin 30 minuutin ajan, ja aina
silloin, kun matkustamon painekorkeus on yli 13 000 ft.
Ei muutoksia
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Poistetaan

Lentotoiminnan harjoittajan on otettava huomioon ohjaamomiehistöön ja matkustamomiehistöön kohdistuva kosminen säteily, ryhtyen seuraaviin toimenpiteisiin sen miehistön osalta, joka voi altistua
yli 1 mSv -yksikköön vuodessa:
1. arvioida heihin kohdistuvan säteilyn määrä,
2. järjestää heidän työvuoronsa niin, että heihin kohdistuva annos ei
ylitä 6 mSv -yksikköä vuodessa, jos mahdollista
3. antaa heille tietoa todennäköisestä altistumisesta johtuvista terveysriskeistä,
4. varmistaa että naispuolisen miehistön työvuorot, heidän ilmoitettuaan lentotoiminnan harjoittajalle raskaudesta, järjestetään niin,
että vastaava sikiöön kohdistuva annos pysyy niin alhaisena kuin
on käytännön toimenpitein mahdollista, varmistaen joka tapauksessa sen, että annos ei ylitä 1 mSv -yksikköä säteilyä raskauden
jäljellä olevana aikana.
5. varmistaa, altistuksen todennäköisesti ylittäessä 6 mSv -yksikköä
vuodessa, että pidetään kirjaa jokaisesta lennosta tai jokaisesta
alttiiksi joutuneesta ohjaamomiehistön jäsenestä ja että järjestetään tarvittavat lääkärintarkastukset,

OPS 1.395
Maan läheisyyden havaitseminen
Ohjaamomiehistön jäsenen tai maan läheisyydestä varoittavan järjestelmän havaitessa etäisyyden maahan olevan liian pieni ilma-aluksen päällikön tai ohjaajan, jonka tehtäväksi ilma-aluksen päällikkö on siirtänyt
lennon suorittamisen, on varmistettava, että korjaavat toimet aloitetaan
viipymättä turvallisten lento-olosuhteiden palauttamiseksi.

OPS 1.400
Lähestymis- ja laskuolosuhteet
Ennen lähestymisen aloittamista laskua varten ilma-aluksen päällikön
on varmistuttava siitä, että lentopaikan sääolosuhteet ja käytettäväksi
aiotun kiitotien kunto ovat hänen saatavillaan olevien tietojen mukaan
sellaiset, ettei niiden pitäisi olla turvallisen lähestymisen, laskun tai
keskeytetyn lähestymisen esteenä toimintakäsikirjan suoritusarvotiedot
huomioon ottaen.

OPS 1.405
Lähestymisen aloittaminen ja jatkaminen
a) Ilma-aluksen päällikkö tai ohjaaja, jonka tehtäväksi ilma-aluksen
päällikkö on siirtänyt lennon suorittamisen, voi aloittaa mittarilähestymisen ilmoitetusta kiitotie- tai meteorologisesta näkyvyydestä riippumatta, mutta lähestymistä ei saa jatkaa ulkomerkkiä tai sitä vastaavaa kohtaa pidemmälle, jos ilmoitettu kiitotie- tai meteorologinen
näkyvyys on käytettävää minimiä huonompi.
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b) Mikäli kiitotienäkyvyyttä ei ole saatavilla, ilma-aluksen päällikön
tehtäviä hoitava ohjaaja voi johtaa muuntamalla ilmoitetun näkyvyyden OPS 1.430:n liitteen 1 alakohdan h) mukaisesti.

b) Mikäli kiitotienäkyvyyttä ei ole saatavilla, RVR-arvo voidaan johtaa
muuntamalla ilmoitetun näkyvyyden OPS 1.430:n liitteen 1 alakohdan h) mukaisesti.

c) Mikäli ilmoitettu kiitotie- tai meteorologinen näkyvyys huononee
alle käytettävän minimin sen jälkeen, kun ulkomerkki tai edellä a)
alakohdassa tarkoitettu sitä vastaava kohta on ohitettu, ilma-aluksen
päällikön tehtäviä hoitava ohjaaja voi jatkaa lähestymistä ratkaisukorkeuteen (DA/H) tai minimilaskeutumiskorkeuteen (MDA/H) asti.

c) Mikäli ilmoitettu kiitotie- tai meteorologinen näkyvyys huononee
alle käytettävän minimin sen jälkeen, kun ulkomerkki tai edellä a)
alakohdassa tarkoitettu sitä vastaava kohta on ohitettu, lähestymistä
voidaan jatkaa ratkaisukorkeuteen (DA/H) tai minimilaskeutumiskorkeuteen (MDA/H) asti.

d) Jos ulkomerkkiä tai sitä vastaavaa kohtaa ei ole, ilma-aluksen päällikön tehtäviä hoitavan ohjaajan on päätettävä lähestymisen jatkamisesta tai keskeyttämisestä ennen laskeutumista loppulähestymissegmentissä 1 000 ft alapuolelle lentopaikan korkeustasosta mitattuna

d) Jos ulkomerkkiä tai sitä vastaavaa kohtaa ei ole, ilma-aluksen päällikön tai hänen tehtäviä hoitavan ohjaajan on päätettävä lähestymisen jatkamisesta tai keskeyttämisestä ennen laskeutumista loppulähestymissegmentissä 1 000 ft alapuolelle lentopaikan korkeustasosta
mitattuna

e) Ohjaaja voi jatkaa lähestymistä ratkaisukorkeuden tai minimilaskeutumiskorkeuden alapuolelle ja lasku voidaan suorittaa, jos ratkaisukorkeudessa tai minimilaskeutumiskorkeudessa saadaan näkyviin
riittävästi ulkoisia vertailukohtia ja näköyhteys säilytetään.

e) Lähestymistä voidaan jatkaa ratkaisukorkeuden tai ratkaisukorkeuden (DA/H) tai minimilaskeutumiskorkeuden (MDA/H) alapuolelle
ja lasku voidaan suorittaa, jos ratkaisukorkeudessa tai minimilaskeutumiskorkeudessa saadaan näkyviin riittävästi ulkoisia vertailukohtia
ja näköyhteys säilytetään.

OPS 1.410
Lentomenetelmät Kynnyksen ylityskorkeus
Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava menetelmät, joilla varmistetaan, että tarkkuuslähestymiseen käytettävä lentokone ylittää kynnyksen
turvalliselta etäisyydeltä lentokoneen ollessa laskuasussa ja -asennossa.

OPS 1.415
Matkapäiväkirja
Ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että matkapäiväkirja täytetään.

OPS 1.420
Poikkeustilanteista ilmoittaminen
a) Lentotoiminnassa sattuneet poikkeukselliset tapahtumat
1. Lentotoiminnan harjoittajan tai ilma-aluksen päällikön on annettava viranomaiselle ilmoitus kaikista tapahtumista, joissa lennon
turvallinen suorittaminen on vaarantunut tai saattanut vaarantua.
2. Ilmoitukset on toimitettava 72 tunnin kuluessa tapahtumasta,
ellei tämä ole poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi mahdotonta.
b) Tekniset viat ja teknisten rajoitusten ylittyminen
Ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että lentokoneen tekniseen
matkapäiväkirjaan merkitään kaikki tekniset viat ja teknisten rajoitusten ylitykset, jotka sattuivat hänen ollessaan vastuussa lennosta.
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c) Yhteentörmäysvaarat ja ilmaliikennepalvelun häiriöt

Ilma-aluksen päällikön on annettava ICAO PANS RAC:n mukainen
ilmoitus yhteentörmäysvaarasta tai ilmaliikennepalvelun häiriöstä
aina, kun lentokone on lennon aikana ollut vaarassa seuraavista
syistä:

1. yhteentörmäyksen uhka minkä tahansa lentävän kappaleen
kanssa;

2. lennonjohtomenetelmien virheellisyys tai niiden menetelmien
noudattamatta jättäminen, joita ilmaliikennepalvelun tai ohjaamomiehistön olisi noudatettava, tai

3. ATS-laitteistojen vikaantuminen.

d) Lintujen aiheuttamat vaaratilanteet ja törmäykset lintuihin

1. Ilma-aluksen päällikön on viipymättä ilmoitettava asianomaiselle
maa-asemalle, kun havaitaan vaara törmätä lintuihin.

2. Ilma-aluksen päällikön on annettava laskun jälkeen kirjallinen
ilmoitus aina, kun hänen vastuullaan oleva lentokone on törmännyt lintuun.

e) Hätätilanteet lennon aikana vaarallisia aineita kuljetettaessa

Jos lennon aikana joudutaan hätätilanteeseen, ilma-aluksen päällikön
on tilanteen salliessa ilmoitettava asianomaiselle ilmaliikennepalveluelimelle kaikista lentokoneessa olevista vaarallisista aineista.

f) Laiton puuttuminen lentoon Kun lentokoneessa on tapahtunut laiton puuttuminen lentoon, ilma-aluksen päällikön on annettava siitä
mahdollisimman pian ilmoitus paikalliselle viranomaiselle ja/tai lentotoiminnan harjoittajaa valvovalle viranomaiselle.

g) Maa- ja suunnistuslaitteiden häiriöt ja vaaralliset olosuhteet

Ilma-aluksen päällikön on ilmoitettava sopivalle maa-asemalle mahdollisimman pian aina, kun lennon aikana tavataan mahdollisesti
vaarallisia olosuhteita, kuten:

1. maa- tai suunnistuslaitteiden häiriö;

2. sääilmiö;

3. vulkaaninen tuhkapilvi tai

4. korkea säteilytaso.
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OPS 1.425
Onnettomuuksista ilmoittaminen
a) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava menetelmät sen varmistamiseksi, että lähimmälle asianomaiselle viranomaiselle ilmoitetaan
mahdollisimman nopeasti kaikista onnettomuuksista, joissa lentokone on ollut osallisena ja joista on aiheutunut vakava vamma (siten
kuin se määritellään ICAO Annex 13:ssa), kuolema tai huomattavaa
vahinkoa lentokoneelle tai omaisuudelle.

b) Ilma-aluksen päällikön on toimitettava viranomaiselle ilmoitus kaikista lentokoneessa sattuneista onnettomuuksista, jotka ovat tapahtuneet hänen ollessaan vastuussa lennosta ja joista on aiheutunut
lentokoneessa olevalle henkilölle vakava vamma tai kuolema.

OPS 1.270, liite 1
Matkatavaran ja rahdin sijoittaminen

Lentotoiminnan harjoittajan laatimissa menetelmissä sen varmistamiseksi, että käsimatkatavarat ja rahti sijoitetaan asianmukaisesti ja turvallisesti, on otettava huomioon seuraavat seikat:

1. jokainen matkustamossa kuljetettava esine on sijoitettava sellaiseen
paikkaan, joka pystyy rajoittamaan sen liikkumista;

2. säilytystiloihin tai niiden läheisyyteen merkittyjä massarajoituksia ei
saa ylittää;

3. istuimien alla olevia säilytystiloja voidaan käyttää ainoastaan, jos
istuimessa on matkatavaran liikkumista rajoittava tanko ja jos tavara
on kooltaan sellainen, että se pysyy kyseisen varusteen avulla riittävän hyvin paikoillaan;

4. tavaroita ei saa sijoittaa WC:hen eikä sellaisia väliseiniä vasten, jotka
eivät pysty rajoittamaan niiden liikkumista eteen, sivulle tai ylöspäin
ja ellei väliseinissä ole kylttiä, jossa ilmoitetaan suurin massa, joka
voidaan sijoittaa kyseiseen paikkaan;

5. lokeroihin sijoitettavat matkatavarat ja rahti eivät saa olla niin suuria, että ne estävät lukollisten ovien pitävän sulkeutumisen;

6. matkatavaraa ja rahtia ei saa sijoittaa paikkaan, jossa se voi estää
hätävarusteiden käyttöön saamisen;

7. ennen lentoonlähtöä ja laskua sekä aina, kun turvavöiden kiinnittämisen merkkivalot sytytetään tai muutoin niin määrätään, on tarkastamalla varmistettava, ettei matkatavaraa ole sijoitettuna paikkoihin, joissa se voisi lennon vaiheesta riippuen joko estää lentokoneen
evakuoinnin tai sen putoaminen tai muu liikkuminen saattaisi aiheuttaa vammoja.
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OPS 1.305, liite 1
Polttoainetankkaus ja polttoaineen poisto matkustajien noustessa
lentokoneeseen, ollessa lentokoneessa tai poistuessa siitä
Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava toimintamenetelmät noudatettaviksi polttoainetta tankattaessa ja poistettaessa matkustajien noustessa lentokoneeseen, ollessa lentokoneessa tai poistuessa siitä sen varmistamiseksi, että seuraavat varotoimet suoritetaan:
1. yhden pätevän henkilön on jatkuvasti oltava määrätyssä paikassa
polttoainetankkauksen tai polttoaineen poiston aikana, kun lentokoneessa on matkustajia. Kyseisen henkilön on kyettävä suorittamaan
palontorjuntaan ja sammutustyöhön liittyvät hätämenetelmät, hoitamaan viestintää sekä aloittamaan evakuoinnin ja johtamaan sitä;
2. miehistöä, henkilöstöä ja matkustajia on varoitettava siitä, että polttoainetankkaus tai polttoaineen poisto suoritetaan;
3. turvavöiden kiinnittämisen merkkivalojen on oltava sammutettuina;
4. tupakointikiellon merkkivalojen on oltava sytytettyinä, samoin kuin
sisävalaistuksen, jonka avulla varauloskäynnit voidaan tunnistaa;
5. matkustajia on kehotettava avaamaan turvavyönsä ja olemaan tupakoimatta;
6. lentokoneessa on oltava riittävästi pätevää henkilöstöä, joka on heti
valmiina suorittamaan hätäevakuoinnin;
7. jos lentokoneen sisätiloissa havaitaan polttoainehöyryä tai jos polttoainetankkauksen tai polttoaineen poiston aikana ilmenee muu
vaaratilanne, toiminta on lopetettava viipymättä;
8. hätäevakuointiin käytettäväksi aiottujen uloskäyntien alla oleva maaalue sekä pelastusliukumäkien avautumisalueet on pidettävä tyhjinä,
ja
9. on varauduttava turvallisen ja nopean evakuoinnin suorittamiseen.

OPS 1.375, liite 1
Polttoaineen kulutuksen seuranta ja käytön hallinta lennon aikana
a) Lennon aikana tehtävät polttoainemäärän tarkistukset
1. Ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että lennon aikana suoritetaan polttoainemäärän tarkistuksia säännöllisin väliajoin. Jäljellä olevan polttoaineen määrä on merkittävä muistiin ja:

i) verrattava todellista polttoaineenkulutusta suunniteltuun kulutukseen;
ii) tarkistettava, että jäljellä oleva polttoaine riittää lennon loppuun suorittamiseen, ja
iii) määritettävä polttoainemäärä, jonka arvioidaan olevan jäljellä
määräpaikkaan saavuttaessa.

2. Asiaankuuluvat polttoainetiedot on merkittävä muistiin.
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b) Polttoaineen kulutuksen seuranta ja käytön hallinta lennon aikana
Jos lennon aikana tehtävässä polttoainemäärän tarkistuksessa ilmenee, että se polttoaineen määrä, jonka arvioidaan olevan jäljellä
määräpaikkaan saavuttaessa, on pienempi kuin varalentopaikalle lentämiseen tarvittava polttoainemäärä ja loppuvarapolttoaine yhteensä,
ilma-aluksen päällikön on päätettävä määrälentopaikalle jatkamisesta
tai varalentopaikalle lentämisestä. Tällöin hänen on otettava huomioon määrälentopaikalla, reitillä varalentopaikalle sekä määrävaralentopaikalla vallitsevat lentotoiminnalliset olosuhteet ja liikenne, jotta
lasku voidaan suorittaa siten, että vähintään loppuvarapolttoaine jää
jäljelle.
c) Jos polttoainemäärän tarkistuksessa lennolla syrjäiselle määrälentopaikalle ilmenee, että viimeisessä paikassa, josta voidaan lentää varalentopaikalle, jäljellä oleva arvioitu polttoainemäärä on pienempi
kuin seuraavien summa:
1. OPS 1.297 c):n mukaisesti valitulle reittivaralentopaikalle lentämiseen tarvittava polttoaine;
2. reittivarapolttoaine ja
3. loppuvarapolttoaine,
ilma-aluksen päällikön on joko:
i) lennettävä varalentopaikalle tai
ii) jatkettava määrälentopaikalle, jos määrälentopaikalla on käytettävissä kaksi erillistä kiitotietä ja siellä odotettavissa olevat sääolosuhteet täyttävät OPS 1.297 b) 1:ssä annetut lennon suunnittelua
koskevat vaatimukset.

LUKU E
LENTOTOIMINTA ERI SÄÄOLOSUHTEISSA

OPS 1.430
Lentopaikan toiminta minimit – Yleistä
(Katso OPS 1.430, liite 1)
a) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava kutakin käytettäväksi aiottua lentopaikkaa varten toimintaminimit, jotka eivät saa olla liitteessä 1 annettuja arvoja pienempiä. Näiden minimien määritysmenetelmän on oltava viranomaista tyydyttävä. Lentotoiminnan harjoittajan minimit eivät saa olla pienempiä kuin ne, jotka lentopaikan
sijaintivaltio on vahvistanut kyseistä lentopaikkaa varten, ellei asianomainen valtio ole tätä erikseen hyväksynyt.
Huom.: Poiketen siitä, mitä edellä määrätään, minimien laskeminen
ennalta suunnittelematonta varalentopaikkaa varten lennon aikana
on sallittua, jos se tapahtuu viranomaista tyydyttävän menetelmän
mukaisesti.
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b) Laatiessaan lentopaikan minimejä tiettyä toimintaa varten lentotoiminnan harjoittajan on otettava täysin huomioon:
1. lentokoneen tyyppi, suoritusarvot ja lento-ominaisuudet;
2. ohjaamomiehistön kokoonpano, pätevyys ja kokemus;
3. niiden kiitoteiden mitat ja ominaisuudet, jotka voidaan valita
käytettäviksi;
4. käytettävissä olevien visuaalisten ja muiden maalaitteiden riittävyys ja toimivuus
5. lentokoneessa olevat laitteet, joita käytetään suunnistukseen tai
lentoradan hallintaan lentoonlähdön, lähestymisen, loppuloivennuksen, laskun, laskukiidon ja keskeytetyn lähestymisen aikana;
6. esteet sekä tarvittava estevara niillä lähestymiseen, keskeytettyyn
lähestymiseen ja nousuun käytettävillä alueilla, jotka tarvitaan
varamenetelmien noudattamiseen;
7. estevarakorkeus mittarilähestymismenetelmiä varten; ja
8. sääolosuhteiden määritys- ja ilmoituskeinot.

c) Tässä luvussa tarkoitetut lentokoneiden nopeusluokat on määritettävä OPS 1.430 c):n liitteessä 2 kuvattua menetelmää noudattaen.

OPS 1.435
Määritelmiä

Niiden tässä luvussa käytettävien termien, joita ei ole määritelty JAR1:ssä ovat seuraavat:

Niiden tässä luvussa käytettävien termien, joita ei ole määritelty JAR1:ssä ovat seuraavat:
1. Kiertolähestyminen (Circling). Mittarilähestymisen näkölento-osuus,
jonka tarkoituksena on saada lentokone oikeaan asemaan laskua
varten silloin, kun kiitotien sijainti ei ole sopiva suoraan lähestymiseen.
2. Huonon näkyvyyden toimintamenetelmät (Low Visibility Procedures,
LVP). Menetelmät, joita lentopaikalla noudatetaan lentotoiminnan
turvallisuuden varmistamiseksi kategorian II ja III lähestymisten ja
huonon näkyvyyden lentoonlähtöjen aikana.
3. Huonon näkyvyyden lentoonlähtö (Low visibility Take-Off, LVTO
Lentoonlähtö silloin, kun kiitotienäkyvyys (RVR) on alle 400 metriä.
4. Automaattiohjaus (Flight control system). Järjestelmä, johon kuuluu
automaattinen ja/tai hybridinen laskujärjestelmä.
5. Vikaantuessa passiivinen automaattiohjaus (Fail-Passive flight control
system) Automaattiohjaus on vikaantuessa passiivinen, jos vian sattuessa ei ilmene huomattavaa viritystarvetta tai lentoradan tai lentokoneen asennon muutosta, mutta lasku ei tapahdu automaattisesti.
Vikaantuessa passiivisen automaattiohjauksen vikaannuttua ohjaaja
ryhtyy ohjaamaan lentokonetta.
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6. Vikaantuessa toimintakykyinen automaattiohjaus (Fail-Operational
flight control system). Automaattiohjaus on vikaantuessa toimintakykyinen, jos vian sattuessa huomiokorkeuden (alert height) alapuolella lähestyminen, loppuloivennus ja lasku voidaan suorittaa automaattisesti. Vian sattuessa automaattinen laskujärjestelmä toimii vikaantuessa passiivisena järjestelmänä.
7. Vikaantuessa toimintakykyinen hybridinen laskujärjestelmä (Failoperational hybrid landing system). Järjestelmä, joka koostuu ensisijaisesta vikaantuessa passiivisesta automaattisesta laskujärjestelmästä ja toissijaisesta itsenäisestä lennonohjausjärjestelmästä, jonka
avulla ohjaaja voi ensisijaisen järjestelmän vikaannuttua suorittaa
laskun käsinohjauksella.
Huom.: Tyypillinen toissijainen itsenäinen lennonohjausjärjestelmä
koostuu valvotusta tuulilasinäytöstä (head-up display), jonka näyttö
on normaalisti käskevä mutta voi myös olla sijaintia (tai poikkeamaa) osoittava.
8. Näkölähestyminen (Visual approach) Lähestyminen, jossa mittarilähestymismenetelmää tai osaa siitä ei suoriteta, ja lähestyminen tapahtuu näköyhteydessä maahan.

OPS 1.440

Ei muutoksia

Huonon näkyvyyden lentotoiminta – Yleiset toimintasäännöt

(Katso OPS 1 440, liite 1)

a) Lentotoiminnan harjoittaja saa harjoittaa kategorian II tai III toimintaa ainoastaan, jos:
1. kaikki kyseessä olevat lentokoneet on hyväksytty lentotoimintaan
alle 200 ft ratkaisukorkeudella tai ilman ratkaisukorkeutta ja varustettu JAR-AWO:n tai vastaavan viranomaista tyydyttävän määräyksen mukaisesti;
2. luodaan ja pidetään yllä asianmukainen järjestelmä lähestymisten
ja/tai automaattilaskujen onnistumisten ja epäonnistumisten kirjaamiseksi lentotoiminnan yleisen turvallisuuden valvomista varten;
3. viranomainen on hyväksynyt toiminnan;
4. ohjaamomiehistöön kuuluu vähintään kaksi ohjaajaa; ja
5. ratkaisukorkeus määritetään radiokorkeusmittarin avulla.

b) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa suorittaa huonon näkyvyyden lentoonlähtöjä alle 150 metrin (nopeusluokan A, B ja C lentokoneilla)
tai alle 200 metrin kiitotienäkyvyydessä (nopeusluokan D lentokoneilla), ellei viranomainen ole tätä hyväksynyt.

OPS 1.445
Huonon näkyvyyden lentotoiminta – Lentopaikat
a) Lentotoiminnan harjoittaja saa käyttää lentopaikkaa kategorian II tai
III toimintaan ainoastaan, jos lentopaikan sijaintivaltio on hyväksynyt sen käytettäväksi tällaiseen toimintaan.

(Katso OPS 1.440, liite 1)

Ei muutoksia
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b) Lentotoiminnan harjoittajan on tarkistettava, että huonon näkyvyyden toimintamenetelmät (LVP) on laadittu ja niitä noudatetaan niillä
lentopaikoilla, joilla huonon näkyvyyden lentotoimintaa aiotaan harjoittaa.

OPS 1.450
Huonon näkyvyyden lentotoiminta – Koulutus- ja kelpoisuusvaatimukset
(Katso OPS 1.450, liite 1)
Lentotoiminnan harjoittajan on ennen huonon näkyvyyden lentoonlähdön tai kategorian II tai III toiminnan aloittamista varmistettava, että:
1. jokainen ohjaamomiehistön jäsen:
i) täyttää liitteessä 1 määrätyt koulutus- ja tarkastuslentovaatimukset, mukaan lukien simulaattorikoulutus lentotoimintaan käyttäen pienimpiä lentotoiminnan harjoittajan kategoria II/III -hyväksynnän mukaisia kiitotienäkyvyyden ja ratkaisukorkeuden arvoja; ja
ii) täyttää liitteen 1 mukaiset kelpoisuusvaatimukset;
2. koulutus ja tarkastuslennot suoritetaan viranomaisen hyväksymän ja
toimintakäsikirjaan sisältyvän yksityiskohtaisen koulutusohjelman
mukaisesti. Tämä koulutus on annettava luvussa N määrätyn koulutuksen lisäksi; ja
3. ohjaamomiehistön kelpoisuus on kyseisen lentotoiminnan ja lentokonetyypin edellyttämä.

OPS 1.455
Huonon näkyvyyden lentotoiminta – Toimintamenetelmät
(Katso OPS 1.455, liite 1)
a) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava huonon näkyvyyden lentoonlähdössä ja kategorian II ja III toiminnassa noudatettavat menetelmät ja ohjeet. Näiden menetelmien on sisällyttävä toimintakäsikirjaan ja niissä on oltava tarvittavat ohjaamomiehistön jäsenten
tehtävät rullauksen, lentoonlähdön, lähestymisen, loppuloivennuksen, laskun, laskukiidon ja keskeytetyn lähestymisen aikana.

b) Ilma-aluksen päällikön on ennen huonon näkyvyyden lentoonlähdön
tai kategorian II tai III lähestymisen aloittamista varmistettava, että:
1. visuaalisten ja muiden laitteiden taso on riittävä;
2. asianmukaiset huonon näkyvyyden toimintamenetelmät ovat ilmaliikennepalvelulta saadun tiedon mukaan voimassa; ja
3. ohjaamomiehistön jäsenillä on asiaankuuluvat kelpuutukset, jos
suoritetaan lentoonlähtö kiitotienäkyvyyden ollessa alle 150 metriä (nopeusluokan A, B ja C lentokoneet) tai alle 200 metriä
(nopeusluokan D lentokoneet) taikka kategorian II tai III lähestyminen.
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OPS 1.460
Huonon näkyvyyden lentotoiminta – Vähimmäisvarustus
a) Lentotoiminnan harjoittajan on mainittava toimintakäsikirjassa se
vähimmäisvarustus, jonka on lentokäsikirjan tai muun hyväksytyn
asiakirjan mukaan oltava toimintakunnossa aloitettaessa huonon näkyvyyden lentoonlähtö tai kategorian II tai III lähestyminen.
b) Ilma-aluksen päällikön on varmistuttava siitä, että lentokoneen ja
sen tarvittavien järjestelmien kunto on asianmukainen kyseistä toimintaa varten.

OPS 1.465
VFR-toimintaminimit
(Katso OPS 1.465, liite 1)
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:
1. VFR-lennot suoritetaan näkölentosääntöjen sekä OPS 1.465:n liitteessä 1 olevan taulukon mukaisesti;
2. erityis-VFR-lentoja ei aloiteta näkyvyyden ollessa alle 3 kilometriä
eikä muutoin suoriteta näkyvyyden ollessa alle 1,5 kilometriä.

OPS 1.430, liite 1
Lentopaikan toimintaminimit

a) Lentoonlähtöminimit

1. Yleistä
i) Lentotoiminnan harjoittajan määrittämät lentoonlähtöminimit on annettava näkyvyyden tai kiitotienäkyvyyden (RVR)
raja-arvoina ottaen huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät
kullakin käytettäväksi aiotulla lentopaikalla sekä lentokoneen
ominaisuudet. Lisäksi on määriteltävä muita ehtoja (esim.
pilvikorkeus), jos esteiden näkeminen ja väistäminen on tarpeen lähtöä ja/tai pakkolaskua varten.
ii) Ilma-aluksen päällikkö saa aloittaa lentoonlähdön ainoastaan,
jos lähtölentopaikan sääolosuhteet ovat yhtä hyvät tai paremmat kuin kyseisen lentopaikan laskuminimi, ellei käytettävissä
ole riittävää ja säävaatimukset täyttävää lähtövaralentopaikkaa.
iii) Jos ilmoitettu meteorologinen näkyvyys on huonompi kuin
lentoonlähtöä varten vaaditaan ja kiitotienäkyvyyttä ei ilmoiteta, lentoonlähtö voidaan aloittaa vain, jos ilma-aluksen päällikkö voi todeta RVR-arvon/näkyvyyden olevan lähtökiitotiellä yhtä hyvä tai parempi kuin vaadittu minimi.
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iv) Jos ilmoitettua meteorologista tai kiitotienäkyvyyttä ei ole
saatavilla, lentoonlähtö voidaan aloittaa vain, jos ilma-aluksen
päällikkö voi todeta RVR-arvon/näkyvyyden olevan lähtökiitotiellä yhtä hyvä tai parempi kuin vaadittu minimi.
2. Näköyhteys
Lentoonlähtöminimit on valittava siten, että varmistetaan näköhavaintojen riittävyys lentokoneen ohjaamiseksi sekä keskeytetyssä lentoonlähdössä epäsuotuisissa olosuhteissa että jatketussa
lentoonlähdössä kriittisen voimalaitteen vikaannuttua.
3. Vaadittava RVR/näkyvyys
i) Monimoottorisille lentokoneille, joiden suoritusarvot ovat sellaiset, että kriittisen voimalaitteen vikaannuttua missä tahansa
lentoonlähdön vaiheessa lentoonlähtö voidaan joko keskeyttää tai sitä voidaan jatkaa 1 500 ft korkeuteen lentopaikan
korkeustasosta välttäen esteet vaaditulla estevaralla, on lentotoiminnan harjoittajan määräämät lentoonlähtöminimit annettava RVR/näkyvyyden arvoina. Nämä eivät saa olla alla
olevassa taulukossa 1 annettuja arvoja pienempiä, ellei jäljempänä 4 alakohdassa toisin sallita.

Taulukko 1

Taulukko 1

RVR/näkyvyys lentoonlähdössä

RVR/näkyvyys lentoonlähdössä

RVR/näkyvyys lentoonlähdössä

RVR/näkyvyys lentoonlähdössä

Varustus

RVR/näkyvyys (Huom. 3)

Varustus

RVR/näkyvyys (Huom. 3)

Ei mitään (vain päivä)

500 m

Ei mitään (vain päivä)

500 m

Kiitotien reunavalot ja/tai keskilinjamerkinnät

250/300 m (Huom. 1 ja 2)

Kiitotien reunavalot ja/tai keskilinjamerkinnät

250/300 m (Huom. 1 ja 2)

Kiitotien reuna- ja keskilinja

200/250 m (Huom. 1)

Kiitotien reuna- ja keskilinjavalot

200/250 m (Huom. 1)

Kiitotien reuna- ja keskilinja RVR-tiedot
usealle kiitotien osalle

150/200 m (Huom. 1 ja 4)

Kiitotien reuna- ja keskilinjavalot ja
RVR-tiedot usealle kiitotien osalle

150/200 m (Huom. 1 ja 4)

Huom. 1: Suuremmat arvot koskevat nopeusluokan D lentokoneita.

Huom. 1: Suuremmat arvot koskevat nopeusluokan D lentokoneita.

Huom. 2: Yölentotoimintaan vaaditaan vähintään kiitotien reuna- ja
päätevalot.

Huom. 2: Yölentotoimintaan vaaditaan vähintään kiitotien reuna- ja
päätevalot.

Huom. 3: Lähtökiidon alkuosaa varten ilmoitettu RVR/näkyvyysarvo
voidaan korvata ohjaajan arviolla.

Huom. 3: Lähtökiidon alkuosaa varten ilmoitettu RVR/näkyvyysarvo
voidaan korvata ohjaajan arviolla.

Huom. 4: Vaadittu RVR-arvo on saavutettava kaikissa tarvittavissa RVRmittauskohdissa lukuun ottamatta edellä huomautuksessa 3 mainittua
poikkeusta.

Huom. 4: Vaadittu RVR-arvo on saavutettava kaikissa tarvittavissa RVRmittauskohdissa lukuun ottamatta edellä huomautuksessa 3 mainittua
poikkeusta.
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ii) Monimoottoristen lentokoneiden, jotka eivät täytä edellä a) 3)
i) alakohdassa mainittuja suoritusarvovaatimuksia kriittisen
voimalaitteen vikaantuessa, voi olla tarpeen suorittaa lasku
heti sekä havaita ja väistää lentoonlähtöalueella olevat esteet.
Tällaisia lentokoneita voidaan käyttää seuraavien lentoonlähtöminimien mukaisesti edellyttäen, että ne täyttävät noudatettavat estevarakriteerit oletetun moottorivian sattuessa tietyssä
korkeudessa. Lentotoiminnan harjoittajan määräämien lentoonlähtöminimien on perustuttava siihen korkeuteen, josta
alkaen voidaan määrittää lentoonlähdön nettolentorata yhden
moottorin ollessa epäkunnossa. Käytettävät kiitotienäkyvyysminimit eivät saa olla edellä taulukossa 1 tai alla taulukossa 2
annettuja arvoja pienempiä.

Ei muutoksia

Taulukko 2

Taulukko 2

Kiitotien korkeustasosta mitatun oletetun moottorin vikaantumiskorkeuden suhde RVR:ään/näkyvyyteen

Kiitotien korkeustasosta mitatun oletetun moottorin vikaantumiskorkeuden suhde RVR:ään/näkyvyyteen

RVR/näkyvyys lentoonlähdössä – lentorata

RVR/näkyvyys lentoonlähdössä – lentorata

Oletettu moottorin vikaantumiskorkeus lähtökiitotien
RVR/näkyvyys (Huom. 2)
korkeustasosta

Oletettu moottorin vikaantumiskorkeus lähtökiitotien
RVR/näkyvyys (Huom. 2)
korkeustasosta

< 50 ft

200 m

< 50 ft

200 m

51–100 ft

300 m

51–100 ft

300 m

101–150 ft

400 m

101–150 ft

400 m

151–200 ft

500 m

151–200 ft

500 m

201–300 ft

m

201–300 ft

1 000 m

> 300 ft

1 500 m (Huom. 1)

> 300 ft

1 500 m (Huom. 1)

Huom. 1: 1 500 metrin raja-arvoa käytetään myös, jos positiivista
lentoonlähdön lentorataa ei

Huom. 1: 1 500 metrin raja-arvoa käytetään myös, jos positiivista
lentoonlähdön lentorataa ei voida määrittää

Huom. 2: Lähtökiidon alkuosaa varten ilmoitettu RVR/näkyvyysarvo
voidaan korvata ohjaajan arviolla.

Huom. 2: Lähtökiidon alkuosaa varten ilmoitettu RVR/näkyvyysarvo
voidaan korvata ohjaajan arviolla.

iii) Jos ilmoitettua kiitotie- tai meteorologista näkyvyyttä ei ole
saatavilla, ilma-aluksen päällikkö saa aloittaa lentoonlähdön
ainoastaan, jos hän voi todeta vallitsevien olosuhteiden täyttävän käytettävät lentoonlähtöminimit.
4. Poikkeukset edellä olevan a) 3) i) alakohdan määräyksistä:

i) Lentotoiminnan harjoittaja voi alentaa lentoonlähtöminimiä
125 metrin (nopeusluokan A, B ja C lentokoneet) tai 150
metrin (nopeusluokan D lentokoneet) kiitotienäkyvyyteen,
jos viranomainen sen hyväksyy ja jäljempänä olevien A)–E)
alakohtien vaatimukset täyttyvät:

A) Huonon näkyvyyden toimintamenetelmät ovat voimassa;

B) enintään 15 metrin välein sijoitetut suurtehoiset kiitotien
keskilinjavalot ja enintään 60 metrin välein sijoitetut suurtehoiset reunavalot ovat toiminnassa;

C) ohjaamomiehistön jäsenet ovat hyväksyttävästi suorittaneet koulutuksen tätä tarkoitusta varten hyväksytyssä simulaattorissa;

Ei muutoksia
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D) ohjaamosta on lähtökiidon alkaessa 90 metrin näkyvyyssegmentti; ja

E) vaadittu RVR-arvo on saavutettu kaikissa tarvittavissa kiitotienäkyvyyden mittauskohdissa.

ii) Jos viranomainen sen hyväksyy, voi sellaista lentokonetta
käyttävä lentotoiminnan harjoittaja, jossa on hyväksytty sivuttaisopastusjärjestelmä lentoonlähtöä varten, alentaa lentoonlähtöminimin alle 125 metrin (nopeusluokan A, B ja C lentokoneet) tai alle 150 metrin (nopeusluokan D lentokoneet),
mutta ei kuitenkaan alle 75 metrin kiitotienäkyvyyteen. Tämä
edellyttää, että käytettävissä on kiitotien suojaus ja laitteet,
jotka vastaavat kategorian III toimintaa.

b) Ei-tarkkuuslähestyminen

1. Järjestelmäminimit

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, etteivät ei-tarkkuuslähestymis-menetelmien, jotka perustuvat ILS:n käyttöön ilman liukupolkua (vain LLZ) tai VOR:n, NDB:n, SRA:n ja VDF:n
käyttöön, järjestelmäminimit ole pienempiä kuin jäljempänä taulukossa 3 annetut MDH-arvot.

Taulukko 3
Ei-tarkkuuslähestymislaitteiden järjestelmäminimit
Järjestelmäminimit
Järjestelmä

C 227 E/59

Alin MDH

ILS (ei liukupolkua – LLZ)

250 ft

SRA (päättyy ½ NM:ssa)

250 ft

SRA (päättyy 1 NM:ssa)

300 ft

SRA (päättyy 2 NM:ssa)

350 ft

VOR

300 ft

VOR/DME

250 ft

NDB

300 ft

VDF (QDM & QGH)

300 ft
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2. Minimilaskeutumiskorkeus
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei ei-tarkkuuslähestymisen minimilaskeutumiskorkeus ole pienempi kuin joko:
i) kyseisen lentokoneen nopeusluokan OCH/OCL tai
ii) järjestelmäminimi.
3. Näköyhteys
Ohjaaja ei saa jatkaa lähestymistä minimilaskeutumiskorkeuden
(MDA/MDH) alapuolelle, ellei hän kykene selvästi näkemään ja
tunnistamaan vähintään yhtä seuraavista käytettäväksi aiotun kiitotien kohteista:
i) lähestymisvalojärjestelmän osia;
ii) kynnys;
iii) kynnysmerkinnät;
iv) kynnysvalot;
v) kynnyksen tunnistusvalot;
vi) visuaalinen liukukulman osoitin;
vii) kosketuskohta-alue tai kosketuskohta-alueen merkinnät;
viii) kosketuskohtavalot;
ix) kiitotien reunavaloja tai
x) muu viranomaista tyydyttävä kohde.
4. Vaadittava kiitotienäkyvyys
Pienimmät minimit, joita lentotoiminnan harjoittaja voi käyttää
ei-tarkkuuslähestymisissä, ovat seuraavat:

Taulukko 4a

Taulukko 4a

RVR ei-tarkkuuslähestymisiä varten – täysi varustus

RVR ei-tarkkuuslähestymisiä varten – täysi varustus

Ei-tarkkuuslähestymisen minimit Täysi varustus (Huom. 1, 5, 6 ja 7)

Ei-tarkkuuslähestymisen minimit Täysi varustus (Huom. 1, 5, 6 ja 7)

MDH

RVR/Lentokoneen nopeusluokka
A

B

C

D

800

450–649 ft

900 m

650 ft tai yli

900

900

1 000 m 1 000 m

RVR/Lentokoneen nopeusluokka
A

B

C

D

250–299 ft

800 m

800 m

800 m

1 200 m

1 400 m

300–449 ft

900 m

650 m

450–649 ft

1 000 m 1 200 m 1 200 m 1 600 m

650 ft tai yli

1 200 m 1 400 m 1 400 m 1 800 m

250–299 ft
300–449 ft

MDH

1 000 m 1 400 m 1 400 m 1 800 m

1 000 m 1 000 m 1 400 m
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Taulukko 4b

Taulukko 4b

RVR ei-tarkkuuslähestymisiä varten – keskitason varustus

RVR ei-tarkkuuslähestymisiä varten – keskitason varustus

Ei-tarkkuuslähestymisen minimit Keskitason varustus (Huom. 2, 5, 6 ja 7)

MDH

250–299 ft

RVR/Lentokoneen nopeusluokka
A

B

900 m

C

MDH
D

1 100 m 1 000 m 1 400 m

300–449 ft

1 000 m 1 300 m 1 400 m

450–649 ft

1 400 m 1 500 m

650 ft tai yli

1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m

650 m

Ei-tarkkuuslähestymisen minimit Keskitason varustus (Huom. 2, 5, 6 ja 7)

650
1 800 m

RVR/Lentokoneen nopeusluokka
A

B

C

D

250–299 ft

1 000 m 1 100 m 1 200 m 1 400 m

300–449 ft

1 200 m 1 300 m 1 400 m 1 600 m

450–649 ft

1 400 m 1 500 m 1 600 m 1 800 m

650 ft tai yli

1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m

Taulukko 4c

Taulukko 4c

RVR ei-tarkkuuslähestymisiä varten – perusvarustus

RVR ei-tarkkuuslähestymisiä varten – perusvarustus

Ei-tarkkuuslähestymisen minimit Perusvarustus (Huom. 3 5, 6 ja 7)

Ei-tarkkuuslähestymisen minimit Perusvarustus (Huom. 3 5, 6 ja 7)

MDH

RVR/Lentokoneen nopeusluokka
A

B

C

250–299 ft

1 000 m 1 300 m 1 400 m

300–449 ft

1 300 m 1 400 m

D

MDH

RVR/Lentokoneen nopeusluokka
A

B

C

D

650

250–299 ft

1 200 m 1 300 m 1 400 m 1 600 m

1 800 m

300–449 ft

1 300 m 1 400 m 1 600 m 1 800 m

450–649 ft

1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m

450–649 ft

1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m

650 ft tai yli

1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m

650 ft tai yli

1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m

650

Taulukko 4d

Taulukko 4d

RVR ei-tarkkuuslähestymisiä varten – Ei lähestymisvalolaitteita

RVR ei-tarkkuuslähestymisiä varten – Ei lähestymisvalolaitteita

Ei-tarkkuuslähestymisen minimit Ei lähestymisvalolaitteita (Huom. 4, 5, 6 ja 7)

Ei-tarkkuuslähestymisen minimit Ei lähestymisvalolaitteita (Huom. 4, 5, 6 ja 7)

MDH

RVR/Lentokoneen nopeusluokka

MDH

RVR/Lentokoneen nopeusluokka

A

B

C

D

900 m

1 500 m

650 m

1 800 m

250–299 ft

1 000 m 1 500 m 1 600 m 1 800 m

300–449 ft

1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m

300–449 ft

1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m

450–649 ft

1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m

450–649 ft

1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m

650 ft tai yli

1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m

650 ft tai yli

1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m

250–299 ft

A

B

C

D
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Huom. 1: Täyteen varustukseen kuuluvat kiitotiemerkinnät, vähintään
720 metrin pituiset suur- tai keskitehoiset lähestymisvalot, kiitotien
reunavalot, kynnysvalot ja kiitotien päätevalot. Valojen on oltava toiminnassa.
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Ei muutoksia

Huom. 2: Keskitason varustukseen kuuluvat kiitotiemerkinnät, 420–719
metrin pituiset suur- tai keskitehoiset lähestymisvalot, kiitotien reunavalot, kynnysvalot ja kiitotien päätevalot. Valojen on oltava toiminnassa.

Huom. 3: Perusvarustukseen kuuluvat kiitotiemerkinnät, alle 420 metrin
pituiset suur- tai keskitehoiset lähestymisvalot, minkä tahansa pituiset
pienitehoiset lähestymisvalot, kiitotien reunavalot, kynnysvalot ja kiitotien päätevalot. Valojen on oltava toiminnassa.

Huom. 4: Ei lähestymisvalolaitteita – varustukseen kuuluvat kiitotiemerkinnät, kiitotien reunavalot, kynnysvalot ja kiitotien päätevalot, tai ei
lainkaan valoja.

Huom. 5: Taulukoita sovelletaan ainoastaan tavanomaisiin lähestymisiin, joissa nimellinen liukukulma on enintään 4. Suurempia liukukulmia käytettäessä visuaalisen liukukulman osoittimen (esim. PAPI) on
yleensä oltava nähtävissä myös minimilaskeutumiskorkeudesta.

Huom. 6: Yllä olevat luvut tarkoittavat joko ilmoitettua kiitotienäkyvyyttä tai kiitotienäkyvyyttä, joka saadaan meteorologisesta näkyvyydestä jäljempänä olevan h) alakohdan mukaisesti muuntamalla.

Huom. 7: Taulukoissa 4a, 4b, 4c ja 4d mainitulla MDH:lla tarkoitetaan
alkuperäistä MDH-laskelmaa. Vastaavaa kiitotienäkyvyyttä määritettäessä ei tarvitse ottaa huomioon pyöristystä ylöspäin lähimpään kymmeneen jalkaan, joka voidaan suorittaa käytännön tarkoituksiin (esim.
MDA:ksi muuntaminen).

5. Yölentotoiminta
Yölentotoimintaa varten on vähintään kiitotien reunavalojen,
kynnysvalojen ja kiitotien päätevalojen oltava toiminnassa.

c) Tarkkuuslähestyminen – Kategorian I toiminta

1. Yleistä

Kategorian I toiminnalla tarkoitetaan tarkkuuslähestymistä ja laskua ILS- tai MLS-järjestelmän tai PAR:n avulla silloin, kun ratkaisukorkeus on vähintään 200 ja kiitotienäkyvyys vähintään 550
metriä.

Kategorian I toiminnalla tarkoitetaan tarkkuuslähestymistä ja laskua ILS- tai MLS-järjestelmän tai PAR:n avulla silloin, kun ratkaisukorkeus on vähintään 200 ft ja kiitotienäkyvyys vähintään 550
metriä.
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Ei muutoksia

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei kategorian I
tarkkuuslähestymisessä käytettävä ratkaisukorkeus ole pienempi
kuin:

i) lentokäsikirjan mukainen minimiratkaisukorkeus, mikäli se
on annettu;

ii) minimikorkeus, johon asti tarkkuuslähestymislaitteita voidaan
käyttää ilman tarvittavaa näköyhteyttä;

iii) kyseisen lentokoneen nopeusluokan OCH/OCL tai

iv) 200 ft jalkaa.

3. Näköyhteys

iv) 200 ft.

Ei muutoksia

Ohjaaja ei saa jatkaa lähestymistä edellä olevan c) 2 alakohdan
mukaisesti määritetyn kategorian I ratkaisukorkeuden alapuolelle,
ellei hän kykene selvästi näkemään ja tunnistamaan vähintään
yhtä seuraavista käytettäväksi aiotun kiitotien kohteista:

i) lähestymisvalojärjestelmän osia;

ii) kynnys;

iii) kynnysmerkinnät;

iv) kynnysvalot;

v) kynnyksen tunnistusvalot;

vi) visuaalinen liukukulman osoitin;

vii) kosketuskohta-alue tai kosketuskohta-alueen merkinnät;

viii) kosketuskohtavalot;

ix) Kiitotien reunavalot.

4. Vaadittava kiitotienäkyvyys

Pienimmät minimit, joita lentotoiminnan harjoittaja voi käyttää
kategorian I toiminnassa, ovat seuraavat:

ix) kiitotien reunavaloja.

Ei muutoksia

C 227 E/64

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

24.9.2002

ALKUPERÄINEN EHDOTUS

MUUTETTU EHDOTUS

Taulukko 5

Taulukko 5

RVR kategorian I lähestymisessä varustuksen ja ratkaisukorkeuden mukaan

RVR kategorian I lähestymisessä varustuksen ja ratkaisukorkeuden
mukaan

Kategorian I minimit

Kategorian I minimit

Varustus/RVR (Huom. 5)

Varustus/RVR (Huom. 5)

Täysi
(Huom.
1 & 6)

Keskit.
(Huom.
2 & 6)

Perus

550 m

700 m

tai yli

900 m

201–50 ft

600 m

700 m

tai yli

251–300 ft

650 m

tai yli

301 ft tai yli

tai yli

800 m

Ratkaisukorkeus (Huom. 7)

Täysi
(Huom.
1 & 6)

Keskit.
(Huom.
2 & 6)

Perus

550 m

700 m

800 m

1 000 m

900 m

201–250 ft

600 m

700 m

800 m

1 000 m

800 m

1 000

251–300 ft

650 m

800 m

900 m

1 200 m

900 m

1 000 m

301 ft tai yli

800 m

900 m

Perus-varus- Ei laitteita
tus (Huom. (Huom.
3 & 6)
4 & 6)

Ratkaisukorkeus (Huom. 7)

Perus-varus- Ei laitteita
tus (Huom. (Huom.
3 & 6)
4 & 6)

1 000 m 1 200 m

Huom. 1: Täyteen varustukseen kuuluvat kiitotiemerkinnät, vähintään
720 metrin pituiset suur- tai keskitehoiset lähestymisvalot, kiitotien
reunavalot, kynnysvalot ja kiitotien päätevalot. Valojen on oltava
toiminnassa.

Huom. 1: Täyteen varustukseen kuuluvat kiitotiemerkinnät, vähintään
720 metrin pituiset suur- tai keskitehoiset lähestymisvalot, kiitotien
reunavalot, kynnysvalot ja kiitotien päätevalot. Valojen on oltava
toiminnassa.

Huom. 2: Keskitason varustukseen kuuluvat kiitotiemerkinnät, 420–719
metrin pituiset suur- tai keskitehoiset lähestymisvalot, kiitotien reunavalot, kynnysvalot ja kiitotien päätevalot. Valojen on oltava toiminnassa.

Huom. 2: Keskitason varustukseen kuuluvat kiitotiemerkinnät, 420–719
metrin pituiset suur- tai keskitehoiset lähestymisvalot, kiitotien reunavalot, kynnysvalot ja kiitotien päätevalot. Valojen on oltava toiminnassa.

Huom. 3: Perusvarustukseen kuuluvat kiitotiemerkinnät, alle 420 metrin
pituiset suur- tai keskitehoiset lähestymisvalot, minkä tahansa pituiset
pienitehoiset lähestymisvalot, kiitotien reunavalot, kynnysvalot ja
kiitotien päätevalot. Valojen on oltava toiminnassa.

Huom. 3: Perusvarustukseen kuuluvat kiitotiemerkinnät, alle 420 metrin
pituiset suur- tai keskitehoiset lähestymisvalot, minkä tahansa pituiset
pienitehoiset lähestymisvalot, kiitotien reunavalot, kynnysvalot ja
kiitotien päätevalot. Valojen on oltava toiminnassa.

Huom. 4: Ei lähestymisvalolaitteita – varustukseen kuuluvat kiitotiemerkinnät, kiitotien reunavalot, kynnysvalot ja kiitotien päätevalot, tai ei
lainkaan valoja.

Huom. 4: Ei lähestymisvalolaitteita – varustukseen kuuluvat kiitotiemerkinnät, kiitotien reunavalot, kynnysvalot ja kiitotien päätevalot, tai ei
lainkaan valoja.

Huom. 5: Yllä olevat luvut tarkoittavat joko ilmoitettua kiitotienäkyvyyttä
tai kiitotienäkyvyyttä, joka saadaan meteorologisesta näkyvyydestä
jäljempänä olevan h) alakohdan mukaisesti muuntamalla.

Huom. 5: Yllä olevat luvut tarkoittavat joko ilmoitettua kiitotienäkyvyyttä
tai kiitotienäkyvyyttä, joka saadaan meteorologisesta näkyvyydestä
jäljempänä olevan h) alakohdan mukaisesti muuntamalla.

Huom. 6: Taulukkoa sovelletaan tavanomaisiin lähestymisiin, joissa
liukukulma on enintään 4° (astetta).

Huom. 6: Taulukkoa sovelletaan tavanomaisiin lähestymisiin, joissa
liukukulma on enintään 4° (astetta).

Huom. 7: Taulukossa 5 mainitulla ratkaisukorkeudella tarkoitetaan
alkuperäistä ratkaisukorkeuslaskelmaa. Vastaavaa kiitotienäkyvyyttä
määritettäessä ei tarvitse ottaa huomioon pyöristystä ylöspäin lähimpään
kymmeneen n, joka voidaan suorittaa käytännön tarkoituksiin (esim.
DA:ksi muuntaminen). (5) Lentotoiminta yhden ohjaajan miehistöllä.

Huom. 7: Taulukossa 5 mainitulla ratkaisukorkeudella tarkoitetaan
alkuperäistä ratkaisukorkeuslaskelmaa. Vastaavaa kiitotienäkyvyyttä
määritettäessä ei tarvitse ottaa huomioon pyöristystä ylöspäin lähimpään
kymmeneen ftn, joka voidaan suorittaa käytännön tarkoituksiin (esim.
DA:ksi muuntaminen).
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5. Lentotoiminta yhden ohjaajan miehistöllä

C 227 E/65
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Ei muutoksia

Lentotoiminnan harjoittajan on laskettava yhden ohjaajan lentotoimintaa varten minimikiitotienäkyvyys kaikille lähestymismenetelmille OPS 1.430:n ja tämän liitteen mukaisesti. Kiitotienäkyvyys saa olla alle 800 metriä vain käytettäessä sopivaa ILS- tai
MLS-järjestelmään kytkettyä automaattiohjausta, jolloin käytetään
tavanomaisia minimejä. Käytettävän ratkaisukorkeuden on oltava
vähintään 1,25 × automaattiohjauksen minimikäyttökorkeus.

6. Yölentotoiminta
Yölentotoimintaa varten on vähintään kiitotien reunavalojen,
kynnysvalojen ja kiitotien päätevalojen oltava toiminnassa.

d) Tarkkuuslähestyminen – Kategorian II toiminta

1. Yleistä

Kategorian II toiminnalla tarkoitetaan tarkkuuslähestymistä ja laskua ILS- tai MLS-järjestelmän avulla silloin, kun:

i) ratkaisukorkeus on alle 200 mutta kuitenkin vähintään 100;
ja

ii) kiitotienäkyvyys on vähintään 300 metriä.

i) ratkaisukorkeus on alle 200 ft mutta kuitenkin vähintään
100 ft; ja

Ei muutoksia

2. Ratkaisukorkeus

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei kategorian II
toiminnassa käytettävä ratkaisukorkeus ole pienempi kuin:

i) lentokäsikirjan mukainen minimiratkaisukorkeus, mikäli se
on annettu;

ii) minimikorkeus, johon asti tarkkuuslähestymislaitteita voidaan
käyttää ilman tarvittavaa näköyhteyttä;

iii) kyseisen lentokoneen nopeusluokan OCH/OCL;

iv) ratkaisukorkeus, johon ohjaamomiehistöllä on hyväksyntä; tai

v) 100.

3. Näköyhteys
Ohjaaja ei saa jatkaa lähestymistä edellä olevan d) 2 alakohdan
mukaisesti määritetyn kategorian II ratkaisukorkeuden alapuolelle, ellei saada ja kyetä säilyttämään näköyhteyttä vähintään
kolmen peräkkäisen valon mittaiseen osaan lähestymisvalojen
keskilinjasta, kosketuskohtavaloista, kiitotien keskilinjavaloista,
kiitotien reunavaloista tai näiden yhdistelmästä. Tähän näköyhteyteen on kuuluttava myös jokin poikittainen linja, joita ovat
lähestymisvalojen poikkiorsi, kynnysvalot tai kosketuskohtavalojen lyhytorsi.

v) 100 ft.

Ei muutoksia
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4. Vaadittava kiitotienäkyvyys
Pienimmät minimit, joita lentotoiminnan harjoittaja voi käyttää
kategorian II toiminnassa, ovat seuraavat:
Taulukko 6
RVR kategorian II lähestymisessä ratkaisukorkeuden mukaan
Kategorian II minimit
Lähestyminen automaattiohjauksella DH:n alapuolelle
(katso Huom. 1)
Ratkaisukorkeus

RVR/nopeus-luokka A, B
ja C

RVR/nopeus-luokka D

100 ft–120 ft

300 m

300 m (Huom.
2)/350 m

121 ft–140 ft

400 m

400 m

141 ft tai yli

450 m

450 m

Huom. 1: Ilmaisulla ’lähestyminen automaattiohjauksella DH:n alapuolelle’ tarkoitetaan tässä taulukossa automaattiohjauksen jatkuvaa käyttöä
ainakin korkeuteen, joka on 80 % käytettävästä ratkaisukorkeudesta.
Näin ollen lentokelpoisuusvaatimukset saattavat automaattiohjauksen
minimikäyttökorkeuden kautta vaikuttaa käytettävään ratkaisukorkeuteen.
Huom. 2: 300 metrin raja-arvoa voidaan käyttää, kun nopeusluokkaan D
kuuluvalla lentokoneella suoritetaan automaattilasku.

e) Tarkkuuslähestyminen – Kategorian III toiminta
1. Yleistä
Kategorian III toiminta jaotellaan edelleen seuraavasti:
i) Kategorian III A toiminta
Tarkkuuslähestyminen ja lasku ILS- tai MLS-järjestelmän
avulla silloin, kun:
A) ratkaisukorkeus on alle 100; ja
B) kiitotienäkyvyys on vähintään 200 metriä.

A) ratkaisukorkeus on alle 100 ft; ja
Ei muutoksia

ii) Kategorian III B toiminta
Tarkkuuslähestyminen ja lasku ILS- tai MLS-järjestelmän
avulla silloin, kun:
A) ratkaisukorkeus on alle 50 tai ratkaisukorkeutta ei ole; ja

B) kiitotienäkyvyys on alle 200 metriä mutta kuitenkin vähintään 75 metriä.

A) ratkaisukorkeus on alle 50 ft tai ratkaisukorkeutta ei ole;
ja
Ei muutoksia

Huom.: Jos ratkaisukorkeus (DH) ja kiitotienäkyvyys (RVR) eivät kuulu
samaan kategoriaan, RVR määrää missä kategoriassa toimintaa harkitaan.
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2. Ratkaisukorkeus

C 227 E/67
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Ei muutoksia

Kun ratkaisukorkeutta käytetään, lentotoiminnan harjoittajan on
varmistettava, ettei se ole pienempi kuin:
i) lentokäsikirjan mukainen minimiratkaisukorkeus, mikäli se
on annettu;
ii) minimikorkeus, johon asti tarkkuuslähestymislaitteita voidaan
käyttää ilman tarvittavaa näköyhteyttä; tai
iii) ratkaisukorkeus, johon ohjaamomiehistöllä on hyväksyntä.

3. Lentotoiminta ilman ratkaisukorkeutta

Lentotoimintaa ilman ratkaisukorkeutta voidaan harjoittaa ainoastaan, jos:

i) lentotoiminta ilman ratkaisukorkeutta sallitaan lentokäsikirjassa;

ii) lähestymislaite ja lentopaikan laitteet soveltuvat lentotoimintaan ilman ratkaisukorkeutta; ja

ja,

Poistetaan

iii) lentotoiminnan harjoittajalla on hyväksyntä CAT III -toimintaan ilman ratkaisukorkeutta.

Ei muutoksia

Huom.: CAT III -kiitotien voidaan katsoa soveltuvan lentotoimintaan ilman ratkaisukorkeutta, ellei sitä ole AIP:ssä tai
NOTAM:ssa erikseen rajoitettu.

4. Näköyhteys

i) Kategorian III A toiminnassa ja ohjaaja ei saa jatkaa lähestymistä edellä olevan e) 2 alakohdan mukaisesti määritetyn
ratkaisukorkeuden alapuolelle, ellei saada ja kyetä säilyttämään näköyhteyttä vähintään kolmen peräkkäisen valon mittaiseen osaan lähestymisvalojen keskilinjasta, kosketuskohtavaloista, kiitotien keskilinjavaloista, kiitotien reunavaloista tai
näiden yhdistelmästä.

i) Kategorian III A toiminnassa ja kategorian III B vikaantuessa
passiivisen automaattijärjestelmän toiminnassa ohjaaja ei saa
jatkaa lähestymistä edellä olevan e) 2 alakohdan mukaisesti
määritetyn ratkaisukorkeuden alapuolelle, ellei saada ja kyetä
säilyttämään näköyhteyttä vähintään kolmen peräkkäisen valon mittaiseen osaan lähestymisvalojen keskilinjasta, kosketuskohtavaloista, kiitotien keskilinjavaloista, kiitotien reunavaloista tai näiden yhdistelmästä.

ii) Kategorian III B toiminnassa, jossa käytetään ratkaisukorkeutta, ohjaaja ei saa jatkaa lähestymistä edellä olevan e) 2
alakohdan mukaisesti määritetyn ratkaisukorkeuden alapuolelle, ellei saavuteta ja kyetä säilyttämään näköyhteyttä vähintään yhteen keskilinjavaloon.

ii) Kategorian III B vikaantuessa toimintakykyisen automaattiohjausjärjestelmän toiminnassa, jossa käytetään ratkaisukorkeutta, ohjaaja ei saa jatkaa lähestymistä edellä olevan e) 2
alakohdan mukaisesti määritetyn ratkaisukorkeuden alapuolelle, ellei saavuteta ja kyetä säilyttämään näköyhteyttä vähintään yhteen keskilinjavaloon.

iii) Kategorian III toiminnassa ilman ratkaisukorkeutta ei vaadita
näköyhteyttä kiitotiehen ennen maakosketusta.

Ei muutoksia
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5. Vaadittava kiitotienäkyvyys
Pienimmät minimit, joita lentotoiminnan harjoittaja voi käyttää
kategorian III toiminnassa, ovat seuraavat:
Taulukko 7
RVR kategorian III lähestymisissä ratkaisukorkeuden ja laskukiidon
ohjaus-/lennonohjausjärjestelmän mukaan

Taulukko 7
RVR kategorian III lähestymisessä automaattiohjausjärjestelmän ja ratkaisukorkeuden mukaan
Kategorian III minimit
Automaattiohjaus/RVR (metriä)
Vikaantuessa toimintakykyinen
Laskun ja laskukiidon
Lähestymis- Ratkaisukorkeus
kategoria
(ft)
Vikaantuessa Ilman las- opastus- tai ohjausjärjestelmä
passiivinen kun ja laskukiidon
opastusjärVikaantuessa
Vikaantuessa
jestelmää
toimintakypassiivinen
kyinen

Kategorian III minimit
Laskukiidon ohjaus/
Lähestymiskate- Ratkaisukorkeus (ft)
lennonohjausjärjesgoria
(Huom. 2)
telmä

RVR (m)

III A

Alle 100 ft

Ei vaadita

200 m

III B

Alle 100 ft

Vikaantuessa
passiivinen

150 m (Huom. 1)

III B

Alle 50 ft

Vikaantuessa
passiivinen

125 m

III B

Alle 50 ft tai ei Vikaantuessa toiratkaisukorkeutta mintakykyinen

75 m

III A

Alle 100 ft

200 m
200 m
(Huom. 1)

200 m

200 m

III B

Alle 50 ft

Not
Not
authorised authorised

125 m

75 m

Huom. 1: JAR-AWO 321 b) 3):n mukaisesti tai vastaavasti hyväksytyt
lentokoneet.

75 m

Huom. 2: Hyväksytty vähimmäisratkaisukorkeus määrää lennonohjausjärjestelmän varmennuksen JAR-AWO:n mukaisesti.

III B

Ilman ratkaiNot
Not
Not
sukork.
authorised authorised authorised

Huom. 1: Todellisen kiitotienäkyvyyden ollessa alle 300 metriä oletetaan
tehtävän ylösveto, jos automaattiohjaus vikaantuu ratkaisukorkeudessa
tai sen alapuolella.

f) Kiertolähestyminen

Ei muutoksia

1. Pienimmät minimit, joita lentotoiminnan harjoittaja voi käyttää
ovat seuraavat:
Taulukko 8

Taulukko 8

Näkyvyys ja MDH kiertolähestymisessä lentokoneen nopeusluokan
mukaan

Näkyvyys ja MDH kiertolähestymisessä lentokoneen nopeusluokan
mukaan

Lentokoneen nopeusluokka

MDH

Lentokoneen nopeusluokka

A

B

C

D

400 ft

500 ft

600 ft

700 ft

Meteorologinen näkyvyys 1 500 m
väh.

650 m

2 400 m 3 600 m

2. Kiertolähestyminen, jossa lentoradat on määrätty, on tässä alakohdassa tarkoitettu hyväksytty menetelmä.

MDH

A

B

C

D

400 ft

500 ft

600 ft

700 ft

Meteorologinen näkyvyys 1 500 m 1 600 m 2 400 m 3 600 m
väh.

Ei muutoksia
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g) Näkölähestyminen

Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää näkölähestymiseen alle
800 metrin kiitotienäkyvyyttä.

h) Ilmoitetun meteorologisen näkyvyyden muuntaminen kiitotienäkyvyydeksi

1. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei meteorologisen näkyvyyden muuntamista kiitotienäkyvyydeksi käytetä lentoonlähtöminimien tai kategorian II tai III minimien laskemiseen
eikä silloin, kun ilmoitettu kiitotienäkyvyys on saatavilla.

2. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että muunnettaessa
meteorologista näkyvyyttä kiitotienäkyvyydeksi kaikissa muissa
kuin edellä h) 1 alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa käytetään
seuraavaa taulukkoa:
Taulukko 9
Meteorologisen näkyvyyden muuntaminen kiitotienäkyvyydeksi

Toiminnassa oleva valaistus

C 227 E/69

RVR = Ilmoitettu met. näkyvyys ×
Päivä

Yö

Suurtehoiset lähestymis- ja kiitotievalot

1,5

2,0

Mikä tahansa muu valaistus

1,0

1,5

Ei valaistusta

1,0

Ei mahdollinen

OPS 1.430 c), liite 2
Lentokoneiden nopeusluokat – Lentotoiminta eri sääolosuhteissa
a) Lentokoneiden luokittelu

Lentokoneiden luokitteluperusteena käytetään mittarinopeutta kynnyksellä (VAT), joka saadaan kertomalla sakkausnopeus (VSO) 1,3:lla
tai VS1G 1,23:lla laskuasussa suurimmalla sallitulla laskumassalla. Jos
sekä VSO että VS1G ovat saatavilla, käytetään sitä arvoa, jolla VAT on
suurempi VAT -arvoja vastaavat nopeusluokat esitetään seuraavassa
taulukossa:
Lentokoneen nopeusluokka

VAT

A

Alle 91 kt

B

91–120 kt

C

121–140 kt

D

141–165 kt

E

166–210 kt
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Laskuasun määrittelee lentotoiminnan harjoittaja tai lentokoneen
valmistaja.

b) Pysyvä nopeusluokan vaihto (suurin sallittu laskumassa)
1. Lentotoiminnan harjoittaja voi määrätä lentokoneelle pysyvästi
pienemmän laskumassan ja käyttää tätä massaa VAT:n määrittämiseen, jos viranomainen sen hyväksyy.
2. Lentokoneen nopeusluokkamääritys on pysyvä eivätkä siihen vaikuta päivittäisen toiminnan muuttuvat olosuhteet.

OPS 1.440, liite 1
Huonon näkyvyyden lentotoiminta – Yleiset toimintasäännöt

a) Yleistä
Huonon näkyvyyden toimintamenetelmät otetaan käyttöön ja hyväksytään seuraavien menetelmien mukaisesti.

b) Lentokoneen järjestelmien toimivuuden osoittaminen
Kun lentotoiminnan harjoittaja ottaa käyttöön lentokonetyypin, joka
on jäsenvaltioissa uusi kategorian II tai III toiminnassa, sen on täytettävä jäljempänä c) alakohdassa annetut vaatimukset.
Huom.: Jos kyseistä lentokonetyyppiä käytetään jo kategorian II tai
III toimintaan toisessa jäsenvaltiossa, käytetään tämän sijasta alakohdassa f) tarkoitettua ohjelmaa toimivuuden osoittamiseksi normaalissa lentotoiminnassa.
1. Toimintavarmuus
Kategorian II tai III toiminnan onnistumisprosentti ei saa olla
JAR-AWO:ssa vaadittua alhaisempi.
2. Lähestymisen onnistumisen arviointiperusteet
Lähestymisen katsotaan onnistuneen, jos:
i) JAR-AWO:ssa tai vastaavassa säädöksessä määritellyt kriteerit
täyttyvät;
ii) lentokoneen kyseiseen toimintaan liittyvissä järjestelmissä ei
ilmene vikoja.

c) Tietojenkeruu osoitettaessa lentokoneen järjestelmien toimivuutta – Yleistä
1. Lentotoiminnan harjoittajan on otettava käyttöön raportointijärjestelmä, joka mahdollistaa tarkastukset ja ajoittaiset tulosten tarkastelut toiminnan arvioinnin aikana ennen kuin lentotoiminnan
harjoittajalle annetaan hyväksyntä kategorian II tai III toimintaan.
Raportointijärjestelmän on katettava kaikki onnistuneet ja epäonnistuneet lähestymiset sekä jälkimmäisten syyt. Siihen on kuuluttava myös tiedot järjestelmän osien vioista. Raportointijärjestelmän on perustuttava ohjaamomiehistön antamiin raportteihin
ja automaattisiin tallenteisiin siten kuin jäljempänä d) ja e) alakohdissa määrätään.
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2. Lähestymisiä koskevat tiedot voidaan tallentaa tavanomaisilla reittilennoilla tai muilla lentotoiminnan harjoittajan lennoilla.

d) Tietojenkeruu osoitettaessa lentokoneen järjestelmien toimivuutta – Lentotoiminta käyttäen vähintään 50 ft ratkaisukorkeutta
1. Kun kyseessä on lentotoiminta, jossa käytetään vähintään 50 ft
ratkaisukorkeutta, lentotoiminnan harjoittajan on tallennettava ja
arvioitava tiedot. Tarvittaessa myös viranomaisen on arvioitava
ne.
2. Ohjaamomiehistön on tallennettava vähintään seuraavat tiedot:
i) käytetty lentopaikka ja kiitotie;
ii) sääolosuhteet;
iii) kellonaika;
iv) syy epäonnistumiseen, joka on aiheuttanut lähestymisen keskeyttämisen;
v) nopeudensäädön riittävyys;
vi) viritystila sillä hetkellä, kun automaattiohjaus kytketään pois
toiminnasta;
vii) automaattiohjauksen, lennon-ohjausnäytön ja raakanäyttöjen
yhteensopivuus;
viii) näyttämä lentokoneen sijainnista suhteessa ILS-keskilinjaan
laskeuduttaessa 30 metrin (100 ft) läpi; ja
ix) kosketuskohdan sijainti.
3. Ensimmäisen arvioinnin aikana tehtävien lähestymisten lukumäärän on oltava viranomaisen hyväksymä ja riittävä osoittamaan 90
prosentin varmuudella, että todellisessa liikennelentokäytössä järjestelmällä suoritetuista lähestymisistä 95 % onnistuu.

e) Tietojenkeruu osoitettaessa lentokoneen järjestelmien toimivuutta – Lentotoiminta alle 50 ft ratkaisukorkeutta käyttäen tai ilman ratkaisukorkeutta

1. Kun ratkaisukorkeus on alle 50 tai kun ratkaisukorkeutta ei ole,
on käytettävä ohjaamomiehistön antamien raporttien lisäksi lennonrekisteröintilaitetta tai muuta laitetta, jolla tarvittavat tiedot
voidaan tallentaa, jotta varmistetaan järjestelmän toimivuus suunnitellulla tavalla todellisessa liikennelentokäytössä. Seuraavat tiedot vaaditaan:

i) ILS-poikkeamien jakautuma 30 metrin (100 ft) korkeudessa,
kosketuskohdassa ja tarvittaessa siinä kohdassa, jossa laskukiidon ohjausjärjestelmä kytketään pois toiminnasta, sekä poikkeamien maksimiarvot näiden pisteiden välillä; ja

ii) vajoamisnopeus kosketuskohdassa.

1. Kun ratkaisukorkeus on alle 50 ft tai kun ratkaisukorkeutta ei
ole, on käytettävä ohjaamomiehistön antamien raporttien lisäksi
lennonrekisteröintilaitetta tai muuta laitetta, jolla tarvittavat tiedot voidaan tallentaa, jotta varmistetaan järjestelmän toimivuus
suunnitellulla tavalla todellisessa liikennelentokäytössä. Seuraavat
tiedot vaaditaan:
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2. Kaikki laskuun liittyvät poikkeavuudet on täydellisesti tutkittava
niiden syyn selvittämiseksi käyttäen kaikkia saatavilla olevia tietoja.

f) Toimivuuden osoittaminen normaalissa lentotoiminnassa

Huom.: Lentotoiminnan harjoittajan, joka täyttää edellä olevan b)
alakohdan vaatimukset, katsotaan täyttävän myös tässä alakohdassa
esitetyt vaatimukset toimivuuden osoittamisesta normaalissa lentotoiminnassa.

1. Järjestelmän on osoittauduttava normaalissa lentotoiminnassa
käyttövarmuudeltaan ja toimivuudeltaan kyseisen toimintakategorian vaatimusten mukaiseksi. Normaalissa lentotoiminnassa, mukaan lukien koulutuslennot, on suoritettava viranomaisen vaatima riittävä määrä onnistuneita laskuja käyttäen kuhunkin lentokonetyyppiin asennettua automaattista laskun ja laskukiidon
opastus- tai ohjausjärjestelmää.

2. Toimivuutta osoitettaessa on käytettävä kategorian II tai kategorian III ILS-järjestelmää. Lentotoiminnan harjoittajan niin halutessa osoittamiseen voidaan kuitenkin käyttää muita ILS-laitteita,
jos tallennetaan riittävät tiedot epätyydyttävän toiminnan syyn
selvittämiseen.

3. Jos lentotoiminnan harjoittajalla on saman lentokonetyypin eri
versioita, joissa käytetään samoja automaattiohjauksen ja näytön
perusjärjestelmiä, tai jos samassa lentokonetyypissä käytetään erilaisia automaattiohjauksen ja näytön perusjärjestelmiä, lentotoiminnan harjoittajan on osoitettava versioiden täyttävän perusjärjestelmien toimivuusvaatimukset. Lentotoiminnan harjoittajan ei
kuitenkaan tarvitse suorittaa toimivuuden osoittamista täydellisesti jokaiselle versiolle.

4. Jos lentotoiminnan harjoittaja ottaa käyttöön lentokonetyypin,
jonka toisen jäsenvaltion viranomainen on jo hyväksynyt kategorian II ja/tai III toimintaan, voidaan hyväksyä lyhennetty toimivuuden osoittamisohjelma.

g) Jatkuva valvonta

1. Ensimmäisen hyväksynnän saamisen jälkeen lentotoiminnan harjoittajan on jatkuvasti valvottava toimintaa mahdollisten ei-toivottujen kehityssuuntien havaitsemiseksi ennen kuin niistä aiheutuu vaaraa. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää ohjaamomiehistön antamia raportteja.

2. Seuraavat tiedot on säilytettävä 12 kuukauden ajan:

i) sellaisten lähestymisten kokonaismäärä lentokonetyypin mukaan, joissa lentokoneen kategorian II tai III laitteita käytettiin
onnistuneeseen todelliseen tai harjoituslähestymiseen kyseessä
olevaan kategorian II tai III minimiin; ja
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ii) raportit epäonnistuneista lähestymisistä ja/tai automaattilaskuista lentopaikan ja lentokoneen rekisteritunnuksen mukaan
jaoteltuina seuraaviin ryhmiin:
A) lentokoneen laitteiden viat;
B) maalaitteista aiheutuneet vaikeudet;
C) lennonjohdon ohjeista johtuneet lähestymisen keskeytykset; ja
D) muut syyt.
3. Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava menetelmä jokaisen
lentokoneen automaattisen laskujärjestelmän toimivuuden valvomiseksi.

h) Siirtymäajat
1. Lentotoiminnan harjoittajat, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta
kategorian II tai III toiminnasta
i) Lentotoiminnan harjoittajalle, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta kategorian II tai III toiminnasta, voidaan antaa hyväksyntä kategorian II tai III A toimintaan sen hankittua vähintään kuuden kuukauden kokemuksen kategorian I toiminnasta
kyseisellä lentokonetyypillä.
ii) Kun lentotoiminnan harjoittaja on hankkinut kuuden kuukauden kokemuksen kategorian II tai III A lentotoiminnasta kyseisellä lentokonetyypillä, sille voidaan antaa hyväksyntä kategorian III B toimintaan. Tällaista hyväksyntää myönnettäessä
viranomainen voi määrätä käytettäväksi tietyn ajan korkeampia minimejä kuin alimmat, joita muutoin voitaisiin noudattaa. Minimien korottaminen koskee tavallisesti vain kiitotienäkyvyyttä ja/tai rajoittaa sellaista lentotoimintaa, jossa ei käytetä ratkaisukorkeutta. Minimit on valittava siten, etteivät ne
edellytä ohjaamomenetelmien muuttamista.

2. Lentotoiminnan harjoittajat, joilla on aikaisempaa kokemusta kategorian II tai III toiminnasta
Viranomainen voi hakemuksesta sallia lyhyemmän siirtymäajan
sellaiselle lentotoiminnan harjoittajalle, jolla on aikaisempaa kokemusta kategorian II tai III toiminnasta.

i) Kategorian II, kategorian III ja LVTO-laitteiden huolto
Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava lentokoneen lennonohjausjärjestelmien huolto-ohjeet yhteistyössä valmistajan
kanssa. Niiden on sisällyttävä lentotoiminnan harjoittajan lentokoneiden huolto-ohjelmaan, josta määrätään OPS 1.910:ssä
ja jonka on oltava viranomaisen hyväksymä.
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OPS 1.450, liite 1
Huonon näkyvyyden lentotoiminta – Koulutus- ja kelpoisuusvaatimukset
a) Yleistä
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että huonon näkyvyyden toimintamenetelmiä koskeviin ohjaamomiehistön koulutussuunnitelmiin kuuluu tietopuolista koulutusta, simulaattori- ja/tai lentokoulutusta selkeästi jäsenneltyinä kursseina. Lentotoiminnan harjoittaja voi lyhentää kurssia siten kuin jäljempänä 2) ja 3) alakohdissa
määrätään edellyttäen, että lyhennetyn kurssin sisältö on viranomaista tyydyttävä.
1. Ohjaamomiehistön jäsenten, joilla ei ole kokemusta kategorian II
tai III toiminnasta, on saatava koulutus kokonaisuudessaan jäljempänä b), c) ja d) alakohdissa kuvatun täydellisen koulutussuunnitelman mukaisesti.
2. Ohjaamomiehistön jäsenet, joilla on kokemusta kategorian II tai
III toiminnasta toisen lentotoiminnan harjoittajan palveluksessa,
voivat suorittaa lyhennetyn tietopuolisen kurssin.
3. Ohjaamomiehistön jäsenet, joilla on kokemusta kategorian II tai
III toiminnasta kyseisen lentotoiminnan harjoittajan palveluksessa, voivat suorittaa lyhennetyn tietopuolisen, simulaattori- ja/
tai lentokoulutuskurssin. Lyhennetyn kurssin on soveltuvin osin
täytettävä vähintään alakohtien d) 1, d) 2 i) tai d) 2 ii) sekä
alakohdan d) 3 i) vaatimukset.
b) Tietopuolinen koulutus
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että huonon näkyvyyden lentotoiminnan peruskurssi kattaa vähintään:
1. ILS- ja/tai MLS-järjestelmien ominaisuudet ja rajoitukset;
2. visuaalisten apulaitteiden ominaisuudet;
3. sumun ominaisuudet;
4. lentokoneen erityisjärjestelmien toimintakyky ja rajoitukset;
5. sateen, jäänmuodostuksen, alhaisessa korkeudessa esiintyvän
tuulileikkauksen (wind shear) ja turbulenssin vaikutukset;
6. lentokoneen toimintahäiriöiden vaikutukset;
7. kiitotienäkyvyyden arviointijärjestelmien käyttö ja rajoitukset;
8. estevaravaatimusten periaatteet;
9. maalaitteiden vikaantumisen tunnistaminen ja tilanteen edellyttämät toimenpiteet;
10. maassa liikuttaessa noudatettavat menetelmät ja varotoimet kiitotienäkyvyyden ollessa 400 metriä tai vähemmän sekä lisämenetelmät, joita vaaditaan lentoonlähtöön alle 150 metrin näkyvyydessä (nopeusluokan D lentokoneilla alle 200 metrin näkyvyydessä);
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11. radiokorkeusmittareihin perustuvien ratkaisukorkeuksien merkitys ja lähestymispinnan alla olevan maaston profiilin vaikutus
radiokorkeusmittarin lukemiin ja automaattisiin lähestymis- ja
laskujärjestelmiin;
12. tarvittaessa huomiokorkeuden merkitys ja tarkoitus, sekä toimenpiteet, joihin häiriötilanteessa huomiokorkeuden ylä- ja alapuolella;
13. kelpoisuusvaatimukset ohjaajien huonon näkyvyyden lentoonlähtöjen ja kategorian II tai III toiminnan hyväksynnän saamiseksi ja säilyttämiseksi; ja
14. istuimen ja silmän oikean aseman tärkeys.

c) Simulaattori- ja/tai lentokoulutus

1. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että huonon näkyvyyden lentotoimintaa varten annettavaan simulaattori- ja/tai
lentokoulutukseen sisältyvät:

i) laitteiden tyydyttävän toiminnan tarkistukset sekä maassa
että lennon aikana;

ii) maalaitteiden toimintakuntoisuuden muutosten vaikutukset
minimeihin;

iii) automaattiohjaukseen ja automaattiseen laskujärjestelmään
liittyvien ilmaisimien seuraaminen painottaen tällaisten järjestelmien vikaantuessa tarvittavia toimia;

iv) toimenpiteet häiriötilanteissa, kuten moottorien, sähköjärjestelmien, hydrauliikan tai automaattiohjauksen vikaantuessa;

v) tiedossa olevien vikojen vaikutukset ja minimivarusteluetteloiden käyttö;

vi) lentokelpoisuustodistuksesta johtuvat toimintarajoitukset;
ja

vii) ratkaisukorkeudessa tarvittavat ulkoiset vertailukohdat ja
sallitut enimmäispoikkeamat liukupolusta tai suuntasäteestä ja

viii) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen
ohjaamomiehistön jäsen saa koulutuksen tehtäviinsä ja
opastuksen tarvittavaan yhteistoimintaan muiden miehistön jäsenten kanssa.

2. Tähän tarkoitukseen olisi mahdollisimman paljon käytettävä
asianmukaisesti varustettuja lentosimulaattoreita. Tähän tarkoitukseen olisi mahdollisimman paljon käytettävä asianmukaisesti
varustettuja lentosimulaattoreita.

viii) tarvittaessa huomiokorkeuden merkitys ja tarkoitus, sekä
toimenpiteet, joihin häiriötilanteessa huomiokorkeuden
ylä- ja alapuolella.
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3. Koulutus on jaettava vaiheisiin, jotka kattavat normaalin lentotoiminnan ilman lentokoneen tai laitteiden vikoja käsittäen kuitenkin kaikki mahdollisesti kohdattavat sääolosuhteet sekä yksityiskohtaiset harjoitukset lentokoneen ja laitteiden vioista,
jotka saattaisivat vaikuttaa kategorian II tai III toimintaan. Jos
lentokoneen järjestelmään kuuluu hybridisiä tai muita erityisjärjestelmiä, kuten tuulilasinäyttö tai näkemistä parantava varustus, ohjaamomiehistön jäsenten on koulutuksen simulaattorivaiheessa harjoiteltava tällaisten järjestelmien normaalien ja
epätavallisten toimintavaihtoehtojen käyttöä.

4. Huonon näkyvyyden lentoonlähtöihin ja kategorian II ja III
toimintaan soveltuvia menetelmiä ohjaajan toimintakyvyn menetyksen varalta on harjoiteltava.

5. Jos lentokoneelle ei ole tyyppikohtaista simulaattoria, lentotoiminnan harjoittajien on varmistettava, että lentokoulutusvaihe,
jossa koulutetaan näköyhteyden saaminen ja arvioiminen kategorian II toiminnassa, suoritetaan viranomaisen tähän tarkoitukseen hyväksymässä simulaattorissa. Tällaiseen koulutukseen
on sisällyttävä vähintään neljä lähestymistä. Tyyppikohtaisen
koulutuksen ja menetelmien harjoittelun on tapahduttava lentokoneessa.

6. Kategorian II ja III koulutukseen on kuuluttava vähintään seuraavat harjoitukset:
i) lähestyminen käytettävään ratkaisukorkeuteen käyttäen lentokoneeseen asennettuja lennonohjausjärjestelmiä, automaattiohjausta ja hallintajärjestelmiä, siirtyminen näkölentoon ja lasku;
ii) lähestyminen käytettävään ratkaisukorkeuteen kaikkien
moottorien toimiessa käyttäen lentokoneeseen asennettuja
lennonohjausjärjestelmiä, automaattiohjausta ja hallintajärjestelmiä sekä ylösveto ilman ulkoista näköyhteyttä;
iii) lähestymisiä käyttäen automaattiohjausta loppuloivennukseen, laskuun ja laskukiitoon, jos tämä on kyseisellä lentokoneella mahdollista; ja
iv) käytettävän järjestelmän normaali käyttö sekä silloin, kun
ratkaisukorkeudessa saadaan näköyhteys että silloin kun
näköyhteyttä ei saada.

7. Koulutuksen seuraaviin vaiheisiin on kuuluttava vähintään:
i) lähestymisiä moottorin vikaantuessa lähestymisen eri vaiheissa;
ii) lähestymisiä kriittisten laitteiden vikaantuessa (esim. sähköjärjestelmät, automaattiohjaus, maassa tai lentokoneessa
olevat ILS/MLS-järjestelmät ja toimintakuntoisuuden valvontalaitteet);
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iii) lähestymisiä, joissa automaattiohjauksen vikaannuttua alhaisessa korkeudessa on joko:
A) suoritettava käsinohjauksella loppuloivennus, lasku ja
laskukiito tai ylösveto; tai
B) suoritettava ylösveto ratkaisukorkeudesta tai sen alapuolelta käsinohjauksella tai rajoittuneemmalla automatiikan toiminnalla, mukaan lukien sellaiset lähestymiset,
jotka saattavat johtaa maakosketukseen kiitotiellä;
iv) järjestelmäviat, jotka aiheuttavat liiallisen poikkeaman suuntasäteestä tai liukupolusta, sekä ratkaisukorkeuden ylä- että
alapuolella. Lisäksi on harjoiteltava jatkamista käsin ohjattuun laskuun, jos tuulilasinäyttö on automaattijärjestelmän
rajoittuneempi toimintatapa tai ainoa loppuloivennuksen
toimintatapa; ja
v) lentokoneen tyypille tai versiolle ominaiset viat ja menetelmät.

8. Koulutusohjelmaan on sisällyttävä sellaisissa vikatilanteissa toimimisen harjoittelua, jotka edellyttävät siirtymistä korkeampiin
minimeihin.

9. Koulutusohjelmaan on sisällyttävä lentokoneen käsittely silloin,
kun automaattiohjaus kytkeytyy vian vuoksi pois toiminnasta
ratkaisukorkeudessa tai sen alapuolella suoritettaessa kategorian
III lähestymistä vikaantuessa passiivisella automaattiohjauksella
viimeksi ilmoitetun kiitotienäkyvyyden ollessa 300 metriä tai
vähemmän.

10. Kun suoritetaan lentoonlähtöjä kiitotienäkyvyyden ollessa 400
metriä tai vähemmän, on järjestettävä koulutus, joka kattaa
järjestelmä- ja moottoriviat siten, että ne johtavat sekä jatkettuihin että keskeytettyihin lentoonlähtöihin.

d) Siirtymäkoulutusvaatimukset huonon näkyvyyden lentoonlähtöjä sekä kategorian II ja III toimintaa varten
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen ohjaamomiehistön jäsen saa seuraavan koulutuksen huonon näkyvyyden
toimintamenetelmiin siirtyessään uuteen lentokonetyyppiin tai -versioon, jolla suoritetaan huonon näkyvyyden lentoonlähtöjä ja kategorian II ja III toimintaa. Ohjaamomiehistön jäsenten kokemusvaatimuksista lyhennetyn kurssin suorittamiseksi määrätään edellä alakohdissa a) 2 ja a) 3.
1. Tietopuolinen koulutus
Vaatimukset ovat samat kuin edellä b) alakohdassa, kuitenkin
ottaen huomioon ohjaamomiehistön koulutuksen ja kokemuksen
kategorian II ja III toiminnassa.
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2. Simulaattori- ja/tai lentokoulutus
i) Vähintään 8 lähestymistä ja/tai laskua tarkoitukseen hyväksytyssä simulaattorissa.
ii) Jos tyyppikohtaista simulaattoria ei ole käytettävissä, on tehtävä lentokoneella vähintään 3 lähestymistä, joihin sisältyy
vähintään yksi ylösveto.
iii) Jos vaaditaan erityislaitteita, kuten tuulilasinäyttö tai näkemistä parantava laitteisto, on annettava asianmukainen lisäkoulutus.

3. Ohjaamomiehistön kelpoisuus
Ohjaamomiehistön kelpoisuusvaatimukset määräytyvät lentotoiminnan harjoittajan ja käytettävän lentokonetyypin mukaan.
i) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen
ohjaamomiehistön jäsen läpäisee tarkastuslennon ennen kategorian II tai III toiminnan aloittamista.
ii) Edellä i) alakohdassa määrätty tarkastuslento voidaan korvata
edellä d) 2) alakohdassa määrätyn simulaattori- ja/tai lentokoulutuksen hyväksytyllä suorittamisella.

4. Reittilento valvonnan alaisena
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen ohjaamomiehistön jäsen suorittaa reittilennoilla valvonnan alaisena:
i) kategoriaa II varten, kun lasku on suoritettava käsin ohjaten,
vähintään 3 laskua automaattiohjauksen irrotuksesta;
ii) kategoriaa III varten vähintään 3 automaattilaskua. Jos edellä
d) 2 alakohdassa vaadittu koulutus on annettu lentosimulaattorilla, jolla koulutus voidaan antaa kokonaan ilman lentoa
lentokoneella (zero flight time training), vaaditaan kuitenkin
vain yksi automaattilasku.

e) Tyyppi- ja päällikkökokemus
Niiden ilma-aluksen päälliköiden tai ohjaajien, joiden tehtäväksi
ilma-aluksen päällikkö voi siirtää lennon suorittamisen, joilla ei ole
aikaisempaa kokemusta kyseisestä lentokonetyypistä, on ennen kategorian II/III lentotoiminnan aloittamista täytettävä seuraavat lisävaatimukset:
1. 50 tuntia tai 20 yksittäistä lentoa kyseisellä lentokonetyypillä,
mukaan lukien reittilennot valvonnan alaisena; ja
2. ellei ohjaajalle ole aiemmin myönnetty hyväksyntää kategorian II
tai III toimintaan lentotoiminnan harjoittajan palveluksessa, on
käytettäviin kategorian II tai III RVR-minimeihin lisättävä 100
metriä, kunnes hän on lentänyt kyseisellä lentokonetyypillä yhteensä 100 tuntia tai 40 yksittäistä lentoa, mukaan lukien reittilennot valvonnan alaisena.
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3. Viranomainen voi sallia edellä olevien päällikkökokemusvaatimusten lieventämisen silloin, kun ohjaamomiehistön jäsenellä
on päällikkökokemusta kategorian II tai III toiminnassa.

f) Huonon näkyvyyden lentoonlähtö kiitotienäkyvyyden ollessa alle 150/200
metriä
1. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ennen oikeuden myöntämistä lentoonlähtöihin alle 150 metrin (nopeusluokan D lentokoneilla alle 200 metrin) kiitotienäkyvyydessä annetaan seuraava koulutus:
i) normaali lentoonlähtö huonoimmassa sallitussa kiitotienäkyvyydessä;
ii) lentoonlähtö huonoimmassa sallitussa kiitotienäkyvyydessä siten, että moottori vikaantuu V1:n ja V2:n välillä tai niin aikaisessa vaiheessa kuin turvallisuusnäkökohdat sallivat; ja
iii) lentoonlähtö huonoimmassa sallitussa kiitotienäkyvyydessä siten, että moottori vikaantuu ennen V1:n saavuttamista ja
lentoonlähtö on keskeytettävä.

2. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että edellä 1 alakohdassa vaadittu koulutus annetaan hyväksytyssä simulaattorissa. Koulutukseen on sisällyttävä kaikkien erityismenetelmien
ja -laitteiden käyttö. Jos hyväksyttyä simulaattoria ei ole, viranomainen voi hyväksyä koulutuksen antamisen lentokoneessa siten, ettei kiitotienäkyvyys ole huonoin sallittu (Katso OPS 1.965,
liite 1).

3. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ohjaamomiehistön jäsen on läpäissyt tarkastuslennon ennen huonon näkyvyyden lentoonlähtöjen suorittamista alle 150 metrin (nopeusluokan D lentokoneilla alle 200 metrin) kiitotienäkyvyydessä.
Tarkastuslento voidaan korvata ainoastaan suorittamalla hyväksytysti f) 1 alakohdassa määrätty simulaattori- ja/tai lentokoulutus
toiseen lentokonetyyppiin siirryttäessä.

g) Toistuva koulutus ja tarkastuslennot – Huonon näkyvyyden lentotoiminta
1. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että tavanomaisen
toistuvan koulutuksen ja lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentojen yhteydessä tarkastetaan ohjaajan tiedot ja taidot siihen
toimintakategoriaan kuuluvissa tehtävissä, johon hänellä on hyväksyntä. Lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennon voimassaoloaikana, josta määrätään kohdassa OPS 1.965 b), on suoritettava vähintään kolme lähestymistä, joista yksi voidaan korvata
lentokoneella tehtävällä lähestymisellä ja laskulla käyttäen hyväksyttyjä kategorian II tai III menetelmiä. Lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentoa suoritettaessa on lennettävä yksi keskeytetty
lähestyminen. Jos lentotoiminnan harjoittajalla on hyväksyntä
lentoonlähtöihin kiitotienäkyvyyden ollessa alle 150/200 metriä,
lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentoa suoritettaessa on lennettävä vähintään yksi huonon näkyvyyden lentoonlähtö pienimpien käytettävien minimien olosuhteissa.

2. Kategorian III toimintaa varten lentotoiminnan harjoittajan on
käytettävä kategorian III koulutukseen hyväksyttyä lentosimulaattoria.
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3. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kategorian III
toimintaa varten lentokoneilla, joissa on vikaantuessa passiivinen
automaattiohjaus, suoritetaan vähintään kerran kolmen peräkkäisen lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennon aikana keskeytetty lähestyminen, jonka aiheena on automaattiohjauksen vikaantuminen ratkaisukorkeudessa tai sen alapuolella viimeksi ilmoitetun kiitotienäkyvyyden ollessa 300 metriä tai vähemmän.

4. Viranomainen voi sallia toistuvan koulutuksen ja tarkastuslentojen suorittamisen kategorian II toimintaa ja huonon näkyvyyden
lentoonlähtöjä (LVTO) varten lentokoneessa, jos hyväksyttyä simulaattoria ei ole käytettävissä.
Huom.: Vaadittava viimeaikainen kokemus huonon näkyvyyden lentoonlähdöistä ja kategorian II/III toiminnasta, joka perustuu automaattiohjauksen käyttöön lähestymisessä ja/tai laskussa, säilyy tässä
kohdassa määrätyn toistuvan koulutuksen ja tarkastuslentojen avulla.

OPS 1.455, liite 1
Huonon näkyvyyden lentotoiminta – Toimintamenetelmät
a) Yleistä
Huonon näkyvyyden lentotoimintaan kuuluvat:
1. lentoonlähtö käsin ohjaten (elektronisten lennonohjausjärjestelmien avulla tai ilman niitä);
2. lähestyminen ratkaisukorkeuden alapuolelle automaattiohjauksella ja loppuloivennus, lasku ja laskukiito käsin ohjaten;
3. lähestyminen, loppuloivennus ja lasku automaattiohjauksella sekä
laskukiito käsin ohjaten; ja
4. lähestyminen, loppuloivennus, lasku ja laskukiito automaattiohjauksella,
määräävän kiitotienäkyvyyden ollessa alle 400 metriä.
Huom. 1: Hybridistä järjestelmää voidaan käyttää kaikissa edellä
mainituissa toiminnoissa.
Huom. 2: Muunlaisia lennonohjausjärjestelmiä tai näyttöjä voidaan
hyväksyä.

b) Menetelmät ja toimintaohjeet
1. Menetelmien ja ohjeiden tarkka luonne ja laajuus määräytyvät
lentokoneessa käytettävien laitteiden ja noudatettavien ohjaamomenetelmien mukaan. Lentotoiminnan harjoittajan on selvästi
määriteltävä toimintakäsikirjassa ohjaamomiehistön tehtävät lentoonlähdön, lähestymisen, loppuloivennuksen, laskukiidon ja
ylösvedon aikana. Erityisesti on korostettava ohjaamomiehistön
velvollisuuksia siirryttäessä mittarilento-olosuhteista näkölentoolosuhteisiin sekä menetelmiä, joita on käytettävä näkyvyyden
huonontuessa tai häiriötilanteessa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ohjaamomiehistön tehtävien jakamiseen siten, ettei laskusta tai lähestymisen keskeyttämisestä päättävän ohjaajan työmäärä estä häntä keskittymästä valvontaan ja ratkaisun tekemiseen.
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2. Lentotoiminnan harjoittajan on annettava yksityiskohtaiset toimintamenetelmät ja ohjeet toimintakäsikirjassa. Ohjeiden on oltava sopusoinnussa lentokäsikirjan rajoitusten ja pakollisten menetelmien kanssa, ja niiden on katettava erityisesti seuraavat seikat:

i) lentokoneen laitteiden tyydyttävän toiminnan tarkastukset
sekä ennen lähtöä että lennon aikana;

ii) maalaitteiden ja lentokoneen laitteiden toimintakuntoisuuden muutosten vaikutukset minimeihin;

iii) menetelmät lentoonlähtöä, lähestymistä, loppuloivennusta,
laskua, laskukiitoa ja ylösvetoa varten;

iv) häiriö-, varoitus- ja muissa poikkeustilanteissa noudatettavat
menetelmät;

v) vaadittu miniminäköyhteys;

vi) istuimen ja silmän oikean aseman tärkeys.

vii) näköyhteyden huononemisen vuoksi mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet;

viii) miehistön tehtävien jako edellä i)–iv) ja vi) alakohdissa tarkoitettuja menetelmiä noudatettaessa siten, että ilma-aluksen
päällikkö voi keskittyä ennen kaikkea valvontaan ja ratkaisujen tekoon;

ix) kaikkien alle 200 ft korkeudessa annettavien korkeusilmoitusten on perustuttava radiokorkeusmittariin, ja yhden ohjaajan on jatkuvasti seurattava lentokoneen mittareita, kunnes lasku on suoritettu;

x) suuntasäteen herkkyysalueen suojauksen vaatimus;

xi) tuulen nopeutta, tuulileikkausta, turbulenssia ja kiitotien
epäpuhtauksia koskevien tietojen sekä kiitotien eri osille
annettujen kiitotienäkyvyysarvioiden käyttö; tuulen nopeutta, tuulileikkausta, turbulenssia ja kiitotien epäpuhtauksia
koskevien tietojen sekä kiitotien eri osille annettujen kiitotienäkyvyysarvioiden (RVR) käyttö;

xii) menetelmät, joita käytetään harjoituslähestymisissä ja -laskuissa, kun kyseisellä kiitotiellä eivät ole voimassa lentopaikan täydelliset kategorian II tai kategorian III menetelmät;

xiii) lentokelpoisuustodistuksesta johtuvat toimintarajoitukset; ja

xiv) tiedot enimmäispoikkeamasta, joka sallitaan ILS-liukupolusta
ja/tai suuntasäteestä.
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OPS 1.465, liite 1
Miniminäkyvyys VFR-lentotoiminnassa
Ilmatilaluokka

B

CDE

F G
Lentokorkeuden
ollessa
suurempi
kuin
ylempi seuraavista:
900 m
(3 000 ft) keskimääräisestä
merenpinnasta
tai
300 m
(1 000 ft)
maastosta

Etäisyys
vestä

pil-

Lentonäkyvyys

Selvästi
erossa
pilvestä

Vaakasuoraan: 1 500
Pystysuoraan:
(1 000 ft)

300 m

3 050 m (10 000 ft) keskimääräisestä merenpinnasta ja sen yläpuolella: 8 km (Huom. 1)

Ilmatilaluokka

B

F G
Lentokorkeuden
ollessa
suurempi
kuin
ylempi seuraavista:
900 m
(3 000 ft) keskimääräisestä
merenpinnasta
tai
300 m
(1 000 ft)
maastosta

Lentokorkeuden
ollessa enintään
ylempi
seuraavista:
900 m
(3 000 ft) keskimääräisestä merenpinnasta tai
300 m
(1 000 ft) maastosta

Selvästi
erossa
pilvestä ja maan
tai veden pinta
näkyvissä

CDE

Etäisyys
vestä

pil-

Selvästi
erossa
pilvestä

Vaakasuoraan:
1 500 m
Pystysuoraan:
(1 000 ft)

300 m

Lentokorkeuden
ollessa enintään
ylempi
seuraavista:
900 m
(3 000 ft) keskimääräisestä merenpinnasta tai
300 m
(1 000 ft) maastosta

Selvästi
erossa
pilvestä ja maan
tai veden pinta
näkyvissä

5 km (Huom. 2)
Lentonäkyvyys

Alle 3 050 m (10 000 ft) keskimääräisestä merenpinnasta:
5 km

Huom. 1: Kun siirtokorkeus on alle 3 050 metriä (10 000) keskimääräisestä merenpinnasta, 10 000 ft sijasta olisi käytettävä lentopintaa 100.

Huom. 2: Nopeusluokkiin A ja B kuuluvia lentokoneita voidaan käyttää
3 000 metrin lentonäkyvyyteen asti edellyttäen, että asianomainen ATSviranomainen sallii alle 5 kilometrin lentonäkyvyyden käytön, muun
liikenteen kohtaamisen mahdollisuus on vähäinen ja mittarinopeus
enintään 140 solmua.

SUORITUSARVOT, YLEISTÄ

OPS 1.470
Soveltamisala
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että potkuriturbiinikäyttöisiä monimoottorisia lentokoneita, joiden suurin hyväksytty
matkustajapaikkaluku on enemmän kuin 9 tai suurin sallittu lentoonlähtömassa yli 5 700 kg, sekä kaikkia suihkumoottorikäyttöisiä
monimoottorisia lentokoneita käytetään luvun G mukaisesti (suoritusarvoluokka A).

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että potkurilentokoneita, joiden suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on enintään 9
ja suurin sallittu lentoonlähtömassa enintään 5 700 kg, käytetään
luvun H mukaisesti (suoritusarvoluokka B).

5 km (Huom. 2)

Alle 3 050 m (10 000 ft) keskimääräisestä merenpinnasta: 5 km

Huom. 1: Kun siirtokorkeus on alle 3 050 metriä (10 000 ft)
keskimääräisestä merenpinnasta, 10 000 ft sijasta olisi käytettävä
lentopintaa 100.

Huom. 2: Nopeusluokkiin A ja B kuuluvia lentokoneita voidaan käyttää
3 000 metrin lentonäkyvyyteen asti edellyttäen, että asianomainen ATSviranomainen sallii alle 5 kilometrin lentonäkyvyyden käytön, muun
liikenteen kohtaamisen mahdollisuus on vähäinen ja mittarinopeus
enintään 140 solmua.

Ei muutoksia
LUKU F

3 050 m (10 000 ft) keskimääräisestä merenpinnasta ja sen yläpuolella: 8 km (Huom. 1)
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c) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että mäntämoottorikäyttöisiä lentokoneita, joiden suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on enemmän kuin 9 tai suurin sallittu lentoonlähtömassa yli
5 700 kg, käytetään luvun I mukaisesti (suoritusarvoluokka C).

d) Jos kyseisen luvun vaatimuksia ei voida täysin noudattaa erityisten
rakenteellisten ominaisuuksien vuoksi (esim. ääntä nopeammat lentokoneet ja vesilentokoneet), lentotoiminnan harjoittajan on käytettävä sellaisia hyväksyttyjä suoritusarvostandardeja, joilla varmistetaan vastaava turvallisuustaso.

e) Viranomainen voi sallia potkuriturbiinikäyttöisten monimoottoristen
lentokoneiden, joiden suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on
enemmän kuin 9 ja suurin sallittu lentoonlähtömassa enintään
5 700 kg, käytön muiden kuin suoritusarvoluokkaa A koskevien
toimintarajoitusten mukaan. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan saa
olla väljempiä kuin kyseessä olevat luvun H vaatimukset.

f) Edellä olevan e) alakohdan määräysten voimassaolo päättyy
1 päivänä huhtikuuta 2000.

OPS 1.475
Yleistä
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei lentokoneen
massa ole:
1. lentoonlähdön alkaessa;
tai jos lennon aikana on tehty uusi lentosuunnitelma,
2. siinä kohdassa, josta alkaen lento jatkuu muutetun operatiivisen
lentosuunnitelman mukaisesti,
suurempi kuin se massa, jolla asiaankuuluvan luvun vaatimuksia
pystytään noudattamaan kyseisellä lennolla, ottaen huomioon lennon aikana odotettavissa oleva massan väheneminen ja polttoaineen
poisto siten kuin kyseisessä määräyksessä sallitaan.

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että asiaankuuluvan
luvun vaatimusten täyttymistä selvitettäessä käytetään lentokäsikirjan
hyväksyttyjä suoritusarvotietoja täydennettyinä tarvittaessa muilla
viranomaista tyydyttävillä tiedoilla, siten kuin kyseisessä luvussa sallitaan. Käytettäessä kyseisessä luvussa määrättyjä kertoimia saadaan
ottaa huomioon kaikki lentokäsikirjan suoritusarvotietoihin jo sisältyvät kertoimet, jotta vältettäisiin kertoimien kaksinkertainen vaikutus.

c) Asiaankuuluvan luvun vaatimusten täyttymistä osoitettaessa on otettava asianmukaisella tavalla huomioon lentokoneen lentoasu, vallitsevat ympäristöolosuhteet sekä sellaisten järjestelmien käyttö, jotka
vaikuttavat huonontavasti suoritusarvoihin.

d) Suoritusarvoja määritettäessä kosteaa kiitotietä voidaan pitää kuivana, ellei kyseessä ole nurmipintainen kiitotie.
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OPS 1.480
Määritelmiä
a) Niiden luvuissa F, G, H, I ja J käytettävien termien, joita ei ole
määritelty JAR-1:ssä, merkitykset ovat seuraavat:
1. Käytettävissä oleva kiihdytys- ja pysäytysmatka (ASDA, Accelerate-stop distance available). Lähtökiitoon käytettävissä oleva
matka lisättynä pysäytystien pituudella, jos asianomainen viranomainen on ilmoittanut pysäytystien olevan käytettävissä ja pysäytystie kantaa lentokoneen massan vallitsevissa toimintaolosuhteissa.
2. Epäpuhdas kiitotie (Contaminated runway). Kiitotien katsotaan
olevan epäpuhdas, kun yli 25 % sen pinta-alasta vaaditulla käyttöpituudella ja -leveydellä on jonkin seuraavista aineista peittämä (joko erillisillä alueilla tai yhtenäisesti):
i) yli 3 millimetrin (0,125 tuuman) paksuinen vesikerros tai yli
3 millimetrin (0,125 tuuman) vesikerrosta vastaava määrä
sohjoa tai irtolunta;
ii) tiiviiksi massaksi puristunut lumi, joka ei enää helposti puristu kokoon ja joka nostettaessa pysyy koossa tai hajoaa
lohkareiksi (pakkautunut lumi); tai
iii) jää, mukaan lukien märkä jää.
3. Kostea kiitotie (Damp runway). Kiitotien katsotaan olevan kostea, kun sen pinta ei ole kuiva, mutta sillä oleva kosteus ei saa
pintaa kiiltämään.
4. Kuiva kiitotie (Dry runway). Kiitotie on kuiva, kun se ei ole
märkä eikä epäpuhdas. Kuiviksi katsotaan myös sellaiset päällystetyt kiitotiet, jotka on erityisesti uritettu tai valmistettu huokoisesta päällystemateriaalista ja joita hoidetaan siten, että jarrutusteho säilyy kuivaa kiitotietä vastaavana myös silloin, kun
pinnalla on kosteutta.
5. Laskuun käytettävissä oleva matka (LDA, Landing distance available). Kiitotien pituus, jonka asianomainen viranomainen on
ilmoittanut olevan käytettävissä ja joka on sopiva laskeutuvan
ilma-aluksen maakiitoa varten.
6. Suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku (Maximum approved
passenger seating configuration). Yksittäisen lentokoneen suurin
matkustajapaikkojen määrä, jota lentotoiminnan harjoittaja
käyttää, jonka viranomainen on hyväksynyt ja joka on merkitty
toimintakäsikirjaan. Tähän määrään ei lueta ohjaajien istuimia,
muita ohjaamossa olevia istuimia eikä matkustamomiehistön
istuimia.
7. Lentoonlähtöön käytettävissä oleva matka (TODA, Take-off distance available). Lähtökiitoon käytettävissä oleva matka lisättynä
nousualueen pituudella, mikäli sellainen on käytettävissä.
8. Lentoonlähtömassa (Take-off mass). Lentokoneen lentoonlähtömassalla tarkoitetaan sen massaa mukaan lukien henkilöt ja
tavarat, jotka ovat lentokoneessa lähtökiidon alkaessa.
9. Lähtökiitoon käytettävissä oleva matka (TORA, Take-off run
available). Kiitotien pituus, jonka asianomainen viranomainen
on ilmoittanut olevan käytettävissä ja joka on sopiva lentoon
lähtevän ilma-aluksen maakiitoa varten.

24.9.2002
MUUTETTU EHDOTUS

24.9.2002

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

ALKUPERÄINEN EHDOTUS

10. Märkä kiitotie (Wet runway). Kiitotien katsotaan olevan märkä,
kun sen pinta on veden tai vastaavan aineen peitossa edellä
a)(1) kohdassa tarkoitettua vähemmän, tai kun sen pinnalla
on kosteutta niin paljon, että kiitotie näyttää kiiltävältä, mutta
ei ole seisovan veden peitossa merkittävältä osin.

b) Termien ’kiihdytys- ja pysäytysmatka’, ’lentoonlähtömatka’, ’lähtökiito’, ’lentoonlähdön nettolentorata’, ’matkalennon nettolentorata
yhden moottorin ollessa epäkunnossa’ ja ’matkalennon nettolentorata kahden moottorin ollessa epäkunnossa’ merkitykset ovat samat
kuin on määritelty niissä lentokelpoisuusvaatimuksissa, joiden mukaisesti lentokoneelle on myönnetty tyyppihyväksyntä. Viranomainen voi määritellä termien merkityksen, jos se pitää lentokelpoisuusvaatimuksissa annettua määritelmää riittämättömänä osoittamaan,
että suoritusarvoihin liittyviä toimintarajoituksia noudatetaan.

LUKU G
SUORITUSARVOLUOKKA A

OPS 1.485
Yleistä
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentokäsikirjan
hyväksyttyjä suoritusarvotietoja täydennetään tarvittaessa tämän luvun vaatimusten täyttymistä selvitettäessä muilla viranomaista tyydyttävillä tiedoilla, jos lentokäsikirjan hyväksytyt suoritusarvotiedot
ovat riittämättömiä esimerkiksi seuraavilta osin:
1. toiminta kohtuudella odotettavissa olevissa epäsuotuisissa olosuhteissa, kuten lentoonlähtö ja lasku epäpuhdasta kiitotietä käyttäen; ja
2. moottorin vikaantumisen huomioon ottaminen kaikissa lennon
vaiheissa.

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kiitotien ollessa
märkä tai epäpuhdas käytetään JAR 25 × 1591:n mukaisesti määritettyjä tai vastaavia, viranomaista tyydyttäviä suoritusarvotietoja.

OPS 1.490
Lentoonlähtö
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei lentoonlähtömassa ylitä lentokäsikirjassa määrättyä, lentoonlähtöön käytettävän
lentopaikan painekorkeuden ja siellä vallitsevan lämpötilan mukaista
suurinta lentoonlähtömassaa.

b) Lentotoiminnan harjoittajan on suurinta sallittua lentoonlähtömassaa määrittäessään noudatettava seuraavia vaatimuksia:
1. kiihdytys- ja pysäytysmatka ei saa ylittää käytettävissä olevaa
kiihdytys- ja pysäytysmatkaa;
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2. lentoonlähtömatka ei saa ylittää lentoonlähtöön käytettävissä olevaa matkaa, eikä nousualueen pituus saa olla enemmän kuin
puolet lähtökiitoon käytettävissä olevasta matkasta;
3. lähtökiitomatka ei saa ylittää lähtökiitoon käytettävissä olevaa
matkaa;
4. tämän kohdan vaatimusten täyttymistä osoitettaessa on käytettävä samaa V1-arvoa keskeytetyssä ja jatketussa lentoonlähdössä;
ja
5. lentoonlähtömassa ei saa märällä tai epäpuhtaalla kiitotiellä ylittää samoissa olosuhteissa kuivalla kiitotiellä sallittua lentoonlähtömassaa.

c) Osoittaessaan, että edellä olevan b) alakohdan vaatimukset täyttyvät,
lentotoiminnan harjoittajan on otettava huomioon:
1. lentopaikan painekorkeus;
2. ulkoilman lämpötila lentopaikalla;
3. kiitotien pinnan kunto ja laatu
4. kiitotien kaltevuus lentoonlähtösuunnassa;
5. enintään 50 % ilmoitetusta vastatuulikomponentista tai vähintään
150 % ilmoitetusta myötätuulikomponentista; ja
6. kiitotien sen osan pituus, joka mahdollisesti käytetään lentokoneen kääntämiseen kiitotien suuntaiseksi ennen lentoonlähtöä.

OPS 1.495
Estevara lentoonlähdössä

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentoonlähdön
nettolentorata ohittaa kaikki esteet pystysuunnassa vähintään 35 ft
etäisyydeltä
tai
sivusuunnassa
vähintään
etäisyydeltä
90 m + 0,125 × D. Kaavassa D tarkoittaa vaakasuoraa matkaa, jonka
lentokone on kulkenut lentoonlähtöön käytettävissä olevan matkan
päätekohdasta tai, jos aiotaan tehdä kaarto ennen lentoonlähtöön
käytettävissä olevan matkan päättymistä, lentoonlähtömatkan päätekohdasta. Lentokoneilla, joiden siipien kärkiväli on alle 60 metriä,
vaakasuuntaisena estevarana voidaan käyttää etäisyyttä: 0,5 × siipien
kärkiväli + 60 m + 0,125 × D.

b) Osoittaessaan, että edellä olevan a) alakohdan vaatimukset täyttyvät,
lentotoiminnan harjoittajan on otettava huomioon:
1. lentokoneen massa lähtökiidon alkaessa;
2. lentopaikan painekorkeus;
3. ulkoilman lämpötila lentopaikalla; ja
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4. enintään 50 % ilmoitetusta vastatuulikomponentista tai vähintään
150 % ilmoitetusta myötätuulikomponentista.

c) Edellä olevan a) alakohdan vaatimusten täyttymistä osoitettaessa:

1. Lentosuunnan muutokset eivät ole sallittuja ennen kuin lentoonlähdön nettolentorata on saavuttanut korkeuden, joka vastaa
puolta siipien kärkivälistä, mutta on kuitenkin vähintään 50 lähtökiitoon käytettävissä olevan matkan päätekohdan korkeustasosta. Tämän jälkeen lentokoneen kallistuskulma saa olla 400 ft
korkeuteen asti enintään Yli 400 ft korkeudessa kallistuskulma
voi olla yli, mutta kuitenkin enintään 25.

2. Kaikissa lentoonlähdön nettolentoradan osissa, joissa lentokoneen
kallistuskulma on yli 15°, tämän luvun a), d) ja e) alakohdissa
määritellyillä vaakasuorilla etäisyyksillä sijaitsevat esteet on ylitettävä vähintään 50 ft korkeudelta.

3. Jos lentotoiminnan harjoittaja käyttää suurempia kallistuskulmia,
sen on noudatettava viranomaisen hyväksymiä erityismenetelmiä.
Tällöin kallistuskulma saa olla 200–400 ft korkeudessa enintään
20° ja yli 400 ft korkeudessa enintään 30° (katso OPS 1.495 c)
3, liite 1).

4. Kallistuskulman vaikutus lentonopeuksiin ja lentorataan on otettava riittävästi huomioon, mukaan lukien lentonopeuden kasvusta johtuvat matkan lisäykset.

d) Osoittaessaan, että edellä olevan a) alakohdan vaatimukset täyttyvät
silloin, kun aiottu lentorata ei edellytä yli 15°:een lentosuunnan
muutoksia, lentotoiminnan harjoittajan ei tarvitse ottaa huomioon
esteitä, joihin etäisyys on sivusuunnassa suurempi kuin:
1. 300 metriä, jos ohjaaja kykenee säilyttämään vaaditun suunnistustarkkuuden estemääritysalueella; tai
2. 600 metriä muussa tapauksessa.

e) Osoittaessaan, että edellä olevan a) alakohdan vaatimukset täyttyvät
silloin, kun aiottu lentorata edellyttää yli 15° lentosuunnan muutoksia, lentotoiminnan harjoittajan ei tarvitse ottaa huomioon esteitä,
joihin etäisyys on sivusuunnassa suurempi kuin:
1. 600 metriä, jos ohjaaja kykenee säilyttämään vaaditun suunnistustarkkuuden estemääritysalueella; tai
2. 900 metriä muussa tapauksessa.

f) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava varamenetelmät, jotka
täyttävät OPS 1.495:n vaatimukset ja joilla varmistetaan turvallinen
reitti esteiden väistämiseksi siihen asti, kunnes lentokoneella voidaan
joko noudattaa OPS 1.500:n matkalentovaatimuksia tai suorittaa
lasku lähtölentopaikalle tai lähtövaralentopaikalle.

1. Lentosuunnan muutokset eivät ole sallittuja ennen kuin lentoonlähdön nettolentorata on saavuttanut korkeuden, joka vastaa
puolta siipien kärkivälistä, mutta on kuitenkin vähintään 50 ft
lähtökiitoon käytettävissä olevan matkan päätekohdan korkeustasosta. Tämän jälkeen lentokoneen kallistuskulma saa olla 400 ft
korkeuteen asti enintään Yli 400 ft korkeudessa kallistuskulma
voi olla yli, mutta kuitenkin enintään 25.

Ei muutoksia
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OPS 1.500
Matkalento – Yksi moottori epäkunnossa
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentokäsikirjassa
annetut tiedot matkalennon nettolentoradasta yhden moottorin ollessa epäkunnossa täyttävät lennolla odotettavissa olevissa sääolosuhteissa reitin joka kohdassa joko b) tai c) alakohdan vaatimukset.
Nettolentoradan gradientin on oltava positiivinen 1 500 ft korkeudessa sen lentopaikan yläpuolella, jolle oletetaan suoritettavan lasku
moottorin vikaannuttua. Sääolosuhteissa, joissa jäänesto- tai jäänpoistojärjestelmiä on käytettävä, on otettava huomioon niiden vaikutus nettolentorataan.

b) Nettolentoradan gradientin on oltava positiivinen vähintään
1 000 ft korkeudessa maastosta ja esteistä, jotka sijaitsevat reitin
varrella enintään 9,3 kilometrin (5 nm) etäisyydellä aiotusta lentoreitistä.

c) Lentokoneella on voitava nettolentoradan mukaan jatkaa lentoa matkalentokorkeudesta lentopaikalle, jolle on mahdollista suorittaa lasku
OPS 1.515:n tai 1.520:n mukaisesti, siten että nettolentorata ylittää
maaston ja kaikki reitin varrella enintään 9,3 kilometrin (5 nm)
etäisyydellä aiotusta lentoreitistä sijaitsevat esteet vähintään 2 000 ft
korkeudelta seuraavien (1)–(4) alakohtien mukaisesti:
1. moottorin oletetaan vikaantuvan reitin kriittisimmässä kohdassa;
2. tuulen vaikutus lentorataan otetaan huomioon;
3. Polttoainetta voidaan poistaa turvallista menetelmää käyttäen niin
paljon, että vaadittu varapolttoaine on lentopaikalle saavuttaessa
jäljellä.
4. lentopaikan, jolle lentokoneella oletetaan suoritettavan lasku
moottorin vikaannuttua, on täytettävä seuraavat kriteerit:
i) suoritusarvovaatimukset täyttyvät, kun laskumassa on arvioidun suuruinen; ja
ii) säätiedotteiden tai -ennusteiden tai niiden yhdistelmän sekä
kentän kuntoa koskevien tietojen mukaan lasku voidaan arvioituna laskuajankohtana suorittaa turvallisesti.

d) Osoittaessaan OPS 1.500:n vaatimusten täyttymisen lentotoiminnan
harjoittajan on suurennettava edellä b) ja c) alakohdissa tarkoitettu
sivuttaisvara 18,5 kilometriin (10 nm), ellei suunnistustarkkuus riitä
pitämään lentokonetta 95 prosentin todennäköisyydellä estevaran
sisällä.

OPS 1.505
Matkalento – Kolmi- tai useampimoottoriset lentokoneet, kaksi
moottoria epäkunnossa
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei kolmi- tai useampimoottorinen lentokone ole aiotun lentoreitin missään kohdassa
kauempana sellaisesta lentopaikasta, jolla suoritusarvovaatimukset
täyttyvät laskumassan ollessa arvioidun suuruinen, kuin etäisyydellä,
joka vastaa 90 minuutin lentoa pitkän toimintamatkan lentonopeudella (long range cruising speed) standardilämpötilassa tyynellä kaikkien moottorien toimiessa, ellei se täytä seuraavien b)–f) alakohtien
vaatimuksia.
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b) Matkalennon nettolentorata-arvojen mukaan lentokoneella on voitava odotettavissa olevissa sääolosuhteissa jatkaa lentoa kahden
moottorin ollessa epäkunnossa kohdasta, jossa kahden moottorin
oletetaan vikaantuvan samanaikaisesti, sellaiselle lentopaikalle, jolle
on mahdollista suorittaa lasku ja pysähtyä käyttäen menetelmää, jota
on noudatettava kahden moottorin ollessa epäkunnossa. Nettolentoradan on ylitettävä maasto ja kaikki reitin varrella enintään 9,3
kilometrin (5 nm) etäisyydellä aiotusta lentoreitistä sijaitsevat esteet
vähintään 2 000 ft korkeudelta. Sellaisissa korkeuksissa ja sääolosuhteissa, joissa jäänesto- tai jäänpoistojärjestelmien on oltava toiminnassa, niiden vaikutus nettolentorata-arvoihin on otettava huomioon. Ellei suunnistustarkkuus riitä pitämään lentokonetta 95 prosentin todennäköisyydellä estevaran sisällä, lentotoiminnan harjoittajan on suurennettava edellä tarkoitettu sivuttaisvara 18,5 kilometriin (10 nm).

c) Kahden moottorin oletetaan vikaantuvan sen reittiosuuden kriittisimmässä kohdassa, jossa lentokone on kauempana sellaisesta lentopaikasta, jolla suoritusarvovaatimukset täyttyvät laskumassan ollessa
arvioidun suuruinen, kuin etäisyydellä, joka vastaa 90 minuutin
lentoa pitkän toimintamatkan lentonopeudella standardilämpötilassa
tyynellä kaikkien moottorien toimiessa.

d) Nettolentoradan gradientin on oltava positiivinen 1 500 ft korkeudessa sen lentopaikan yläpuolella, jolle oletetaan suoritettavan lasku
kahden moottorin vikaannuttua.

e) Polttoainetta voidaan poistaa turvallista menetelmää käyttäen niin
paljon, että vaadittu varapolttoaine on lentopaikalle saavuttaessa
jäljellä.

f) Lentokoneen arvioituun massaan siinä kohdassa, jossa kahden moottorin oletetaan vikaantuvan, on sisällyttävä polttoainemäärä, joka
riittää oletetulle laskulentopaikalle lentämiseen siten, että saavutaan
suoraan laskualueen yläpuolelle vähintään 1 500 ft korkeudella siitä,
ja tämän jälkeen 15 minuutin vaakalentoon.

OPS 1.510
Lasku – Määrä- ja varalentopaikat

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei OPS 1.475 a):n
mukainen lentokoneen laskumassa ylitä suurinta sallittua laskumassaa, joka on määritetty ottaen huomioon määrä- ja varalentopaikan
korkeuden merenpinnasta sekä kyseisellä lentopaikalla arvioituna
laskuajankohtana odotettavissa olevan lämpötilan.

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että niissä mittarilähestymisissä, joissa ratkaisukorkeus on alle 200, lentokoneen massa
lähestymisessä, ottaen huomioon lentoonlähtömassan ja lennolla kuluvaksi arvioidun polttoainemäärän, sallii lentokoneen saavuttavan
ylösvetoon käytettävällä nopeudella ja lentoasulla kriittisen moottorin vikaannuttua vähintään 2,5 prosentin nousugradientin tai julkaistun gradientin, mikäli tämä on suurempi. Muun menetelmän
käyttöön vaaditaan viranomaisen hyväksyntä.

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että niissä mittarilähestymisissä, joissa ratkaisukorkeus on alle 200 ft, lentokoneen
massa lähestymisessä, ottaen huomioon lentoonlähtömassan ja lennolla kuluvaksi arvioidun polttoainemäärän, sallii lentokoneen saavuttavan ylösvetoon käytettävällä nopeudella ja lentoasulla kriittisen
moottorin vikaannuttua vähintään 2,5 prosentin nousugradientin tai
julkaistun gradientin, mikäli tämä on suurempi. Muun menetelmän
käyttöön vaaditaan viranomaisen hyväksyntä.
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Lasku – Kuiva kiitotie
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentokoneen laskumassan ollessa OPS 1.475 a):n mukainen on arvioituna laskuajankohtana mahdollista suorittaa lasku määrälentopaikalle ja mille
tahansa varalentopaikalle 50 ft korkeudesta kynnyksen yläpuolelta:

1. suihkumoottorilentokoneilla 60 % laskuun käytettävissä olevasta
matkasta; tai
2. potkuriturbiinilentokoneilla 70 % laskuun käytettävissä olevasta
matkasta.
3. Jyrkän lähestymisen menetelmissä viranomainen voi kuitenkin
hyväksyä käytettävän laskumatka-arvoja, jotka perustuvat alle
50 ft mutta kuitenkin vähintään 35 ft kynnyksenylityskorkeuteen, korjattuina edellä olevien a) 1 ja a) 2 alakohtien mukaisilla
kertoimilla. (Katso OPS 1.515 a) 3, liite 1)
4. Edellä olevien alakohtien a) 1 ja a) 2 vaatimusten täyttymistä
osoitettaessa viranomainen voi poikkeuksellisesti hyväksyä lyhyen
laskumatkan toiminnan, jos siihen on osoitettu olevan tarvetta
(katso liite 1). Tällöin on noudatettava liitteitä 1 ja 2 sekä mahdollisia lisäehtoja, joiden viranomainen katsoo olevan tarpeen
riittävän turvallisuustason takaamiseksi kyseisessä erityistapauksessa.
b) Osoittaessaan, että edellä olevan a) alakohdan vaatimukset täyttyvät,
lentotoiminnan harjoittajan on otettava huomioon:
1. lentopaikan korkeus merenpinnasta;
2. enintään 50 % vastatuulikomponentista tai vähintään 150 %
myötätuulikomponentista; ja
3. kiitotien kaltevuus laskusuunnassa, jos se on suurempi kuin
± 2 %.
c) Edellä olevan a) alakohdan vaatimusten täyttymistä osoitettaessa on
oletettava, että:
1. lentokoneella suoritetaan lasku suotuisimmalle kiitotielle tyynellä;
ja
2. lentokoneella suoritetaan lasku kiitotielle, jota todennäköisimmin
käytetään ottaen huomioon tuulen nopeuden ja suunnan, lentokoneen maakäsittelyominaisuudet sekä muut asiaan vaikuttavat
seikat, kuten lähestymislaitteet ja maasto.
d) Jos lentotoiminnan harjoittaja ei kykene noudattamaan edellä olevaa
c) 1 alakohtaa määrälentopaikalla, jolla on yksi kiitotie ja lasku
riippuu tietystä tuulikomponentista, lentokone voi aloittaa lennon,
jos on valittu kaksi varalentopaikkaa, joilla a), b) ja c) alakohtia
voidaan täysin noudattaa. Ennen lähestymisen aloittamista määrälentopaikalle laskua varten ilma-aluksen päällikön on varmistuttava
siitä, että lasku voidaan suorittaa täysin OPS 1.510:n ja edellä olevien a) ja b) alakohtien mukaisesti.
e) Jos lentotoiminnan harjoittaja ei kykene täyttämään edellä olevassa
c) 2 alakohdassa annettuja määrälentopaikkaa koskevia vaatimuksia,
lentokone voi aloittaa lennon, jos on valittu varalentopaikka, joka
täysin täyttää alakohtien a), b) ja c) vaatimukset.

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentokoneen laskumassan ollessa OPS 1.475 a):n mukainen on arvioituna laskuajankohtana mahdollista suorittaa lasku määrälentopaikalle ja mille
tahansa varalentopaikalle 50 ft korkeudesta kynnyksen yläpuolelta
täydelliseen pysähtymiseen asti:
Ei muutoksia
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OPS 1.520
Lasku – Märkä tai epäpuhdas kiitotie
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jos asiaankuuluvat säätiedotteet tai -ennusteet tai niiden yhdistelmä osoittavat
kiitotien saattavan olla arvioituna saapumisajankohtana märkä, laskuun käytettävissä oleva matka on vähintään 115 % OPS 1.515:n
mukaisesti määritetystä vaadittavasta laskumatkasta.

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jos asiaankuuluvat säätiedotteet tai -ennusteet tai niiden yhdistelmä osoittavat
kiitotien saattavan olla arvioituna saapumisajankohtana epäpuhdas,
laskuun käytettävissä oleva matka on vähintään sama kuin edellä
olevan a) alakohdan mukaisesti määritetty laskumatka. Matka ei
kuitenkaan saa olla lyhyempi kuin 115 % hyväksyttyjen epäpuhtaan
kiitotien laskumatka-arvojen tai vastaavien viranomaista tyydyttävien
arvojen perusteella määritetystä laskumatkasta.

c) Kiitotien ollessa märkä voidaan käyttää edellä a) alakohdassa vaadittua lyhyempää, mutta kuitenkin vähintään OPS 1.515 a):n vaatimusten mukaista laskumatkaa, jos lentokäsikirjassa annetaan erityisiä lisätietoja laskumatkoista märällä kiitotiellä.

d) Erikoiskäsitellyllä epäpuhtaalla kiitotiellä voidaan käyttää edellä b)
alakohdassa vaadittua lyhyempää, mutta kuitenkin vähintään OPS
1.515 a):n vaatimusten mukaista laskumatkaa, jos lentokäsikirjassa
annetaan erityisiä lisätietoja laskumatkoista epäpuhtaalla kiitotiellä.

e) Osoitettaessa, että edellä olevien b), c) ja d) alakohtien vaatimukset
täyttyvät, on tapauksen mukaan käytettävä OPS 1.515:ssä mainittuja
kriteereitä. OPS 1.515:n alakohtia a) (1) ja (2) ei kuitenkaan noudateta edellä olevan b) alakohdan tapauksessa.

OPS 1.495 c) (3), liite 1
Suurempien kallistuskulmien hyväksyminen
Erityistä hyväksyntää edellyttävien suurempien kallistuskulmien käyttöä
varten on täytettävä seuraavat vaatimukset:
1. Lentokäsikirjassa on oltava hyväksytyt tiedot vaadittavaa lentonopeuden lisäystä varten sekä tiedot, jotka tarvitaan lentoradan määrittämiseen ottaen huomioon suuremmat kallistuskulmat ja nopeudet.
2. Käytettävissä on oltava näkyvät kiintopisteet suunnistustarkkuuden
saavuttamiseksi. Jokaiselle kiitotielle on määrättävä sääminimit ja
tuulirajoitukset ja niille on hankittava viranomaisen hyväksyntä.
3. Ohjaajalla on oltava kohdan OPS 1.975 mukainen koulutus.

OPS 1.515 a) (3), liite 1
Jyrkän lähestymisen menetelmät

Viranomainen voi hyväksyä käytettävän jyrkän lähestymisen menetelmiä, joissa liukukulma on vähintään 4,5° ja kynnyksenylityskorkeus alle
50, mutta kuitenkin vähintään 35, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

Viranomainen voi hyväksyä käytettävän jyrkän lähestymisen menetelmiä, joissa liukukulma on vähintään 4,5° ja kynnyksenylityskorkeus alle
50 ft, mutta kuitenkin vähintään 35 ft, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:
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1. lentokäsikirjassa on annettava suurin sallittu liukukulma, muut jyrkissä lähestymisissä noudatettavat rajoitukset ja menetelmät normaaleja, poikkeuksellisia ja hätätilanteita varten sekä täydentävät laskumatka-arvot jyrkän lähestymisen kriteereitä käytettäessä;

2. kaikilla lentopaikoilla, joilla aiotaan noudattaa jyrkän lähestymisen
menetelmiä, on oltava käytettävissä soveltuva liukupolun osoitusjärjestelmä, johon kuuluu vähintään visuaalinen liukukulman osoitus;
ja

3. sääminimit on määrättävä ja hyväksyttävä jokaiselle kiitotielle, jolle
käytetään jyrkkää lähestymistä. Huomioon on otettava:
i) esteet;
ii) liukupolun osoituksen ja kiitotien opastuslaitteiden tyyppi, kuten visuaaliset apulaitteet, MLS, 3D-NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB;
iii) vaadittava vähimmäisnäköyhteys ratkaisukorkeudessa ja minimilaskeutumiskorkeudessa;
iv) käytettävissä olevat lentokoneen laitteet;
v) ohjaajan kelpoisuus ja erityinen perehtyminen kyseiseen lentopaikkaan;
vi) lentokäsikirjan rajoitukset ja menetelmät; ja
vii) keskeytetyn lähestymisen kriteerit.

OPS 1.151 a) 4, liite 1
Lyhyen laskumatkan toiminta
Kohdassa OPS 1.515 a) 4 tarkoitettua toimintaa varten sallitun laskumassan määrityksessä voidaan käyttää etäisyyttä, joka saadaan laskemalla yhteen käytettävissä oleva ilmoitettu turvallisen alueen pituus ja
ilmoitettu laskuun käytettävissä oleva matka Viranomainen voi hyväksyä tällaisen toiminnan seuraavin edellytyksin:
1. Lyhyen laskumatkan toiminnan tarpeen osoittaminen. Toiminnan
on selvästi oltava yleisen edun mukaista ja lentotoiminnan kannalta
välttämätöntä joko lentopaikan syrjäisen sijainnin tai kiitotien pidentämiseen liittyvien fyysisten rajoitusten vuoksi.
2. Lentokonetta koskevat ja lentotoiminnalliset vaatimukset
i) Lyhyen laskumatkan toiminta voidaan hyväksyä vain sellaisilla
lentokoneilla, joissa ohjaajan silmän ja lentokoneen alimman
pyörän alapinnan lentoradan välinen pystysuora etäisyys on
enintään 3 metriä lentokoneen ollessa normaalissa liukukulmassa;
ii) Lentopaikan toimintaminimit on määritettävä siten, että näkyvyys/RVR-arvo on vähintään 1,5 km. Lisäksi toimintakäsikirjassa on määrättävä tuulirajoitukset; ja
iii) Toimintakäsikirjassa on määrättävä kyseiseen toimintaan vaadittava ohjaajan vähimmäiskokemus, koulutusvaatimukset ja erityinen perehtyminen kyseiseen lentopaikkaan.
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3. Oletetaan, että ilmoitetun turvallisen alueen käytettävissä olevan
osan alkupää ylitetään 50 ft korkeudella.
4. Lisäehdot. Viranomainen voi asettaa sellaisia lisäehtoja, jotka ovat
tarpeen toiminnan turvallisuuden kannalta ottaen huomioon lentokonetyypin ominaisuudet, lähestymislaitteet sekä lähestymisen tai
laskun keskeytykseen liittyvät näkökohdat. Tällaisiin lisäehtoihin
voi kuulua esimerkiksi VASI/PAPI -tyyppinen liukukulmavalojärjestelmä.

OPS 1.151 a) (4), liite 2
Lyhyen laskumatkan toimintaan käytettäviä lentopaikkoja koskevat
vaatimukset
Lentopaikkoja koskevat vaatimukset
1. Lentopaikkaa valvovan viranomaisen on hyväksyttävä turvallisen
alueen käyttö.
2. Kohdan 1.515 a) 4 ja tämän liitteen määräysten mukaisesta ilmoitetusta turvallisesta alueesta laskennassa käytettävä pituus ei saa olla
yli 90 metriä.
3. Ilmoitetun turvallisen alueen leveyden on oltava vähintään kaksi
kertaa kiitotien leveys tai siipien kärkiväli (suurempi näistä), ja sen
keskikohdan on sijaittava kiitotien keskilinjan jatkeella.
4. Ilmoitetulla turvallisella alueella ei saa olla esteitä tai painumia, jotka
aiheuttaisivat vaaraa lentokoneen laskun jäädessä vajaaksi, eikä ilmoitetulle turvalliselle alueelle saa päästää mitään liikkuvaa esinettä
silloin, kun kiitotietä käytetään lyhyen laskumatkan toimintaan.
5. Ilmoitetun turvallisen alueen kaltevuus laskusuunnassa ei saa olla
enempää kuin 5 % ylämäkeen tai 2 % alamäkeen.
6. Kohdan OPS 1.480 a) 5 kantavuusvaatimus ei tässä toiminnassa
koske ilmoitettua turvallista aluetta.

LUKU H
SUORITUSARVOLUOKKA B

OPS 1.525
Yleistä
a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää yksimoottorista lentokonetta:
1. yöllä; tai
2. mittarisääolosuhteissa muutoin kuin erityis-VFR-sääntöjen mukaisesti.
Huom.: Yksimoottoristen lentokoneiden käytön rajoitukset käsitellään kohdassa OPS 1.240 a) 6.
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b) Lentotoiminnan harjoittajan on käytettävä kaksimoottorisia lentokoneita, jotka eivät täytä OPS 1.525 b):n liitteen 1 nousuvaatimuksia,
samoin kuin yksimoottorisia lentokoneita.

OPS 1.530
Lentoonlähtö
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei lentoonlähtömassa ylitä lentokäsikirjassa määrättyä, lentoonlähtöön käytettävän
lentopaikan painekorkeuden ja siellä vallitsevan lämpötilan mukaista
suurinta lentoonlähtömassaa.
b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei lentokäsikirjan
mukainen kertoimilla muuttamaton lentoonlähtömatka ylitä:
1. luvulla 1,25 kerrottuna lähtökiitoon käytettävissä olevaa matkaa;
tai
2. pysäytystien tai nousutien ollessa käytettävissä mitään seuraavista:
i) lähtökiitoon käytettävissä olevaa matkaa;
ii) luvulla 1,15 kerrottuna lentoonlähtöön käytettävissä olevaa
matkaa; ja
iii) luvulla 1,3 kerrottuna käytettävissä olevaa kiihdytys- ja pysäytysmatkaa.
c) Osoittaessaan, että edellä olevan b) alakohdan vaatimukset täyttyvät,
lentotoiminnan harjoittajan on otettava huomioon:
1. lentokoneen massa lähtökiidon alkaessa;
2. lentopaikan painekorkeus;
3. ulkoilman lämpötila lentopaikalla;
4. kiitotien pinnan kunto ja laatu
5. kiitotien kaltevuus lentoonlähtösuunnassa; ja
6. enintään 50 % ilmoitetusta vastatuulikomponentista tai vähintään
150 % ilmoitetusta myötätuulikomponentista.

OPS 1.535
Estevara lentoonlähdössä – Monimoottoriset lentokoneet
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että tämän alakohdan
mukaisesti määritetty kaksi- tai useampimoottoristen lentokoneiden
lentoonlähdön lentorata ohittaa kaikki esteet pystysuunnassa vähintään 50 ft etäisyydeltä tai sivusuunnassa vähintään etäisyydeltä
90 m + 0,125 × D. Kaavassa D tarkoittaa vaakasuoraa matkaa, jonka
lentokone on kulkenut lentoonlähtöön käytettävissä olevan matkan
päätekohdasta tai, jos aiotaan tehdä kaarto ennen lentoonlähtöön
käytettävissä olevan matkan päättymistä, lentoonlähtömatkan päätekohdasta, ellei jäljempänä b) ja c) alakohdissa toisin määrätä. Tämän alakohdan vaatimusten täyttymistä osoitettaessa on oletettava,
että:

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että tämän alakohdan
mukaisesti määritetty kaksi- tai useampimoottoristen lentokoneiden
lentoonlähdön lentorata ohittaa kaikki esteet pystysuunnassa vähintään 50 ft etäisyydeltä tai sivusuunnassa vähintään etäisyydeltä
90 m + 0,125 × D. Kaavassa D tarkoittaa vaakasuoraa matkaa, jonka
lentokone on kulkenut lentoonlähtöön käytettävissä olevan matkan
päätekohdasta tai, jos aiotaan tehdä kaarto ennen lentoonlähtöön
käytettävissä olevan matkan päättymistä, lentoonlähtömatkan päätekohdasta, ellei jäljempänä b) ja c) alakohdissa toisin määrätä. Lentokoneilla, joiden siipien kärkiväli on alle 60 metriä, vaakasuuntaisena estevarana voidaan käyttää etäisyyttä: 0,5 × siipien kärkiväli + 60 m + 0,125 × D. Tämän alakohdan vaatimusten täyttymistä
osoitettaessa on oletettava, että:
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1. lentoonlähdön lentorata alkaa 50 ft korkeudesta maan pinnasta
OPS 1.530 b):ssä vaaditun lentoonlähtömatkan päätekohdassa ja
päättyy 1 500 ft korkeuteen maan pinnasta;

2. lentokonetta ei kallisteta ennen kuin se on saavuttanut 50 ft
korkeuden maan pinnasta, eikä kallistuskulma tämän jälkeen ylitä
15°;

3. kriittinen moottori vikaantuu kaikkien moottorien toimiessa saavutettavalla lentoonlähdön lentoradalla kohdassa, jossa esteiden
väistämiseen tarvittava näköyhteys arvioidaan menetettävän;

4. lentoonlähdön lentoradan gradientti on 50 ft korkeudesta oletettuun moottorin vikaantumiskorkeuteen asti yhtä suuri kuin kaikkien moottorien toimiessa saavutettava nousun ja matkalentoasuun siirtymisen gradientin keskiarvo kerrottuna luvulla 0,77; ja

5. lentoonlähdön lentoradan gradientti on edellä olevan (4) alakohdan mukaisesti saavutetusta korkeudesta lentoonlähdön lentoradan loppuun asti yhtä suuri kuin matkalennon nousugradientti,
joka lentokäsikirjan mukaan saavutetaan yhden moottorin ollessa
epäkunnossa.

b) Osoittaessaan, että edellä olevan a) alakohdan vaatimukset täyttyvät
silloin, kun aiottu lentorata ei edellytä yli 15°:een lentosuunnan
muutoksia, lentotoiminnan harjoittajan ei tarvitse ottaa huomioon
esteitä, joihin etäisyys on sivusuunnassa suurempi kuin:
1. 300 metriä, jos lennetään olosuhteissa, joissa voidaan suunnistaa
näköhavaintojen perusteella, tai jos on käytettävissä suunnistuslaitteita, joiden avulla ohjaaja voi noudattaa aiottua lentorataa
samalla tarkkuudella (katso OPS 1.535 b) 1 ja c) 1, liite 1); tai
2. 600 metriä muussa tapauksessa.

c) Osoittaessaan, että edellä olevan a) alakohdan vaatimukset täyttyvät
silloin, kun aiottu lentorata edellyttää yli 15°:een lentosuunnan muutoksia, lentotoiminnan harjoittajan ei tarvitse ottaa huomioon esteitä, joihin etäisyys on sivusuunnassa suurempi kuin:
1. 600 metriä, jos lennetään olosuhteissa, joissa voidaan suunnistaa
näköhavaintojen perusteella (katso OPS 1.535 b) 1 ja c) 1, liite
1); tai
2. 900 metriä muussa tapauksessa.

d) Osoittaessaan, että edellä olevien a), b) ja c) alakohtien vaatimukset
täyttyvät, lentotoiminnan harjoittajan on otettava huomioon:
1. lentokoneen massa lähtökiidon alkaessa;
2. lentopaikan painekorkeus;
3. ulkoilman lämpötila lentopaikalla; ja
4. enintään 50 % ilmoitetusta vastatuulikomponentista tai vähintään
150 % ilmoitetusta myötätuulikomponentista.
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OPS 1.540
Matkalento – Monimoottoriset lentokoneet

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentokoneella voidaan odotettavissa olevissa sääolosuhteissa, yhden moottorin vikaannuttua ja muiden moottorien toimiessa suurimmalla sallitulla jatkuvalla teholla, jatkaa lentoa toimintakäsikirjan mukaisessa alimmassa
turvallisessa lentokorkeudessa tai sitä ylempänä 1 000 ft korkeuteen
sellaisen lentopaikan yläpuolelle, jolla suoritusarvovaatimukset täyttyvät.

b) Edellä olevan a) alakohdan vaatimusten täyttymistä osoitettaessa:

1. lentokoneen ei saa olettaa lentävän ylempänä kuin korkeudessa,
jossa kohoamisnopeus on 300 minuutissa kaikkien moottorien
toimiessa suurimmalla sallitulla jatkuvalla teholla; ja

2. matkalentogradientin, joka oletetaan saavutettavan yhden moottorin ollessa epäkunnossa, on oltava yhtä suuri kuin laskeutumisen kokonaisgradientti lisättynä tai nousun kokonaisgradientti
vähennettynä 0,5 % gradientilla.

1. lentokoneen ei saa olettaa lentävän ylempänä kuin korkeudessa,
jossa kohoamisnopeus on 300 ft minuutissa kaikkien moottorien
toimiessa suurimmalla sallitulla jatkuvalla teholla; ja
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OPS 1.542
Matkalento – Yksimoottoriset lentokoneet

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentokoneella voidaan odotettavissa olevissa sääolosuhteissa moottorin vikaannuttua
lentää paikkaan, jossa on mahdollista tehdä turvallinen pakkolasku.
Maalentokoneita varten vaaditaan maalla sijaitseva paikka, ellei viranomainen toisin hyväksy.

b) Edellä olevan a) alakohdan vaatimusten täyttymistä osoitettaessa:

1. lentokoneen ei saa olettaa lentävän ylempänä kuin korkeudessa,
jossa kohoamisnopeus on 300 minuutissa moottorin toimiessa
suurimmalla sallitulla jatkuvalla teholla; ja

2. oletetun matkalentogradientin on oltava yhtä suuri kuin laskeutumisen kokonaisgradientti lisättynä 0,5 % gradientilla.

OPS 1.545
Lasku – Määrä- ja varalentopaikat
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei OPS 1.475 a):n
mukainen lentokoneen laskumassa ylitä suurinta sallittua laskumassaa,
joka on määritetty ottaen huomioon määrä- ja varalentopaikan korkeuden merenpinnasta sekä kyseisellä lentopaikalla arvioituna laskuajankohtana odotettavissa olevan lämpötilan.

1. lentokoneen ei saa olettaa lentävän ylempänä kuin korkeudessa,
jossa kohoamisnopeus on 300 ft minuutissa moottorin toimiessa
suurimmalla sallitulla jatkuvalla teholla; ja
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OPS 1.550
Lasku – Kuiva kiitotie
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentokoneen laskumassan ollessa OPS 1.475 a):n mukainen on arvioituna laskuajankohtana mahdollista suorittaa lasku 50 ft korkeudesta kynnyksen yläpuolelta ja pysähtyä siten, että määrälentopaikalla ja millä
tahansa varalentopaikalla laskuun käytettävissä olevasta matkasta
käytetään enintään 70 prosenttia.
1. Viranomainen voi hyväksyä tämän alakohdan mukaisesti laskettujen ja alle 50 ft, mutta kuitenkin vähintään 35 ft kynnyksenylityskorkeuteen perustuvien laskumatka-arvojen käytön. (Katso
-OPS 1.550 a), liite 1).
2. Viranomainen voi hyväksyä lyhyen laskumatkan toiminnan OPS
1.550 a):n liitteessä 2 lueteltujen vaatimusten mukaisesti.
b) Osoittaessaan, että edellä olevan a) alakohdan vaatimukset täyttyvät,
lentotoiminnan harjoittajan on otettava huomioon:
1. lentopaikan korkeus merenpinnasta;
2. enintään 50 % vastatuulikomponentista tai vähintään 150 %
myötätuulikomponentista;
3. kiitotien pinnan kunto ja laatu; ja
4. kiitotien kaltevuus lentoonlähtösuunnassa;
c) Kun lennonvalmistelu tehdään edellä olevan a) alakohdan mukaisesti, on oletettava, että:
1. lentokoneella suoritetaan lasku suotuisimmalle kiitotielle tyynellä;
ja
2. lentokoneella suoritetaan lasku kiitotielle, jota todennäköisimmin
käytetään ottaen huomioon tuulen nopeuden ja suunnan, lentokoneen maakäsittelyominaisuudet sekä muut asiaan vaikuttavat
seikat, kuten lähestymislaitteet ja maasto.
d) Jos lentotoiminnan harjoittaja ei kykene täyttämään edellä olevassa
c) 2 alakohdassa annettuja määrälentopaikkaa koskevia vaatimuksia,
lentokone voi aloittaa lennon, jos on valittu varalentopaikka, joka
täysin täyttää alakohtien a), b) ja c) vaatimukset.

OPS 1.555
Lasku – Märkä tai epäpuhdas kiitotie
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jos asiaankuuluvat säätiedotteet tai -ennusteet tai niiden yhdistelmä osoittavat
kiitotien saattavan olla arvioituna saapumisajankohtana märkä, laskuun käytettävissä oleva matka on vähintään OPS 1.550:n mukaisesti määritetty vaadittu laskumatka kerrottuna luvulla 1,15.
b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jos asiaankuuluvat säätiedotteet tai -ennusteet tai niiden yhdistelmä osoittavat
kiitotien saattavan olla arvioituna saapumisajankohtana epäpuhdas,
kyseisiä olosuhteita koskevien viranomaista tyydyttävien arvojen perusteella määritetty laskumatka ei ylitä laskuun käytettävissä olevaa
matkaa.

1. Viranomainen voi hyväksyä tämän alakohdan mukaisesti laskettujen ja alle 50 ft, mutta kuitenkin vähintään 35 ft laskumatkaarvojen käytön. (Katso -OPS 1.550 a), liite 1).
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c) Kiitotien ollessa märkä voidaan käyttää edellä a) alakohdassa vaadittua lyhyempää, mutta kuitenkin vähintään OPS 1.550 a):n vaatimusten mukaista laskumatkaa, jos lentokäsikirjassa annetaan erityisiä lisätietoja laskumatkoista märällä kiitotiellä.

OPS 1.525 b), liite 1
Yleistä – Lentoonlähtönousu ja nousu laskuasussa
Tämän liitteen vaatimukset perustuvat kohtiin JAR-23.63 c) 1 ja
JAR-23.63 c) 2, jotka tulivat voimaan 11 päivänä maaliskuuta 1994.
a) Lentoonlähtönousu
1. Kaikki moottorit toiminnassa
Jatkuvan nousugradientin on oltava lentoonlähdön jälkeen vähintään 4 % silloin, kun:
A) kaikki moottorit toimivat lentoonlähtöteholla;
B) laskuteline on alaslaskettuna; jos laskuteline voidaan vetää
sisään enintään 7 sekunnissa, sen voidaan kuitenkin olettaa
olevan sisään vedettynä;
C) laskusiivekkeet ovat lentoonlähtöasennossa; ja
D) nousunopeus on vähintään 1,1 kertaa VMC tai 1,2 kertaa VS1,
sen mukaan kumpi on suurempi.

2. Yksi moottori epäkunnossa
i) Jatkuvan nousugradientin on oltava mitattavasti positiivinen
400 ft korkeudessa lentoonlähtöpaikan pinnasta silloin, kun:
A) kriittinen moottori on epäkunnossa ja sen potkuri pienimmän ilmanvastuksen asennossa;
B) toinen moottori toimii lentoonlähtöteholla;
C) laskuteline on sisään vedettynä;
D) laskusiivekkeet ovat lentoonlähtöasennossa; ja
E) nousunopeus on sama kuin 50 ft korkeudessa saavutettu.
ii) Jatkuvan nousugradientin on oltava 1 500 ft korkeudessa lentoonlähtöpaikan pinnasta vähintään 0,75 % silloin, kun:
A) kriittinen moottori on epäkunnossa ja sen potkuri pienimmän ilmanvastuksen asennossa;
B) toinen moottori toimii enintään suurimmalla sallitulla jatkuvalla teholla;
C) laskuteline on sisään vedettynä;
D) laskusiivekkeet ovat sisään vedettyinä; ja
E) nousunopeus on vähintään 1,2 kertaa VS1.
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b) Nousu laskuasussa
1. Kaikki moottorit toiminnassa
Jatkuvan nousugradientin on oltava vähintään 2,5 % silloin, kun:
A) teho tai työntövoima on enintään se, joka voidaan saavuttaa
8 sekunnin kuluttua siitä, kun tehonsäätövipuja aletaan siirtää
lentotyhjäkäynnin minimiasennosta;
B) laskuteline on alaslaskettuna;
C) laskusiivekkeet ovat laskuasennossa; ja
D) nousunopeus on sama kuin VREF.
2. Yksi moottori epäkunnossa
Jatkuvan nousugradientin on oltava 1 500 ft korkeudessa laskupaikan pinnasta vähintään 0,75 % silloin, kun:
A) kriittinen moottori on epäkunnossa ja sen potkuri pienimmän
ilmanvastuksen asennossa;
B) toinen moottori toimii enintään suurimmalla sallitulla jatkuvalla teholla;
C) laskuteline on sisään vedettynä;
D) laskusiivekkeet ovat sisään vedettyinä; ja
E) nousunopeus on vähintään 1,2 kertaa VS1.

OPS 1.535 b) (1) ja c) (1), liite 1
Lentoonlähdön lentorata – Suunnistus näköhavaintojen perusteella
Jotta suunnistus näköhavaintojen perusteella olisi mahdollista, lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lennon aikana vallitsevat
sellaiset sääolosuhteet, pilvikorkeus ja näkyvyys mukaan lukien, joissa
esteet ja/tai maassa olevat kiintopisteet voidaan nähdä ja tunnistaa.
Toimintakäsikirjassa on määrättävä kyseisille lentopaikoille minimisääolosuhteet, joissa ohjaamomiehistön on mahdollista jatkuvasti määrittää ja säilyttää oikea lentorata maassa olevien kiintopisteiden perusteella
siten, että saavutetaan turvallinen etäisyys esteisiin ja maastoon seuraavasti:
a) menetelmän on oltava tarkasti määritelty maassa olevien kiintopisteiden mukaan siten, että lennettävä reitti voidaan analysoida estevaravaatimusten kannalta;
b) menetelmän on oltava lentokoneen suorituskyvyn mukainen ottaen
huomioon lentonopeuden, kallistuskulman ja tuulen vaikutuksen;
c) miehistön käytössä on oltava kirjallinen tai kuvallinen esitys menetelmästä; ja
d) rajoittavat ympäristöolosuhteet on eriteltävä (esim. tuuli, pilvisyys,
näkyvyys, päivä/yö, valoisuus, esteiden valaistus).
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OPS 1.550 a), liite 1
Jyrkän lähestymisen menetelmät

Viranomainen voi hyväksyä käytettävän jyrkän lähestymisen menetelmiä, joissa liukukulma on vähintään 4,5° ja kynnyksenylityskorkeus alle
50, mutta kuitenkin vähintään 35, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

Viranomainen voi hyväksyä käytettävän jyrkän lähestymisen menetelmiä, joissa liukukulma on vähintään 4,5° ja kynnyksenylityskorkeus alle
50 ft, mutta kuitenkin vähintään 35 ft, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

1. lentokäsikirjassa on annettava suurin sallittu liukukulma, muut jyrkissä lähestymisissä noudatettavat rajoitukset ja menetelmät normaaleja, poikkeuksellisia ja hätätilanteita varten sekä täydentävät laskumatka-arvot jyrkän lähestymisen kriteereitä käytettäessä;
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2. kaikilla lentopaikoilla, joilla aiotaan noudattaa jyrkän lähestymisen
menetelmiä, on oltava käytettävissä soveltuva liukupolun osoitusjärjestelmä, johon kuuluu vähintään visuaalinen liukukulman osoitus;
ja

3. sääminimit on määrättävä ja hyväksyttävä jokaiselle kiitotielle, jolle
käytetään jyrkkää lähestymistä. Huomioon on otettava:
i) esteet;
ii) liukupolun osoituksen ja kiitotien opastuslaitteiden tyyppi, kuten visuaaliset apulaitteet, MLS, 3D-NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB;
iii) vaadittava vähimmäisnäköyhteys ratkaisukorkeudessa ja minimilaskeutumiskorkeudessa;
iv) käytettävissä olevat lentokoneen laitteet;
v) ohjaajan kelpoisuus ja erityinen perehtyminen kyseiseen lentopaikkaan;
vi) lentokäsikirjan rajoitukset ja menetelmät; ja
vii) keskeytetyn lähestymisen kriteerit.

OPS 1.550 a), liite 2
Lyhyen laskumatkan toiminta
Kohdassa OPS 1.550 a) 2 tarkoitettua toimintaa varten sallitun laskumassan määrityksessä voidaan käyttää etäisyyttä, joka saadaan laskemalla yhteen käytettävissä oleva ilmoitettu turvallisen alueen pituus ja
ilmoitettu laskuun käytettävissä oleva matka. Viranomainen voi hyväksyä tällaisen toiminnan seuraavin edellytyksin:
1. Lentopaikkaa valvovan viranomaisen on hyväksyttävä ilmoitetun
turvallisen alueen käyttö.
2. Ilmoitetulla turvallisella alueella ei saa olla esteitä tai painumia,
jotka aiheuttaisivat vaaraa lentokoneen laskun jäädessä vajaaksi,
eikä ilmoitetulle turvalliselle alueelle saa päästää mitään liikkuvaa
esinettä silloin, kun kiitotietä käytetään lyhyen laskumatkan toimintaan.
3. Ilmoitetun turvallisen alueen kaltevuus laskusuunnassa ei saa olla
enempää kuin 5 % ylämäkeen tai 2 % alamäkeen.
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4. Tämän liitteen määräysten mukaisesta ilmoitetusta turvallisesta alueesta laskennassa käytettävä pituus ei saa olla yli 90 metriä.
5. Ilmoitetun turvallisen alueen leveyden on oltava vähintään kaksi
kertaa kiitotien leveys, ja sen keskikohdan on sijaittava kiitotien
keskilinjan jatkeella.
6. Oletetaan, että ilmoitetun turvallisen alueen käytettävissä olevan
osan alkupää ylitetään vähintään 50 ft korkeudella.
7. Kohdan OPS 1.480 a) 5 kantavuusvaatimus ei tässä toiminnassa
koske ilmoitettua turvallista aluetta.
8. Sääminimit on määrättävä ja hyväksyttävä jokaiselle käytettävälle
kiitotielle, ja niiden on oltava vähintään samat kuin VFR- tai eitarkkuuslähestymisminimit, sen mukaan kummat näistä ovat suuremmat.
9. Ohjaajia koskevat vaatimukset on määritettävä (katso OPS 1.975
a)).
10. Viranomainen voi asettaa sellaisia lisäehtoja, jotka ovat tarpeen
toiminnan turvallisuuden kannalta ottaen huomioon lentokonetyypin ominaisuudet, lähestymislaitteet sekä lähestymisen tai laskun
keskeytykseen liittyvät näkökohdat.

LUKU I
SUORITUSARVOLUOKKA C
OPS 1.560
Yleistä
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentokäsikirjan hyväksyttyjä suoritusarvotietoja täydennetään tämän luvun vaatimusten
täyttymistä selvitettäessä tarvittaessa muilla viranomaista tyydyttävillä
tiedoilla, jos lentokäsikirjan hyväksytyt suoritusarvotiedot ovat riittämättömiä.

OPS 1.565
Lentoonlähtö
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei lentoonlähtömassa ylitä lentokäsikirjassa määrättyä, lentoonlähtöön käytettävän
lentopaikan painekorkeuden ja siellä vallitsevan lämpötilan mukaista
suurinta lentoonlähtömassaa.
b) Jos lentokoneen lentokäsikirjaan sisältyvissä lentoonlähtöpaikan pituustiedoissa ei oteta huomioon moottorihäiriötä, lentotoiminnan
harjoittajan on varmistettava, ettei 50 ft korkeuden saavuttamiseen
maan pinnasta kaikkien moottorien toimiessa suurimmalla sallitulla
lentoonlähtöteholla tarvittava matka lähtökiidon alusta, kerrottuna:
1. luvulla 1,33, kun kyseessä ovat kaksimoottoriset lentokoneet; tai
2. luvulla 1,25, kun kyseessä ovat kolmimoottoriset lentokoneet; tai
3. luvulla 1,18, kun kyseessä ovat nelimoottoriset lentokoneet,
ylitä lähtökiitoon käytettävissä olevaa matkaa sillä lentopaikalla, jolta
lentoonlähtö aiotaan suorittaa.
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c) Jos lentokoneen lentokäsikirjaan sisältyvissä lentoonlähtöpaikan pituustiedoissa otetaan huomioon moottorihäiriö, lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että seuraavat vaatimukset täyttyvät lentokäsikirjan määräysten mukaisesti:
1. kiihdytys- ja pysäytysmatka ei saa ylittää käytettävissä olevaa
kiihdytys- ja pysäytysmatkaa;
2. lentoonlähtömatka ei saa ylittää lentoonlähtöön käytettävissä olevaa matkaa, eikä nousualueen pituus saa olla enemmän kuin
puolet lähtökiitoon käytettävissä olevasta matkasta;
3. lähtökiitomatka ei saa ylittää lähtökiitoon käytettävissä olevaa
matkaa;
4. tämän kohdan vaatimusten täyttymistä osoitettaessa on käytettävä samaa V1-arvoa keskeytetyssä ja jatketussa lentoonlähdössä;
ja
5. lentoonlähtömassa ei saa märällä tai epäpuhtaalla kiitotiellä ylittää samoissa olosuhteissa kuivalla kiitotiellä sallittua lentoonlähtömassaa.

d) Osoittaessaan, että edellä olevien b) ja c) alakohtien vaatimukset
täyttyvät, lentotoiminnan harjoittajan on otettava huomioon:
1. lentopaikan painekorkeus;
2. ulkoilman lämpötila lentopaikalla;
3. kiitotien pinnan kunto ja laatu
4. kiitotien kaltevuus lentoonlähtösuunnassa;
5. enintään 50 % ilmoitetusta vastatuulikomponentista tai vähintään
150 % ilmoitetusta myötätuulikomponentista; ja
6. kiitotien sen osan pituus, joka mahdollisesti käytetään lentokoneen kääntämiseen kiitotien suuntaiseksi ennen lentoonlähtöä.

OPS 1.570
Estevara lentoonlähdössä
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentoonlähdön
lentorata ohittaa kaikki esteet pystysuunnassa vähintään etäisyydeltä
50 ft + 0,01 × D tai sivusuunnassa vähintään etäisyydeltä
90 m + 0,125 × D. Kaavoissa D tarkoittaa vaakasuoraa matkaa,
jonka lentokone on kulkenut lentoonlähtöön käytettävissä olevan
matkan päätekohdasta. Lentokoneilla, joiden siipien kärkiväli on
alle 60 metriä, vaakasuuntaisena estevarana voidaan käyttää etäisyyttä: 0,5 × siipien kärkiväli + 60 m + 0,125 × D.

b) Lentoonlähdön lentoradan on alettava 50 ft korkeudelta maan pinnasta OPS 1.565 b):ssä tai c):ssä vaaditun lentoonlähtömatkan päätekohdasta ja päätyttävä 1 500 ft korkeuteen maan pinnasta.
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c) Osoittaessaan, että edellä olevan a) alakohdan vaatimukset täyttyvät,
lentotoiminnan harjoittajan on otettava huomioon:
1. lentokoneen massa lähtökiidon alkaessa;
2. lentopaikan painekorkeus;
3. ulkoilman lämpötila lentopaikalla; ja
4. enintään 50 % ilmoitetusta vastatuulikomponentista tai vähintään
150 % ilmoitetusta myötätuulikomponentista.

d) Osoitettaessa edellä olevan a) alakohdan vaatimusten täyttymistä
lentosuunnan muutokset eivät ole sallittuja ennen kuin lentoonlähdön lentoradalla on saavutettu 50 ft korkeus maan pinnasta. Tämän
jälkeen lentokoneen kallistuskulma saa olla 400 ft korkeuteen asti
enintään 15 Yli 400 ft korkeudessa kallistuskulma voi olla yli 15°,
mutta kuitenkin enintään 25°. Kallistuskulman vaikutus lentonopeuksiin ja lentorataan on otettava riittävästi huomioon, mukaan lukien lentonopeuden kasvusta johtuvat matkan lisäykset.

e) Osoittaessaan, että edellä olevan a) alakohdan vaatimukset täyttyvät
silloin, kun ei edellytetä yli 15°:een lentosuunnan muutoksia, lentotoiminnan harjoittajan ei tarvitse ottaa huomioon esteitä, joihin
etäisyys on sivusuunnassa suurempi kuin:
1. 300 metriä, jos ohjaaja kykenee säilyttämään vaaditun suunnistustarkkuuden estemääritysalueella; tai
2. 600 metriä muussa tapauksessa.

f) Osoittaessaan, että edellä olevan a) alakohdan vaatimukset täyttyvät
silloin, kun edellytetään yli 15°:een lentosuunnan muutoksia, lentotoiminnan harjoittajan ei tarvitse ottaa huomioon esteitä, joihin
etäisyys on sivusuunnassa suurempi kuin:
1. 600 metriä, jos ohjaaja kykenee säilyttämään vaaditun suunnistustarkkuuden estemääritysalueella; tai
2. 900 metriä muussa tapauksessa.

g) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava varamenetelmät, jotka
täyttävät OPS 1.570:n vaatimukset ja joilla varmistetaan turvallinen
reitti esteiden väistämiseksi siihen asti, kunnes lentokoneella voidaan
joko noudattaa OPS 1.580:n matkalentovaatimuksia tai suorittaa
lasku lähtölentopaikalle tai lähtövaralentopaikalle.

OPS 1.575
Matkalento – Kaikki moottorit toiminnassa

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentokoneella on
odotettavissa olevissa sääolosuhteissa reitin joka kohdassa tai poikettaessa reitistä suunnitelman mukaisesti mahdollista saavuttaa vähintään
kohoamisnopeus 300 minuutissa kaikkien moottorien toimiessa enintään suurimmalla sallitulla jatkuvalla teholla:

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentokoneella on
odotettavissa olevissa sääolosuhteissa reitin joka kohdassa tai poikettaessa reitistä suunnitelman mukaisesti mahdollista saavuttaa vähintään
kohoamisnopeus 300 ft minuutissa kaikkien moottorien toimiessa
enintään suurimmalla sallitulla jatkuvalla teholla:
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1. kaikissa reitin tai suunnitelman mukaisen reitiltä poikkeamisen vaiheissa alimmassa turvallisessa lentokorkeudessa, joka on määritelty
toimintakäsikirjassa tai laskettu siinä olevien kyseistä lentokonetta
koskevien tietojen perusteella; ja
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Ei muutoksia

2. OPS 1.580:n ja 1.585:n määräysten noudattamisen edellyttämässä
minimikorkeudessa.

OPS 1.580
Matkalento – Yksi moottori epäkunnossa

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentokoneella voidaan odotettavissa olevissa sääolosuhteissa, moottorin vikaantuessa
missä tahansa reitin kohdassa tai poikettaessa reitistä suunnitelman
mukaisesti ja toisen moottorin tai muiden moottorien toimiessa
enintään suurimmalla sallitulla jatkuvalla teholla, jatkaa lentoa matkalentokorkeudesta sellaiselle lentopaikalle, jolle voidaan suorittaa
lasku OPS 1.595:n tai 1.600:n mukaisesti. Tällöin on enintään 9,3
kilometrin (5 nm) pystyetäisyydellä aiotusta lentoreitistä sijaitsevat
esteet ylitettävä vähintään:
1. 1 000 ft etäisyydeltä, kun kohoamisnopeus on nolla tai lentorata
on nouseva; tai
2. 2 000 ft etäisyydeltä, kun lentorata on laskeva.

b) Lentoradan on oltava nouseva 450 metrin (1 500 ft) korkeudessa
sen lentopaikan yläpuolella, jolle oletetaan suoritettavan lasku yhden
moottorin vikaannuttua.

c) Tässä alakohdassa katsotaan lentokoneella saavutettavan kohoamisnopeuden olevan 150 minuutissa pienempi kuin määritetty kokonaiskohoamisnopeus.

c) Tässä alakohdassa katsotaan lentokoneella saavutettavan kohoamisnopeuden olevan 150 ft minuutissa pienempi kuin määritetty kokonaiskohoamisnopeus.

d) Osoittaessaan tämän alakohdan vaatimusten täyttymisen lentotoiminnan harjoittajan on suurennettava edellä a) alakohdassa tarkoitettu sivuttaisvara 18,5 kilometriin (10 nm), ellei suunnistustarkkuus riitä pitämään lentokonetta 95 prosentin todennäköisyydellä
estevaran sisällä.

Ei muutoksia

e) Polttoainetta voidaan poistaa turvallista menetelmää käyttäen niin
paljon, että vaadittu varapolttoaine on lentopaikalle saavuttaessa
jäljellä.

OPS 1.585
Matkalento – Kolmi- tai useampimoottoriset lentokoneet, kaksi
moottoria epäkunnossa

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei kolmi- tai useampimoottorinen lentokone ole aiotun lentoreitin missään kohdassa
kauempana sellaisesta lentopaikasta, jolla suoritusarvovaatimukset
täyttyvät laskumassan ollessa arvioidun suuruinen, kuin etäisyydellä,
joka vastaa 90 minuutin lentoa pitkän toimintamatkan lentonopeudella (long range cruising speed) standardilämpötilassa tyynellä kaikkien moottorien toimiessa, ellei se täytä seuraavien b)–f) alakohtien
vaatimuksia.
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b) Lentoradalla, jota kyetään noudattamaan kahden moottorin ollessa
epäkunnossa, lentokoneella on oltava mahdollista jatkaa lentoa odotettavissa olevissa sääolosuhteissa sellaiselle lentopaikalle, jolla suoritusarvovaatimukset täyttyvät laskumassan ollessa arvioidun suuruinen, siten että kaikki enintään 9,3 kilometrin (5 nm) etäisyydellä
aiotusta lentoreitistä sijaitsevat esteet ylitetään vähintään 2 000 ft
pystyetäisyydeltä.

c) Kahden moottorin oletetaan vikaantuvan sen reittiosuuden kriittisimmässä kohdassa, jossa lentokone on kauempana sellaisesta lentopaikasta, jolla suoritusarvovaatimukset täyttyvät laskumassan ollessa
arvioidun suuruinen, kuin etäisyydellä, joka vastaa 90 minuutin
lentoa pitkän toimintamatkan lento-nopeudella standardilämpötilassa tyynellä kaikkien moottorien toimiessa.

d) Lentokoneen arvioituun massaan siinä kohdassa, jossa kahden moottorin oletetaan vikaantuvan, on sisällyttävä polttoainemäärä, joka
riittää oletetulle laskulentopaikalle lentämiseen siten, että saavutaan
suoraan laskualueen yläpuolelle vähintään 450 metrin (1 500 ft)
korkeudella siitä, ja tämän jälkeen 15 minuutin vaakalentoon.

e) Tässä alakohdassa katsotaan lentokoneella saavutettavan kohoamisnopeuden olevan 150 minuutissa määritettyä nopeutta pienempi.

e) Tässä alakohdassa katsotaan lentokoneella saavutettavan kohoamisnopeuden olevan 150 ft minuutissa määritettyä nopeutta pienempi.

f) Osoittaessaan tämän alakohdan vaatimusten täyttymisen lentotoiminnan harjoittajan on suurennettava edellä a) alakohdassa tarkoitettu sivuttaisvara 18,5 kilometriin (10 nm), ellei suunnistustarkkuus riitä pitämään lentokonetta 95 prosentin todennäköisyydellä
estevaran sisällä.

Ei muutoksia

g) Polttoainetta voidaan poistaa turvallista menetelmää käyttäen niin
paljon, että vaadittu varapolttoaine on lentopaikalle saavuttaessa
jäljellä.

OPS 1.590
Lasku – Määrä- ja varalentopaikat
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei OPS 1.475 a):n
mukainen lentokoneen laskumassa ylitä lentokäsikirjassa määrättyä
suurinta sallittua laskumassaa, joka on määritetty ottaen huomioon
määrä- ja varalentopaikan korkeuden merenpinnasta sekä kyseisellä
lentopaikalla arvioituna laskuajankohtana odotettavissa olevan lämpötilan, jos tämä on otettu lentokäsikirjassa huomioon.

OPS 1.595
Lasku – Kuiva kiitotie

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentokoneen laskumassan ollessa OPS 1.475 a):n mukainen on arvioituna laskuajankohtana mahdollista suorittaa lasku 50 ft korkeudesta kynnyksen yläpuolelta ja pysähtyä siten, että määrälentopaikalla ja millä
tahansa varalentopaikalla laskuun käytettävissä olevasta matkasta
käytetään enintään 70 prosenttia.
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b) Osoittaessaan, että edellä olevan a) alakohdan vaatimukset täyttyvät,
lentotoiminnan harjoittajan on otettava huomioon:
1. lentopaikan korkeus merenpinnasta;
2. enintään 50 % vastatuulikomponentista tai vähintään 150 %
myötätuulikomponentista;
3. kiitotien pinnan laatu; ja
4. kiitotien kaltevuus;

4. kiitotien kaltevuus laskusuunnassa;

c) Kun lennonvalmistelu tehdään edellä olevan a) alakohdan mukaisesti, on oletettava, että:

Ei muutoksia

1. lentokoneella suoritetaan lasku suotuisimmalle kiitotielle tyynellä;
ja
2. lentokoneella suoritetaan lasku kiitotielle, jota todennäköisimmin
käytetään ottaen huomioon tuulen nopeuden ja suunnan, lentokoneen maakäsittelyominaisuudet sekä muut asiaan vaikuttavat
seikat, kuten lähestymislaitteet ja maasto.
d) Jos lentotoiminnan harjoittaja ei kykene täyttämään edellä olevassa
b) 2 alakohdassa annettuja määrälentopaikkaa koskevia vaatimuksia,
lentokone voi aloittaa lennon, jos on valittu varalentopaikka, joka
täysin täyttää alakohtien a), b) ja c) vaatimukset.

d) Jos lentotoiminnan harjoittaja ei kykene täyttämään edellä olevassa
c) 2 alakohdassa annettuja määrälentopaikkaa koskevia vaatimuksia,
lentokone voi aloittaa lennon, jos on valittu varalentopaikka, joka
täysin täyttää alakohtien a), b) ja c) vaatimukset.
Ei muutoksia

OPS 1.600
Lasku – Märkä tai epäpuhdas kiitotie
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jos asiaankuuluvat säätiedotteet tai -ennusteet tai niiden yhdistelmä osoittavat
kiitotien saattavan olla arvioituna saapumisajankohtana märkä, laskuun käytettävissä oleva matka on vähintään OPS 1.595:n mukaisesti määritetty vaadittu laskumatka kerrottuna luvulla 1,15.
b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jos asiaankuuluvat säätiedotteet tai -ennusteet tai niiden yhdistelmä osoittavat
kiitotien saattavan olla arvioituna saapumisajankohtana epäpuhdas,
kyseisiä olosuhteita koskevien viranomaista tyydyttävien arvojen perusteella määritetty laskumatka ei ylitä laskuun käytettävissä olevaa
matkaa.

LUKU J
MASSAN JA MASSAKESKIÖN MÄÄRITYS
OPS 1.605
Yleistä
(Katso OPS 1.605, liite 1)
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentokoneen
kuorma, massa ja massakeskiö ovat kaikissa lentotoiminnan vaiheissa niiden rajoitusten mukaisia, joista määrätään hyväksytyssä
lentokäsikirjassa tai toimintakäsikirjassa, jos viimeksi mainittu on
rajoittavampi.
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b) Lentotoiminnan harjoittajan on määritettävä kaikkien lentokoneidensa massa ja massakeskiö punnitsemalla ennen ensimmäistä käyttöönottoa. Tämän jälkeen punnitus on suoritettava neljän vuoden
välein, jos käytetään yksittäisten lentokoneiden massoja, tai yhdeksän vuoden välein, jos käytetään laivastomassoja. Muutosten ja korjausten yhteisvaikutukset massaan ja massakeskiöön on otettava
huomioon ja merkittävä asiakirjoihin. Lisäksi lentokoneet on punnittava uudelleen, jos muutosten vaikutuksia massaan ja massakeskiöön ei tarkasti tunneta.

c) Lentotoiminnan harjoittajan on määritettävä kaikkien lentokoneen
operatiiviseen kuivamassaan sisältyvien tarvikkeiden ja miehistön
jäsenten massat punnitsemalla tai käyttämällä standardimassoja.
Myös sijoituspaikan vaikutus lentokoneen massakeskiöön on selvitettävä.

d) Lentotoiminnan harjoittajan on määritettävä hyötykuorman massa,
painolasti mukaan lukien, punnitsemalla tai laskemalla matkustajien
ja matkatavaran standardimassojen perusteella siten kuin OPS
1.620:ssa määrätään.

e) Lentotoiminnan harjoittajan on määritettävä polttoaineen massa todellisen tiheyden, tai jos se ei ole tiedossa, toimintakäsikirjassa määrätyn menetelmän mukaisesti lasketun tiheyden perusteella.

OPS 1.607
Määritelmiä
a) Operatiivinen kuivamassa (Dry Operating Mass)
Lentokoneen kokonaismassa sen ollessa valmiina tietyntyyppiseen
lentotoimintaan, lukuun ottamatta käytettävissä olevaa polttoainetta
ja hyötykuormaa. a) Operatiiviseen kuivamassaan sisältyvät esimerkiksi:
1. miehistö ja miehistön matkatavarat;
2. muonitustarvikkeet ja matkustajien palveluun liittyvä irtovarustus; sekä
3. juomavesi ja WC-kemikaalit.

b) Suurin sallittu massa ilman polttoainetta (Maximum Zero Fuel Mass)
Lentokoneen suurin sallittu massa ilman käytettävissä olevaa polttoainetta. Määrätyissä säiliöissä olevan polttoaineen massa on sisällytettävä massaan ilman polttoainetta, kun näin nimenomaisesti mainitaan lentokäsikirjan rajoituksissa.

c) Suurin sallittu rakenteellinen laskumassa (Maximum Structural Landing
Mass)
Lentokoneen suurin sallittu kokonaismassa laskussa normaaleissa
olosuhteissa.

d) Suurin sallittu rakenteellinen lentoonlähtömassa (Maximum Structural
Take Off Mass)
Lentokoneen suurin sallittu kokonaismassa lähtökiidon alkaessa.
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e) Matkustajien luokittelu
1. Aikuisilla tarkoitetaan 12-vuotiaita ja sitä vanhempia miehiä ja
naisia.
2. Lapsilla tarkoitetaan 2-vuotiaita ja sitä vanhempia, mutta kuitenkin alle 12-vuotiaita henkilöitä.
3. Sylilapsilla tarkoitetaan alle 2-vuotiaita henkilöitä.

f) Hyötykuorma (Traffic Load)
Matkustajien, matkatavaran ja rahdin yhteismassa, mukaan lukien
myös muu kuin kaupallinen kuorma.

OPS 1.610
Kuormaus, massa ja massakeskiö
Lentotoiminnan harjoittajan on määrättävä toimintakäsikirjassa kuormaukseen sekä massan ja massakeskiön määritysjärjestelmään liittyvät
periaatteet ja menetelmät, jotka täyttävät OPS 1.605:n vaatimukset.
Tämän järjestelmän on katettava kaikki aiotun toiminnan laadut.

OPS 1.615
Miehistömassat
a) Lentotoiminnan harjoittajan on operatiivista kuivamassaa määrittäessään käytettävä seuraavia miehistömassoja:
1. todelliset massat, joihin sisältyvät miehistön matkatavarat; tai
2. standardimassat, joihin sisältyvät käsimatkatavarat ja jotka ovat
ohjaamomiehistön jäsenillä 85 kg ja matkustamomiehistön jäsenillä 75 kg; tai
3. muut viranomaista tyydyttävät standardimassat.

b) Lentotoiminnan harjoittajan on korjattava operatiivinen kuivamassa
siten, että kaikki lisämatkatavarat otetaan huomioon. Lisämatkatavaroiden sijoituspaikka on otettava huomioon lentokoneen massakeskiötä määritettäessä.

OPS 1.620
Matkustajien ja matkatavaran massat
a) Lentotoiminnan harjoittajan on laskettava matkustajien ja kuljetettavaksi jätetyn matkatavaran massa käyttäen joko kaikkien henkilöiden ja matkatavaroiden todellista punnittua massaa tai jäljempänä
taulukoissa 1–3 annettuja standardimassoja. Jos käytettävissä olevien
matkustajaistuinten lukumäärä on alle 10, matkustajien massa voidaan kuitenkin määrittää kunkin matkustajan antaman tai hänen
puolestaan annetun suullisen ilmoituksen perusteella ja lisäämällä
siihen ennalta määrätty vakioluku käsimatkatavaran ja vaatteiden
huomioon ottamiseksi. (Toimintakäsikirjassa on oltava ohjeet, joiden
mukaan päätetään todellisten tai standardimassojen käytöstä, sekä
menettely, jota on noudatettava, kun määritys perustuu suulliseen
ilmoitukseen.)
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b) Jos massa määritetään punnitsemalla, lentotoiminnan harjoittajan on
varmistettava, että matkustajien henkilökohtaiset tavarat ja käsimatkatavarat ovat mukana punnituksessa. Punnitus on tehtävä lentokoneen lähellä juuri ennen siihen nousemista.

c) Jos matkustajien massa määritetään standardimassojen perusteella,
on käytettävä jäljempänä taulukoissa 1 ja 2 annettuja standardimassoja. Standardimassaan sisältyvät käsimatkatavarat sekä sellaisen alle
2-vuotiaan sylilapsen massa, jota aikuinen pitää sylissään samalla
matkustajaistuimella. Erilliselle matkustajaistuimelle sijoitettavia sylilapsia pidetään tässä alakohdassa lapsina.

d) Matkustajien massat – vähintään 20 istuinta
1. Kun lentokoneessa käytettävissä olevien matkustajaistuinten kokonaismäärä on vähintään 20, käytetään taulukossa 1 annettuja
miesten ja naisten standardimassoja. Jos käytettävissä olevien
matkustajaistuinten kokonaismäärä on 30 tai sitä suurempi, voidaan käyttää taulukon 1 sarakkeessa ’Kaikki aikuiset’ annettuja
massoja.

2. Taulukossa 1 lomalennolla tarkoitetaan lentoa, joka on tarkoitettu yksinomaan lomamatkapaketin osaksi. Lomalennon massaarvoja on käytettävä, jos tiettyihin erityisluokkiin kuuluvien matkustajien ei-kaupalliseen kuljetukseen käytetään enintään 5 % lentokoneen matkustajapaikoista.
Taulukko 1
Matkustajaistuimia

vähintään 20

Vähintään 30

Mies

Nainen

Kaikki aikuiset

Kaikki muut lennot kuin
lomalennot

88 kg

70 kg

84 kg

Lomalennot

83 kg

69 kg

76 kg

Lapset

35 kg

35 kg

35 kg

e) Matkustajien massat – enintään 19 istuinta
1. Kun lentokoneessa käytettävissä olevien matkustajaistuinten kokonaismäärä on enintään 19, käytetään taulukossa 2 annettuja
standardimassoja.
2. Jos matkustamossa ei kyseisellä lennolla kuljeteta käsimatkatavaraa tai jos käsimatkatavaroiden massa määritetään erikseen, edellä
annetuista miesten ja naisten massoista voidaan vähentää 6 kg.
Henkilökohtaisia tavaroita kuten päällystakkia, sateenvarjoa,
pientä käsilaukkua tai lompakkoa, luettavaa ja pientä kameraa
ei tässä alakohdassa pidetä käsimatkatavarana.
Taulukko 2
Matkustajaistuimia

C 227 E/109

1–5

6–9

10–19

Mies

104 kg

96 kg

92 kg

Nainen

86 kg

78 kg

74 kg

Lapset

35 kg

35 kg

35 kg
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f) Matkatavaran massat
1. Kun lentokoneessa käytettävissä olevien matkustajaistuinten kokonaismäärä on vähintään 20, kutakin kuljetettavaksi jätettyä
matkatavarakollia varten käytetään taulukossa 3 annettuja standardimassoja. Jos lentokoneessa on 19 matkustajaistuinta tai vähemmän, on käytettävä kuljetettavaksi jätetyn matkatavaran todellista, punnitsemalla määritettyä massaa.

2. Taulukossa 3:
i) kotimaanlennolla tarkoitetaan lentoa, jonka lähtö- ja määräpaikka sijaitsevat saman valtion rajojen sisällä;
ii) Euroopan sisäisellä lennolla tarkoitetaan lentoa, joka ei ole
kotimaanlento ja jonka lähtö- ja määräpaikka sijaitsevat
OPS 1.620 f):n liitteessä 1 määritellyn alueen sisällä; ja
iii) mannertenvälisellä lennolla tarkoitetaan lentoa, joka ei ole
Euroopan sisäinen lento ja jonka lähtö- ja määräpaikka sijaitsevat eri mantereilla.
Taulukko 3
Vähintään 20 istuinta
Lennon tyyppi

24.9.2002

Matkatavaran standardimassat

Kotimaanlento

11 kg

Euroopan sisäinen lento

13 kg

Mannertenvälinen lento

15 kg

Muu lento

13 kg

g) Jos lentotoiminnan harjoittaja haluaa käyttää muita kuin edellä taulukoissa 1–3 annettuja standardimassoja, sen on ilmoitettava viranomaiselle syyt tähän ja hankittava sitä varten etukäteen viranomaisen hyväksyntä. Lisäksi lentotoiminnan harjoittajan on jätettävä viranomaisen hyväksyttäväksi yksityiskohtainen punnitustutkimussuunnitelma ja käytettävä OPS 1.620 g):n liitteessä 1 esitettyä tilastollista analyysimenetelmää. Sen jälkeen kun viranomainen on varmistanut ja hyväksynyt punnitustutkimuksen tulokset, tarkistetut
standardimassat koskevat ainoastaan kyseistä lentotoiminnan harjoittajaa. Tarkistettuja standardimassoja voidaan käyttää yksinomaan
niitä olosuhteita vastaavissa olosuhteissa, joissa tutkimus tehtiin.
Jos tarkistetut standardimassat ovat taulukoissa 1–3 annettuja suurempia, on käytettävä näitä tarkistettuja arvoja.
h) Jos lennolle havaitaan olevan tulossa huomattava määrä matkustajia,
joiden massan käsimatkatavarat mukaan lukien arvellaan olevan
standardimassaa suurempi, lentotoiminnan harjoittajan on määritettävä tällaisten matkustajien todellinen massa punnitsemalla tai tekemällä riittävän suuri massalisäys.
i) Jos kuljetettavaksi jätetyn matkatavaran standardimassoja käytettäessä arvellaan lähtöselvityksessä huomattavan monien matkustajien
matkatavaran massan olevan standardimassaa suurempi, lentotoiminnan harjoittajan on määritettävä tällaisen matkatavaran todellinen massa punnitsemalla tai tekemällä riittävän suuri massalisäys.
j) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ilma-aluksen
päällikölle ilmoitetaan tavanomaisesta poikkeavan menetelmän käytöstä kuorman massan määrityksessä ja että kyseinen menetelmä
mainitaan massa- ja massakeskiöasiakirjoissa.
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OPS 1.625
Massa- ja massakeskiöasiakirjat
(Katso OPS 1.625, liite 1)
a) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava ennen jokaista lentoa
massa- ja massakeskiöasiakirjat, joista ilmenee kuorma ja sen sijoitus. Näiden asiakirjojen perusteella ilma-aluksen päällikön on voitava
varmistua siitä, etteivät kuorma ja sen sijoitus aiheuta lentokoneen
massa- ja massakeskiörajoitusten ylittymistä. Massa- ja massakeskiöasiakirjoissa on mainittava niiden laatijan nimi. Lentokoneen kuormausta valvovan henkilön on allekirjoituksellaan vahvistettava, että
kuorma ja sen sijoitus ovat massa- ja massakeskiöasiakirjojen mukaiset. Tämän asiakirjan on oltava ilma-aluksen päällikköä tyydyttävä ja hänen hyväksyntänsä on osoitettava allekirjoituksella tai
muulla vastaavalla tavalla. (Katso myös OPS 1.1055 a) 12).

b) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava ohjeet viime hetkellä tapahtuvia kuorman muutoksia varten.

c) Jos viranomainen hyväksyy, lentotoiminnan harjoittaja voi käyttää
muita kuin edellä a) ja b) alakohdissa vaadittuja menetelmiä.

OPS 1.605, liite 1
Massa ja massakeskiö – Yleistä

(Katso OPS 1.605)

a) Lentokoneen operatiivisen kuivamassan määrittäminen

1. Lentokoneen punnitseminen
i) Uudet lentokoneet punnitaan yleensä tehtaalla ja ne voidaan
ottaa käyttöön ilman uutta punnitusta, jos massa- ja massakeskiötiedot on korjattu lentokoneeseen tehtyjen muutosten
mukaan. Lentotoiminnan harjoittajalta toiselle siirtyviä lentokoneita ei tarvitse punnita ennen käyttöönottoa uudella lentotoiminnan harjoittajalla, ellei edellisestä punnituksesta ole
kulunut yli neljä vuotta, jos kummallakin lentotoiminnan harjoittajalla on hyväksytty massantarkkailuohjelma.

ii) Jokaisen yksittäisen lentokoneen massa ja massakeskiön asema
on määritettävä uudelleen määrätyin väliajoin. Lentotoiminnan harjoittajan on määrättävä punnitusten välinen enimmäisaika ja tämän ajan on oltava OPS 1.605 b):n vaatimusten
mukainen. Lisäksi jokaisen lentokoneen massa ja massakeskiö
on määritettävä uudelleen joko:
A) punnitsemalla; tai
B) laskennallisesti, jos lentotoiminnan harjoittaja kykenee
osoittamaan valitun laskutavan oikeellisuuden,
aina kun operatiivisen kuivamassan muutosten yhteisvaikutus
ylittää ± 0,5 % suurimmasta sallitusta laskumassasta tai kun
massakeskiön aseman muutosten yhteisvaikutus ylittää 0,5 %
aerodynaamisesta keskijänteestä.
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2. Laivastomassa ja massakeskiön asema
i) Jos laivaston tai ryhmän muodostavat saman mallin ja version lentokoneet, laivastomassana ja massakeskiön asemana
voidaan käyttää keskimääräisiä arvoja, jos yksittäisten lentokoneiden operatiiviset kuivamassat ja massakeskiön asemat
ovat jäljempänä ii) alakohdassa määrätyllä toleranssialueella.
Lisäksi käytetään alakohdissa iii), iv) ja a) 3 määriteltyjä kriteereitä.

ii) Toleranssit
A) Jos jonkin lentokoneen punnittu tai laivastoon kuuluvan
lentokoneen laskettu operatiivinen kuivamassa poikkeaa
määritetystä laivaston operatiivisesta kuivamassasta enemmän kuin ± 0,5 % suurimmasta sallitusta rakenteellisesta
laskumassasta, tai jos lentokoneen massakeskiön asema
poikkeaa laivaston massakeskiön asemasta enemmän
kuin ± 0,5 % aerodynaamisesta keskijänteestä, lentokonetta ei saa laskea mukaan kyseiseen laivastoon. Voidaan
järjestää erillisiä laivastoja, joiden keskimääräiset laivastomassat ovat erilaiset.
B) Jos lentokoneen massa on laivaston operatiivisen kuivamassan toleranssialueella, mutta sen massakeskiön asema
jää laivaston sallitun vaihteluvälin ulkopuolelle, lentokonetta voidaan edelleen käyttää kyseisen laivaston operatiivisen kuivamassan, mutta lentokonekohtaisen massakeskiön aseman mukaan.
C) Jos yksittäisessä lentokoneessa on muihin laivastoon kuuluviin lentokoneisiin verrattuna rakenteellinen ero, joka
voidaan tarkasti ottaa huomioon (esimerkiksi tarjoomon
tai istuinten järjestely) ja joka aiheuttaa laivaston toleranssien ylittymisen, lentokone voidaan edelleen pitää laivastossa. Tällöin on kuitenkin kyseisen lentokoneen massaa
ja/tai massakeskiön asemaa varten käytettävä tarvittavia
korjauksia.
D) Lentokoneilla, joille ei ole julkaistu aerodynaamista keskijännettä, on toimittava niiden lentokonekohtaisten massan ja massakeskiön aseman arvojen mukaan tai ne on
erikseen tutkittava ja hyväksytettävä.

iii) Laivastoarvojen käyttö
A) Kun lentokone on punnittu tai jos sen varustukseen tai
versioon on tehty muutoksia, lentotoiminnan harjoittajan
on tarkistettava, että kyseisen lentokoneen arvot ovat
edelleen 2) ii) alakohdassa määrätyllä toleranssialueella.
B) Lentokoneet, joita ei ole punnittu viimeisimmän laivastomassanmäärityksen jälkeen, voidaan edelleen pitää laivastoarvojen mukaan käytettävässä laivastossa, jos yksittäisten lentokoneiden arvot tarkistetaan laskennallisesti ja ne
pysyvät edellä 2 ii) alakohdassa määritellyllä toleranssialueella. Mikäli yksittäisten lentokoneiden arvot eivät enää
ole sallitulla toleranssialueella, lentotoiminnan harjoittajan
on joko määritettävä laivastolle uudet arvot, jotka täyttävät alakohtien 2 i) ja 2 ii) ehdot, tai käytettävä raja-arvojen ulkopuolelle jääviä lentokoneita niiden yksittäisten arvojen mukaan.
C) Lisätäkseen lentokoneen laivastoarvojen mukaan käytettävään laivastoon lentotoiminnan harjoittajan on punnitsemalla tai laskemalla tarkistettava, että lentokoneen todelliset arvot ovat edellä 2 ii) alakohdassa määritellyllä toleranssialueella.
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iv) Edellä olevan 2 i) alakohdan noudattamiseksi laivastoarvot on
saatettava ajan tasalle vähintään jokaisen laivastomassanmäärityksen päättyessä.

3. Punnittavien lentokoneiden lukumäärä laivastoarvoja määritettäessä
i) Jos ’n’ on laivastoarvojen mukaan käytettävään laivastoon
kuuluvien lentokoneiden lukumäärä, lentotoiminnan harjoittajan on peräkkäisten laivastomassanmääritysten välisenä aikana punnittava vähintään seuraavassa taulukossa esitetty
määrä lentokoneita.

Laivastoon kuuluvien lentokoneiden
lukumäärä

Punnitusten vähimmäismäärä

2 tai 3

n

4–9

(n + 3)/2

10 tai enemmän

(n + 51)/10

ii) Laivastosta olisi valittava punnittaviksi ne lentokoneet, joiden
edellisestä punnitsemisesta on kulunut eniten aikaa.
iii) Peräkkäisten laivastomassanmääritysten välinen aika ei saa
ylittää 48 kuukautta.
4. Punnitusten suoritus
i) Joko lentokoneen valmistajan tai hyväksytyn huolto-organisaation on suoritettava punnitseminen.
ii) Punnittaessa on noudatettava tavanomaisia, hyvän käytännön
mukaisia varotoimia, kuten:
A) lentokoneen ja varustuksen täydellisyyden tarkistaminen;
B) nesteiden asianmukaisen huomioon ottamisen varmistaminen;
C) lentokoneen puhtauden varmistaminen; ja
D) sen varmistaminen, että punnitus suoritetaan suljetussa
rakennuksessa.
iii) Kaikkien punnituksessa käytettävien välineiden on oltava asianmukaisesti kalibroituja, ne on nollattava ja niitä on käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jokaisen vaa'an on oltava valmistajan, painoja ja mittoja valvovan valtion laitoksen
(Suomessa Teknillinen tarkastuskeskus) tai asianmukaisesti
valtuutetun organisaation kalibroima punnituslaitteiden valmistajan määrittelemin väliajoin, kuitenkin vähintään kahden
vuoden välein. Lentokoneen massa on voitava laitteiden
avulla määrittää tarkasti. (Katso OPS 1.605:n liite 1, kohta
a) 4 iii).)
b) Erityiset hyötykuorman standardimassat
Matkustajien ja kuljetettavaksi jätetyn matkatavaran standardimassojen lisäksi lentotoiminnan harjoittaja voi hankkia viranomaisen hyväksynnän muiden kuormakokonaisuuksien standardimassoille.

iii) Kaikkien punnituksessa käytettävien välineiden on oltava asianmukaisesti kalibroituja, ne on nollattava ja niitä on käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jokaisen vaa'an on oltava valmistajan, painoja ja mittoja valvovan valtion laitoksen
(Suomessa Teknillinen tarkastuskeskus) tai asianmukaisesti
valtuutetun organisaation kalibroima punnituslaitteiden valmistajan määrittelemin väliajoin, kuitenkin vähintään kahden
vuoden välein. Lentokoneen massa on voitava laitteiden
avulla määrittää tarkasti.

Ei muutoksia
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c) Lentokoneen kuormaus
1. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että sen lentokoneet kuormataan pätevän henkilöstön valvonnassa.
2. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että rahti kuormataan lentokoneen massan ja massakeskiön laskennassa käytettyjen
tietojen mukaisesti.
3. Lentotoiminnan harjoittajan on noudatettava rakenteesta johtuvia
lisärajoituksia, kuten lattian lujuuteen liittyvät rajoitukset, suurin
sallittu kuorma juoksumetriä kohti, suurin sallittu massa rahtiosastoa kohti ja/tai istuinpaikkarajoitukset.

d) Massakeskiön raja-arvot
1. Massakeskiöalue
Ellei istumapaikkoja määrätä ja ellei matkustajien määrää istuinriviä kohti, rahdin määrää rahtiruuman yksittäisissä osastoissa ja
polttoaineen määrää yksittäisissä säiliöissä oteta tarkasti huomioon massakeskiölaskelmassa, hyväksyttyyn massakeskiöalueeseen
nähden on määritettävä toiminnassa käytettävät marginaalit. Massakeskiön rajoja määritettäessä on otettava huomioon mahdolliset poikkeamat kuorman oletetusta jakautumisesta. Jos matkustajat saavat vapaasti valita istumapaikkansa, lentotoiminnan harjoittajan on annettava ohjeet sen varmistamiseksi, että ohjaamo- tai
matkustamomiehistö korjaa tilanteen, mikäli matkustajat asettuvat pituussuunnassa ääriasemiin. Massakeskiön rajojen ja asiaan
liittyvien toimintamenetelmien, mukaan lukien matkustajien sijoittamista koskevat olettamukset, on oltava viranomaista tyydyttäviä.

2. Massakeskiön vaihtelu lennon aikana
Edellä olevan d) 1 alakohdan vaatimusten lisäksi lentotoiminnan
harjoittajan on osoitettava, että menetelmissä otetaan täysin huomioon äärirajat, joiden välillä massakeskiön asema vaihtelee lennon aikana matkustajien tai miehistön liikkumisen ja polttoaineen kulutuksen tai siirtämisen vuoksi.

OPS 1.620 f), liite 1
Euroopan sisäisten lentojen alueen määritelmä
Kohdassa OPS 1.620 f) Euroopan sisäisillä lennoilla, jotka eivät ole
kotimaanlentoja, tarkoitetaan seuraavassa lueteltujen pisteiden välisten
kompassiviivojen rajoittamalla alueella suoritettavia lentoja:
— N7200

E04500

— N4000

E04500

— N3500

E03700

— N3000

E03700

— N3000

W00600

— N2700

W00900

— N2700

W03000

— N6700

W03000

— N7200

W01000

— N7200

E04500
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kuten alla olevassa kaaviossa 1 esitetään:

Kaavio 1
Euroopan sisäisten lentojen alue

OPS 1.620 g), liite 1
Matkustajien ja matkatavaran tarkistettujen standardimassojen
määritysmenetelmä

a) Matkustajat

1. Satunnaisen otannan menetelmä
Matkustajien ja heidän käsimatkatavaransa keskimassa määritetään punnitsemalla satunnaisia otoksia. Satunnainen otos on otettava siten, että se edustaa luonteeltaan ja laajuudeltaan kaikkia
matkustajia toiminnan laadun, eri reittien lentotiheyden, saapuvien/lähtevien lentojen, vuodenajan ja lentokoneen istuinkapasiteetin mukaan.

2. Otoksen suuruus
Tutkimussuunnitelman mukaan on punnittava vähintään jokin
seuraavista matkustajamääristä, sen mukaan mikä on suurin:
i) Malliotoksesta tavanomaisten tilastollisten menetelmien avulla
laskettu matkustajamäärä, jolla päästään kaikkien aikuisten
keskimassoja käytettäessä 1 prosentin ja miesten ja naisten
erillisiä keskimassoja käytettäessä 2 prosentin suhteelliseen
luottamusväliin (tarkkuuteen).
ii) Jos lentokoneen matkustajaistuinkapasiteetti on:
A) vähintään 40, yhteensä 2 000 matkustajaa;
B) alle 40, yhteensä matkustajamäärä, joka saadaan kertomalla matkustajaistuinkapasiteetti luvulla 50.
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3. Matkustajien massat
Matkustajien massoihin on sisällyttävä myös niiden tavaroiden
massa, jotka heillä on mukanaan lentokoneeseen noustessaan.
Otettaessa satunnaisia otoksia matkustajien massojen määrittämistä varten sylilapsi on punnittava yhdessä sen aikuisen kanssa,
jonka mukana hän matkustaa. (Katso myös OPS 1.620 c), d) ja
e).)
4. Punnituspaikka
Matkustajien punnituspaikka on valittava mahdollisimman läheltä
lentokonetta siten, etteivät matkustajien massat tämän kohdan
jälkeen enää todennäköisesti muutu ennen lentokoneeseen nousemista henkilökohtaisten tavaroiden pois jättämisen tai uusien
tavaroiden mukaan ottamisen vuoksi.
5. Vaaka
Matkustajien punnituksessa käytettävän vaa'an kapasiteetin on
oltava vähintään 150 kg. Asteikon pienin jakoväli saa olla enintään 500 grammaa. Vaa'an tarkkuuden on oltava 0,5 %, kuitenkin vähintään 200 grammaa.
6. Massa-arvojen taltioiminen
Jokaisesta lennosta on taltioitava matkustajien massa, vastaava
matkustajaluokka (mies/nainen/lapsi) ja lennon numero.

b) Kuljetettavaksi jätetty matkatavara

Jokaisesta tutkimussuunnitelmassa mainitusta lennosta on taltioitava matkustajien massa, vastaava matkustajaluokka (mies/nainen/lapsi) ja lennon numero.
Ei muutoksia

Kuljetettavaksi jätetyn matkatavaran tarkistetut standardimassat määritetään matkatavaran tarvittavan vähimmäisotoksen keskimassojen
perusteella käyttäen pääosin samaa tilastollista menetelmää kuin a) 1
alakohdassa kuvattuun matkustajien massojen määrittämiseen. Matkatavaran osalta suhteellinen luottamusväli (tarkkuus) on 1 %. Vähintään 2 000 kuljetettavaksi jätettyä matkatavarakollia on punnittava.
c) Matkustajien ja kuljetettavaksi jätetyn matkatavaran tarkistettujen
standardimassojen määrittäminen
1. Sen varmistamiseksi, ettei matkustajien ja kuljetettavaksi jätetyn
matkatavaran tarkistettujen standardimassojen käyttö punnitsemalla määritettyjen todellisten massojen sijasta vaikuta haitallisesti lentotoiminnan turvallisuuteen, on tehtävä tilastollinen analyysi. Tällaisen analyysin tuloksena saadaan matkustajien ja matkatavaran keskimassat sekä muita tietoja.
2. Vähintään 20-matkustajapaikkaisissa lentokoneissa näitä keskimassoja käytetään miesten ja naisten tarkistettuina standardimassoina.
3. Pienemmissä lentokoneissa matkustajien keskimassaan on tehtävä
tarkistettujen standardimassojen määrittämiseksi seuraavat lisäykset:

Matkustajapaikkaluku

Vaadittava massalisäys

1–5

16 kg

6–9

8 kg

10–19

4 kg
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Vähintään 30-matkustajapaikkaisten lentokoneiden ollessa kyseessä voidaan vaihtoehtoisesti käyttää kaikkien aikuisten tarkistettuja standardimassoja (keskimassoja). Kuljetettavaksi jätetyn
matkatavaran tarkistettuja standardimassoja (keskimassoja) voidaan käyttää vähintään 20-matkustajapaikkaisissa lentokoneissa.
4. Lentotoiminnan harjoittajat voivat esittää viranomaiselle hyväksyttäväksi yksityiskohtaisen tutkimussuunnitelman ja tämän tuloksena poikkeaman tarkistetusta standardimassasta, jos tämä
poikkeava arvo määritetään tässä liitteessä kuvattua menetelmää
noudattaen. Poikkeamat on tarkistettava uudelleen vähintään viiden vuoden välein.
5. Kaikkien aikuisten tarkistettujen standardimassojen on perustuttava siihen, että miesten ja naisten suhteellinen osuus on kaikilla
muilla lennoilla kuin lomalennoilla 80/20 ja lomalennoilla 50/50.
Jos lentotoiminnan harjoittaja haluaa hankkia hyväksynnän erilaisen suhdeluvun käyttöön tietyillä reiteillä tai lennoilla, sen on
esitettävä viranomaiselle tiedot, jotka osoittavat ehdotetun miesten ja naisten suhteellisen osuuden olevan riittävän varovaisesti
arvioitu ja kattavan vähintään 84 % todellisista miesten ja naisten
suhteellisista osuuksista vähintään sata edustavaa lentoa käsittävässä otoksessa.
6. Saadut keskimassat pyöristetään lähimpään kokonaiseen kiloon.
Kuljetettavaksi jätetyn matkatavaran massat pyöristetään lähimpään puoleen kiloon.

OPS 1.625, liite 1
Massa- ja massakeskiöasiakirjat
a) Massa- ja massakeskiöasiakirjat
1. Sisältö
i) Massa- ja massakeskiöasiakirjoissa on oltava seuraavat tiedot:
A) lentokoneen rekisteritunnus ja tyyppi;
B) lennon tunnus ja päivämäärä;
C) ilma-aluksen päällikkö;
D) asiakirjan laatija;
E) lentokoneen operatiivinen kuivamassa ja sitä vastaava
massakeskiö;
F) polttoaineen massa lentoonlähdössä ja reittipolttoaineen
massa;
G) muiden kuluvien aineiden kuin polttoaineen massa;
H) kuorman osat, mukaan lukien matkustajat, matkatavara,
rahti ja painolasti;
I) lentoonlähtömassa, laskumassa ja massa ilman polttoainetta;
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J) kuorman jakautuminen;
K) kyseessä olevat lentokoneen massakeskiön asemat; ja
L) massan ja massakeskiön raja-arvot.
ii) Jos viranomainen hyväksyy, lentotoiminnan harjoittaja voi
jättää osan näistä tiedoista pois massa- ja massakeskiöasiakirjoista.
2. Viime hetken muutokset
Jos massa- ja massakeskiöasiakirjojen laatimisen jälkeen tapahtuu
viime hetken muutos, siitä on ilmoitettava ilma-aluksen päällikölle ja viime hetken muutos on merkittävä massa- ja massakeskiöasiakirjoihin. Toimintakäsikirjassa on mainittava suurin sallittu
matkustajien tai ruumassa olevan kuorman määrän muutos, joka
voidaan hyväksyä viime hetken muutoksena. Jos tämä raja ylittyy, on laadittava uudet massa- ja massakeskiöasiakirjat.
b) Tietokonejärjestelmät
Jos massa- ja massakeskiöasiakirjat tuotetaan tietokoneistetun massan ja massakeskiön määritysjärjestelmän avulla, lentotoiminnan
harjoittajan on tarkistettava tulostetietojen todenmukaisuus. Sen on
otettava käyttöön järjestelmä sen varmistamiseksi, että syöttötietojen
muutokset tulevat järjestelmässä asianmukaisesti huomioon otetuiksi
ja että tietokonejärjestelmä toimii jatkuvasti moitteettomasti. Tätä
varten lentotoiminnan harjoittajan on tarkistettava tulostetiedot vähintään 6 kuukauden välein.
c) Lentokoneessa olevat massan ja massakeskiön määritysjärjestelmät
Jos lentotoiminnan harjoittaja haluaa käyttää lentokoneessa olevaa
tietokoneistettua massan ja massakeskiön määritysjärjestelmää ensisijaisena tietolähteenä lennonvalmistelussa, sen on hankittava tähän
viranomaisen hyväksyntä.
d) Tiedonsiirtoyhteys
Jos massa- ja massakeskiöasiakirjat lähetetään lentokoneille tiedonsiirtoyhteyden välityksellä, jäljennös lopullisista massa- ja massakeskiöasiakirjoista on oltava saatavilla maassa sellaisena kuin ilma-aluksen päällikkö on ne hyväksynyt.

LUKU K
MITTARIT JA VARUSTEET
OPS 1.630
Yleistä
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentoa ei aloiteta,
elleivät tässä luvussa vaaditut mittarit ja varusteet ole:
1. hyväksyttyjä, ellei c) alakohdassa toisin määrätä, ja asennettuja
niihin sovellettavien vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien laitteiden toimintaa koskevat minimivaatimukset sekä lentotoimintaja lentokelpoisuusvaatimukset; ja
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2. kyseessä olevan lentotoiminnan lajin edellyttämässä toimintakunnossa, ellei minimivarusteluettelossa (MEL) toisin sallita (OPS
1.030); ja

b) Mittarien ja varusteiden toimintaa koskevat minimivaatimukset ovat
yhteiseurooppalaisissa teknisissä standardeissa (Joint Technical Standard Orders, JTSO) määrätyt ja JAR-TSO:ssa luetellut vaatimukset,
ellei lentotoiminta- tai lentokelpoisuusmääräyksissä määrätä muista
toimintavaatimuksista. Sellaisia mittareita ja varusteita, jotka ovat
OPS:n voimaantulopäivänä muiden rakenne- ja toimintavaatimusten
kuin JTSO:n mukaisia, voidaan edelleen käyttää tai asentaa, ellei
tässä luvussa määrätä lisävaatimuksista. Aiemmin hyväksyttyjen yhteydenpito- ja suunnistuslaitteiden ei tarvitse olla muutetun JTSO:n
tai muun muutetun määrittelyn mukaisia, ellei vaatimus ole taannehtiva.

c) Laitehyväksyntää ei vaadita seuraaville:
1. sulakkeet, joista määrätään kohdassa OPS 1.635;
2. taskulamput, joista määrätään kohdassa OPS 1.640 a) 4;
3. tarkka kello, josta määrätään kohdissa OPS 1.650 b) ja 1.652 b);
4. kartanpidin, josta määrätään kohdassa OPS 1.652 n);
5. ensiapupakkaukset, joista määrätään kohdassa OPS 1.745;
6. hätälääkintäpakkaus, josta määrätään kohdassa OPS 1.755;
7. megafonit, joista määrätään kohdassa OPS 1.810;
8. pelastautumisvarusteet ja pyrotekniset merkinantolaitteet, joista
määrätään kohdissa OPS 1.835 a) ja c); sekä
9. ajoankkurit ja muut varusteet, joita käytetään vesi- ja amfibiolentokoneiden kiinnittämiseen, ankkurointiin tai ohjaamiseen vedessä ja joista määrätään kohdassa OPS 1.840.

d) Jos laite on tarkoitettu yhden ohjaamomiehistön jäsenen käytettäväksi omalla paikallaan lennon aikana, sen on oltava helposti käytettävissä hänen paikaltaan. Jos useamman ohjaamomiehistön jäsenen on käytettävä samaa laitetta, se on sijoitettava siten, että laitetta
voidaan helposti käyttää kaikilta paikoilta, joilla sitä vaaditaan käytettävän.

e) Ohjaamomiehistön jäsenen käyttämät mittarit on järjestettävä siten,
että hän voi selvästi nähdä niiden lukemat omalta paikaltaan poiketen mahdollisimman vähän siitä asennosta ja katseen suunnasta, jota
hän normaalisti käyttää katsoessaan eteenpäin lentoradan suuntaisesti. Jos lentokoneeseen, jonka ohjaamomiehistöön kuuluu useampia henkilöitä, vaaditaan yksi mittari, se on sijoitettava siten, että se
on nähtävissä kaikkien sitä käyttävien ohjaamomiehistön jäsenten
paikoilta.

C 227 E/119
MUUTETTU EHDOTUS

C 227 E/120

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

ALKUPERÄINEN EHDOTUS

OPS 1.635
Ylivirtasuojat
Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, jossa käytetään
sulakkeita, ellei lennon aikana ole saatavilla varasulakkeita vähintään
10 % kunkin vahvuisten sulakkeiden määrästä, kuitenkin vähintään
kolme kutakin vahvuutta.

OPS 1.640
Lentokoneen valot
Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, ellei siinä ole
seuraavia valolaitteita:
a) päivällä lennettäessä:
1. valomajakkajärjestelmä (anti-collision light system);
2. lentokoneen sähköjärjestelmästä virran saava valaistus, jolla
kaikki lentokoneen turvallisen käytön kannalta oleelliset mittarit
ja laitteet voidaan riittävästi valaista;
3. lentokoneen sähköjärjestelmästä virran saava valaistus, jolla
kaikki matkustajaosastot voidaan valaista; ja
4. taskulamppu jokaista vaadittua miehistön jäsentä varten. Lampun
on oltava helposti miehistön jäsenten saatavissa heidän istuessaan
määrätyillä paikoillaan.
b) Yöllä lennettäessä vaaditaan edellä a) alakohdassa määrättyjen lisäksi:
1. purjehdusvalot; ja
2. kaksi laskuvalonheitintä tai yksi valonheitin, jossa on kaksi erikseen sytytettävää hehkulankaa; ja
3. kansainvälisten määräysten mukaiset valot yhteentörmäysten
välttämiseksi meriliikenteessä, jos kyseessä on vesi- tai amfibiolentokone.

OPS 1.645
Tuulilasinpyyhkimet
Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan yli 5 700 kg:n suuruista lentokonetta, ellei siinä
ole jokaista ohjaajanpaikkaa kohden tuulilasinpyyhintä tai vastaavaa
laitetta, jolla osa tuulilasista voidaan pitää puhtaana sateella.

OPS 1.650
VFR-lentotoiminta päivällä – Lento- ja suunnistusmittarit ja niihin
liittyvät varusteet

Lentotoiminnan harjoittaja saa käyttää lentokonetta päivällä näkölentosääntöjen (VFR) mukaisesti ainoastaan, jos siinä on seuraavissa alakohdissa määrätyt lento- ja suunnistusmittarit ja niihin liittyvät varusteet, ja
vain kyseisissä alakohdissa määrätyin ehdoin:
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a) magneettikompassi;
b) tarkka kello, joka näyttää ajan tunteina, minuutteina ja sekunteina;
c) tarkkuuskorkeusmittari, joka osoittaa korkeuden jalkoina ja jonka
asetusasteikko on varustettu hehtopascal/millibaari-jaotuksella; mittarin on oltava säädettävissä mihin tahansa ilmanpaineeseen, joka
lennon aikana todennäköisesti joudutaan korkeusmittariin asettamaan;
d) nopeusmittari, joka näyttää ilmanopeuden solmuina;
e) pystynopeusmittari;
f)

kaarto- ja luisumittari, tai kaartokoordinaattori, joka on varustettu
luisumittarilla;

g) keinohorisontti;
h) stabiloitu suuntamittari; ja
i)

ulkoilman lämpötilan osoitus ohjaamossa celsiusasteina.

j)

Enintään 60 minuuttia kestävillä lennoilla, joilla lentoonlähtö ja
lasku suoritetaan samalla lentopaikalla ja joilla pysytään enintään
50 meripeninkulman etäisyydellä kyseisestä lentopaikasta, kaikki
edellä f), g) ja h) alakohdissa sekä jäljempänä k) 4, k) 5 ja k) 6
alakohdissa vaaditut mittarit voidaan korvata joko kaarto- ja luisumittarilla, luisumittarin sisältävällä kaartokoordinaattorilla tai sekä
keinohorisontilla että luisumittarilla.

k) Silloin, kun lentokoneessa on vaatimusten mukaan oltava kaksi
ohjaajaa, toisella ohjaajanpaikalla on oltava seuraavat erilliset mittarit:
1. tarkkuuskorkeusmittari, joka osoittaa korkeuden jalkoina ja
jonka asetusasteikko on varustettu hehtopascal/millibaari-jaotuksella; mittarin on oltava säädettävissä mihin tahansa ilmanpaineeseen, joka lennon aikana todennäköisesti joudutaan korkeusmittariin asettamaan;
2. nopeusmittari, joka näyttää ilmanopeuden solmuina;
3. pystynopeusmittari;
4. kaarto- ja luisumittari, tai kaartokoordinaattori, joka on varustettu luisumittarilla;
5. keinohorisontti; ja
6. stabiloitu suuntamittari.
l)

Jokaisessa ilmanopeuden mittausjärjestelmässä on oltava pitot-putken lämmitys tai muu keino kosteuden tiivistymisestä tai jäätymisestä johtuvien toimintahäiriöiden ehkäisemiseksi:
1. lentokoneissa, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli
5 700 kg tai suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku yli 9 matkustajapaikkaa;
2. joille on ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen
lentokelpoisuustodistus 1 päivänä huhtikuuta 1999 tai sen jälkeen

m) Aina kun vaaditaan kaksi mittaria, kummallakin ohjaajalla on oltava erilliset näytöt, valitsimet ja muut tarvittavat laitteet.

1. lentokoneissa, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli
5 700 kg tai suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku yli 9;
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n) Kaikissa lentokoneissa on oltava laitteet sen osoittamiseksi, jos vaadittavat lentomittarit eivät saa riittävästi käyttövoimaa.
o) Kaikissa lentokoneissa, joita koskevia ilman kokoonpuristuvuusrajoituksia vaadittavat nopeusmittarit eivät muutoin ilmaise, on oltava Mach-mittari jokaisella ohjaajanpaikalla.

OPS 1.652
IFR- tai yölentotoiminta – Lento- ja suunnistusmittarit ja niihin
liittyvät varusteet
Lentotoiminnan harjoittaja saa käyttää lentokonetta mittarilentosääntöjen (IFR) mukaisesti tai yöllä näkölentosääntöjen (VFR) mukaisesti ainoastaan, jos siinä on seuraavissa alakohdissa määrätyt lento- ja suunnistusmittarit ja niihin liittyvät varusteet, ja vain kyseisissä alakohdissa
määrätyin ehdoin:
a) magneettikompassi;
b) tarkka kello, joka näyttää ajan tunteina, minuutteina ja sekunteina;
c) kaksi tarkkuuskorkeusmittaria, jotka osoittavat korkeuden jalkoina
ja joiden asetusasteikot on varustettu hektopascal/millibaarijaotuksella; mittarien on oltava säädettävissä mihin tahansa ilmanpaineeseen, joka lennon aikana todennäköisesti joudutaan korkeusmittariin asettamaan;
d) ilmanopeuden mittausjärjestelmä, johon kuuluu pitot-putken lämmitys tai jossa kosteuden tiivistymisestä tai jäätymisestä johtuvat
toimintahäiriöt ehkäistään muulla tavoin, sekä pitot-putken lämmityksen vian ilmaisu. Pitot-putken lämmityksen vian ilmaisua ei kuitenkaan tarvitse olla lentokoneissa, joiden suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on enintään 9 tai suurin sallittu lentoonlähtömassa enintään 5 700 kg ja joille on myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus aiemmin kuin 1 päivänä huhtikuuta
1998;
e) pystynopeusmittari;
f)

kaarto- ja luisumittari;

g) keinohorisontti;
h) stabiloitu suuntamittari.
i)

ulkoilman lämpötilan osoitus ohjaamossa celsiusasteina;ja

j)

kaksi erillistä staattisen paineen järjestelmää. Potkurilentokoneissa,
joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 5 700 kg,
voidaan kuitenkin käyttää yhtä staattisen paineen järjestelmää ja
yhtä staattisen paineen varajärjestelmää.

k) Silloin, kun lentokoneessa on vaatimusten mukaan oltava kaksi
ohjaajaa, toisella ohjaajanpaikalla on oltava seuraavat erilliset mittarit:
1. tarkkuuskorkeusmittari, joka osoittaa korkeuden jalkoina ja
jonka asetusasteikko on varustettu hehtopascal/millibaari-jaotuksella; mittarin on oltava säädettävissä mihin tahansa ilmanpaineeseen, joka lennon aikana todennäköisesti joudutaan korkeusmittariin asettamaan. Tämä saa olla jompikumpi edellä c) alakohdassa vaadituista kahdesta korkeusmittarista;
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2. ilmanopeuden mittausjärjestelmä, johon kuuluu pitot-putken
lämmitys tai jossa kosteuden tiivistymisestä tai jäätymisestä johtuvat toimintahäiriöt ehkäistään muulla tavoin, sekä pitot-putken lämmityksen vian ilmaisu. Pitot-putken lämmityksen vian
ilmaisua ei kuitenkaan tarvitse olla lentokoneissa, joiden suurin
hyväksytty matkustajapaikkaluku on enintään 9 tai suurin sallittu lentoonlähtömassa enintään 5 700 kg ja joille on myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus aiemmin kuin
1 päivänä huhtikuuta 1998;
3. pystynopeusmittari;
4. kaarto- ja luisumittari;
5. keinohorisontti; ja
6. stabiloitu suuntamittari.

l)

Lentokoneissa, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli
5 700 kg tai suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku yli 9, on
lisäksi oltava yksi varakeinohorisontti, jota voidaan käyttää kummaltakin ohjaajanpaikalta ja joka:

l)

Lentokoneissa, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli
5 700 kg tai suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku yli 9, on
oltava yksi ylimääräinen varakeinohorisontti, jota voidaan käyttää
kummaltakin ohjaajanpaikalta ja joka:

1. on normaalin lentotoiminnan aikana jatkuvasti toiminnassa ja
saa normaalin sähköntuottojärjestelmän täydellisen vikaantumisen jälkeen energiansa normaalista järjestelmästä riippumattomasta virtalähteestä;

Ei muutoksia

2. toimii luotettavasti vähintään 30 minuutin ajan normaalin sähköntuottojärjestelmän täydellisen vikaantumisen jälkeen, ottaen
huomioon varavirtalähteen muun kuormituksen ja toimintamenetelmät;

3. toimii muista keinohorisonteista riippumatta;

4. toimii automaattisesti normaalin sähköntuottojärjestelmän täydellisen vikaantumisen jälkeen; ja

5. on riittävästi valaistu kaikissa lentotoiminnan vaiheissa.

Edellä esitetyt vaatimukset eivät kuitenkaan koske suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan enintään 5 700 kg:n suuruisia lentokoneita, jotka on rekisteröity JAA:n jäsenvaltiossa aiemmin kuin
1 päivänä huhtikuuta 1995 ja joissa on varakeinohorisontti ilmaaluksen päällikön mittaritaulussa.

m) Ohjaamomiehistön on voitava selvästi havaita, milloin edellä (l)
alakohdassa vaadittu varakeinohorisontti toimii varasähköllä. Jos
varakeinohorisonttia varten on oma virtalähde, mittarissa tai mittaritaulussa on oltava osoitus, joka näyttää tämän virtalähteen olevan
käytössä. Tätä vaatimusta on noudatettava viimeistään 1 päivästä
huhtikuuta 2000.

n) Kartanpidin sijoitettuna paikkaan, jossa lukeminen on helppoa. Toimittaessa yöllä sen on oltava valaistavissa.

Edellä esitetyt vaatimukset eivät kuitenkaan koske suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan enintään 5 700 kg:n suuruisia lentokoneita, jotka on rekisteröity jäsenvaltiossa aiemmin kuin 1 päivänä
huhtikuuta 1995 ja joissa on varakeinohorisontti vasemmanpuoleisessa mittaritaulussa.

Ei muutoksia

C 227 E/124

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

ALKUPERÄINEN EHDOTUS

24.9.2002
MUUTETTU EHDOTUS

o) Jos varakeinohorisontti on asennettu ja käyttökelpoinen 360 astetta
pituus- ja sivuttaiskallistuksissa, kaarto- ja luisumittarit voidaan korvata luisumittareilla. Käyttökelpoisuudella tarkoitetaan, että järjestelmä toimii 360 astetta pituus- ja sivuttaissuunnassa kaatumatta.

p) Aina kun vaaditaan kaksi mittaria, kummallakin ohjaajalla on oltava erilliset näytöt, valitsimet ja muut tarvittavat laitteet.

q) Kaikissa lentokoneissa on oltava laitteet sen osoittamiseksi, jos vaadittavat lentomittarit eivät saa riittävästi käyttövoimaa.

r) Kaikissa lentokoneissa, joita koskevia ilman kokoonpuristuvuusrajoituksia vaadittavat nopeusmittarit eivät muutoin ilmaise, on oltava Mach-mittari jokaisella ohjaajanpaikalla.

s) Lentotoiminnan harjoittajan ei tule suorittaa IFR- tai yölentoja, ellei
lentokoneessa ole kuulokkeita ja mikrofoneja tai vastaavia sekä
ohjauksen siirtopainiketta jokaiselle ohjaajalle.

OPS 1.655

Ei muutoksia

Yhden ohjaajan miehistön IFR-lento- tai yölentotoimintaan vaadittavat lisävarusteet
Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta yhden ohjaajan
miehistön IFR-lentotoimintaan, ellei siinä ole automaattiohjausta, johon
kuuluu vähintään korkeudenpito- ja ohjaussuuntatoiminto.

OPS 1.660
Korkeusvaroitusjärjestelmä

Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää potkuriturbiinikäyttöistä lentokonetta, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 5 700 kg tai
suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku yli 9, tai suihkumoottorikäyttöistä lentokonetta, ellei siinä ole korkeusvaroitusjärjestelmää, joka:

1. varoittaa ohjaamomiehistöä, kun nousun tai laskeutumisen aikana
lähestytään ennalta valittua korkeutta; ja

1. varoittaa ohjaamomiehistöä, kun lähestytään ennalta valittua korkeutta; ja

2. varoittaa ohjaamomiehistöä vähintään äänimerkillä, kun poiketaan
ennalta valitun korkeuden ylä- tai alapuolelle.

Ei muutoksia

Edellä esitetyt vaatimukset eivät kuitenkaan koske suurimmalta sallitulta
lentoonlähtömassaltaan enintään 5 700 kg:n suuruisia lentokoneita,
joiden suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on yli 9, ja joille on
ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus ennen 1 päivää huhtikuuta 1972, ja jotka ovat rekisteröity JAA:n
jäsenvaltiossa aiemmin kuin 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Edellä esitetyt vaatimukset eivät kuitenkaan koske suurimmalta sallitulta
lentoonlähtömassaltaan enintään 5 700 kg:n suuruisia lentokoneita,
joiden suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on yli 9, ja joille on
ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus ennen 1 päivää huhtikuuta 1972, ja jotka ovat rekisteröity jäsenvaltiossa aiemmin kuin 1 päivänä huhtikuuta 1995.
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OPS 1.665

OPS 1.665

Maan läheisyydestä varoittava järjestelmä

Maan läheisyydestä varoittava järjestelmä (GPWS)

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää turbiinikäyttöistä lentokonetta:
1. jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 15 000 kg tai
suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku yli 30; tai
2. jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 5 700 kg tai suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku yli 9, 1 päivän tammikuuta
1999 jälkeen,
ellei siinä ole maan läheisyydestä varoittavaa järjestelmää.

b) Tässä kohdassa vaaditun maan läheisyydestä varoittavan järjestelmän
on automaattisesti annettava ohjaamomiehistölle riittävän aikainen
ja selvästi erottuva varoitus vajoamisnopeudesta, maan läheisyydestä,
korkeuden menetyksestä lentoonlähdön tai ylösvedon jälkeen, virheellisestä laskuasusta ja poikkeamisesta liukupolun alapuolelle. Varoitukset on annettava äänimerkein, joiden lisäksi voidaan käyttää
myös visuaalisia merkkejä.

OPS 1.668
Törmäysvaarasta ilmassa varoittava järjestelmä
Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää turbiinikäyttöistä lentokonetta:
1. jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 15 000 kg tai suurin
hyväksytty matkustajapaikkaluku yli 30, 1 päivän tammikuuta 2000
jälkeen; tai
2. jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 5 700 kg, mutta
enintään 15 000 kg, tai suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku
yli 19, mutta enintään 30, 1 päivän tammikuuta 2005 jälkeen,
ellei siinä ole törmäysvaarasta ilmassa varoittavaa järjestelmää, joka on
minimisuorituskyvyltään vähintään ACAS II -tasoinen.

OPS 1.670
Lentokoneen säätutka
a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää:
1. paineistettua lentokonetta; tai
2. paineistamatonta lentokonetta, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 5 700 kg; tai
3. suurimmalta hyväksytyltä matkustajapaikkaluvultaan yli 9-paikkaista paineistamatonta lentokonetta huhtikuun 1 päivän 1999
jälkeen,
ellei siinä ole säätutkaa aina, kun lentokonetta käytetään yöllä tai
mittarisääolosuhteissa sellaisilla alueilla, joilla reitin varrella voidaan
olettaa esiintyvän ukkosta tai muita vaarallisia sääolosuhteita, joiden
katsotaan olevan lentokoneen säätutkan avulla havaittavia.

Ei muutoksia
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b) Suurimmalta
sallitulta
lentoonlähtömassaltaan
korkeintaan
5 700 kg:n suuruisissa paineistetuissa potkurilentokoneissa, joiden
suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on 9 tai vähemmän, säätutka voidaan viranomaisen hyväksyessä korvata muilla laitteilla,
jotka pystyvät havaitsemaan ukkoset ja muut vaaralliset sääolosuhteet, joiden katsotaan olevan lentokoneen säätutkan avulla havaittavia.

OPS 1.675
Jäätävissä olosuhteissa lentämiseen tarvittava varustus
a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta jäätävissä olosuhteissa tai jos jäätämistä on odotettavissa, ellei sitä ole hyväksytty
ja varustettu lentämään jäätävissä olosuhteissa.

b) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta yöllä jäätävissä olosuhteissa tai jos jäätämistä on odotettavissa, ellei siinä
ole valaistusta jään muodostumisen havaitsemiseksi tai jäätymisen
ilmaisinta. Käytettävä valaistus ei saa aiheuttaa sellaista häikäisyä
tai heijastuksia, jotka vaikeuttaisivat miehistön jäsenten tehtävien
suorittamista.

OPS 1.680
Kosmisen säteilyn mittauslaitteet
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että yli 15 000 metrin
(49 000 ft) korkeudessa käytettäviksi tarkoitetuissa lentokoneissa on
laite, joka jatkuvasti mittaa ja ilmaisee saatavan kosmisen säteilyn annostehon (avaruudesta ja auringosta peräisin olevan ionisoivan ja neutronisäteilyn kokonaismäärän) sekä kullakin lennolla kertyvän säteilyannoksen.

OPS 1.685
Ohjaamomiehistön sisä- puhelinjärjestelmä
Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, jonka ohjaamomiehistöön on vaatimusten mukaan kuuluttava useampi kuin yksi
jäsen, ellei siinä ole sisäpuhelinjärjestelmää jokaisen ohjaamomiehistön
jäsenen käytettävissä. Järjestelmään on sisällyttävä kuulokkeet ja mikrofoni, joka ei saa olla kädessä pidettävää tyyppiä. Lentokoneissa, jotka
on rekisteröity jäsenvaltiossa 1 päivänä huhtikuuta 1995 ja joille on
ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus jäsenvaltiossa ennen 1 päivää huhtikuuta 1975, on kuitenkin
oltava sisäpuhelinjärjestelmä vasta 1 päivästä huhtikuuta 2002 alkaen.

OPS 1.690
Miehistön sisäpuhelin- järjestelmä
a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, jonka suurin
sallittu lentoonlähtömassa on yli 15 000 kg tai suurin hyväksytty
matkustajapaikkaluku yli 19, ellei siinä ole miehistön sisäpuhelinjärjestelmää. Vaatimus ei kuitenkaan koske lentokoneita, joille on ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus jäsenvaltiossa tai muualla ennen 1 päivää huhtikuuta 1965 ja
jotka on rekisteröity jäsenvaltiossa aiemmin kuin 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, jonka ohjaamomiehistöön on vaatimusten mukaan kuuluttava useampi kuin yksi
jäsen, ellei siinä ole sisäpuhelinjärjestelmää jokaisen ohjaamomiehistön
jäsenen käytettävissä. Järjestelmään on sisällyttävä kuulokkeet ja mikrofoni, joka ei saa olla kädessä pidettävää tyyppiä. Lentokoneissa, jotka
jo on rekisteröity jäsenvaltiossa 1 päivänä huhtikuuta 1995 ja joille on
ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus jäsenvaltiossa ennen 1 päivää huhtikuuta 1975, kyseistä vaatimusta noudatetaan vasta 1 päivästä huhtikuuta 2002 alkaen.

Ei muutoksia
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b) Tässä kohdassa vaaditun miehistön sisäpuhelinjärjestelmän on:
1. toimittava matkustamokuulutusjärjestelmästä riippumatta, lukuun
ottamatta käsipuhelimia, kuulokkeita, mikrofoneja, valintakytkimiä ja merkinantolaitteita;
2. muodostettava kaksisuuntainen viestintäyhteys ohjaamosta:
i) kaikkiin matkustamon osastoihin;
ii) kaikkiin tarjoomoihin, jotka sijaitsevat muualla kuin matkustamon tasolla;
iii) kaikkiin etäällä sijaitseviin miehistön osastoihin, jotka eivät
ole matkustamon tasolla ja joihin ei pääse helposti matkustamosta;
3. oltava helposti käytettävissä jokaisen vaaditun ohjaamomiehistön
jäsenen paikalta ohjaamossa;
4. oltava helposti käytettävissä vaadittujen matkustamomiehistön
jäsenten paikoilta, jotka ovat yksittäisten tai pareittain sijaitsevien
lattiatason varauloskäyntien läheisyydessä;
5. sisällettävä ääni- tai näkömerkkeihin perustuva kutsujärjestelmä,
jota ohjaamomiehistön jäsenet voivat käyttää matkustamomiehistön huomion kiinnittämiseen ja matkustamomiehistön jäsenet
ohjaamomiehistön huomion kiinnittämiseen;
6. sisällettävä keino sellaisen merkin antamiseen, josta puhelun vastaanottaja voi päätellä, onko kyseessä tavanomainen vai hätäpuhelu; ja
7. muodostettava maassa kaksisuuntainen viestintäyhteys maahenkilöstön ja vähintään kahden ohjaamomiehistön jäsenen välille.

OPS 1.695
Matkustamokuulutusjärjestelmä
a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää suurimmalta hyväksytyltä
matkustajapaikkaluvultaan yli 19-paikkaista lentokonetta, ellei siihen
ole asennettu matkustamokuulutusjärjestelmää.

b) Tässä kohdassa vaaditun matkustamokuulutusjärjestelmän on:
1. toimittava sisäpuhelinjärjestelmästä riippumatta, lukuun ottamatta käsipuhelimia, kuulokkeita, mikrofoneja, valintakytkimiä
ja merkinantolaitteita;
2. oltava helposti saatavilla välittömästi käytettäväksi jokaiselta vaaditulta ohjaamomiehistön jäsenen paikalta;
3. sisällettävä kutakin sellaista vaadittua lattiatason varauloskäyntiä
kohti, jonka vieressä on matkustamomiehistön istuin, mikrofoni,
joka on helposti matkustamomiehistön jäsenen saatavilla tämän
istuessa paikallaan. Samaa mikrofonia voidaan kuitenkin käyttää
useampaa uloskäyntiä varten, jos uloskäynnit sijaitsevat niin lähellä toisiaan, että paikoillaan istuvat matkustamomiehistön jäsenet voivat viestiä keskenään suullisesti ilman apuvälineitä;
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4. oltava valmiina matkustamomiehistön jäsenen käyttöön 10 sekunnissa jokaisella matkustamon paikalla, jolta järjestelmä on
käytettävissä; ja
5. oltava kuultavissa ja ymmärrettävissä kaikilla matkustajaistuimilla, käymälöissä sekä matkustamomiehistön istuimilla ja työpisteissä.

OPS 1.700
Ohjaamoäänittimet – 1
a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, jolle on ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus 1 päivänä huhtikuuta 1998 tai sen jälkeen ja joka:
1. on monimoottorinen, turbiinikäyttöinen ja jonka suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on yli 9; tai
2. jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 5 700 kg,

ellei siinä ole ohjaamoäänitintä, joka tallentaa aikamerkit ja:
i) ohjaamosta lähetetyn ja siellä vastaanotetun radiopuhelinliikenteen;
ii) ohjaamon äänet, mukaan lukien jokaisesta käytössä olevasta
puomimikrofonista ja happinaamarin mikrofonista saadut äänisignaalit keskeytyksettä;
iii) ohjaamossa olevien ohjaamomiehistön jäsenten puheviestinnän,
joka on tapahtunut lentokoneen sisäpuhelinjärjestelmän kautta;
iv) kuulokkeisiin tai kaiuttimeen tulleet suunnistus- ja lähestymislaitteiden puhe- tai äänitunnukset; ja
v) ohjaamossa olevien ohjaamomiehistön jäsenten matkustamokuulutusjärjestelmän kautta tapahtuneen puheviestinnän, jos lentokoneessa on tällainen järjestelmä.

b) Ohjaamoäänittimen on kyettävä säilyttämään tallentuneet tiedot vähintään sen kahden viimeisen toimintatunnin ajalta. Suurimmalta
sallitulta lentoonlähtömassaltaan enintään 5 700 kg:n suuruisilla
lentokoneilla tämä aika voidaan kuitenkin vähentää 30 minuuttiin.

c) Ohjaamoäänittimen on aloitettava tallennus automaattisesti ennen
kuin lentokone alkaa liikkua omalla voimallaan ja jatkettava tallennusta, kunnes lentokone ei lennon päätyttyä enää kykene liikkumaan omalla voimallaan. Lisäksi ohjaamoäänittimen on aloitettava
tallennus sähkövirran saatavuuden mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen moottorien käynnistämistä lennon alkaessa
tehtävien ohjaamotarkistusten aikana ja jatkettava tallennusta niihin
ohjaamotarkistuksiin asti, jotka tehdään lennon päätyttyä heti moottorien sammuttamisen jälkeen.

d) Ohjaamoäänittimessä on oltava laite, joka helpottaa sen paikantamista vedessä.
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e) Tämän kohdan vaatimusten täyttämiseksi ohjaamoäänitin voidaan
yhdistää lennonrekisteröintilaitteeseen lentokoneissa, joiden suurin
sallittu lentoonlähtömassa on enintään 5 700 kg.

f) Lentokone voi aloittaa lennon tässä kohdassa vaaditun ohjaamoäänittimen ollessa epäkunnossa, jos:
1. ohjaamoäänittimen korjaaminen tai vaihtaminen ennen lennon
alkua ei ole kohtuudella mahdollista;
2. lentokoneella ei tämän jälkeen lennetä enemmän kuin 8 peräkkäistä lentoa ohjaamoäänittimen ollessa epäkunnossa;
3. ohjaamoäänittimen epäkuntoiseksi toteamisesta on kulunut enintään 72 tuntia; ja
4. lennonrekisteröintilaite, jonka on vaatimusten mukaan oltava lentokoneessa, toimii, ellei kyseessä ole yhdistetty lennonrekisteröintilaite ja ohjaamoäänitin.

OPS 1.705
Ohjaamoäänittimet – 2
a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää 1 päivän huhtikuuta 2000
jälkeen monimoottorista turbiinikäyttöistä lentokonetta, jolle on ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus jäsenvaltiossa tai muualla 1 päivän tammikuuta 1990 ja
31 päivän maaliskuuta 1998 välisenä aikana ja jonka suurin sallittu
lentoonlähtömassa on enintään 5 700 kg ja suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku yli 9, ellei siinä ole ohjaamoäänitintä, joka tallentaa:
1. ohjaamosta lähetetyn ja siellä vastaanotetun radiopuhelinliikenteen;
2. ohjaamon äänet, mukaan lukien jokaisesta käytössä olevasta puomimikrofonista ja happinaamarin mikrofonista saadut äänisignaalit keskeytyksettä, jos mahdollista;
3. ohjaamossa olevien ohjaamomiehistön jäsenten puheviestinnän,
joka on tapahtunut lentokoneen sisäpuhelinjärjestelmän kautta;
4. kuulokkeisiin tai kaiuttimeen tulleet suunnistus- ja lähestymislaitteiden puhe- tai äänitunnukset; ja
5. ohjaamossa olevien ohjaamomiehistön jäsenten matkustamokuulutusjärjestelmän kautta tapahtuneen puheviestinnän, jos lentokoneessa on tällainen järjestelmä.

b) Ohjaamoäänittimen on kyettävä säilyttämään tallentuneet tiedot vähintään viimeisten 30 minuutin ajalta, jotka äänitin on ollut toiminnassa.
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c) Ohjaamoäänittimen on aloitettava tallennus automaattisesti ennen
kuin lentokone alkaa liikkua omalla voimallaan ja jatkettava tallennusta, kunnes lentokone ei lennon päätyttyä enää kykene liikkumaan omalla voimallaan. Lisäksi ohjaamoäänittimen on aloitettava
tallennus sähkövirran saatavuuden mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen lentoa tehtävien ohjaamotarkistusten aikana ja
jatkettava tallennusta niihin ohjaamotarkistuksiin asti, jotka tehdään
lennon päätyttyä heti moottorien sammuttamisen jälkeen.

d) Ohjaamoäänittimessä on oltava laite, joka helpottaa sen paikantamista vedessä.

e) Lentokone voi aloittaa lennon tässä kohdassa vaaditun ohjaamoäänittimen ollessa epäkunnossa, jos:
1. ohjaamoäänittimen korjaaminen tai vaihtaminen ennen lennon
alkua ei ole kohtuudella mahdollista;
2. lentokoneella ei tämän jälkeen lennetä enemmän kuin 8 peräkkäistä lentoa ohjaamoäänittimen ollessa epäkunnossa;
3. ohjaamoäänittimen epäkuntoiseksi toteamisesta on kulunut enintään 72 tuntia; ja
4. lennonrekisteröintilaite, jonka on vaatimusten mukaan oltava lentokoneessa, toimii, ellei kyseessä ole yhdistetty lennonrekisteröintilaite ja ohjaamoäänitin.

OPS 1.710
Ohjaamoäänittimet – 3
a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan yli 5 700 kg:n suuruista lentokonetta, jolle on
ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus ennen 1 päivää huhtikuuta 1998, ellei siinä ole ohjaamoäänitintä, joka tallentaa:
1. ohjaamosta lähetetyn ja siellä vastaanotetun radiopuhelinliikenteen;
2. ohjaamon äänet;
3. ohjaamossa olevien ohjaamomiehistön jäsenten puheviestinnän,
joka on tapahtunut lentokoneen sisäpuhelinjärjestelmän kautta;
4. kuulokkeisiin tai kaiuttimeen tulleet suunnistus- ja lähestymislaitteiden puhe- tai äänitunnukset; ja
5. ohjaamossa olevien ohjaamomiehistön jäsenten matkustamokuulutusjärjestelmän kautta tapahtuneen puheviestinnän, jos lentokoneessa on tällainen järjestelmä.

b) Ohjaamoäänittimen on kyettävä säilyttämään tallentuneet tiedot vähintään viimeisten 30 minuutin ajalta, jotka äänitin on ollut toiminnassa.
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c) Ohjaamoäänittimen on aloitettava tallennus automaattisesti ennen
kuin lentokone alkaa liikkua omalla voimallaan ja jatkettava tallennusta, kunnes lentokone ei lennon päätyttyä enää kykene liikkumaan omalla voimallaan.

d) Ohjaamoäänittimessä on oltava laite, joka helpottaa sen paikantamista vedessä.

e) Lentokone voi aloittaa lennon tässä kohdassa vaaditun ohjaamoäänittimen ollessa epäkunnossa, jos:
1. ohjaamoäänittimen korjaaminen tai vaihtaminen ennen lennon
alkua ei ole kohtuudella mahdollista;
2. lentokoneella ei tämän jälkeen lennetä enemmän kuin 8 peräkkäistä lentoa ohjaamoäänittimen ollessa epäkunnossa;
3. ohjaamoäänittimen epäkuntoiseksi toteamisesta on kulunut enintään 72 tuntia; ja
4. lennonrekisteröintilaite, jonka on vaatimusten mukaan oltava lentokoneessa, toimii.

OPS 1.715
Lennonrekisteröinti- laitteet – 1
a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, jolle on ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus 1 päivänä huhtikuuta 1998 tai sen jälkeen ja joka:
1. on monimoottorinen, turbiinikäyttöinen ja jonka suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on yli 9; tai
2. jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 5 700 kg,
ellei siinä ole lennonrekisteröintilaitetta, joka tallentaa ja säilyttää
tiedot digitaalisesti. Lisäksi on oltava käytettävissä menetelmä, jolla
laitteeseen tallentuneet tiedot voidaan helposti purkaa.

b) Lennonrekisteröintilaitteen on kyettävä säilyttämään tallentuneet tiedot vähintään sen 25 viimeisen toimintatunnin ajalta. Suurimmalta
sallitulta lentoonlähtömassaltaan enintään 5 700 kg:n suuruisilla
lentokoneilla tämä aika voidaan kuitenkin vähentää 10 tuntiin.

c) Lennonrekisteröintilaitteen on tallennettava aikamerkit ja:
1. parametrit, joiden perusteella voidaan määrittää korkeus, ilmanopeus, ohjaussuunta, kiihtyvyys, pituus- ja sivuttaiskallistus, radiolähetyksen avainnus, kunkin moottorin teho tai työntövoima,
nostovoimaa ja vastusta lisäävien laitteiden asento, ilman lämpötila, automaattiohjauksen käyttö ja kohtauskulma;
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2. suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan yli 27 000 kg:n
suuruisissa lentokoneissa myös parametrit, joiden perusteella voidaan määrittää pääohjainten ja korkeusohjaintrimmin asennot,
radiokorkeus, ohjaamomiehistön näkyvillä olevat pääsuunnistustiedot, ohjaamon varoitukset ja laskutelineiden asento; ja
3. edellä a) alakohdassa tarkoitettujen lentokoneiden lennonrekisteröintilaitteiden on tallennettava kaikki erityiset parametrit, jotka
liittyvät lentokoneen uudenlaiseen tai ainutlaatuiseen rakenteeseen tai käyttöominaisuuksiin.

d) Tiedot on otettava sellaisista lentokoneessa olevista lähteistä, joiden
avulla saadaan tarkasti ohjaamomiehistön näkyvissä oleva tieto.

e) Lennonrekisteröintilaitteen on aloitettava tietojen tallennus automaattisesti ennen kuin lentokone kykenee liikkumaan omalla voimallaan, ja sen on lopetettava tallennus automaattisesti sen jälkeen,
kun lentokone ei enää kykene liikkumaan omalla voimallaan.

f) Lennonrekisteröintilaitteessa on oltava laite, joka helpottaa sen paikantamista vedessä.

g) Lentokoneissa, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään
5 700 kg, lennonrekisteröintilaite voi olla yhdistettynä ohjaamoäänittimeen.

h) Lentokone voi aloittaa lennon tässä kohdassa vaaditun lennonrekisteröintilaitteen ollessa epäkunnossa, jos:
1. lennonrekisteröintilaitteen korjaaminen tai vaihtaminen ennen
lennon alkua ei ole kohtuudella mahdollista;
2. lentokoneella ei tämän jälkeen lennetä enemmän kuin 8 peräkkäistä lentoa lennonrekisteröintilaitteen ollessa epäkunnossa;
3. lennonrekisteröintilaitteen epäkuntoiseksi toteamisesta on kulunut enintään 72 tuntia; ja
4. ohjaamoäänitin, jonka on vaatimusten mukaan oltava lentokoneessa, toimii, ellei kyseessä ole yhdistetty ohjaamoäänitin ja
lennonrekisteröintilaite.

OPS 1.720
Lennonrekisteröinti- laitteet – 2
a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, jolle on ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus 1 päivän tammikuuta 1989 ja 31 päivän maaliskuuta 1998
välisenä aikana ja jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli
5 700 kg, ellei siinä ole lennonrekisteröintilaitetta, joka tallentaa ja
säilyttää tiedot digitaalisesti. Lisäksi on oltava käytettävissä menetelmä, jolla laitteeseen tallentuneet tiedot voidaan helposti purkaa.

b) Lennonrekisteröintilaitteen on kyettävä säilyttämään tallentuneet tiedot vähintään sen 25 viimeisen toimintatunnin ajalta.
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c) Lennonrekisteröintilaitteen on tallennettava aikamerkit ja:
1. parametrit, joiden perusteella voidaan määrittää korkeus, ilmanopeus, ohjaussuunta, kiihtyvyys, pituus- ja sivuttaiskallistus, radiolähetyksen avainnus ellei lennonrekisteröintilaitteen ja ohjaamoäänittimen tallenteiden synkronointiin ole käytettävissä muuta
keinoa, kunkin moottorin teho tai työntövoima, nostovoimaa ja
vastusta lisäävien laitteiden asento, ilman lämpötila, automaattiohjauksen käyttö ja kohtauskulma; sekä
2. suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan yli 27 000 kg:n
suuruisissa lentokoneissa myös parametrit, joiden perusteella voidaan määrittää pääohjainten ja korkeusohjaintrimmin asennot,
radiokorkeus, ohjaamomiehistön näkyvillä olevat pääsuunnistustiedot, ohjaamon varoitukset ja laskutelineiden asento.

d) Tiedot on otettava sellaisista lentokoneessa olevista lähteistä, joiden
avulla saadaan tarkasti ohjaamomiehistön näkyvissä oleva tieto.

e) Lennonrekisteröintilaitteen on aloitettava tietojen tallennus ennen
kuin lentokone kykenee liikkumaan omalla voimallaan, ja sen on
lopetettava tallennus sen jälkeen, kun lentokone ei enää kykene
liikkumaan omalla voimallaan.

f) Lennonrekisteröintilaitteessa on oltava laite, joka helpottaa sen paikantamista vedessä.

g) Lentokone voi aloittaa lennon tässä kohdassa vaaditun lennonrekisteröintilaitteen ollessa epäkunnossa, jos:
1. lennonrekisteröintilaitteen korjaaminen tai vaihtaminen ennen
lennon alkua ei ole kohtuudella mahdollista;
2. lentokoneella ei tämän jälkeen lennetä enemmän kuin 8 peräkkäistä lentoa lennonrekisteröintilaitteen ollessa epäkunnossa;
3. lennonrekisteröintilaitteen epäkuntoiseksi toteamisesta on kulunut enintään 72 tuntia; ja
4. ohjaamoäänitin, jonka on vaatimusten mukaan oltava lentokoneessa, toimii, ellei kyseessä ole yhdistetty ohjaamoäänitin ja
lennonrekisteröintilaite.

OPS 1.725
Lennonrekisteröinti- laitteet – 3
a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää turbiinimoottorilla varustettua lentokonetta, jota kohdat OPS 1.715 ja OPS 1.720 eivät koske
ja jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 5 700 kg, ellei
siinä ole lennonrekisteröintilaitetta, joka tallentaa ja säilyttää tiedot
digitaalisesti. Lisäksi on oltava käytettävissä menetelmä, jolla laitteeseen tallentuneet tiedot voidaan helposti purkaa. Jäsenvaltiossa
1 päivänä huhtikuuta 1995 rekisteröidyissä lentokoneissa, joille on
ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus ennen 1 päivää huhtikuuta 1975, muiden kuin digitaalisten rekisteröintilaitteiden käyttö on kuitenkin sallittua 1 päivään
huhtikuuta 2000 asti.
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b) Lennonrekisteröintilaitteen on kyettävä säilyttämään tallentuneet tiedot vähintään sen 25 viimeisen toimintatunnin ajalta.

c) Lennonrekisteröintilaitteen on tallennettava aikamerkit ja:

1. lentokoneissa, joille on ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus ennen 1 päivää tammikuuta
1987:

i) parametrit, joiden perusteella voidaan määrittää korkeus, ilmanopeus, ohjaussuunta ja normaalikiihtyvyys; ja

ii) lentokoneissa, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli
27 000 kg ja jotka on ensimmäisen kerran tyyppihyväksytty
30 päivän syyskuuta 1969 jälkeen, myös parametrit, joiden
perusteella voidaan määrittää:

A) radiolähetyksen avainnus, ellei lennonrekisteröintilaitteen
ja ohjaamoäänittimen tallenteiden synkronointiin ole käytettävissä muuta keinoa;

B) lentokoneen asento lentoradallaan; ja

C) lentokoneeseen vaikuttaneet perusvoimat, jotka johtivat
toteutuneeseen lentorataan, sekä näiden voimien alkuperä.

2. Lentokoneissa, joille on ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus 1 päivänä tammikuuta 1987
tai sen jälkeen, mutta kuitenkin ennen 1 päivää tammikuuta
1989:

i) parametrit, joiden perusteella voidaan määrittää korkeus, ilmanopeus, ohjaussuunta ja normaalikiihtyvyys; ja

ii) lentokoneissa, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli
27 000 kg ja jotka on ensimmäisen kerran tyyppihyväksytty
30 päivän syyskuuta 1969 jälkeen, myös parametrit, joiden
perusteella voidaan määrittää:

A) radiolähetyksen avainnus, ellei lennonrekisteröintilaitteen
ja ohjaamoäänittimen tallenteiden synkronointiin ole käytettävissä muuta keinoa;

B) pituus- ja sivuttaiskallistus, kunkin moottorin teho tai
työntövoima, nostovoimaa ja vastusta lisäävien laitteiden
asento, ilman lämpötila, automaattiohjauksen käyttö, pääohjainten ja korkeusohjaintrimmin asennot, radiokorkeus,
ohjaamomiehistön näkyvillä olevat pääsuunnistustiedot,
ohjaamon varoitukset ja laskutelineiden asento.

d) Tiedot on otettava sellaisista lentokoneessa olevista lähteistä, joiden
avulla saadaan tarkasti ohjaamomiehistön näkyvissä oleva tieto.
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e) Lennonrekisteröintilaitteen on aloitettava tietojen tallennus ennen
kuin lentokone kykenee liikkumaan omalla voimallaan, ja sen on
lopetettava tallennus sen jälkeen, kun lentokone ei enää kykene
liikkumaan omalla voimallaan.

f) Lennonrekisteröintilaitteessa on oltava laite, joka helpottaa sen paikantamista vedessä.

g) Lentokone voi aloittaa lennon tässä kohdassa vaaditun lennonrekisteröintilaitteen ollessa epäkunnossa, jos:
1. lennonrekisteröintilaitteen korjaaminen tai vaihtaminen ennen
lennon alkua ei ole kohtuudella mahdollista;
2. lentokoneella ei tämän jälkeen lennetä enemmän kuin 8 peräkkäistä lentoa lennonrekisteröintilaitteen ollessa epäkunnossa;
3. lennonrekisteröintilaitteen epäkuntoiseksi toteamisesta on kulunut enintään 72 tuntia; ja
4. ohjaamoäänitin, jonka on vaatimusten mukaan oltava lentokoneessa, toimii, ellei kyseessä ole yhdistetty ohjaamoäänitin ja
lennonrekisteröintilaite.

OPS 1.730
Istuimet, istuin- ja olkavyöt sekä lasten turvavarusteet

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, ellei siinä ole
seuraavia valolaitteita:

1. istuin tai makuupaikka jokaiselle vähintään 2-vuotiaalle henkilölle;

2. pelkkä istuinvyö tai istuinvyö, johon kuuluu viisto olkavyö, tai
olkavöillä varustettu turvavyö kullakin matkustajaistuimella jokaisen vähintään 2-vuotiaan matkustajan käytettäväksi;

3. lisävyö tai muu kiinnityslaite jokaista sylilasta varten;

4. ellei jäljempänä b) alakohdassa toisin määrätä, kullakin ohjaamomiehistön istuimella ja ohjaajan istuimen vieressä olevalla istuimella olkavöillä varustettu turvavyö, johon kuuluu laite, joka
automaattisesti pitää henkilön vartalon paikallaan nopeuden äkillisesti hidastuessa;

5. ellei jäljempänä b) alakohdassa toisin määrätä, olkavöillä varustettu turvavyö kullakin matkustamomiehistön ja tarkkailijan istuimella. Tästä vaatimuksesta huolimatta ne matkustamomiehistön
jäsenet, jotka ovat mukana lennolla vaaditun täysilukuisen matkustamomiehistön lisäksi, voivat käyttää matkustajaistuimia; ja

6. matkustamomiehistön jäsenten istuimet vaadittujen lattiatason
varauloskäyntien läheisyydessä. Jos matkustamomiehistön jäsenten sijoittaminen muualle kuitenkin tehostaisi matkustajien hätäevakuointia, muut sijainnit ovat hyväksyttäviä. Tällaisten istuinten on oltava eteenpäin tai taaksepäin suunnattuja niin, että
suunta poikkeaa enintään 15 astetta lentokoneen pituusakselista.

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, ellei siinä ole
seuraavaa varustusta:

Ei muutoksia
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b) Kaikkien olkavöillä varustettujen turvavöiden on oltava avattavissa
yhdestä kohdasta.

c) Suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan enintään 5 700 kg:n
suuruisissa lentokoneissa voidaan olkavöillä varustettujen turvavöiden sijasta sallia käytettävän viistolla olkavyöllä varustettuja turvavöitä ja suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan enintään
2 730 kg:n suuruisissa lentokoneissa pelkkiä istuinvöitä, jos olkavyöllisten turvavöiden asentaminen ei ole kohtuudella mahdollista.

OPS 1.731
Turvavöiden kiinnittämisen ja tupakointikiellon merkkivalot
Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, jossa kaikkia
matkustajaistuimia ei voi nähdä ohjaamosta, ellei siinä ole laitteita,
joiden avulla kaikille matkustajille ja matkustamomiehistölle voidaan
ilmoittaa, milloin turvavyöt on kiinnitettävä ja milloin tupakointi ei
ole sallittua.

OPS 1.735
Sisäovet ja jakoverhot
Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, ellei siinä ole
seuraavaa varustusta:
a) Suurimmalta hyväksytyltä matkustajapaikkaluvultaan yli 19-paikkaisissa lentokoneissa matkustamon ja ohjaamon välinen ovi, jossa on
kyltti ’crew only’ (tai vastaava suomenkielinen) sekä lukituslaitteet,
jotka estävät matkustajia avaamasta ovea ilman ohjaamomiehistön
jäsenen lupaa;
b) Varustus kaikkien ovien avaamiseen, jotka erottavat jonkin matkustamon osaston toisesta osastosta, jossa on varauloskäynti. Avaamiseen tarvittavaan varustukseen on päästävä helposti käsiksi;
c) Jos joltakin matkustajaistuimelta on vaaditulle varauloskäynnille pääsemiseksi tarpeen kulkea sellaisen oviaukon tai jakoverhon kautta,
joka erottaa matkustamon muista alueista, varustus oven tai verhon
kiinnittämiseksi avoimeen asentoon;
d) Jokaisessa sisäovessa tai sellaisen jakoverhon vieressä, jonka kautta
on kulku matkustajien varauloskäynnille, kyltti, jossa ilmoitetaan,
että ovi tai verho on kiinnitettävä avoimeen asentoon lentoonlähdön
ja laskun ajaksi; ja
e) Varustus, jolla kuka tahansa miehistön jäsen voi avata kaikki lukitut
ovet, joista matkustajat normaalisti pääsevät kulkemaan ja jotka
matkustajien on mahdollista lukita.

OPS 1.745
Ensiapupakkaukset
a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, ellei siinä ole
helposti käyttöön saatavissa seuraavassa taulukossa esitettyä määrää
ensiapupakkauksia:
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Matkustajapaikkaluku

Ensiapupakkausten vaadittu lukumäärä

0–99

1

100–199

2

200–299

3

vähintään 300

4

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ensiapupakkaukset:

1. tarkastetaan säännöllisesti, jotta mahdollisuuksien mukaan varmistuttaisiin sisällön säilymisestä käyttötarkoituksensa edellyttämässä kunnossa; ja

2. täydennetään säännöllisin väliajoin pakkausten lipukkeissa olevien ohjeiden mukaisesti tai olosuhteiden niin edellyttäessä.

OPS 1.755
Hätälääkintäpakkaus

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, jonka suurin
hyväksytty matkustajapaikkaluku on yli 30, ellei siinä ole hätälääkintäpakkausta jos suunnitellun lentoreitin jokin kohta sijaitsee kauempana sellaiselta lentopaikalta, jolla pätevää lääkinnällistä apua
voidaan olettaa olevan saatavilla, kuin etäisyydellä, joka vastaa 60
minuutin lentoa normaalilla matkalentonopeudella.

b) Ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että lääkkeitä antavat vain
lääkärit, sairaanhoitajat tai muu vastaava koulutettu henkilöstö.

c) Kuljetusehdot

1. Hätälääkintäpakkauksen on oltava pöly- ja kosteustiivis ja se on
pidettävä poissa asiattomien saatavilta, mikäli mahdollista ohjaamossa.

2. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että hätälääkintäpakkaukset:

i) tarkastetaan säännöllisesti, jotta mahdollisuuksien mukaan
varmistuttaisiin sisällön säilymisestä käyttötarkoituksensa edellyttämässä kunnossa; ja

ii) täydennetään säännöllisin väliajoin pakkausten lipukkeissa
olevien ohjeiden mukaisesti tai olosuhteiden niin edellyttäessä.
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OPS 1.760
Ensiapuhappi

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää paineistettua lentokonetta
yli 25 000 ft korkeudessa silloin, kun lentokoneessa on vaatimusten
mukaan oltava matkustamomiehistöä, ellei siinä ole saatavilla sataprosenttista happea sellaisille matkustajille, jotka fysiologisista syistä
saattaisivat tarvita happea matkustamon paineistuksen menetyksen
jälkeen. Hapen määrä on laskettava keskimääräisen virtausnopeuden
mukaan, joka on vähintään 3 litraa minuutissa henkilöä kohti standardilämpötilassa ja -paineessa kuivana. Happea on varattava koko
sitä lentoaikaa varten, jolloin matkustamon painekorkeus on paineistuksen menetyksen jälkeen yli 8 000, ainakin 2 prosentille matkustajista, mutta kuitenkin vähintään yhdelle henkilölle. Hapenantolaitteita on oltava riittävästi, mutta kuitenkin vähintään kaksi, siten että
myös matkustamomiehistön on voitava käynnistää ja lopettaa hapenjakelu.

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää paineistettua lentokonetta
yli 25 000 ft korkeudessa silloin, kun lentokoneessa on vaatimusten
mukaan oltava matkustamomiehistöä, ellei siinä ole saatavilla sataprosenttista happea sellaisille matkustajille, jotka fysiologisista syistä
saattaisivat tarvita happea matkustamon paineistuksen menetyksen
jälkeen. Hapen määrä on laskettava keskimääräisen virtausnopeuden
mukaan, joka on vähintään 3 litraa minuutissa henkilöä kohti standardilämpötilassa ja -paineessa kuivana. Happea on varattava koko
sitä lentoaikaa varten, jolloin matkustamon painekorkeus on paineistuksen menetyksen jälkeen yli 8 000 ft, ainakin 2 prosentille matkustajista, mutta kuitenkin vähintään yhdelle henkilölle. Hapenantolaitteita on oltava riittävästi, mutta kuitenkin vähintään kaksi, siten
että myös matkustamomiehistön on voitava käynnistää ja lopettaa
hapenjakelu.

b) Tiettyä lentotoimintaa varten vaadittavan ensiapuhapen määrä on
määritettävä kullekin lentotoiminnalle ja reitille laadittujen menetelmien mukaisten matkustamon painekorkeuksien ja lennon kestoajan
perusteella.

Ei muutoksia

c) Happilaitteiden on pystyttävä tuottamaan kullekin käyttäjälle vähintään neljän litran massavirtaus minuutissa standardilämpötilassa ja
-paineessa kuivana. Lisäksi voidaan käyttää laitteita, joilla virtausta
voidaan vähentää missä tahansa korkeudessa kahteen litraan minuutissa asti.

OPS 1.770
Varahappi – Paineistamattomat lentokoneet

(Katso OPS 1.770, liite 1)

a) Yleistä

1. Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää paineistettua lentokonetta yli 10 000 ft painekorkeudessa, ellei siinä ole varahappilaitteita, joiden avulla tässä kohdassa vaaditut happimäärät voidaan säilyttää ja jakaa.

2. Vaadittavan varahapen määrä on määritettävä matkustamon painekorkeuden ja lennon kestoajan perusteella olettaen, että matkustamon paineistus vikaantuu hapen tarpeen kannalta kriittisimmässä korkeudessa tai lentoreitin kohdassa, ja että lentokoneella
laskeudutaan häiriön jälkeen lentokäsikirjassa määrättyjä hätätilannemenetelmiä noudattaen lennettävän reitin turvalliseen korkeuteen, jossa

2. Vaadittavan varahapen määrä on määritettävä matkustamon painekorkeuden ja lennon kestoajan perusteella olettaen, että matkustamon paineistus vikaantuu hapen tarpeen kannalta kriittisimmässä korkeudessa tai lentoreitin kohdassa, ja että lentokoneella
laskeudutaan häiriön jälkeen lentokäsikirjassa määrättyjä hätätilannemenetelmiä noudattaen lennettävän reitin turvalliseen korkeuteen, jossa voidaan turvallisesti jatkaa lentoa ja suorittaa lasku.

3. Matkustamon paineistushäiriön jälkeen matkustamon painekorkeuden katsotaan olevan sama kuin lentokoneen painekorkeus,
ellei viranomaiselle osoiteta, ettei mikään todennäköinen matkustamon tai paineistusjärjestelmän vika johda matkustamon painekorkeuden kohoamiseen lentokoneen korkeuden tasolle. Tällöin
happimäärän määritysperusteena voidaan käyttää suurinta kokein
osoitettua matkustamon painekorkeutta.

3. Matkustamon paineistushäiriön jälkeen matkustamon painekorkeuden katsotaan olevan sama kuin lentokoneen painekorkeus,
ellei viranomaiselle osoiteta, ettei mikään todennäköinen matkustamon tai paineistusjärjestelmän vika johda matkustamon painekorkeuden kohoamiseen lentokoneen painekorkeuden tasolle.
Tällöin happimäärän määritysperusteena voidaan käyttää suurinta
kokein osoitettua matkustamon painekorkeutta.
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b) Happilaitteita ja hapen määrää koskevat vaatimukset

1. Ohjaamomiehistön jäsenet
i) Kaikille ohjaamossa työskenteleville ohjaamomiehistön jäsenille on oltava varahappea liitteen 1 mukaisesti. Jos kaikki
ohjaamon istuimilla olevat henkilöt käyttävät ohjaamomiehistön happivarastoa, heitä on hapen määrän kannalta pidettävä
ohjaamossa työskentelevinä ohjaamomiehistön jäseninä. Sellaisia ohjaamon istuimilla olevia henkilöitä, jotka eivät käytä
ohjaamomiehistön happivarastoa, pidetään hapen määrän
kannalta matkustajina.

ii) Muita kuin edellä b) 1 i) alakohdassa tarkoitettuja ohjaamomiehistön jäseniä pidetään hapen määrän kannalta matkustajina.

iii) Happinaamarit on sijoitettava siten, että ne ovat välittömästi
ohjaamomiehistön jäsenten ulottuvilla heidän ollessaan määrätyillä työskentelypaikoillaan.

iv) Paineistetuissa lentokoneissa, joita käytetään yli 25 000 ft
korkeudessa, ohjaamomiehistön jäsenten happinaamarien on
oltava pikakäyttöisiä (quick donning type).

2. Matkustamomiehistön jäsenet, ylimääräiset miehistön jäsenet ja
matkustajat

i) Matkustamomiehistön jäsenille ja matkustajille on oltava varahappea liitteen 1 mukaisesti, paitsi milloin sovelletaan alla
olevaa alakohtaa v). Lentokoneessa matkustamomiehistön
vaaditun vähimmäismäärän lisäksi olevia matkustamomiehistön jäseniä ja ylimääräisiä miehistön jäseniä on hapen määrän kannalta pidettävä matkustajina.

ii) Jos lentokonetta aiotaan käyttää yli 25 000 ft painekorkeudessa, kaikkien vaadittujen matkustamomiehistön jäsenten
käyttöön on varattava riittävästi varajakelupisteitä ja -naamareita ja/tai kannettavia happilaitteita naamareineen. Varajakelupisteet ja/tai kannettavat happilaitteet on sijoiteltava tasaisesti kaikkialle matkustamoon niin, että jokainen vaadittu
matkustamomiehistön jäsen voi heti saada happea riippumatta hänen sijainnistaan matkustamon paineistushäiriön sattuessa.

iii) Jos lentokonetta aiotaan käyttää yli 25 000 ft painekorkeudessa, on jokaisen lentokoneessa olevan henkilön välittömästi
saatavilla oltava hapenjakelupisteisiin kytketty hapenantolaite
hänen istumapaikastaan riippumatta. Hapenantolaitteiden ja
jakelupisteiden kokonaismäärän on oltava vähintään 10 prosenttia istuinten lukumäärää suurempi. Ylimääräiset laitteet
on sijoiteltava tasaisesti kaikkialle matkustamoon.
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iv) Jos lentokonetta, jolle on ensimmäisen kerran myönnetty
lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus 9 päivänä marraskuuta 1998 tai sen jälkeen, aiotaan käyttää yli 25 000 ft
painekorkeudessa tai jos sillä ei voida turvallisesti laskeutua
13 000 ft korkeuteen neljän minuutin kuluessa, kun sitä käytetään enintään 25 000 ft korkeudessa, on jokaisen lentokoneessa olevan henkilön välittömästi saatavilla oltava automaattisesti esille tulevat happilaitteet hänen istumapaikastaan
riippumatta. Hapenantolaitteiden ja jakelupisteiden kokonaismäärän on oltava vähintään 10 prosenttia istuinten lukumäärää suurempi. Ylimääräiset laitteet on sijoiteltava tasaisesti
kaikkialle matkustamoon.
v) Liitteessä 1 esitettyjä happimäärävaatimuksia sellaisia lentokoneita varten, joita ei ole hyväksytty lentämään yli 25 000 ft
korkeudessa, voidaan lieventää, jos lentokoneella on lennettävän reitin kaikissa kohdissa mahdollista laskeutua turvallisesti 13 000 ft matkustamon painekorkeuteen neljän minuutin kuluessa. Tällöin hapen on riitettävä kaikille vaadituille
matkustamomiehistön jäsenille ja vähintään 10 prosentille
matkustajista koko sitä lentoaikaa varten, jolloin matkustamon painekorkeus on 10 000–13 000.

OPS 1.775

v) Liitteessä 1 esitettyjä happimäärävaatimuksia sellaisia lentokoneita varten, joita ei ole hyväksytty lentämään yli 25 000 ft
korkeudessa, voidaan lieventää, jos lentokoneella on lennettävän reitin kaikissa kohdissa mahdollista laskeutua turvallisesti 13 000 ft matkustamon painekorkeuteen neljän minuutin kuluessa. Tällöin hapen on riitettävä kaikille vaadituille
matkustamomiehistön jäsenille ja vähintään 10 prosentille
matkustajista koko sitä lentoaikaa varten, jolloin matkustamon painekorkeus on 10 000–13 000 ft.

Ei muutoksia

Varahappi – Paineistamattomat lentokoneet
(Katso OPS 1.775, liite 1)
a) Yleistä
1. Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää paineistamatonta lentokonetta yli 10 000 ft korkeudessa, ellei siinä ole varahappilaitteita, joiden avulla vaadittu happimäärä voidaan säilyttää ja jakaa.
2. Tiettyä lentotoimintaa varten vaaditun varahapen määrä on määritettävä kullekin lentotoiminnalle toimintakäsikirjassa määrättyjen menetelmien sekä lennettävien reittien mukaisten lentokorkeuksien, lennon kestoajan ja toimintakäsikirjassa määrättyjen hätätilannemenetelmien perusteella.
3. Jos lentokonetta aiotaan käyttää yli 10 000 ft painekorkeudessa,
siinä on oltava välineet vaaditun happimäärän säilytykseen ja
jakamiseen.
b) Hapen määrää koskevat vaatimukset
1. Ohjaamomiehistön jäsenet
Kaikille ohjaamossa työskenteleville ohjaamomiehistön jäsenille
on oltava varahappea liitteen 1 mukaisesti. Jos kaikki ohjaamon
istuimilla olevat henkilöt käyttävät ohjaamomiehistön happivarastoa, heitä on hapen määrän kannalta pidettävä ohjaamossa
työskentelevinä ohjaamomiehistön jäseninä.
2. Matkustamomiehistön jäsenet, ylimääräiset miehistön jäsenet ja
matkustajat
Matkustamomiehistön jäsenille ja matkustajille on oltava varahappea liitteen 1 mukaisesti. Lentokoneessa matkustamomiehistön vaaditun vähimmäismäärän lisäksi olevia matkustamomiehistön jäseniä ja ylimääräisiä miehistön jäseniä on hapen määrän
kannalta pidettävä matkustajina.
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OPS 1.780
Miehistön suojaavat hengityslaitteet
a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää paineistettua lentokonetta
eikä 1 päivän huhtikuuta 2000 jälkeen paineistamatonta lentokonetta, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 5 700 kg tai
suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku yli 19, ellei siinä ole:
1. välineitä jokaisen ohjaamossa työskentelevän ohjaamomiehistön
jäsenen silmien, nenän ja suun suojaamiseen sekä hapen antamiseen vähintään 15 minuutin ajan. Happi suojaavia hengityslaitteita varten voidaan ottaa kohdassa OPS 1.770 b) 1 tai OPS
1.775 b) 1 vaaditusta varahapesta. Lisäksi silloin, kun ohjaamomiehistöön kuuluu enemmän kuin yksi jäsen eikä lentokoneessa ole matkustamomiehistöä, mukana on pidettävä kannettavaa suojaavaa hengityslaitetta yhden ohjaamomiehistön jäsenen
silmien, nenän ja suun suojaamiseen sekä hengityskaasun antamiseen vähintään 15 minuutin ajan; ja
2. riittävästi kannettavia suojaavia hengityslaitteita kaikkien vaadittujen matkustamomiehistön jäsenten silmien, nenän ja suun suojaamiseen sekä hengityskaasun antamiseen vähintään 15 minuutin ajan.

b) Ohjaamomiehistön käyttöön tarkoitetut suojaavat hengityslaitteet on
sijoitettava ohjaamoon tarkoituksenmukaisesti, ja jokaisella vaaditun
ohjaamomiehistön jäsenellä on oltava määrätyllä työskentelypaikallaan mahdollisuus saada ne helposti välittömään käyttöön.

c) Matkustamomiehistön käyttöön tarkoitetut suojaavat hengityslaitteet
on sijoitettava jokaisen vaaditun matkustamomiehistön jäsenen työskentelypaikan läheisyyteen.

d) Näiden lisäksi on kohdissa OPS 1.790 c) ja d) vaadittujen käsisammuttimien yhteyteen tai niiden läheisyyteen sijoitettava helposti saataville ylimääräinen kannettava suojaava hengityslaite. Kuitenkin silloin, kun sammutin on rahtiosastossa, suojaava hengityslaite on
sijoitettava kyseisen osaston sisäänkäynnin läheisyyteen sen ulkopuolelle.

e) Suojaavan hengityslaitteen käyttö ei saa estää kohtien OPS 1.685,
OPS 1.690, OPS 1.810 ja OPS 1.850 vaatimusten mukaista viestintää.

OPS 1.790
Käsisammuttimet
Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, ellei siinä ole
käsisammuttimia käytettäviksi miehistö- ja matkustajaosastoissa sekä
mahdollisissa rahtiosastoissa ja tarjoomoissa seuraavasti:
a) Sammutusaineen on oltava tyypiltään ja määrältään soveltuva sellaisiin paloihin, joita todennäköisimmin syttyy siinä osastossa, jossa
sammutinta on tarkoitus käyttää. Ihmisten oleskeluun tarkoitetuissa
osastoissa on käytettävä ainetta, jolla myrkyllisten kaasujen ilmaan
kertymisen vaara on mahdollisimman pieni.
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b) Ohjaamoon on tarkoituksenmukaisesti sijoitettava ohjaamomiehistön käytettäväksi vähintään yksi käsisammutin, jossa sammutusaineena on Halon 1211 (bromikloridi-fluorimetaani, CBrCIF2) tai
vastaava aine.
c) Jokaiseen tarjoomoon, joka sijaitsee muualla kuin päämatkustamon
tasolla, on sijoitettava tai siinä käytettäväksi on oltava helposti saatavilla vähintään yksi käsisammutin.
d) Käytettäväksi kussakin luokan A tai B rahti- tai matkatavaraosastossa
sekä kussakin luokan E rahtiosastossa, johon miehistön jäsenet pääsevät lennon aikana, on oltava helposti saatavilla vähintään yksi
käsisammutin.
e) Matkustamoon tai matkustamoihin on tarkoituksenmukaisesti sijoitettava vähintään seuraavassa taulukossa esitetty määrä käsisammuttimia:

Suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku

Käsisammuttimien määrä

7–30

1

31–60

2

61–200

3

201–300

4

301–400

5

401–500

6

501–600

7

601 tai enemmän

8

Jos sammuttimia on vaatimusten mukaan oltava kaksi tai enemmän,
ne on sijoiteltava matkustamoon tasaisesti.
f) Vähintään yhdessä vaadituista sammuttimista, joka on sijoitettu suurimmalta hyväksytyltä matkustajapaikkaluvultaan vähintään 31-paikkaisen, mutta kuitenkin enintään 60-paikkaisen lentokoneen matkustamoon, ja vähintään kahdessa sammuttimessa, jotka on sijoitettu suurimmalta hyväksytyltä matkustajapaikkaluvultaan vähintään
61-paikkaisen lentokoneen matkustamoon, on oltava sammutusaineena Halon 1211 (bromikloridi-fluorimetaani, CBrCIF2) tai vastaava aine.

OPS 1.795
Pelastuskirveet ja sorkkaraudat
a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, jonka suurin
sallittu lentoonlähtömassa on yli 5 700 kg tai suurin hyväksytty
matkustajapaikkaluku yli 9, ellei sen ohjaamoon ole sijoitettu vähintään yhtä pelastuskirvestä tai sorkkarautaa. Jos suurin hyväksytty
matkustajapaikkaluku on yli 200, lentokoneessa on oltava myös
toinen pelastuskirves tai sorkkarauta, joka sijoitetaan taimpana sijaitsevaan tarjoomoon tai sen läheisyyteen.
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b) Matkustamoon sijoitetut pelastuskirveet ja sorkkaraudat eivät saa
olla matkustajien näkyvissä.

OPS 1.800
Sisäänmurtautumiskohtien merkitseminen
Jos tietyt lentokoneen rungon kohdat on osoitettu pelastushenkilöstön
sisään murtautumiseen hätätilanteessa, lentotoiminnan harjoittajan on
varmistettava, että tällaiset kohdat merkitään seuraavassa esitetyllä tavalla. Merkinnät on tehtävä punaisella tai keltaisella värillä ja tarvittaessa ympäröitävä valkoisella, jotta ne erottuvat taustasta. Jos kulmamerkkien välinen etäisyys on yli 2 metriä, niiden väliin on lisättävä
9 cm × 3 cm kokoiset viivat siten, että vierekkäiset merkit ovat enintään 2 metrin etäisyydellä toisistaan.

OPS 1.805
Hätäevakuointivälineet
a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, jossa matkustajien varauloskäynnit:
1. ovat yli 1,83 metrin (6 ft) korkeudella maasta silloin, kun lentokone on maassa laskuteline alas laskettuna; tai
2. olisivat yli 1,83 metrin (6 ft) korkeudella maasta yhden tai useamman laskutelineen tuen rikkouduttua tai jäätyä ylös, ja lentokoneelle on ensimmäisen kerran haettu tyyppihyväksyntää aikaisintaan 1 päivänä huhtikuuta 2000,
ellei sen kaikilla 1 ja 2 alakohdissa tarkoitetuilla uloskäynneillä ole
käytettävissä välineitä tai laitteita, joiden avulla matkustajat ja miehistö pääsevät turvallisesti maahan hätätilanteessa.

b) Edellä tarkoitettuja välineitä tai laitteita ei tarvita siiven yläpuolella
sijaitsevilla uloskäynneillä, jos se lentokoneen kohta, johon pelastustie päättyy, sijaitsee alle 1,83 metrin (6 ft) korkeudella maasta silloin, kun lentokone on maassa laskuteline alas laskettuna ja laskusiivekkeet lentoonlähtö- tai laskuasennossa, sen mukaan kummassa
asennossa siivekkeet ovat korkeammalla.
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c) Jos lentokoneessa on vaatimusten mukaan oltava erillinen varauloskäynti ohjaamomiehistöä varten ja:
1. varauloskäynnin matalin kohta on yli 1,83 metrin (6 ft) korkeudella maasta laskutelineen ollessa alas laskettuna; tai
2. varauloskäynnin matalin kohta olisi yli 1,83 metrin (6 ft) korkeudella maasta yhden tai useamman laskutelineen tuen rikkouduttua tai jäätyä ylös, ja lentokoneelle on ensimmäisen kerran
haettu tyyppihyväksyntää aikaisintaan 1 päivänä huhtikuuta
2000,
lentokoneessa on oltava väline, jonka avulla kaikki ohjaamomiehistön jäsenet pääsevät turvallisesti maahan hätätilanteessa.

OPS 1.810
Megafonit
Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, jonka suurin
hyväksytty matkustajapaikkaluku on yli 60 ja jossa on mukana vähintään yksi matkustaja, ellei siinä ole kannettavia paristokäyttöisiä megafoneja. Niiden on oltava miehistön jäsenten helposti saatavilla hätäevakuoinnin aikana.
1. Megafonien määrä matkustamotasoa kohti:

Matkustajapaikkaluku

Megafonien määrä

61–99

1

100 tai enemmän

2

2. Jos lentokoneessa on enemmän kuin yksi matkustamotaso, siinä on
matkustajapaikkaluvun ollessa yhteensä yli 60 oltava aina vähintään
yksi megafoni.

OPS 1.815
Hätävalaistus
a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää matkustajien kuljetukseen
lentokonetta, jonka suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on yli
9, ellei siinä ole erillisellä virtalähteellä toimivaa hätävalaistusjärjestelmää evakuoinnin helpottamiseksi. Hätävalaistusjärjestelmään on
kuuluttava:
1. suurimmalta hyväksytyltä matkustajapaikkaluvultaan yli 19-paikkaisissa lentokoneissa:
i) matkustamon yleisvalaistus;
ii) sisävalaistus lattiatason varauloskäyntien alueilla; ja
iii) valaistut varauloskäyntien merkinnät ja opasteet.
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iv) Lentokoneissa, joiden tyyppi- tai vastaava hyväksymishakemus on jätetty ennen 1 päivää toukokuuta 1972, yöllä lennettäessä hätävalaistus kaikkien siiven yläpuolella sijaitsevien
uloskäyntien ja sellaisten uloskäyntien ulkopuolella, joilla
maahan pääsyyn on käytettävä apuvälineitä.
v) Lentokoneissa, joiden tyyppi- tai vastaava hyväksymishakemus on jätetty 1 päivänä toukokuuta 1972 tai sen jälkeen,
yöllä lennettäessä hätävalaistus kaikkien matkustajille tarkoitettujen varauloskäyntien ulkopuolella.
vi) Lentokoneissa, joille on ensimmäisen kerran myönnetty tyyppihyväksyntä 1 päivänä tammikuuta 1958 tai sen jälkeen,
lattian lähellä olevat pakotiemerkinnät matkustamo(i)ssa.

2. Suurimmalta hyväksytyltä matkustajapaikkaluvultaan enintään
19-paikkaisissa lentokoneissa, jotka on hyväksytty JAR-25:n vaatimusten mukaisesti, tai normaaleihin, hyöty-, taito- ja seutuliikenteen ilma-alusryhmiin sovellettavien vaatimusten mukaisesti:

i) matkustamon yleisvalaistus;

2. Suurimmalta hyväksytyltä matkustajapaikkaluvultaan enintään
19-paikkaisissa lentokoneissa, jotka on hyväksytty JAR-25:n tai
normaaliluokan, rajoitetun taitolentoluokan, taitolentoluokan ja
kevytliikenneluokan lentokelpoisuusvaatimusten mukaisesti:

Ei muutoksia

ii) sisävalaistus varauloskäyntien alueilla; ja

iii) valaistut varauloskäyntien merkinnät ja opasteet.

3. Suurimmalta hyväksytyltä matkustajapaikkaluvultaan enintään
19-paikkaisissa lentokoneissa, joita ei ole hyväksytty JAR-25:n
vaatimusten mukaisesti, tai normaaleihin, hyöty-, taito- ja seutuliikenteen ilma-alusryhmiin sovellettavien vaatimusten mukaisesti,
on kuuluttava matkustamon yleisvalaistus:

b) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa 1 päivän huhtikuuta 1998 jälkeen
käyttää yöllä matkustajien kuljetukseen lentokonetta, jonka suurin
hyväksytty matkustajapaikkaluku on 9 tai vähemmän, ellei siinä ole
evakuoinnin helpottamiseksi matkustamon yleisvalaistusta. Järjestelmässä voidaan käyttää hyväksi kattovaloja tai muuta lentokoneeseen
jo asennettua valaistusta, joka pysyy toiminnassa myös sen jälkeen,
kun lentokoneen akusta on katkaistu virta.

3. Suurimmalta hyväksytyltä matkustajapaikkaluvultaan enintään
19-paikkaisissa lentokoneissa, joita ei ole hyväksytty JAR-25:n
tai normaaliluokan, rajoitetun taitolentoluokan, taitolentoluokan
ja kevytliikenneluokan lentokelpoisuusvaatimusten mukaisesti,
hätävalaistukseen on kuuluttava matkustamon yleisvalaistus:

Ei muutoksia

OPS 1.820
Automaattinen hätäradiolähetin (ELT)

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, ellei siinä ole
automaattista hätäradiolähetintä. Laite on kiinnitettävä lentokoneeseen siten, että se onnettomuuden tapahduttua mahdollisimman todennäköisesti lähettää havaittavaa hätämerkkiä ja toisaalta mahdollisuus lähettämiseen muulloin on mahdollisimman pieni.

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, jolle on ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus 1 päivänä tammikuuta 2002 tai sen jälkeen, ellei siinä ole
automaattista hätäradiolähetintä (ELT), jolla voidaan viestiä
121,5 MHz ja 406 MHz taajuuksilla.

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että hätäradiolähetin
toimii ICAO Annex 10:ssä määrätyillä hätätaajuuksilla.

b) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa 1 päivänä tammikuuta 2002 tai
sen jälkeen käyttää lentokonetta, jolle on ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus ennen 1 päivää
tammikuuta 2002, ellei siinä ole sellaista automaattista hätäradiolähetintä (ELT), jolla voidaan viestiä 121,5 MHz ja 406 MHz taajuuksilla, paitsi että lentokoneet, jotka on 1. huhtikuuta 2000 tai aikaisemmin varustettu sellaisella hätäradiolähettimellä, jolla voidaan
viestiä 121,5 MHz mutta ei 406 MHz taajuuksilla, voivat jatkaa
lentämistä 31 päivään joulukuuta 2004 saakka.
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c) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki hätäradiolähettimet, joilla voidaan viestiä 406 MHz taajuuksilla, merkitään
ICAO Annex 10:n mukaisesti ja rekisteröidään etsintä- ja pelastustoimien aloittamisesta vastaavassa kansallisessa virastossa tai muussa
tehtävään valitussa virastossa.

OPS 1.825
Pelastusliivit
a) Maalentokoneet
Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää maalentokonetta:
1. lentämiseen veden yläpuolella yli 50 meripeninkulman etäisyydellä rannasta; tai
2. lentoonlähtöön tai laskuun lentopaikalla, jolla lentoonlähdön tai
lähestymisen lentorata kulkee veden yläpuolella siten, että onnettomuuden sattuessa pakkolasku veteen olisi todennäköinen,
ellei siinä ole paikannusvalolla varustettua pelastusliiviä jokaista lentokoneessa olijaa varten. Pelastusliivit on sijoitettava siten, että ne
ovat helposti saatavilla sen henkilön istuimelta tai makuupaikalta,
jonka käyttöön ne on tarkoitettu. Sylilapsia varten voidaan pelastusliivin sijasta varata muita hyväksyttyjä kelluntavälineitä, joissa on
paikannusvalo.

b) Vesi- ja amfibiolentokoneet
Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää vesi- tai amfibiolentokonetta vedessä, ellei siinä ole paikannusvalolla varustettua pelastusliiviä jokaista lentokoneessa olijaa varten. Pelastusliivit on sijoitettava
siten, että ne ovat helposti saatavilla sen henkilön istuimelta tai
makuupaikalta, jonka käyttöön ne on tarkoitettu. Sylilapsia varten
voidaan pelastusliivin sijasta varata muita hyväksyttyjä kelluntavälineitä, joissa on paikannusvalo.

OPS 1.830
Pelastuslautat ja hätäradiolähettimet pitkillä vesialueen yllä suoritettavilla lennoilla
a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta vesialueen
yläpuolella suoritettavilla lennoilla kauempana pakkolaskuun soveltuvasta maa-alueesta kuin etäisyydellä, joka vastaa:
1. 120 minuutin lentoa matkalentonopeudella, mutta kuitenkin
enintään 400 meripeninkulmaa, jos lentokoneella on mahdollista
jatkaa lentoa lentopaikalle kriittisen voimalaitteen tai -laitteiden
vikaannuttua missä tahansa reitin kohdassa tai suunnitelman mukaisella reitillä varalentopaikalle; tai
2. kaikilla muilla lentokoneilla 30 minuutin lentoa matkalentonopeudella, mutta kuitenkin enintään 100 meripeninkulmaa, ellei
lentokoneessa ole jäljempänä b) ja c) alakohdissa määrättyjä varusteita.

Ei muutoksia
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b) Lentokoneessa on oltava riittävästi pelastuslauttoja kaikkia siinä olevia henkilöitä varten. Ellei varustukseen kuulu kapasiteetiltaan riittäviä ylimääräisiä lauttoja, on lauttojen kantavuuden ja tilan oltava
niin paljon nimelliskapasiteettia suurempi, että kaikki lentokoneessa
olijat mahtuvat lauttoihin, jos yksi suurimman kapasiteetin pelastuslautoista menetetään. Pelastuslautoissa on oltava:
1. paikannusvalo; ja
2. kyseisen lennon edellyttämät hengenpelastusvälineet ja elossa pysymiseen tarvittava varustus; ja

c) Vähintään kaksi hätäradiolähetintä (survival ELT), jotka toimivat
ICAO Annex 10:n osan V luvussa 2 määrätyillä hätätaajuuksilla; ja

OPS 1.835
Pelastautumisvarusteet
Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta alueilla, joilla
etsintä- ja pelastustoimet olisivat erityisen vaikeita, ellei siinä ole seuraavia varusteita:
a) ICAO Annex 2:ssa kuvattujen hätämerkkien antamiseen tarvittavat
pyrotekniset merkinantolaitteet;
b) vähintään yksi hätäradiolähetin (survival ELT), joka toimii ICAO
Annex 10:n osan V luvussa 2 määrätyillä hätätaajuuksilla; ja
c) muut pelastautumisvarusteet lennettävän reitin ja lentokoneessa olevien henkilöiden määrän mukaan.
Edellä c) alakohdassa tarkoitettuja varusteita ei kuitenkaan tarvitse pitää
mukana, jos:
1. lentokone pysyy sellaisella etäisyydellä alueesta, jolla etsintä- ja pelastustoimet eivät ole erityisen vaikeita, joka vastaa:
i) 120 minuutin lentoa matkalentonopeudella yhden moottorin ollessa epäkunnossa, jos lentokoneella on mahdollista jatkaa lentoa
lentopaikalle kriittisen voimalaitteen tai -laitteiden vikaannuttua
missä tahansa reitin kohdassa tai suunnitelman mukaisella reitillä
varalentopaikalle; tai
ii) kaikilla muilla lentokoneilla 30 minuutin lentoa matkalentonopeudella.
tai
2. JAR-25:n tai vastaavan määräyksen mukaisesti hyväksytyissä lentokoneissa (c) alakohdassa tarkoitettuja varusteita ei tarvita, ellei lentokoneella lennetä kauemmas pakkolaskuun soveltuvasta alueesta
kuin etäisyydelle, joka vastaa 90 minuutin lentoa matkalentonopeudella.

OPS 1.840
Vesi- ja amfibiolentokoneet – Muu varustus
Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää vesi- tai amfibiolentokonetta
vedessä, ellei siinä ole:
1. ajoankkuria ja muita varusteita, jotka ilma-aluksen koon, painon ja
käsittelyominaisuuksien vuoksi tarvitaan helpottamaan sen kiinnittämistä, ankkurointia tai käsittelyä vedessä; ja
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2. tarvittaessa kansainvälisten määräysten mukaisia äänimerkinantolaitteita yhteentörmäysten välttämiseksi meriliikenteessä.
OPS 1.770, liite 1
Happi – Varahapen vähimmäisvaatimukset paineistetuissa lentokoneissa hätälaskeutumisen aikana ja sen jälkeen (Huom. 1)

Happi – Varahapen vähimmäisvaatimukset paineistetuissa lentokoneissa nopean korkeudenvähennyksen (emergency descent) aikana ja
sen jälkeen (Huom. 1)

Taulukko 1

Taulukko 1

a)

b)

a)

b)

Happea oltava

Kestoaika ja matkustamon painekorkeus

Happea oltava

Kestoaika ja matkustamon painekorkeus

1. Kaikille
ohjaamon
istuimilla
oleville
ohjaamomiehistön jäsenille

Koko sitä lentoaikaa varten, jolloin matkustamon painekorkeus on yli 13 000 ja koko sitä
puolen tunnin ylittävää lentoaikaa varten, jolloin matkustamon painekorkeus on yli
10 000, mutta ei yli 13 000; kuitenkin vähintään:

1. Kaikille
ohjaamon
istuimilla
oleville
henkilöille, joilla on
ohjaamoon liittyviä työtehtäviä

Koko sitä lentoaikaa varten, jolloin matkustamon painekorkeus on yli 13 000 ft ja koko
sitä puolen tunnin ylittävää lentoaikaa varten,
jolloin matkustamon painekorkeus on yli
10 000 ft, mutta ei yli 13 000 ft; kuitenkin
vähintään:

i) 30 minuutiksi lentokoneissa, jotka on hyväksytty lentämään enintään 25 000 ft
korkeudessa (Huom. 2)

i) 30 minuutiksi lentokoneissa, jotka on hyväksytty lentämään enintään 25 000 ft
korkeudessa (Huom. 2)

ii) 2 tunniksi lentokoneissa, jotka on hyväksytty lentämään yli 25 000 ft korkeudessa
(Huom. 3)

ii) 2 tunniksi lentokoneissa, jotka on hyväksytty lentämään yli 25 000 ft korkeudessa
(Huom. 3)

2. Kaikille
vaadituille matkustamomiehistön jäsenille

Koko sitä vähintään puolen tunnin lentoaikaa
varten, jolloin matkustamon painekorkeus on
yli 13 000 (Huom. 2), ja koko sitä yli puolen
tunnin ylittävää lentoaikaa varten, jolloin matkustamon painekorkeus on yli 10 000 mutta
ei yli 13 000

3. 100 prosentille
matkustajista
(Huom. 5)

Koko sitä lentoaikaa varten, jolloin matkustamon painekorkeus on yli 15 000, kuitenkin
vähintään 10 minuutiksi (huom. 4)

4. 30
prosentille
matkustajista
(Huom. 5)

Koko sitä lentoaikaa varten, jolloin matkustamon painekorkeus on yli 14 000, mutta ei yli
15 000

5. 10
prosentille
matkustajista
(Huom. 5)

Koko sitä puolen tunnin ylittävää lentoaikaa
varten, jolloin matkustamon painekorkeus on
yli 10 000 ft, mutta ei yli 14 000 ft

Huom. 1: Hapen määrää määritettäessä on otettava huomioon
matkustamon painekorkeus ja laskeutumisprofiili kyseisillä reiteillä
Huom. 2: Happea on oltava vähintään se määrä, joka tarvitaan
laskeutumiseen vakiovajoamisnopeudella lentokoneen suurimmasta
sallitusta lentokorkeudesta 10 000 ft korkeuteen 10 minuutissa ja
tämän jälkeen 20 minuutin lentoon 10 000 ft korkeudessa
Huom. 3: Happea on oltava vähintään se määrä, joka tarvitaan
laskeutumiseen vakiovajoamisnopeudella lentokoneen suurimmasta
sallitusta lentokorkeudesta 10 000 ft korkeuteen 10 minuutissa ja
tämän jälkeen 110 minuutin lentoon 10 000 ft korkeudessa. Kohdassa
OPS 1.780 a) 1 vaadittu happi voidaan ottaa lukuun määritettäessä
vaadittavaa hapen määrää
Huom. 4: Happea on oltava vähintään se määrä, joka tarvitaan
laskeutumiseen vakiovajoamisnopeudella lentokoneen suurimmasta
sallitusta lentokorkeudesta 15 000 ft korkeuteen.
Huom. 5: Tässä taulukossa ’matkustajilla’ tarkoitetaan lentokoneessa
tosiasiallisesti olevia matkustajia, mukaan lukien sylilapset.

2. Kaikille
vaadituille matkustamomiehistön jäsenille

Koko sitä vähintään puolen tunnin lentoaikaa
varten, jolloin matkustamon painekorkeus on
yli 13 000 ft, mutta kuitenkin vähintään 30
minuutiksi (Huom. 2), ja koko sitä puolen tunnin ylittävää lentoaikaa varten, jolloin matkustamon painekorkeus on yli 10 000 ft mutta ei
yli 13 000 ft

3. 100 prosentille
matkustajista
(Huom. 5)

Koko sitä lentoaikaa varten, jolloin matkustamon painekorkeus on yli 15 000 ft, kuitenkin
vähintään 10 minuutiksi (huom. 4)

4. 30
prosentille
matkustajista
(Huom. 5)

Koko sitä lentoaikaa varten, jolloin matkustamon painekorkeus on yli 14 000 ft, mutta ei
yli 15 000 ft

5. 10
prosentille
matkustajista
(Huom. 5)

Koko sitä puolen tunnin ylittävää lentoaikaa
varten, jolloin matkustamon painekorkeus on
yli 10 000 ft, mutta ei yli 14 000 ft

Huom. 1: Hapen määrää määritettäessä on otettava huomioon
matkustamon painekorkeus ja laskeutumisprofiili kyseisillä reiteillä
Huom. 2: Happea on oltava vähintään se määrä, joka tarvitaan
laskeutumiseen vakiovajoamisnopeudella lentokoneen suurimmasta
sallitusta lentokorkeudesta 10 000 ft korkeuteen 10 minuutissa ja
tämän jälkeen 20 minuutin lentoon 10 000 ft korkeudessa
Huom. 3: Happea on oltava vähintään se määrä, joka tarvitaan
laskeutumiseen vakiovajoamisnopeudella lentokoneen suurimmasta
sallitusta lentokorkeudesta 10 000 ft korkeuteen 10 minuutissa ja
tämän jälkeen 110 minuutin lentoon 10 000 ft korkeudessa. Kohdassa
OPS 1.780 a) 1 vaadittu happi voidaan ottaa lukuun määritettäessä
vaadittavaa hapen määrää
Huom. 4: Happea on oltava vähintään se määrä, joka tarvitaan
laskeutumiseen vakiovajoamisnopeudella lentokoneen suurimmasta
sallitusta lentokorkeudesta 15 000 ft korkeuteen 10 minuutissa.
Huom. 5: Tässä taulukossa ’matkustajilla’ tarkoitetaan lentokoneessa
tosiasiallisesti olevia matkustajia, mukaan lukien sylilapset.
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OPS 1.775, liite 1
Varahappi paineistamattomissa lentokoneissa
Taulukko 1

Taulukko 1

a)

b)

a)

b)

Happea oltava

Kestoaika ja painekorkeus

Happea oltava

Kestoaika ja painekorkeus

1. Kaikille
ohjaamon
istuimilla
oleville oleville
ohjaamomiehistön jäsenille

Koko sitä lentoaikaa varten, jolloin painekorkeus on yli 10 000 ft

2. Kaikille
vaadituille matkustamomiehistön jäsenille

Koko sitä lentoaikaa varten, jolloin painekorkeus on yli 13 000 ft, ja koko sitä puolen
tunnin ylittävää lentoaikaa varten, jolloin painekorkeus on yli 10 000 ft, mutta ei yli
13 000 ft

3. 100 prosentille
matkustajista
(Katso huomautus)

Koko sitä lentoaikaa varten, jolloin painekorkeus on yli 13 000 ft

4. 10 % prosentille
matkustajista
(Katso huomautus)

Koko sitä puolen tunnin ylittävää lentoaikaa
varten, jolloin painekorkeus on yli 10 000 ft,
mutta ei yli 13 000 ft

Huom.: Tässä taulukossa ’matkustajilla’ tarkoitetaan lentokoneessa
tosiasiallisesti olevia matkustajia, mukaan lukien alle 2-vuotiaat sylilapset.

LUKU L
YHTEYDENPITO- JA SUUNNISTUSLAITTEET

OPS 1.845
Yleistä
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentoa ei aloiteta,
elleivät tässä luvussa vaaditut yhteydenpito- ja suunnistuslaitteet ole:
1. hyväksyttyjä ja asennettuja niihin sovellettavien vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien laitteiden toimintaa koskevat minimivaatimukset sekä lentotoiminta- ja lentokelpoisuusvaatimukset;
2. asennettuja siten, että minkä tahansa yhteydenpitoon, suunnistukseen tai kumpaankin tarkoitukseen käytettävän yksittäisen laitteen vikaantuminen ei johda toisen vaadittavan yhteydenpito- tai
suunnistuslaitteen vikaantumiseen;
3. kyseessä olevan lentotoiminnan lajin edellyttämässä toimintakunnossa, ellei minimivarusteluettelossa (MEL) toisin sallita (katso
OPS 1.030); ja
4. sijoitettuja siten, että yhden ohjaamomiehistön jäsenen käytettäväksi omalla paikallaan lennon aikana tarkoitetut laitteet ovat
helposti käytettävissä hänen paikaltaan. Jos useamman ohjaamomiehistön jäsenen on käytettävä samaa laitetta, se on sijoitettava siten, että laitetta voidaan helposti käyttää kaikilta paikoilta,
joilla sitä vaaditaan käytettävän.

1. Kaikille
ohjaamon
istuimilla
oleville
henkilöille, joilla on
ohjaamoon liittyviä työtehtäviä

Koko sitä lentoaikaa varten, jolloin painekorkeus on yli 10 000 ft

2. Kaikille
vaadituille matkustamomiehistön jäsenille

Koko sitä lentoaikaa varten, jolloin painekorkeus on yli 13 000 ft, ja koko sitä puolen
tunnin ylittävää lentoaikaa varten, jolloin painekorkeus on yli 10 000 ft, mutta ei yli
13 000 ft

3. 100 prosentille
matkustajista
(Katso huomautus)

Koko sitä lentoaikaa varten, jolloin painekorkeus on yli 13 000 ft

4. 10 % prosentille
matkustajista
(Katso huomautus)

Koko sitä puolen tunnin ylittävää lentoaikaa
varten, jolloin painekorkeus on yli 10 000 ft,
mutta ei yli 13 000 ft

Huom.: Tässä taulukossa ’matkustajilla’ tarkoitetaan lentokoneessa
tosiasiallisesti olevia matkustajia, mukaan lukien alle 2-vuotiaat sylilapset.
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b) Yhteydenpito- ja suunnistuslaitteiden toimintaa koskevat minimivaatimukset ovat yhteiseurooppalaisissa teknisissä standardeissa (Joint
Technical Standard Orders, JTSO) määrätyt ja JAR-TSO:ssa luetellut
vaatimukset, ellei lentotoiminta- tai lentokelpoisuusmääräyksissä
määrätä muista toimintavaatimuksista. Sellaisia yhteydenpito- ja
suunnistuslaitteita, jotka ovat OPS:n voimaantulopäivänä muiden
rakenne- ja toimintavaatimusten kuin JTSO:n mukaisia, voidaan
edelleen käyttää tai asentaa, ellei tässä luvussa määrätä lisävaatimuksista. Aiemmin hyväksyttyjen yhteydenpito- ja suunnistuslaitteiden ei
tarvitse olla muutetun JTSO:n tai muun muutetun määrittelyn mukaisia, ellei vaatimus ole taannehtiva.

b) Yhteydenpito- ja suunnistuslaitteiden toimintaa koskevat minimivaatimukset ovat JTSO-vaatimuksissa (Joint Technical Standard Orders,
JTSO) määrätyt ja JAR-TSO:ssa luetellut vaatimukset, ellei lentotoiminta- tai lentokelpoisuusmääräyksissä määrätä muista toimintavaatimuksista. Sellaisia yhteydenpito- ja suunnistuslaitteita, jotka ovat
OPS:n voimaantulopäivänä muiden rakenne- ja toimintavaatimusten
kuin JTSO:n mukaisia, voidaan edelleen käyttää tai asentaa, ellei
tässä luvussa määrätä lisävaatimuksista. Aiemmin hyväksyttyjen yhteydenpito- ja suunnistuslaitteiden ei tarvitse olla muutetun JTSO:n
tai muun muutetun määrittelyn mukaisia, ellei vaatimus ole taannehtiva.

OPS 1.850
Radiolaitteet
a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, ellei siinä ole
kyseessä olevaa lentotoimintaa varten vaadittavaa radiolaitetta.

b) Kun lentokoneessa on tämän luvun vaatimusten mukaan oltava
kaksi toisistaan riippumatonta (erillistä ja täydellistä) radiojärjestelmää, kummassakin järjestelmässä on oltava oma antenni. Jos kuitenkin käytetään tukevarakenteisia muuntyyppisiä antenneja kuin
lanka- tai piiska-antenneja tai toimintavarmuudeltaan vastaavia antenniasennuksia, vaaditaan vain yksi antenni.

c) Edellä a) alakohdassa vaadittujen radiolaitteiden avulla on voitava
viestiä myös lentoliikenteen hätätaajuudella 121,5 MHz.

OPS 1.855
Audiovalintapaneeli
Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta mittarilentosääntöjen (IFR) mukaisesti, ellei siinä ole audiovalintapaneelia jokaisen vaaditun ohjaamomiehistön jäsenen ulottuvilla.

OPS 1.860
Radiolaitteet VFR-lentotoimintaa varten reiteillä, joilla suunnistetaan näkyvien kiintopisteiden avulla
Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta näkölentosääntöjen (VFR) mukaisesti reiteillä, joilla voidaan suunnistaa näkyvien kiintopisteiden avulla, ellei siinä ole radiolaitteita (yhteydenpitolaitteet ja
toisiotutkavastaaja), joilla normaaleissa lentotoimintaolosuhteissa pystytään seuraaviin toimintoihin:
a) yhteydenpito asianomaisten maa-asemien kanssa;
b) yhteydenpito asianomaisten lennonjohtoelinten kanssa sen valvotun
ilmatilan kaikista kohdista, jossa on tarkoitus lentää;
c) säätietojen saaminen; ja
d) toisiovalvontatutkan kyselysignaaleihin vastaaminen siten kuin lennettävällä reitillä vaaditaan.

Ei muutoksia
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OPS 1.865
Yhteydenpito- ja suunnistuslaitteet IFR-lentotoimintaa varten sekä
VFR-lentotoimintaa varten reiteillä, joilla ei suunnisteta näkyvien
kiintopisteiden avulla

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta mittarilentosääntöjen (IFR) mukaisesti, tai näkölentosääntöjen (VFR) mukaisesti
sellaisilla reiteillä, joilla ei voida suunnistaa näkyvien kiintopisteiden
avulla, ellei siinä ole kyseisen alueen ilmaliikennepalvelun vaatimusten mukaisia yhteydenpito ja suunnistuslaitteita.

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta mittarilentosääntöjen (IFR) mukaisesti, tai näkölentosääntöjen (VFR) mukaisesti
sellaisilla reiteillä, joilla ei voida suunnistaa näkyvien kiintopisteiden
avulla, ellei siinä ole kyseisen alueen ilmaliikennepalvelun vaatimusten mukaisia radio- (yhteydenpitolaitteita ja toisiotutkavastaimia) ja
suunnistuslaitteita.

b) Radiolaitteet

Ei muutoksia

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että radiolaitteisiin
kuuluu vähintään:
1. kaksi erillistä radioviestintäjärjestelmää, jotka normaaleissa lentotoimintaolosuhteissa tarvitaan yhteydenpitoon asianomaisen
maa-aseman kanssa mistä tahansa reitin kohdasta, mukaan lukien
lento varalentopaikalle;
2. toisiotutkavastain siten kuin lennettävällä reitillä vaaditaan.

c) Suunnistuslaitteet

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että

1. suunnistuslaitteisiin kuuluu vähintään:

i) yksi VOR-vastaanotin, yksi ADF-järjestelmä ja yksi DME;

ii) yksi ILS- tai MLS-järjestelmä, jos sellaista tarvitaan lähestymiseen;

iii) yksi merkkimajakan signaalien vastaanotin, jos sellaista tarvitaan lähestymiseen;

iv) aluesuunnistusjärjestelmä, jos lennettävällä reitillä tarvitaan
aluesuunnistusta;

v) toinen etäisyydenmittaus järjestelmä, jos suunnistus perustuu
reitillä tai sen osalla pelkästään etäisyydenmittaussignaaleihin;

vi) toinen VOR-vastaanotin, jos suunnistus perustuu reitillä tai
sen osalla pelkästään VOR-signaaleihin;

vii) toinen ADF-järjestelmä, jos suunnistus perustuu reitillä tai
sen osalla pelkästään suuntaamattoman radiomajakan (NDB)
signaaleihin, tai

2. suunnistuslaitteet täyttävät kyseisen ilmatilan suunnistustarkkuusvaatimukset (RNP).

v) toinen DME-järjestelmä, jos suunnistus perustuu reitillä tai
sen osalla pelkästään etäisyydenmittauslaitteen (DME) signaaleihin;

Ei muutoksia
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d) Lentotoiminnan harjoittaja saa kuitenkin käyttää lentokonetta, jossa
ei ole edellä a) 5 ja/tai a) 6 alakohdissa tarkoitettuja suunnistuslaitteita, jos siinä on muu varustus, jonka viranomainen on hyväksynyt
lennettävällä reitillä käytettäväksi. Tämän varustuksen on oltava toimintavarmuudeltaan ja tarkkuudeltaan sellainen, että aiotulla lentoreitillä voidaan sen avulla suunnistaa turvallisesti.

d) Lentotoiminnan harjoittaja saa kuitenkin käyttää lentokonetta, jossa
ei ole edellä c) 1 vi) ja/tai c) 1 vii) alakohdissa tarkoitettuja suunnistuslaitteita, jos siinä on muu varustus, jonka viranomainen on
hyväksynyt lennettävällä reitillä käytettäväksi. Tämän varustuksen
on oltava toimintavarmuudeltaan ja tarkkuudeltaan sellainen, että
aiotulla lentoreitillä voidaan sen avulla suunnistaa turvallisesti.

OPS 1.870

Ei muutoksia

Lentotoimintaan MNPS- ilmatilassa vaadittavat lisäsuunnistuslaitteet
a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta MNPS-ilmatilassa, elleivät lentokoneen suunnistuslaitteet täytä ICAO Doc 7030:n
alueellisissa lisävaatimuksissa (Regional Supplementary Procedures)
määrättyjä minimisuunnistustarkkuusvaatimuksia.
b) Tässä alakohdassa tarkoitettujen suunnistuslaitteiden on oltava kummankin ohjaajan nähtävissä ja käytettävissä heidän istuessaan omilla
työskentelypaikoillaan.
c) Jotta lentokonetta voitaisiin rajoituksetta käyttää MNPS -ilmatilassa,
siinä on oltava kaksi erillistä pitkän matkan suunnistusjärjestelmää.
d) Jotta lentokonetta voitaisiin käyttää MNPS -ilmatilassa julkaistuilla
erityisreiteillä, siinä on oltava yksi pitkän matkan suunnistusjärjestelmä, ellei toisin määrätä.

OPS 1.872
Varustus toimintaan RVSM- ilmatilassa (pienennetty korkeusporrastusminimi)

(Katso myös OPS 1.241)

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että RVSM -ilmatilassa
käytettävissä lentokoneissa on:

1. kaksi erillistä korkeusvaroitusjärjestelmää;

1. kaksi erillistä korkeudenmittausjärjestelmää;

2. korkeusvaroitusjärjestelmä;

Ei muutoksia

3. automaattinen korkeusohjausjärjestelmä; ja

4. toisiotutkavastain, jossa on korkeudenilmoitusjärjestelmä, joka voidaan kytkeä korkeudenpitoon käytettävään korkeudenmittausjärjestelmään.
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LUKU M
LENTOKONEEN HUOLTO

OPS 1.875
Yleistä
a) Lentotoiminnan harjoittaja saa käyttää lentokonetta ainoastaan, jos
sitä huoltaa ja sille antaa huoltotodisteen JAR-145:n mukaisesti asiaankuuluvalla tavalla hyväksytty organisaatio. Lentoa edeltävään tarkastukseen ei kuitenkaan vaadita JAR-145-organisaatiota.

b) Tässä luvussa annetaan lentokoneen huoltomääräykset, joita on noudatettava ansiolentolupien myöntämisestä kohdassa OPS 1.180 annettujen vaatimusten täyttämiseksi.

OPS 1.880
Määritelmiä
Tässä luvussa käytetään seuraavia JAR-145:n määritelmiä:
a) Lentoa edeltävä tarkastus. Ennen lentoa tehtävä tarkastus sen varmistamiseksi, että lentokone on kelvollinen aiotulle lennolle. Siihen
eivät sisälly vikojen korjaukset.
b) Hyväksytty normi. Viranomaisen hyväksymä valmistus-, suunnittelu-, huolto- tai laatunormi.
c) Viranomaisen hyväksymä. Viranomaisen suoraan hyväksymä tai viranomaisen hyväksymän menettelytavan mukaisesti hyväksytty.

OPS 1.885
Lentotoiminnan harjoittajan huoltojärjestelyjen hyväksynnän hakeminen ja myöntäminen
a) Ensimmäistä ansiolentolupaa tai sen muutosta tai uusimista hakevan
lentotoiminnan harjoittajan on esitettävä huoltojärjestelyjen hyväksymistä varten OPS 1.185 b):ssä määrätyt asiakirjat.

b) Ensimmäistä ansiolentolupaa tai sen muutosta tai uusimista hakevalla lentotoiminnan harjoittajalla, joka täyttää tämän luvun vaatimukset yhdessä JAR-145:n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation kanssa tämän käsikirjassa esitetyllä tavalla, on oikeus saada
huoltojärjestelyilleen viranomaisen hyväksyntä.
Huom.: Yksityiskohtaiset vaatimukset annetaan kohdissa OPS 1.180 a)
3 ja 1.180 b) sekä OPS 1.185.
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OPS 1.890
Huoltovastuu
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava lentokoneen lentokelpoisuus sekä lentotoiminnallisten ja hätävarusteiden toimintakuntoisuus:
1. huolehtimalla lentoa edeltävistä tarkastuksista
2. korjaamalla lentotoiminnan turvallisuuteen vaikuttavat viat ja
vauriot hyväksytyn normin mukaisesti, ottaen huomioon minimivarusteluettelon (MEL) ja puuttuvien osien luettelon (CDL), jos
nämä ovat saatavissa kyseistä lentokonetyyppiä varten;
3. suorittamalla kaikki huollot noudattaen lentotoiminnan harjoittajan hyväksyttyä huolto-ohjelmaa, josta määrätään kohdassa OPS
1.910;
4. tarkastelemalla lentotoiminnan harjoittajan hyväksytyn huoltoohjelman tehokkuutta;
5. noudattamalla erityisiä toimintamääräyksiä, lentokelpoisuusmääräyksiä ja muita viranomaisen edellyttämiä jatkuvan lentokelpoisuuden vaatimuksia; ja
6. suorittamalla muutostyöt hyväksytyn normin mukaisesti ja määrittelemällä vapaaehtoisia muutostöitä varten muutosten toteuttamisperiaatteet.

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokaisen sen käyttämän lentokoneen lentokelpoisuustodistus pysyy voimassa:
1. edellä olevan a) alakohdan vaatimusten mukaisesti;
2. todistuksessa ilmoitetun voimassaolon päättymispäivän mukaan;
ja
3. muiden todistuksessa määriteltyjen huoltoehtojen mukaisesti.

c) Edellä olevan a) alakohdan vaatimukset on täytettävä viranomaista
tyydyttävien menettelyjen mukaisesti.

OPS 1.895
Huollon järjestäminen

a) Lentotoiminnan harjoittajalla on oltava asianmukainen JAR-145-hyväksyntä kohtien OPS 1.890 a) 2, 3, 5 ja 6 vaatimusten mukaisten
tehtävien suorittamiseen, ellei viranomaista tyydyttävällä tavalla
osoiteta, että huollosta voidaan tehdä sopimus JAR-145:n mukaisesti
hyväksytyn organisaation kanssa.
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b) Lentotoiminnan harjoittajalla on oltava palveluksessaan viranomaista
tyydyttävä henkilö tai henkilöryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa,
että huollot tehdään oikeaan aikaan ja hyväksytyn normin mukaisesti siten, että OPS 1.890:n huoltovastuuvaatimukset täyttyvät. Tämän henkilön tai ryhmän on myös varmistettava kohdassa OPS
1.900 määrätyn laatujärjestelmän toimivuus. Kyseinen henkilö tai
vastuuhenkilö, silloin kun sitä edellytetään, on kohdassa OPS 1.175
i) 2 tarkoitettu nimetty vastuuhenkilö.

b) Lentotoiminnan harjoittajalla on oltava palveluksessaan viranomaista
tyydyttävä henkilö tai henkilöryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa,
että huollot tehdään oikeaan aikaan ja hyväksytyn normin mukaisesti siten, että OPS 1.890:n huoltovastuuvaatimukset täyttyvät. Kyseinen henkilö tai vastuuhenkilö, silloin kun sitä edellytetään, on
kohdassa OPS 1.175 i) 2 tarkoitettu nimetty vastuuhenkilö. Huoltojärjestelyistä vastaavaksi nimetty henkilö on myös vastuussa OPS
1.900 a):n mukaisesta huoltotoimien laadunseurannasta johtuvista
korjaustoimista.

c) Lentotoiminnan harjoittajan kanssa sopimuksen tehneen JAR-145:n
mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation ei tulisi, ilman viranomaisen erillistä suostumusta, palkata huoltojärjestelyistä vastaavaksi
nimettyä henkilöä.

c) Jos lentotoiminnan harjoittajaa ei ole asiaankuuluvalla tavalla hyväksytty JAR-145:n mukaisesti, on sovittava JAR-145:n mukaisesti hyväksytyn organisaation kanssa järjestelyistä kohtien OPS 1.890 a) 2,
3, 5 ja 6 vaatimusten mukaisten tehtävien suorittamiseksi., jossa
yksityiskohtaisesti selvitetään kohdissa OPS 1.890 a) 2, 3, 5 ja 6
määrätyt tehtävät ja määritellään OPS 1.900:ssa tarkoitettujen laatutoimintojen tuki. Tämän sopimuksen muutosten on oltava viranomaista tyydyttäviä. Viranomaiselle ei kuitenkaan tarvitse esittää
huoltosopimuksen kaupallista osuutta.

d) Jos lentotoiminnan harjoittajaa ei ole asiaankuuluvalla tavalla hyväksytty JAR-145:n mukaisesti, on sovittava JAR-145:n mukaisesti hyväksytyn organisaation kanssa järjestelyistä kohtien OPS 1.890 a) 2,
3, 5 ja 6 vaatimusten mukaisten tehtävien suorittamiseksi. Sen lisäksi mitä jäljempänä kohdissa e), f) a g) eritellään, lentotoiminnan
harjoittajan ja JAR-145:n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on tehtävä kirjallinen huoltosopimus, jossa yksityiskohtaisesti
selvitetään kohdissa OPS 1.890 a) 2, 3, 5 ja 6 määrätyt tehtävät ja
määritellään OPS 1.900:ssa tarkoitettujen laatutoimintojen tuki. Lentokoneen perushuolto- ja määräaikaisten linjahuoltosopimusten sekä
moottorin huoltosopimusten ja kaikkien niiden muutosten on oltava
viranomaista tyydyttäviä. Viranomaiselle ei kuitenkaan tarvitse esittää huoltosopimuksen kaupallista osuutta.

d) Lentotoiminnan harjoittajan on annettava edellä b) alakohdassa tarkoitetun henkilöstön käyttöön sijainniltaan sopivat, asianmukaiset
toimistotilat.

Ei muutoksia

e) Edellä olevasta kohdasta d) huolimatta, lentotoiminnan harjoittaja
voi tehdä sopimuksen sellaisen organisaation kanssa, joka ei ole
JAR-145:n mukaisesti hyväksytty, jos
1. sopimuksen tehnyt organisaatio on lentokoneen tai moottorin
huoltosopimusten osalta samanlaisen lentokonetyypin OPS-lentotoiminnan harjoittaja,
2. JAR-145:n mukaisesti hyväksytyt organisaatiot tekevät viime kädessä kaikki huoltotoimet,
3. sellaisessa sopimuksessa selvitellään yksityiskohtaisesti kohdissa
OPS 1.890 a) 2, 3, 5 and 6 määrätyt tehtävät ja määritellään
OPS 1.900:ssa tarkoitettujen laatutoimintojen tuki,
4. sopimus ja sen muutokset, on viranomaista tyydyttävä. Viranomaiselle ei kuitenkaan tarvitse esittää huoltosopimuksen kaupallista osuutta.
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f) Tapauksissa, joissa lentokone tarvitsee ajoittaista linjahuoltoa, sopimus voidaan edellä olevasta kohdasta d) huolimatta tehdä erillisenä
huolto-organisaatiolle tehtynä työmääräyksenä.

g) Lentokoneen osien huollon osalta, mukaan lukien moottorin huolto,
sopimus voidaan edellä olevasta kohdasta d) huolimatta erillisenä
huolto-organisaatiolle tehtynä työmääräyksenä.

h) Lentotoiminnan harjoittajan on annettava edellä b) alakohdassa tarkoitetun henkilöstön käyttöön sijainniltaan sopivat, asianmukaiset
toimistotilat.

OPS 1.900

Ei muutoksia

Laatujärjestelmä

a) Huoltoon liittyvissä tarkoituksissa, kohdan OPS 1.035 mukaisen
lentotoiminnan harjoittajan laatujärjestelmän avulla on lisäksi valvottava vähintään, että:

1. OPS 1.890:ssä tarkoitetut toimet suoritetaan hyväksyttyjen menettelyjen mukaisesti;

a) Huollon osalta kohdan OPS 1.035 mukaisen lentotoiminnan harjoittajan laatujärjestelmän avulla on lisäksi valvottava vähintään, että:

Ei muutoksia

2. huoltosopimukseen kuuluvat huollot tehdään sopimuksen mukaisesti; ja

3. tämän luvun vaatimuksia noudatetaan jatkuvasti.

b) Jos lentotoiminnan harjoittajalla on JAR-145-hyväksyntä, laatujärjestelmä voidaan yhdistää JAR-145:ssä vaadittuun järjestelmään.

OPS 1.905
Lentotoiminnan harjoittajan huoltotoimintakäsikirja

a) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava huoltotoimintakäsikirja,
jossa on yksityiskohtainen selvitys organisaatiorakenteesta,

1. OPS 1.175 i) 2:ssa vaadittu huoltojärjestelyistä vastaava nimetty
vastuuhenkilö sekä OPS 1.895 b):ssä tarkoitettu henkilö tai henkilöryhmä;

2. menettelyt, joita on noudatettava OPS 1.890:n huoltovastuuvaatimusten ja OPS 1.900:n laatutoimintoja koskevien vaatimusten
täyttämiseksi. Kuitenkin jos lentotoiminnan harjoittaja on asiaankuuluvalla tavalla hyväksytty huolto-organisaatioksi JAR-145:n
mukaisesti, nämä tiedot voidaan sisällyttää JAR-145-käsikirjaan.

a) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava huoltotoimintakäsikirja,
jossa on yksityiskohtainen selvitys organisaatiorakenteesta, mukaan
lukien:

Ei muutoksia
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b) Lentotoiminnan harjoittajan huoltotoimintakäsikirjan ja siihen myöhemmin tehtävien muutosten on oltava viranomaisen hyväksymiä.

OPS 1.910
Lentotoiminnan harjoittajan huolto-ohjelma
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentokonetta
huolletaan lentotoiminnan harjoittajan huolto-ohjelman mukaisesti.
Ohjelmaan on sisällyttävä yksityiskohtaiset tiedot kaikesta vaadittavasta huollosta, mukaan lukien huoltojaksot. Ohjelmaan on kuuluttava myös luotettavuusohjelma, jos viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

b) Lentotoiminnan harjoittajan huolto-ohjelman ja siihen myöhemmin
tehtävien muutosten on oltava viranomaisen hyväksymiä.

OPS 1.915
Lentotoiminnan harjoittajan tekninen päiväkirja – Tekninen matkapäiväkirja
a) Lentotoiminnan harjoittajan on käytettävä lentokoneen teknistä matkapäiväkirjaa, johon sisältyvät jokaisesta lentokoneesta seuraavat tiedot:
1. lentoturvallisuuden jatkuvan varmistamisen kannalta tarpeelliset
tiedot jokaisesta lennosta;
2. lentokoneen voimassa oleva huoltotodiste;
3. voimassa oleva huoltotilannemerkintä, josta ilmenee, mikä määräaikaishuolto tai määräaikaishuoltojen välinen huolto lentokoneelle on seuraavaksi tehtävä; viranomainen voi kuitenkin sallia
huoltotilannemerkinnän pitämisen muualla;
4. korjaamattomat siirretyt viat, jotka vaikuttavat lentokoneen käyttöön; ja
5. tarvittavat ohjeet huollon tukijärjestelyistä.

b) Lentokoneen teknisen matkapäiväkirjan ja siihen myöhemmin tehtävien muutosten on oltava viranomaisen hyväksymiä.

OPS 1.920
Huoltokirjanpito
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentokoneen tekninen matkapäiväkirja säilytetään 24 kuukautta viimeisestä merkinnästä.
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b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että käytössä on järjestelmä, jonka avulla seuraavat tiedot säilytetään määrätyn ajan
viranomaista tyydyttävästi:

1. lentokoneen ja siihen asennettujen osien yksityiskohtainen huoltokirjanpito – 24 kuukautta lentokoneen tai sen osan huoltotodisteen antamisesta;

2. lentokoneen ja sen käyttöiältään rajoitettujen osien kokonaiskäyntiaika ja lentojen lukumäärä – 12 kuukautta siitä, kun lentokone on pysyvästi poistettu käytöstä;

3. lentokoneen ja sen osien, joille on annettu peruskorjausjakso,
käyntiaika tai lentojen lukumäärä viimeisimmän peruskorjauksen
jälkeen riippuen siitä, mihin jakso perustuu – siihen asti, kunnes
lentokoneelle tai sen osalle on tehty uusi, laajuudeltaan ja yksityiskohtaisuudeltaan vastaava peruskorjaus;

4. lentokoneen senhetkinen huoltotilanne siten, että lentotoiminnan
harjoittajan huolto-ohjelman noudattaminen voidaan osoittaa –
siihen asti, kunnes lentokoneelle tai sen osalle on tehty uusi,
laajuudeltaan ja yksityiskohtaisuudeltaan vastaava huolto;

5. ajan tasalla oleva selvitys lentokonetta ja sen osia koskevista
lentokelpoisuusmääräyksistä – 12 kuukautta siitä, kun lentokone
on pysyvästi poistettu käytöstä; ja

6. yksityiskohtaiset tiedot lentokoneeseen, moottoreihin, potkureihin ja muihin lentoturvallisuuden kannalta ensisijaisen tärkeisiin
lentokoneen osiin viimeksi tehdyistä muutostöistä ja korjauksista
– 12 kuukautta siitä, kun lentokone on pysyvästi poistettu käytöstä.
c) Kun lentokone siirretään pysyvästi lentotoiminnan harjoittajalta toiselle, lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että samalla siirretään myös edellä a) ja b) alakohdissa tarkoitetut tiedot. Niissä
määrätyt aikarajat koskevat edelleen uutta lentotoiminnan harjoittajaa.

OPS 1.930
Ansiolentoluvan voimassaolon jatkuminen huoltojärjestelyjen
osalta

Lentotoiminnan harjoittajan on noudatettava kohtia OPS 1.175 ja OPS
1.180 varmistaakseen ansiolentoluvan voimassaolon jatkumisen huoltojärjestelyjen osalta.

OPS 1.935
Vastaava turvallisuustaso
Lentotoiminnan harjoittaja ei saa ottaa käyttöön muita kuin tässä luvussa määrättyjä menettelytapoja, ellei siihen ole tarvetta ja ellei viranomainen ole ensiksi yleisistä tarkistusmenettelyistä riippuen hyväksynyt
kyseisiä muita menettelytapoja vastaavan turvallisuustason takaavina

Lentotoiminnan harjoittaja ei saa ottaa käyttöön muita kuin tässä luvussa määrättyjä menettelytapoja, ellei siihen ole tarvetta ja ellei kyseistä menettelytapaa ole ensin yhteisen tarkastusmenettelyn mukaan
hyväksytty ja todettu vastaavan turvallisuustason takaavaksi, ja ellei
sen käyttöön ole saatu viranomaisen hyväksyntää.
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OHJAAMOMIEHISTÖ

OPS 1.940
Ohjaamomiehistön kokoonpano
(Katso OPS 1.940, liitteet 1 ja 2)
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:
1. ohjaamomiehistön kokoonpano ja miehistöpaikoilla olevien ohjaamomiehistön jäsenten lukumäärä ovat lentokäsikirjan mukaisia
eivätkä alita siinä määrättyä vähimmäismäärää;
2. ohjaamomiehistöön kuuluu lisäjäseniä, kun lentotoiminnan laji
niin edellyttää, eikä ohjaamomiehistöä vähennetä alle toimintakäsikirjassa määrättyä määrää;
3. kaikilla ohjaamomiehistön jäsenillä on kyseiseen tehtävään vaadittava, viranomaista tyydyttävä voimassa oleva lupakirja sekä
tehtäviinsä tarvittava kelpoisuus ja pätevyys;
4. käytössä ovat viranomaista tyydyttävät menetelmät, joilla estetään
kokemattomien ohjaamomiehistön jäsenten sijoittaminen samaan
miehistöön
5. yksi ohjaamomiehistöön kuuluvista ohjaajista, jolla on ohjaamomiehistön lupakirjoja (FCL) koskevien säännösten mukainen
päälliköltä vaadittava pätevyys, nimetään ilma-aluksen päälliköksi, joka voi siirtää lennon suorittamisen toisen ohjaajan tehtäväksi, mikäli tällä on tarvittava kelpoisuus; ja
6. jos lentokoneessa on lentokäsikirjan mukaan erikseen oltava järjestelmiä hoitava ohjaamomiehistön jäsen, ohjaamomiehistöön
kuuluu yksi jäsen, jolla on lentomekaanikon lupakirja, tai ohjaamomiehistön jäsen, jolla on tarvittava pätevyys ja joka on viranomaista tyydyttävä.
7. Käyttäessään sellaisia ohjaamomiehistön jäseniä, jotka ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia ja/tai toimivat freelancereina tai osaaikaisina työntekijöinä, lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että luvun N vaatimuksia noudatetaan. Erityistä huomiota
on kiinnitettävä niiden ilma-alustyyppien tai -versioiden kokonaismäärään, joita ohjaamomiehistön jäsen voi lentää kaupallisessa ilmakuljetuksessa: se ei saa ylittää kohtien OPS 1.980 ja
OPS 1.981 rajoituksia silloinkaan, kun hän toimii myös muiden
lentotoiminnan harjoittajien palveluksessa.
b) Ohjaamomiehistön vähimmäismäärä IFR- ja yölentotoiminnassa
IFR- tai yölentotoimintaa varten lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:
1. potkuriturbiinilentokoneissa, joiden suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on yli 9, ja kaikissa suihkulentokoneissa ohjaamomiehistöön kuuluu vähintään kaksi ohjaajaa; ja

2. ohjaamomiehistöön kuuluu lisäjäseniä, kun lentotoiminnan laji
niin edellyttää, eikä ohjaamomiehistöä vähennetä alle toimintakäsikirjassa määrätyn määrän;
Ei muutoksia
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2. muissa kuin edellä b) 1 alakohdassa tarkoitetuissa lentokoneissa
on yksi ohjaaja edellyttäen, että OPS 1.940:n liitteen 2 vaatimukset täyttyvät. Jos liitteen 2 vaatimukset eivät täyty, ohjaamomiehistöön on kuuluttava vähintään kaksi ohjaajaa.

OPS 1.945
Siirtymäkoulutus ja kokeet

(Katso OPS 1.945, liite 1)

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:

1. ohjaamomiehistön jäsen suorittaa ilmailulupakirjan myöntämiseen vaadittavan tyyppikelpuutuskurssin siirtyessään toiseen lentokonetyyppiin tai -luokkaan, jota varten vaaditaan uusi tyyppitai luokkakelpuutus;

2. ohjaamomiehistön jäsen suorittaa lentotoiminnan harjoittajan
siirtymäkurssin ennen reittilentojen aloittamista ilman valvojaa:
i) siirtyessään käyttämään lentokonetta, jota varten vaaditaan
uusi tyyppi- tai luokkakelpuutus; tai
ii) tullessaan lentotoiminnan harjoittajan palvelukseen toisen palveluksesta;

3. siirtymäkoulutuksen antavat henkilöt, joilla on tarvittava pätevyys, ja koulutus annetaan viranomaista tyydyttävän ja toimintakäsikirjaan sisältyvän yksityiskohtaisen kurssiohjelman mukaisesti;

4. lentotoiminnan harjoittajan siirtymäkurssilla vaadittavan koulutuksen määrästä päätettäessä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon se ohjaamomiehistön jäsenen aikaisempi koulutus, joka
on merkitty häntä koskevaan, OPS 1.985:ssä määrättyyn koulutuskirjanpitoon;

5. toimintakäsikirjassa määrätään vähimmäispätevyys ja -kokemus,
jotka ohjaamomiehistön jäseniltä vaaditaan ennen siirtymäkoulutuksen aloittamista;

6. jokainen ohjaamomiehistön jäsen suorittaa OPS 1.965 b):ssä vaaditut tarkastuslennot ja OPS 1.965 d):ssä vaaditun koulutuksen ja
kokeet ennen reittilentojen aloittamista valvonnan alaisena;

7. kun valvonnan alaiset reittilennot on suoritettu, lennetään OPS
1.965 c):ssä vaadittu tarkastuslento;

8. ohjaamomiehistön jäsen ei toimi lentotoiminnan harjoittajan siirtymäkurssin alkamisen jälkeen lentotehtävissä muussa lentokonetyypissä tai -luokassa ennen kurssin loppuun suorittamista tai
lopettamista; ja

9. siirtymäkurssiin sisältyy miehistöyhteistyökoulutus.

1. ohjaamomiehistön jäsen suorittaa ohjaamomiehistön lupakirjoja
koskevien vaatimusten mukaisen tyyppikurssin siirtyessään toiseen lentokonetyyppiin tai -luokkaan, jota varten vaaditaan uusi
tyyppi- tai luokkakelpuutus;

Ei muutoksia
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b) Lentokonetyypistä tai -luokasta toiseen siirryttäessä voidaan kohdassa 1.965 b) vaadittu tarkastuslento yhdistää tyyppi- tai luokkakelpuutustarkastuslentoon.

c) Lentotoiminnan harjoittajan siirtymäkurssi ja vaadittu tyyppi- tai
luokkakelpuutuskurssi voidaan yhdistää.

OPS 1.950
Eroavuuskoulutus ja perehdyttämiskoulutus

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ohjaamomiehistön jäsen saa:

1. Eroavuuskoulutuksen

1. Eroavuuskoulutuksen, joka edellyttää lisätietojen hankkimista ja
koulutusta lentokoneen asianmukaisessa koulutuslaitteessa:

i) kun hän siirtyy käyttämään saman lentokonetyypin toista versiota tai samaan luokkaan kuuluvaa toista lentokonetyyppiä;
tai

ii) kun niiden lentokonetyyppien tai -versioiden varustus ja/tai
menetelmät muuttuvat, joissa ohjaamomiehistön jäsen parhaillaan toimii, edellyttäen lisätietoja ja koulutusta asianmukaisessa koulutuslaitteessa;

2. perehdyttämiskoulutuksen:

Ei muutoksia

ii) kun niiden lentokonetyyppien tai -versioiden varustus ja/tai
menetelmät muuttuvat, joissa ohjaamomiehistön jäsen parhaillaan toimii;

2. perehdyttämiskoulutuksen, joka edellyttää lisätietojen hankkimista:

i) kun hän siirtyy käyttämään toista saman tyypin tai version
lentokonetta; tai

Ei muutoksia

ii) kun niiden lentokonetyyppien tai -versioiden varustus tai menetelmät muuttuvat, joissa ohjaamomiehistön jäsen parhaillaan toimii, edellyttäen lisätietojen hankkimista.

ii) kun niiden lentokonetyyppien tai -versioiden varustus tai menetelmät muuttuvat, joissa ohjaamomiehistön jäsen parhaillaan toimii.

b) Lentotoiminnan harjoittajan on määrättävä toimintakäsikirjassa, milloin eroavuus- tai perehdyttämiskoulutusta vaaditaan.

OPS 1.955
Nimittäminen ilma-aluksen päälliköksi
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että perämiehestä
ilma-aluksen päälliköksi ylennettäviä ja ilma-aluksen päälliköiksi palvelukseen otettavia henkilöitä varten:
1. määrätään toimintakäsikirjassa viranomaista tyydyttävä vähimmäiskokemus; ja
2. jos kyseisessä lentotoiminnassa käytetään kahden tai useamman
hengen ohjaamomiehistöä, ohjaaja suorittaa asianmukaisen päällikkökurssin.

Ei muutoksia
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b) Edellä a) 2 alakohdassa tarkoitetun päällikkökurssin sisältö on määrättävä toimintakäsikirjassa, ja siihen on kuuluttava vähintään:
1. koulutus lentosimulaattorissa (mukaan lukien reittitoiminnan mukainen koulutus (LOFT)) ja/tai lentokoulutus;
2. lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslento ilma-aluksen päällikkönä;
3. ilma-aluksen päällikön velvollisuudet;
4. reittilentokoulutus ilma-aluksen päällikkönä. jos ohjaajalla on jo
tyyppikelpuutus kyseistä lentokonetta varten, vaaditaan vähintään
10 yksittäistä lentoa;
5. ilma-aluksen päällikön reittitarkastuslento siten kuin OPS 1.965
c):ssä määrätään sekä kelpoisuuden hankkiminen reiteille ja lentopaikoille, kuten kohdassa OPS 1.975 määrätään; ja
6. Miehistöyhteistyökoulutus

OPS 1.960
Ilma-aluksen päälliköt, joilla on ansiolentäjän lupakirja

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:

1. ansiolentäjän lupakirjan haltija ei toimi sellaisen lentokoneen päällikkönä, joka on lentokäsikirjan mukaan hyväksytty lentotoimintaan
yhden ohjaajan miehistöllä, elleivät seuraavat vaatimukset täyty:

i) kun matkustajia kuljetetaan näkölentosääntöjen (VFR) mukaisella
lennolla yli 50 meripeninkulman etäisyydellä lähtölentopaikasta,
ohjaajan kokonaislentoaika lentokoneilla on vähintään 500 tuntia tai hänellä on voimassa oleva mittarilentokelpuutus; tai

ii) on oltava vähintään 700 tuntia, johon sisältyy 400 lentotuntia
ilma-aluksen päällikkönä, joista 100 tuntia IFR-lentona ja näistä
40 tuntia monimoottorisilla lentokoneilla. Edellä mainittu 400
tunnin kokemus ilma-aluksen päällikön tehtäviä hoitavana ohjaajana voidaan korvata perämiehenä hankitulla kokemuksella siten,
että kaksi tuntia perämiehenä vastaa yhtä tuntia ilma-aluksen
päällikön tehtäviä hoitavana ohjaajana, mikäli tämä kokemus
on hankittu toimintakäsikirjassa määrättyjen kahden tai useamman ohjaajan toimintamenetelmien mukaisesti toimittaessa;

2. lennettäessä yhden ohjaajan toimintamenetelmillä mittarilentosääntöjen mukaisesti täytetään edellä olevan 1 ii) alakohdan vaatimusten
lisäksi myös OPS 1.940:n liitteen 2 vaatimukset; ja

3. kahden tai useamman ohjaajan miehistöä käytettäessä ohjaaja suorittaa ennen toimimistaan ilma-aluksen päällikkönä kohdassa OPS
1.955 a) 2 määrätyn päällikkökurssin sen lisäksi, että edellä olevan 1
alakohdan vaatimukset täytetään.

ii) Kun lento suoritetaan monimoottorisella lentokoneella mittarilentosääntöjen (IFR) mukaisesti, ohjaajan kokonaislentoaika lentokoneilla on vähintään 700 tuntia, johon sisältyy 400 lentotuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta 100 tuntia IFR-lentoa ja siitä
40 tuntia monimoottorisilla lentokoneilla. Edellä mainittu 400
tunnin kokemus ilma-aluksen päällikön tehtäviä hoitavana ohjaajana voidaan korvata perämiehenä hankitulla kokemuksella siten,
että kaksi tuntia perämiehenä vastaa yhtä tuntia ilma-aluksen
päällikön tehtäviä hoitavana ohjaajana, mikäli tämä kokemus
on hankittu toimintakäsikirjassa määrättyjen kahden tai useamman ohjaajan toimintamenetelmien mukaisesti toimittaessa;
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OPS 1.965
Toistuva koulutus ja kokeet

(Katso OPS 1.965, liitteet 1 ja 2)

a) Yleistä

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:

1. jokainen ohjaamomiehistön jäsen suorittaa toistuvan koulutuksen
ja kokeet, joiden on oltava sen lentokonetyypin tai -version mukaisia, jossa miehistön jäsenen lupakirja oikeuttaa toimimaan;

2. toistuvan koulutuksen suunnitelma ja koesuunnitelma on kuvattu
toimintakäsikirjassa ja on viranomaisen hyväksymä;

1. jokainen ohjaamomiehistön jäsen suorittaa toistuvan koulutuksen
ja kokeet, joiden on oltava sen lentokonetyypin tai -version mukaisia, jossa ohjaamomiehistön jäsen toimii;

Ei muutoksia

3. toistuvan koulutuksen antaa seuraava henkilöstö:

i) Maakoulutus ja kertauskoulutus – henkilö, jolla on riittävä
pätevyys;

i) Maakoulutus ja kertauskoulutus – henkilöstö, jolla on riittävä
pätevyys;

ii) Lentokone- tai simulaattorikoulutus – tyyppikouluttaja (TRI),
tai simulaattorikoulutuksen osalta simulaattorikouluttaja (SFI);

ii) Lentokone- tai simulaattorikoulutus – tyyppikouluttaja tai
simulaattorikoulutuksen sisällön osalta simulaattorikouluttaja
(SFI), edellyttäen että TRI:llä tai SFI:llä on riittävä lentoliikenteen harjoittajan vaatima kokemus ja taito opettaa OPS 1.965
liitteen 1 kohdissa (a)(1)(i)(A) ja (B) mainittuja asioita;

iii) Hätä- ja turvallisuusvarustekoulutus ja kokeet – henkilöstö,
jolla on riittävä pätevyys; ja

iii) Hätä- ja turvallisuusvarustekoulutus – henkilöstö, jolla on
riittävä pätevyys; ja

iv) Miehistöyhteistyökoulutus (CRM) – henkilöstö, jolla on riittävä pätevyys;

Ei muutoksia

4. määräaikaiset tarkastuslennot ottaa vastaan seuraava henkilöstö:

i) Lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennot – tyyppitarkastuslentäjä

ii) Reittitarkastuslennot – lentotoiminnan harjoittajan nimeämät
ja viranomaista tyydyttävät ilma-aluksen päälliköt; ja

i) Lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennot – tyyppitarkastuslentäjä tai, jos koe suoritetaan simulaattorissa, joka on
synteettisiä koulutusvälineitä koskevien määräysten mukaisesti soveltuva ja hyväksytty kyseiseen tarkoitukseen, simulaattoritarkastuslentäjä;

Ei muutoksia

iii) Hätä- ja turvallisuusvarusteiden kokeet – henkilöstö, jolla on
riittävä pätevyys.

5. jokainen ohjaamomiehistön jäsen suorittaa lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennot normaalimiehistön jäsenenä.

Ei muutoksia
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b) Lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslento

1. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:

i) jokainen ohjaamomiehistön jäsen suorittaa lentotoiminnan
harjoittajan tarkastuslennot osoittaakseen niissä kykynsä toimia normaaleissa, poikkeuksellisissa ja hätätilanteissa noudatettavien menetelmien mukaisesti; ja

ii) tarkastuslento suoritetaan ilman ulkoista näköyhteyttä, jos
ohjaamomiehistön jäsenen vaaditaan lentävän mittarilentosääntöjen (IFR) mukaisesti.

ii) tarkastuslento suoritetaan ilman ulkoista näköyhteyttä, jos
ohjaamomiehistön jäsenen vaaditaan lentävän mittarilentosääntöjen (IFR) mukaisesti;

iii) jokainen ohjaamomiehistön jäsen suorittaa lentotoiminnan
harjoittajan tarkastuslennot normaalimiehistön jäsenenä.

2. Lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennon voimassaoloaika on
6 kalenterikuukautta sen kuukauden lopusta lukien, jona tarkastuslento on suoritettu. Jos tarkastuslento on suoritettu lentotoiminnan harjoittajan edellisen tarkastuslennon kolmen viimeisen
voimassaolokuukauden aikana, voimassaoloaika jatkuu suorituspäivästä siihen asti, kunnes lentotoiminnan harjoittajan edellisen
tarkastuslennon voimassaolon päättymispäivästä on kulunut 6
kalenterikuukautta.

c) Reittitarkastuslento
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen ohjaamomiehistön jäsen lentää reittitarkastuslennon lentokoneella ja
osoittaa sillä kykynsä suorittaa normaali reittilento toimintakäsikirjan menetelmien mukaisesti. Reittitarkastuslennon voimassaoloaika
on 12 kalenterikuukautta sen kuukauden lopusta lukien, jona tarkastuslento on suoritettu. Jos tarkastuslento on suoritettu edellisen
reittitarkastuslennon kolmen viimeisen voimassaolokuukauden aikana, voimassaoloaika jatkuu suorituspäivästä siihen asti, kunnes
edellisen reittitarkastuslennon voimassaolon päättymispäivästä on
kulunut 12 kalenterikuukautta.

d) Hätä- ja turvallisuusvarustekoulutus ja -kokeet
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen ohjaamomiehistön jäsen suorittaa koulutuksen ja kokeet kaikkien lentokoneessa olevien hätä- ja turvallisuusvarusteiden sijainnista ja käytöstä. Hätä- ja turvallisuusvarustekokeen voimassaoloaika on 12 kalenterikuukautta sen kuukauden lopusta lukien, jona koe on suoritettu. Jos koe on suoritettu edellisen hätä- ja turvallisuusvarustekokeen kolmen viimeisen voimassaolokuukauden aikana, voimassaoloaika jatkuu suorituspäivästä siihen asti, kunnes edellisen hätä- ja
turvallisuusvarustekokeen voimassaolon päättymispäivästä on kulunut 12 kalenterikuukautta.

e) Miehistöyhteistyö
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen ohjaamomiehistön jäsen saa miehistöyhteistyökoulutuksen osana toistuvaa koulutusta.

Ei muutoksia
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f) Maakoulutus ja kertauskoulutus

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen ohjaamomiehistön jäsen saa maakoulutuksen ja kertauskoulutuksen 12
kalenterikuukauden välein. Jos koulutus suoritetaan 12 kalenterikuukauden jakson päättymistä edeltävien kolmen kuukauden aikana,
seuraava maakoulutus ja kertauskoulutus on suoritettava 12 kuukauden kuluessa edellisen maakoulutuksen ja kertauskoulutuksen
alkuperäisestä voimassaolon päättymispäivästä.

g) Lentokone- ja simulaattorikoulutus

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen ohjaamomiehistön jäsen saa lentokone- tai simulaattorikoulutuksen 12
kalenterikuukauden välein tai sitä useammin. Jos koulutus suoritetaan 12 kalenterikuukauden jakson päättymistä edeltävien kolmen
kuukauden aikana, seuraava lentokone- tai simulaattorikoulutus on
suoritettava 12 kuukauden kuluessa edellisen lentokone- tai simulaattorikoulutuksen alkuperäisestä voimassaolon päättymispäivästä.

OPS 1.968
Ohjaajan kelpuuttaminen toimimaan kummalla tahansa ohjaajan
istuimella

(Katso OPS 1.968, liite 1)

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:

1. ohjaaja, joka voidaan määrätä toimimaan kummalla tahansa ohjaajan istuimella, suorittaa tarvittavan koulutuksen ja tarkastuslennot; ja

2. koulutus- ja tarkastuslentosuunnitelmasta määrätään toimintakäsikirjassa ja se on viranomaista tyydyttävä.

OPS 1.970
Viimeaikainen kokemus

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:

1. ilma-aluksen päällikkö: Ohjaaja ei toimi lentokoneessa päällikkönä, ellei hän ole viimeksi kuluneiden 90 päivän aikana suorittanut vähintään kolmea lentoonlähtöä ja kolmea laskua ohjaavana ohjaajana saman tyypin lentokoneella tai käytettävän lentokonetyypin simulaattorissa, joka on synteettisiä koulutusvälineitä
koskevien määräysten mukaisesti soveltuva ja hyväksytty kyseiseen tarkoitukseen.

2. perämies: Perämies ei toimi ohjaajana lentoonlähdön ja laskun
aikana, ellei hän ole viimeksi kuluneina 90 päivänä toiminut
ohjaajana lentoonlähdön ja laskun aikana saman tyypin lentokoneessa tai käytettävän lentokonetyypin simulaattorissa, joka on
synteettisiä koulutusvälineitä koskevien määräysten mukaisesti
soveltuva ja hyväksytty kyseiseen tarkoitukseen.

1. ilma-aluksen päällikkö: Ohjaaja ei toimi lentokoneessa päällikkönä, ellei hän ole viimeksi kuluneiden 90 päivän aikana suorittanut vähintään kolmea lentoonlähtöä ja kolmea laskua ohjaavana ohjaajana saman tyypin lentokoneella tai käytettävän lentokonetyypin simulaattorissa, joka on synteettisiä koulutuslaitteita
koskevien määräysten mukaisesti soveltuva ja hyväksytty kyseiseen tarkoitukseen.

Ei muutoksia
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b) Edellä a) 1 ja 2 alakohdissa määrätty 90 päivän jakso voidaan pidentää enintään 120 päivään lentämällä reittilento tyyppikouluttajan
tai tyyppitarkastuslentäjän valvonnassa. Kun kyseessä on yli 120
päivän jakso, viimeaikaisen kokemuksen vaatimus täytetään koululennolla tai käyttämällä hyväksyttyä lentosimulaattoria.

OPS 1.975
Reitti- ja lentopaikkakelpoisuus

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ennen kuin ohjaaja määrätään päälliköksi hän on hankkinut riittävät tiedot lennettävästä reitistä sekä käytettävistä lentopaikoista (mukaan lukien varalentopaikat), laitteista ja menetelmistä.

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ennen kuin ohjaaja määrätään päälliköksi tai ohjaajaksi, jolle lennon päällikkyys
voidaan päällikön toimesta siirtää, hän on hankkinut riittävät tiedot
lennettävästä reitistä sekä käytettävistä lentopaikoista (mukaan lukien varalentopaikat), laitteista ja menetelmistä.

b) Reitti- ja lentopaikkakelpoisuuden voimassaoloaika on 12 kalenterikuukautta:

Ei muutoksia

1. kelpoisuuden myöntämiskuukauden lopusta lukien; tai
2. sen kuukauden lopusta lukien, jona ohjaaja viimeksi toimi kyseisellä reitillä tai lentopaikalla.

c) Reitti- ja lentopaikkakelpoisuus uudistetaan lentämällä kyseisellä reitillä tai kyseiselle lentopaikalle edellä b) alakohdassa määrätyn voimassaoloajan kuluessa.

d) Jos reitti- ja lentopaikkakelpoisuus on uudistettu edellisen kelpoisuuden kolmen viimeisen voimassaolokuukauden aikana, voimassaoloaika jatkuu uudistamispäivästä siihen asti, kunnes edellisen reitti- ja
lentopaikkakelpoisuuden voimassaolon päättymispäivästä on kulunut 12 kalenterikuukautta.

OPS 1.978
Jatkokoulutusohjelma
a) Kohdissa OPS 1.965 ja 1.970 tarkoitettuja voimassaoloaikoja voidaan pidentää, jos viranomainen on hyväksynyt lentotoiminnan harjoittajan laatiman jatkokoulutussuunnitelman.

b) Jatkokoulutussuunnitelmaan on sisällyttävä koulutus ja kokeet, joilla
saavutetaan ja pidetään yllä vähintään kohtien OPS 1.945, 1.965 ja
1.970 määräysten mukainen pätevyys.
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OPS 1.980
Työskentely useammassa kuin yhdessä lentokonetyypissä tai
-versiossa
(Katso OPS 1.980, liite 1)
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei ohjaamomiehistön jäsen toimi useammassa kuin yhdessä lentokonetyypissä tai -versiossa, ellei hänellä ole siihen tarvittavaa pätevyyttä.

b) Harkitessaan ohjaamomiehistön jäsenen toimintaa useammassa kuin
yhdessä lentokonetyypissä tai -versiossa lentotoiminnan harjoittajan
on varmistettava, että tällainen toiminta on perusteltua kyseisten
lentokoneiden erojen ja/tai yhtäläisyyksien vuoksi, ottaen huomioon:
1. teknisen tason;
2. toimintamenetelmät;
3. käsittelyominaisuudet.

c) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että useammassa kuin
yhdessä lentokonetyypissä tai -versiossa toimiva ohjaamomiehistön
jäsen täyttää kaikki luvun N vaatimukset jokaisen tyypin tai version
osalta, ellei viranomainen ole hyväksynyt muilla tyypeillä tai versioilla suoritetun koulutuksen, tarkastuslentojen tai viimeaikaisen kokemuksen hyvittämistä.

d) Lentotoiminnan harjoittajan on määrättävä toimintakäsikirjassa useammassa kuin yhdessä lentokonetyypissä tai -versiossa toimimista
varten asianmukaiset menetelmät ja/tai toimintarajoitukset. Niiden
on oltava viranomaisen hyväksymiä ja katettava:
1. ohjaamomiehistön jäsenten vähimmäiskokemus;
2. vähimmäiskokemus, joka on hankittava yhdellä tyypillä tai versiolla ennen kuin koulutus ja toiminta toisessa tyypissä tai versiossa voidaan aloittaa;
3. menettely, jolla yhteen tyyppiin tai versioon kelpuutettu ohjaamomiehistö koulutetaan ja kelpuutetaan toimimaan toisessa tyypissä tai versiossa; ja
4. viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset erikseen jokaista tyyppiä
tai versiota varten.

OPS 1.981
Toiminta helikopterissa ja lentokoneessa
Kun ohjaamomiehistön jäsen toimii sekä helikoptereissa että lentokoneissa:
1. lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että toiminta rajoitetaan vain yhteen helikopterityyppiin ja yhteen lentokonetyyppiin;
2. lentotoiminnan harjoittajan on määrättävä toimintakäsikirjassa asianmukaiset menetelmät ja/tai toimintarajoitukset. Niiden on oltava
viranomaisen hyväksymiä.
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OPS 1.985
Koulutuskirjanpito
Lentotoiminnan harjoittajan on:
1. pidettävä kirjaa kaikesta ohjaamomiehistön jäsenen suorittamasta
koulutuksesta, kokeista ja kelpuutuksista, joista määrätään kohdissa
OPS 1.945, 1.955, 1.965, 1.968 ja 1.975; ja
2. annettava pyynnöstä ohjaamomiehistön jäsenen saataville häntä koskevat tiedot siirtymäkursseista ja toistuvasta koulutuksesta sekä kokeista.

OPS 1.940, liite 1
Ohjaamomiehistön jäsenten vuorottelu lennon aikana
a) Ohjaamomiehistön jäsenen tilalla voi lennon aikana toimia tämän
työpisteessä toinen ohjaamomiehistön jäsen, jolla on tarvittava pätevyys.
b) Ilma-aluksen päällikön sijainen
Ilma-aluksen päällikkö voi siirtää lennon suorittamisen:
i) toiselle ilma-aluksen päällikölle, jolla on tarvittava pätevyys; tai
ii) ohjaajalle, jolla on c) alakohdassa määritelty pätevyys.

c) Ilma-aluksen päällikön sijaisena toimivaa ohjaajaa koskevat vähimmäisvaatimukset
1. Voimassa oleva liikennelentäjän lupakirja;
2. kohdassa OPS 1.945 määrätty siirtymäkoulutus ja kokeet (mukaan lukien tyyppikoulutus);

ii) vain lentopinnan 200 ylittävässä lentotoiminnassa ohjaajalle, jolla
on c) alakohdassa määritelty pätevyys.
c) Ilma-aluksen päällikön sijaisena toimivaa ohjaajaa koskevat vähimmäisvaatimukset:
1. voimassa oleva liikennelentäjän lupakirja;
Ei muutoksia

3. kohdissa OPS 1.965 määrätty toistuva koulutus ja kokeet; ja

3. kohdissa OPS 1.965 ja OPS 1.968 määrätty toistuva koulutus ja
kokeet;

4. Kohdassa OPS 1.970 määrätty viimeaikainen kokemus.

4. kohdassa OPS 1.975 määrätty reittikelpoisuus.

5. ilma-aluksen päällikön kelpoisuus reiteillä, kuten OPS 1.975:ssä
määrätään

Poistetaan

6. Ilma-aluksen päällikkönä toimiminen on sallittua ainoastaan matkalennon aikana lentopinnalla 200 tai sen yläpuolella.
d) Perämiehen sijainen
Perämiehen tilalla voi toimia:
i) toinen ohjaaja, jolla on tarvittava pätevyys; tai
ii) perämiehen matkalentosijainen, jolla on jäljempänä e) alakohdassa määritelty pätevyys.

Ei muutoksia
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e) Perämiehen matkalentosijaisen vähimmäisvaatimukset
1. Voimassa oleva ansiolentäjän lupakirja ja mittarilentokelpuutus;
2. kohdassa OPS 1.945 määrätty siirtymäkoulutus ja kokeet, mukaan lukien tyyppikoulutus, lukuun ottamatta vaatimusta lentoonlähtö- ja laskukoulutuksesta;
3. kohdassa OPS 1.965 määrätty toistuva koulutus ja kokeet, lukuun ottamatta vaatimusta lentoonlähtö- ja laskukoulutuksesta;
4. Perämiehenä toimiminen on sallittua ainoastaan matkalennon
aikana lentopinnalla 200 tai sen yläpuolella.
5. Kohdassa OPS 1.970 määrättyä viimeaikaista kokemusta ei vaadita. Ohjaajan on kuitenkin suoritettava lentotaitojen kertauskoulutus ja viimeaikaista kokemusta korvaava koulutus simulaattorissa enintään 90 päivän välein. Kertauskoulutus voidaan yhdistää
OPS 1.965:ssä määrättyyn koulutukseen.

f) Järjestelmiä hoitavan ohjaamomiehistön jäsenen sijainen
Järjestelmiä hoitavan ohjaamomiehistön jäsenen tilalla voi lennon
aikana toimia miehistön jäsen, jolla on lentomekaanikon lupakirja,
tai ohjaamomiehistön jäsen, jolla on tarvittava pätevyys ja joka on
viranomaista tyydyttävä.

OPS 1.940, liite 2
IFR- tai yölentotoiminta yhden ohjaajan miehistöä käyttäen

Kohdassa OPS 1.940 b) 2 tarkoitetuilla lentokoneilla voidaan harjoittaa
IFR- tai yölentotoimintaa yhden ohjaajan miehistöä käyttäen, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

1. Lentotoiminnan harjoittajan on sisällytettävä toimintakäsikirjaan ohjaajan siirtymäkoulutuksen ja toistuvan koulutuksen suunnitelmat,
johon kuuluvat yhden ohjaajan miehistön käyttöön liittyvät lisävaatimukset.

2. Ohjaamomenetelmiin on sisällyttävä erityisesti:

i) moottorin käyttö ja sen käsittely hätätilanteessa;

ii) normaaleissa, poikkeuksellisissa ja hätätilanteissa noudatettavien
tarkistuslistojen käyttö;

iii) yhteydenpito lennonjohtoon

iv) lähtö- ja lähestymismenetelmät;

v) automaattiohjauksen käyttö; ja

vi) yksinkertaistetut lennon aikana käytettävät asiakirjat.

vi) yksinkertaistettujen asiakirjojen käyttö lennon aikana.
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3. Kohdassa OPS 1.965 vaaditut määräaikaiset tarkastuslennot on suoritettava yhden ohjaajan toimintamenetelmiä noudattaen kyseisellä
lentokonetyypillä tai -luokalla sellaisissa olosuhteissa, jotka vastaavat
todellista lentotoimintaa.

Ei muutoksia

4. Ohjaajalla on oltava IFR-lentotoiminnasta kyseisellä lentokonetyypillä tai -luokalla vähintään 50 lentotunnin kokemus, josta 10 tuntia
ilma-aluksen päällikkönä.

4. Ilma-aluksen päälliköllä on oltava IFR-lentotoiminnasta kyseisellä
lentokonetyypillä tai -luokalla vähintään 50 lentotunnin kokemus,
josta 10 tuntia ilma-aluksen päällikkönä.

5. Yhden ohjaajan IFR- tai yölentotoimintaan osallistuvan ohjaajan on
oltava viimeksi kuluneiden 90 päivän aikana suorittanut kyseisellä
lentokonetyypillä tai -luokalla yhden ohjaajan toimintamenetelmiä
noudattaen vähintään 5 IFR-lentoa, joihin on kuulunut 3 mittarilähestymistä. Tämä viimeaikaisen kokemuksen vaatimus voidaan korvata IFR-tarkastuslennolla, johon kuuluu mittarilähestymisiä ja joka
suoritetaan kyseisellä lentokonetyypillä tai -luokalla.

Ei muutoksia

OPS 1.945, liite 1
Lentotoiminnan harjoittajan siirtymäkurssi

a) Lentotoiminnan harjoittajan siirtymäkurssiin on kuuluttava:

1. maakoulutus ja kokeet, joihin sisältyy lentokoneen järjestelmien
käyttö sekä normaaleissa, poikkeuksellisissa ja hätätilanteissa
noudatettavat menetelmät;

2. hätä- ja turvallisuusvarustekoulutus ja kokeet ennen lentokoneessa annettavan koulutuksen aloittamista;

3. miehistöyhteistyökoulutus;

4. lentokone- tai simulaattorikoulutus ja tarkastuslennot; sekä

5. reittilentäminen valvonnan alaisena ja reittitarkastuslento.

b) Siirtymäkurssi on suoritettava edellä a) alakohdassa esitetyssä
järjestyksessä.

c) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ohjaamomiehistön jäsen, joka ei ole aiemmin suorittanut lentotoiminnan harjoittajan siirtymäkurssia, saa edellä a) alakohdassa määrätyn koulutuksen
lisäksi yleisen ensiapukoulutuksen ja tarvittaessa koulutuksen menetelmiin, joita noudatetaan tehtäessä pakkolasku veteen. Tähän koulutukseen on kuuluttava myös varusteiden käyttö vedessä.

OPS 1.965, liite 1
Toistuva koulutus ja kokeet – Ohjaajat
a) Toistuva koulutus

Toistuvaan koulutukseen on kuuluttava:
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1. Maakoulutus ja kertauskoulutus
i) Maa- ja kertauskoulutusohjelmaan on sisällyttävä:
A) lentokoneen järjestelmät
B) toimintamenetelmät ja -vaatimukset, mukaan lukien jäänesto ja jäänpoisto maassa sekä ohjaajan toimintakyvyn
menetys; ja
C) katsaus sattuneista onnettomuuksista, vaaratilanteista ja
poikkeuksellisista tapahtumista.
ii) Maakoulutuksessa ja kertauskoulutuksessa saadut tiedot on
tarkistettava kirjallisten kysymysten tai muiden soveltuvien
menetelmien avulla.

2. Lentokone- ja simulaattorikoulutus
i) Lentokone- ja simulaattorikoulutussuunnitelma on laadittava
siten, että kaikki merkittävimmät lentokoneen järjestelmien
viat ja niihin liittyvät menetelmät tulevat käsitellyiksi kolmen
viimeksi kuluneen vuoden aikana.
ii) Kun vajaamoottoritilanteen toimenpiteet suoritetaan lentokoneessa, moottorin vikaantumista on jäljiteltävä.
iii) Lentokone- ja simulaattorikoulutus voidaan yhdistää lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentoon.

3. Hätä- ja turvallisuusvarustekoulutus

i) Hätä- ja turvallisuusvarustekoulutusohjelma voidaan yhdistää
hätä- ja turvallisuusvarustekokeisiin. Koulutus on annettava
lentokoneessa tai muussa tarkoitukseen soveltuvassa koulutuslaitteessa.

ii) Hätä- ja turvallisuusvarustekoulutukseen on sisällyttävä joka
vuosi:

A) pelastusliivin henkilökohtainen pukeminen ylle, jos lentokoneessa on nämä varusteet;

B) suojaavan hengityslaitteen henkilökohtainen käyttöönotto;

C) henkilökohtainen sammuttimien käyttö;

D) kaikkien lentokoneessa olevien hätä- ja turvallisuusvarusteiden sijainnin ja käytön koulutus;

E) kaikkien erityyppisten uloskäyntien sijainnin ja käytön
koulutus; ja

F) turvamenetelmät;

B) suojaavan hengityslaitteen henkilökohtainen käyttöönotto,
jos lentokoneessa on tämä varuste;

Ei muutoksia
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iii) Koulutusohjelmaan on sisällyttävä joka kolmas vuosi:
A) kaikkien erityyppisten uloskäyntien henkilökohtainen
käyttö;
B) pelastusliukumäen laukaisutoimenpiteiden esitys, jos lentokoneessa on tämä varuste;
C) henkilökohtainen palon sammuttaminen käyttäen lentokoneessa olevia varusteita vastaavia laitteita. Tulipalo voi
olla todellinen tai jäljitelty. Halon-sammuttimien ollessa
kyseessä voidaan käyttää vaihtoehtoista menetelmää,
joka tyydyttää viranomaista;
D) savun vaikutukset suljetussa tilassa ja tarvittavien laitteiden henkilökohtainen käyttö jäljitellyn savun täyttämässä
tilassa;
E) todellisten tai jäljiteltyjen pyroteknisten merkinantolaitteiden henkilökohtainen käyttö, jos lentokoneessa on nämä
varusteet; ja
F) pelastuslauttojen käytön havainnollinen esittäminen, jos
lentokoneessa on nämä varusteet.
4. Miehistöyhteistyökoulutus
b) Määräaikaiset tarkastuslennot
Määräaikaisiin tarkastuslentoihin on kuuluttava:
1. Lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennot:
i) Lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentoihin on sisällyttävä
seuraavat toimenpiteet, siltä osin kuin ne tulevat kysymykseen:
A) lentoonlähdön keskeyttäminen, jos käytettävissä on simulaattori; muutoin vain toimenpiteiden jäljittely;
B) lentoonlähtö moottorin vikaantuessa V1:n ja V2:n välillä
tai niin aikaisessa vaiheessa kuin turvallisuusnäkökohdat
huomioon ottaen on mahdollista;
C) tarkkuusmittarilähestyminen minimiin; jos kyseessä on
monimoottorinen lentokone, lähestyminen on suoritettava yhden moottorin ollessa pois käytöstä;
D) Ei-tarkkuuslähestymisen minimit ei-tarkkuuslähestyminen
minimiin;
E) keskeytetty lähestyminen mittarilentona minimistä; jos kyseessä on monimoottorinen lentokone, keskeytetty lähestyminen on suoritettava yhden moottorin ollessa pois
käytöstä; ja
F) lasku yhden moottorin ollessa pois käytöstä. Yksimoottorisella lentokoneella on tehtävä pakkolaskuharjoitus.
ii) Kun vajaamoottoritilanteen toimenpiteet suoritetaan lentokoneessa, moottorin vikaantumista on jäljiteltävä.

D) ei-tarkkuuslähestyminen minimiin;

Ei muutoksia
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iii) Edellä alakohdissa i)A)–F) määrättyjen harjoitusten lisäksi on
täytettävä ilmailulupakirjan myöntämiseen sovellettavat vaatimukset 12 kuukauden välein. Ne voidaan yhdistää lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentoon.

iv) Ainoastaan VFR-lennoilla toimivien ohjaajien ei tarvitse suorittaa edellä alakohdissa i)C)–E) määrättyjä harjoituksia. Monimoottorisilla lentokoneilla on kuitenkin tehtävä lähestyminen ja ylösveto yhden moottorin ollessa pois käytöstä.

v) Tyyppitarkastuslentäjän on otettava vastaan lentotoiminnan
harjoittajan tarkastuslennot.

2. Hätä- ja turvallisuusvarustekokeet
Kokeiden on katettava ne asiat, joista on annettu edellä olevan
a)3 alakohdan mukainen koulutus.

3. Reittitarkastuslento
i) Reittitarkastuslennoilla on varmistettava ohjaajan kyky suorittaa hyväksyttävästi kokonainen reittilento, mukaan lukien
lentoa edeltävät ja lennon jälkeiset tehtävät sekä laitteiden
käyttö siten kuin toimintakäsikirjassa määrätään.
ii) Ohjaamomiehistön miehistöyhteistyötaidot on arvosteltava.
iii) Jos ohjaaja voidaan määrätä sekä ohjaavan ohjaajan että avustavan ohjaajan tehtäviin, tarkastuslennon on katettava molemmat tehtävät.
iv) Reittitarkastuslennot on suoritettava lentokoneella.
v) Lentotoiminnan harjoittajan nimeämien ja viranomaista tyydyttävien ilma-aluksen päälliköiden on otettava vastaan reittitarkastuslennot.

OPS 1.965, liite 2
Toistuva koulutus ja kokeet – Järjestelmiä hoitavat ohjaamomiehistön jäsenet
a) Järjestelmiä hoitavien ohjaamomiehistön jäsenten toistuvan koulutuksen ja kokeiden on täytettävä ohjaajien vastaavat vaatimukset
sekä tehtäviin liittyvät erityisvaatimukset lukuun ottamatta kohtia,
jotka eivät koske järjestelmiä hoitavia ohjaamomiehistön jäseniä.

b) Järjestelmiä hoitavien ohjaamomiehistön jäsenten toistuva koulutus
ja kokeet on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä ohjaajan toistuvan koulutuksen ja kokeiden yhteydessä.
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c) Lentotoiminnan harjoittajan nimeämän ja viranomaista tyydyttävän
ilma-aluksen päällikön tai järjestelmiä hoitavien ohjaamomiehistön
jäsenten tyyppikouluttajan tai tarkastajan on otettava vastaan reittitarkastuslento.

OPS 1.968, liite 1
Ohjaajan kelpuuttaminen toimimaan kummalla tahansa ohjaajan
istuimella

a) Ilma-aluksen päälliköiden, joiden tehtävät edellyttävät toimimista
myös oikeanpuoleisella istuimella perämiehenä, sekä sellaisten ilmaaluksen päälliköiden, joiden on koulutus- tai tarkastustehtävissä toimittava oikeanpuoleisella istuimella, on suoritettava toimintakäsikirjassa määrätty lisäkoulutus ja tarkastuslennot OPS 1.965(b):ssä määrättyjen lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentojen yhteydessä. Lisäkoulutukseen on sisällyttävä vähintään:
1. moottorin vikaantuminen lentoonlähdön aikana;
2. lähestyminen ja ylösveto yhden moottorin ollessa pois käytöstä;
ja
3. lasku yhden moottorin ollessa pois käytöstä.

b) Kun vajaamoottoritilanteen toimenpiteet suoritetaan lentokoneessa,
moottorin vikaantumista on jäljiteltävä.

c) Oikeanpuoleisella istuimella toimittaessa on myös niiden tarkastuslentojen, jotka OPS:n mukaan vaaditaan vasemmanpuoleisella istuimella toimimiseen, oltava voimassa.

d) Ilma-aluksen päällikön sijaiseksi tulevan ohjaajan on OPS 1.965
b):ssä määrättyjen lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentojen yhteydessä oltava osoittanut hallitsevansa toimenpiteet ja menetelmät,
jotka normaalisti kuuluisivat ilma-aluksen päällikkönä toimivalle ohjaajalle. Toiminnot, joissa vasemman- ja oikeanpuoleisen istuinpaikan väliset erot eivät ole merkittäviä esimerkiksi automaattiohjauksen käytön vuoksi, voidaan suorittaa kummalta tahansa istuimelta.

d) Ilma-aluksen päällikön sijaiseksi tulevan ohjaajan on OPS 1.965
b):ssä määrättyjen lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentojen yhteydessä oltava osoittanut hallitsevansa sellaiset toimenpiteet ja menetelmät, jotka muutoin eivät olisi päällikön sijaisena toimivan ohjaajan vastuulla. Toiminnot, joissa vasemman- ja oikeanpuoleisen
istuinpaikan väliset erot eivät ole merkittäviä esimerkiksi automaattiohjauksen käytön vuoksi, voidaan suorittaa kummalta tahansa istuimelta.

e) Muun vasemmanpuoleisella istuimella olevan ohjaajan kuin ilmaaluksen päällikön on OPS 1.965 b):ssä määrättyjen lentotoiminnan
harjoittajan tarkastuslentojen yhteydessä osoitettava hallitsevansa toimenpiteet ja menetelmät, jotka muutoin olisivat ilma-aluksen päällikön vastuulla tämän toimiessa avustavana ohjaajana. Toiminnot,
joissa vasemman- ja oikeanpuoleisen istuinpaikan väliset erot eivät
ole merkittäviä esimerkiksi automaattiohjauksen käytön vuoksi, voidaan suorittaa kummalta tahansa istuimelta.

Ei muutoksia

OPS 1.980, liite 1
Työskentely useammassa kuin yhdessä lentokonetyypissä tai -versiossa
a) Kun ohjaamomiehistön jäsen toimii useammassa kuin yhdessä lentokonetyypissä tai -versiossa, jotka sisältyvät yhteen tai useampaan
(usean ohjaajan lentokonetyypit) lupakirjamerkintään, lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:
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1. toimintakäsikirjassa määrätty ohjaamomiehistön vähimmäismäärä on sama kaikissa tyypeissä tai versioissa, joissa ohjaamomiehistön jäsen toimii;
2. ohjaamomiehistön jäsen ei toimi useammassa kuin kahdessa lentokonetyypissä tai -versiossa, joita varten vaaditaan erillinen lupakirjamerkintä; ja
3. yhden lentotyöjakson aikana lennetään vain samaan lupakirjamerkintään sisältyviä lentokoneita, ellei lentotoiminnan harjoittaja ole laatinut menetelmiä riittävän valmistautumisajan takaamiseksi.

b) Kun ohjaamomiehistön jäsen toimii useammassa kuin yhdessä lentokoneluokassa, -tyypissä tai -versiossa, (yhden ohjaajan lentokoneluokat ja/tai yhden ohjaajan lentokonetyypit), jotka eivät sisälly samaan lupakirjamerkintään, lentotoiminnan harjoittajan on noudatettava seuraavaa:
1. ohjaamomiehistön jäsen ei saa toimia useammassa kuin:
i) kolmessa mäntämoottorikäyttöisessä lentokonetyypissä tai
-versiossa; tai
ii) kolmessa potkuriturbiinikäyttöisessä lentokonetyypissä tai
-versiossa; tai
iii) yhdessä potkuriturbiinikäyttöisessä lentokonetyypissä tai -versiossa ja yhdessä mäntämoottorikäyttöisessä lentokonetyypissä tai -versiossa; tai
iv) yhdessä potkuriturbiinikäyttöisessä lentokonetyypissä tai -versiossa ja missä tahansa samaan luokkaan kuuluvassa lentokoneessa.
2. OPS 1.965:n vaatimusten on täytyttävä jokaisen tyypin tai version osalta, jossa ohjaamomiehistön jäsen toimii, ellei lentotoiminnan harjoittaja ole osoittanut käyttävänsä viranomaista tyydyttäviä erityismenetelmiä ja/tai toimintarajoituksia.

c) Kun ohjaamomiehistön jäsen toimii useammassa kuin yhdessä lentokonetyypissä tai -versiossa, (yhden ohjaajan lentokonetyypit ja
usean ohjaajan lentokonetyypit), jotka eivät sisälly samaan lupakirjamerkintään, lentotoiminnan harjoittajan on:
1. noudatettava edellä olevia alakohtia a) 1, a) 2 ja a) 3;
2. alla olevaa alakohtaa d).

d) Kun ohjaamomiehistön jäsen toimii useammassa kuin yhdessä lentokonetyypissä tai -versiossa, (usean ohjaajan lentokonetyypit), jotka
eivät sisälly samaan lupakirjamerkintään, lentotoiminnan harjoittajan
on:
1. noudatettava edellä olevia alakohtia a) 1, a) 2 ja a) 3;
2. varmistettava, että ennen kuin kahden lupakirjamerkinnän mukaisia oikeuksia käytetään:
i) ohjaamomiehistön jäsenet ovat suorittaneet kaksi peräkkäistä
lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentoa ja toimineet 500
tuntia kyseisessä miehistötehtävässä kaupallisen ilmakuljetuksen aikana saman lentotoiminnan harjoittajan palveluksessa;
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ii) jos ohjaajalla on kokemusta lentotoiminnan harjoittajan palveluksessa kahden lupakirjamerkinnän mukaisten oikeuksien
käyttämisestä ja hänet nimitetään saman lentotoiminnan harjoittajan palveluksessa ilma-aluksen päälliköksi toiseen näistä
tyypeistä, ohjaajalla on vähintään 6 kuukautta ja 300 tuntia
päällikkökokemusta ja hän on suorittanut kaksi peräkkäistä
lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentoa ennen kuin hän
voi taas alkaa käyttää kahden lupakirjamerkinnän mukaisia
oikeuksia.
3. Ennen koulutuksen ja toiminnan aloittamista toisella tyypillä tai
versiolla ohjaamomiehistön jäsenen on oltava hankkinut ensimmäisellä lentokoneella 3 kuukauden ja 150 tunnin lentokokemus,
johon on kuuluttava vähintään yksi tarkastuslento.
4. Sen jälkeen, kun ensimmäinen reittitarkastuslento uudella tyypillä
on suoritettu, on lennettävä 50 lentotuntia tai 20 yksittäistä
lentoa pelkästään uuteen tyyppikelpuutukseen kuuluvilla lentokoneilla.
5. OPS 1.970:n vaatimusten on täytyttävä jokaisessa tyypissä, jossa
ohjaamomiehistön jäsen toimii, ellei viranomainen ole sallinut
muilla tyypeillä hankitun kokemuksen hyvittämistä alla olevan
alakohdan 7 mukaisesti.
6. Toimintakäsikirjassa on määrättävä, minkä ajanjakson kuluessa
vaaditaan reittilentokokemusta kullakin tyypillä.
7. Jos muilla lentokonetyypeillä suoritettua koulutusta, tarkastuslentoja ja viimeaikaista kokemusta halutaan hyvittää, lentotoiminnan
harjoittajan on selvitettävä viranomaiselle, mitä vaatimuksia ei
tarvitse täyttää jokaisella tyypillä tai versiolla erikseen samankaltaisuuksien vuoksi.
i) Kohdassa OPS 1.965 b) vaaditaan kaksi lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentoa joka vuosi. Kun lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennot hyvitetään edellä olevan alakohdan 7
mukaisesti niin, että ne voidaan suorittaa vuorotellen kahdella
tyypillä, jokainen lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslento
jatkaa lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennon voimassaoloa myös toisen tyypin osalta. Ohjaamomiehistön lupakirjoja koskevat vaatimukset täyttyvät, jos lupakirjaan liittyvien
tarkastuslentojen välinen aika ei ylitä ohjaamomiehistön lupakirjoja koskevissa säännöksissä tyyppikohtaisesti määrättyä
aikaa. Lisäksi toimintakäsikirjassa on määrättävä asianmukainen ja hyväksytty toistuva koulutus.
ii) Kohdassa OPS 1.965 c) vaaditaan yksi reittitarkastuslento
joka vuosi. Kun reittitarkastuslennot hyvitetään edellä olevan
alakohdan 7 mukaisesti niin, että ne voidaan suorittaa vuorotellen eri tyypeillä tai versioilla, jokainen reittitarkastuslento
jatkaa myös toisen tyypin tai version reittitarkastuslennon
voimassaoloa.
iii) Vuosittaisen hätä- ja turvallisuusvarustekoulutuksen ja kokeiden on katettava kaikki vaatimukset jokaisessa tyypissä erikseen.
8. OPS 1.965:n vaatimusten on täytyttävä jokaisessa tyypissä tai
versiossa, jossa ohjaamomiehistön jäsen toimii, ellei viranomainen ole sallinut muilla tyypeillä hankitun kokemuksen hyvittämistä edellä olevan alakohdan 7 mukaisesti.

e) Kun ohjaamomiehistön jäsen toimii lentokonetyyppien tai -versioiden yhdistelmässä (yhden ohjaajan lentokoneluokat ja usean ohjaajan lentokonetyypit) lentotoiminnan harjoittajan on osoitettava, että
käytetään hyväksyttyjä erityismenetelmiä ja/tai toimintarajoituksia
OPS 1.980 d):n mukaisesti.
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LUKU O
MATKUSTAMOMIEHISTÖ

OPS 1.988
Soveltamisala
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki ohjaamomiehistöön kuulumattomat miehistön jäsenet, jotka lentotoiminnan harjoittaja on määrännyt hoitamaan tehtäviä lentokoneen matkustamossa,
täyttävät tämän luvun vaatimukset ja turvallisuussäännöt. Nämä vaatimukset eivät kuitenkaan koske sellaisissa tehtävissä toimivia miehistön
lisäjäseniä, jotka on määrätty hoitamaan muita kuin turvallisuuteen
liittyviä tehtäviä.

a) Tässä asetuksessa’matkustamomiehistön jäsenellä’ tarkoitetaan sellaista miehistön jäsentä, jonka lentotoiminnan harjoittaja tai ilmaaluksen päällikkö on määrännyt hoitamaan tehtäviä lentokoneen
matkustamossa, paitsi
— lääkintähenkilöstö;
— turvahenkilöstö;
— kauneussalonkihenkilöstö;
— lapsenvahdit;
— saattajat;
— sihteerit.
b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki matkustamossa työskentelevät noudattavat tämän luvun vaatimuksia ja turvallisuussääntöjä.

OPS 1.990

Ei muutoksia

Matkustamomiehistön lukumäärä ja kokoonpano
a) Lentotoiminnan harjoittaja saa käyttää suurimmalta sallitulta matkustajapaikkaluvultaan yli 19-paikkaista lentokonetta yhden tai useamman matkustajan kuljettamiseen ainoastaan, jos miehistöön kuuluu vähintään yksi matkustamomiehistön jäsen, jonka tehtävänä on
hoitaa toimintakäsikirjassa määrätyt tehtävät matkustajien turvallisuudesta huolehtimiseksi.
b) Edellä olevaa a) alakohtaa noudattaessaan lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että matkustamomiehistön vähimmäismäärä
on suurempi seuraavista:
1. yksi matkustamomiehistön jäsen samalle matkustamotasolle sijoitettua 50 matkustajaistuinta tai tämän määrän osaa kohti; tai
2. Jos suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku kuitenkin on vähintään 50 paikkaa pienempi kuin demonstraation aikana evakuoitujen määrä, matkustamomiehistön jäsenten lukumäärää voidaan
vähentää yhdellä jokaista 50 istuinpaikkaa kohti, jolla suurin
hyväksytty matkustajapaikkaluku alittaa sallitun enimmäiskapasiteetin.

c) Viranomainen voi poikkeuksellisissa olosuhteissa vaatia lentotoiminnan harjoittajaa sisällyttämään miehistöön ylimääräisiä matkustamomiehistön jäseniä.

2. niiden matkustamomiehistön jäsenten lukumäärä, jotka aktiivisesti osallistuivat matkustamon hätäevakuoinnin demonstratioon tai joiden vastaavassa analyysissä oletettiin osallistuneen siihen. Jos suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku kuitenkin on
vähintään 50 paikkaa pienempi kuin demonstraation aikana evakuoitujen määrä, matkustamomiehistön jäsenten lukumäärää voidaan vähentää yhdellä jokaista 50 istuinpaikkaa kohti, jolla suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku alittaa sallitun enimmäiskapasiteetin.
Ei muutoksia
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d) Odottamattomissa tilanteissa matkustamomiehistön vaadittua vähimmäismäärää voidaan pienentää, jos:
1. matkustajien määrää on vähennetty toimintakäsikirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti; ja
2. viranomaiselle annetaan ilmoitus lennon päätyttyä.

e) Käyttäessään sellaisia matkustamomiehistön jäseniä, jotka ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia tai toimivat freelancereina tai osa-aikaisina työntekijöinä, lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava,
että luvun O vaatimuksia noudatetaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä niiden ilma-alustyyppien tai -versioiden kokonaismäärään,
joita matkustamomiehistön jäsen voi lentää kaupallisessa ilmakuljetuksessa: se ei saa ylittää kohtien OPS 1.1030 rajoituksia silloinkaan,
kun hän toimii myös muiden lentotoiminnan harjoittajien palveluksessa.

OPS 1.995

e) Käyttäessään sellaisia matkustamomiehistön jäseniä, jotka ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia tai toimivat freelancereina tai osa-aikaisina työntekijöinä, lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava,
että luvun O vaatimuksia noudatetaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä niiden ilma-alustyyppien tai -versioiden kokonaismäärään,
joissa matkustamomiehistön jäsen voi työskennellä kaupallisessa ilmakuljetuksessa: se ei saa ylittää kohtien OPS 1.1030 rajoituksia
silloinkaan, kun hän toimii myös muiden lentotoiminnan harjoittajien palveluksessa.

Ei muutoksia

Vähimmäisvaatimukset

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen matkustamomiehistön jäsen täyttää sovellettavien vähimmäisiän ja terveydentilan vaatimukset.

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen matkustamomiehistön jäsen täyttää sovellettavat vähimmäisikä- ja terveydentilavaatimukset.

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen matkustamomiehistön jäsen on pätevä hoitamaan tehtävänsä toimintakäsikirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki matkustamomiehistön jäsenet ovat päteviä hoitamaan tehtävänsä toimintakäsikirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

OPS 1.998
Matkustamomiehistön tunnistaminen
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki matkustamomiehistön jäsenet käyttävät lentotoiminnan harjoittajan virkapukua ja
että matkustajat voivat tunnistaa heidät selvästi.

OPS 1.1000

Ei muutoksia

Matkustamomiehistön vastaavat

a) Lentotoiminnan harjoittajan on nimettävä matkustamomiehistön
vastaava aina, kun tehtäviin on määrätty enemmän kuin yksi matkustamomiehistön jäsen.

b) Matkustamomiehistön vastaava on vastuussa ilma-aluksen päällikölle
toimintakäsikirjassa määrättyjen matkustamon turvallisuus- ja hätämenetelmien suorittamisesta ja koordinoinnista.

c) Kun OPS 1.990:n mukaan vaaditaan useampi kuin yksi matkustamomiehistön jäsen, lentotoiminnan harjoittaja saa nimittää matkustamomiehistön vastaavaksi vain sellaisen henkilön, jolla on vähintään vuoden kokemus työskentelystä matkustamomiehistön jäsenenä
ja joka on suorittanut asiaankuuluvan kurssin

c) Kun OPS 1.990:n mukaan vaaditaan useampi kuin yksi matkustamomiehistön jäsen, lentotoiminnan harjoittaja saa nimittää matkustamomiehistön vastaavaksi vain sellaisen henkilön, jolla on vähintään vuoden kokemus työskentelystä matkustamomiehistön jäsenenä
ja joka on suorittanut asiaankuuluvan kurssin, joka kattaa vähintään
seuraavat aiheet:
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1. ohjeistus ennen lentoa:
i) miehistönä toimiminen,
ii) matkustamomiehistölle määrätyt paikat ja vastuut,
iii) lennon erityisominaisuuksien huomioonottaminen, mukaan
lukien lentokonetyyppi, laitteet, toiminta-alue ja toiminnan
laji ja matkustajaryhmät, kiinnittäen erityistä huomiota toimintarajoitteisiin, sylilapsiin ja kantopaaritapauksiin, ja

2. matkustamomiehistön yhteistyö:
i) kuri, vastuut ja käskysuhteet,
ii) koordinoinnin ja viestinnän tärkeys,
iii) ohjaajan toimintakyvyn menetys, ja

3. yleiskatsaus lentotoiminnan harjoittajan asettamiin ja lainsäädännön määräämiin vaatimuksiin:
i) matkustajien turvaohjeet, turvallisuuskortit,
ii) tarjoomoiden varmistaminen,
iii) matkatavaran sijoittaminen matkustamossa,
iv) elektroniset laitteet,
v) menetelmät, joita on noudatettava polttoainetankkauksessa
matkustajien ollessa lentokoneessa,
vi) turbulenssi,
vii) asiakirjat, ja

4. inhimilliset tekijät ja miehistöyhteistyö, ja

5. onnettomuuksista ja vaaratilanteista ilmoittaminen

6. lento- ja työaikarajoitukset sekä lepovaatimukset.

d) Lentotoiminnan harjoittajan on luotava käytäntö, jonka mukaan
seuraavaksi pätevin matkustamomiehistön jäsen valitaan toimimaan
matkustamomiehistön vastaavana silloin, jos tehtävään nimetty henkilö ei pysty toimimaan. Tämän käytännön on oltava viranomaista
tyydyttävä ja siinä on otettava huomioon matkustamomiehistön jäsenen työkokemus.

Ei muutoksia

OPS 1.1002
Matkustamomiehistön jäsenen toiminta yksin matkustamossa
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen uusi
matkustamomiehistön jäsen, jolla ei ole aikaisempaa vastaavaa kokemusta suorittaa seuraavan koulutuksen ennen toimintaa yksin
matkustamossa:
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1. OPS 1.1010 liitteessä 1 vaaditun koulutuksen lisäksi koulutus,
jossa painotetaan erityisesti seuraavia toimintaa yksin matkustamossa koskevia aiheita:
i) vastuu ilma-aluksen päällikölle toimintakäsikirjassa määrättyjen matkustamon turvallisuus- ja hätämenetelmien suorittamisesta ja koordinoinnista;
ii) koordinoinnin ja viestinnän merkitys matkustamo- ja ohjaamomiehistön välillä, häiritsevien tai väkivaltaisten matkustajien hallinta;
iii) yleiskatsaus lentotoiminnan harjoittajan asettamiin ja lainsäädännön määräämiin vaatimuksiin;
iv) asiakirjat;
v) onnettomuuksista ja vaaratilanteista ilmoittaminen;
vi) lento- ja työaikarajoitukset ja
2. vähintään 20 h ja 15 yksittäistä perehdyttämislentoa.

b) Lentotoiminnan harjoittajan on ennen matkustamomiehistön jäsenen määräämistä toimimaan yksin matkustamossa varmistettava,
että hän on pätevä hoitamaan tehtävänsä toimintakäsikirjan ohjeiden mukaisesti.

OPS 1.1005

Ei muutoksia

Peruskoulutus

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen matkustamomiehistön jäsen suorittaa hyväksytysti viranomaisen hyväksymän,
vaatimusten täyttävän peruskoulutuksen, ja että hänellä on todistus
ammatillisesta pätevyydestä, josta käy ilmi matkustamomiehistön jäsenen suorittaneen koulutuksen menestyksellisesti.

OPS 1.1010

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen matkustamomiehistön jäsen on ennen osallistumista siirtymäkoulutukseen suorittanut hyväksytysti viranomaisen hyväksymän, vaatimukset täyttävän
peruskoulutuksen, ja että hänellä on todistus ammatillisesta pätevyydestä, josta käy ilmi suoritetun koulutuksen sisältö.

Ei muutoksia

Siirtymä- ja eroavuuskoulutus

(katso OPS 1.1010, liite 1)

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ennen toimimistaan
työtehtävissä jokainen matkustamomiehistön jäsen on saanut seuraavan, sovellettavien sääntöjen mukaisen ja toimintakäsikirjassa tarkemmin määritellyn koulutuksen:

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ennen toimimistaan työtehtävissä jokainen matkustamomiehistön jäsen on saanut
seuraavantoimintakäsikirjassa tarkemmin määritellyn koulutuksen:

1. Siirtymäkoulutus

Ei muutoksia

Matkustamomiehistön jäsenen on suoritettava siirtymäkurssi ennen
kuin:
i) lentotoiminnan harjoittaja määrää hänet ensimmäistä kertaa toimimaan matkustamomiehistön jäsenenä; tai
ii) hänet määrätään työskentelemään toisessa lentokonetyypissä.
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2. Eroavuuskoulutus
Eroavuuskoulutus on saatava ennen työskentelemistä:
i) sen lentokonetyypin toisessa versiossa, jossa matkustamomiehistön jäsen parhaillaan toimii; tai
ii) samassa lentokonetyypissä tai -versiossa, jos turvallisuusvarusteet,
turvallisuusvarusteiden sijainti tai normaaleissa ja hätätilanteissa
käytettävät turvallisuusmenetelmät ovat erilaiset.

b) Lentotoiminnan harjoittaa määrittelee siirtymä- ja eroavuuskoulutuksen sisällön ottaen huomioon matkustamomiehistön jäsenen aikaisemman OPS 1.1035 mukaiseen koulutuskirjaan kirjatun koulutuksen.

c) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:
1. siirtymäkoulutus on OPS 1.1010, liitteen 1 mukaisesti järjestelmällistä ja todenmukaista;
2. eroavuuskoulutus on järjestelmällistä; ja
3. siirtymäkoulutukseen ja tarvittaessa eroavuuskoulutukseen kuuluu kaikkien kyseisen lentokonetyypin tai -version turvallisuusvarusteiden käyttö ja siinä normaaleissa ja hätätilanteissa noudatettavat menetelmät, ja siihen sisältyy koulutusta ja harjoittelua joko
lentokoneessa tai todenmukaisessa koulutuslaitteessa.

OPS 1.1012

Ei muutoksia

Perehdyttämislennot

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen matkustamomiehistön jäsen suorittaa siirtymäkoulutuksen jälkeen perehdyttämislentoja ennen työskentelyn aloittamista OPS 1.990 b):n mukaisen
vähimmäismatkustamomiehistön jäsenenä.

OPS 1.1015

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen matkustamomiehistön jäsen suorittaa siirtymäkoulutuksen jälkeen perehdyttämislentoja ennen työskentelyn aloittamista OPS 1.990 mukaisen vähimmäismatkustamomiehistön jäsenenä.

Ei muutoksia

Toistuva koulutus

(katso OPS 1.1015, liite 1)

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen matkustamomiehistön jäsen saa toistuvan, sovellettavien vaatimusten mukaisen koulutuksen, joka kattaa kullekin miehistön jäsenelle normaaleissa ja hätätilanteissa kuuluvat menetelmät ja toimenpiteet sen
lentokonetyypin tai -version mukaan, jossa hän toimii.

Ei muutoksia
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b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että viranomaisen hyväksymään toistuvan koulutuksen suunnitelmaan ja koesuunnitelmaan sisältyy tietopuolista ja käytännön opetusta sekä henkilökohtaista harjoittelua

c) Kohdassa OPS 1.1025 vaaditun toistuvan koulutuksen ja siihen liittyvien kokeiden voimassaoloaika on 12 kalenterikuukautta sen kuukauden lopusta lukien, jona ne on suoritettu. Jos koe on suoritettu
edellisen kokeen kolmen viimeisen voimassaolokuukauden aikana,
voimassaoloaika jatkuu suorituspäivästä siihen asti, kunnes edellisen
kokeen voimassaolon päättymispäivästä on kulunut 12 kalenterikuukautta.

OPS 1.1020
Kertauskoulutus

(Katso OPS 1.1020, liite 1)

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen matkustamomiehistön jäsen, joka on ollut poissa lentotehtävistä yli 6 kuukauden ajan, ja joka on vielä edellisen OPS 1.1025 b) 3:ssa vaaditun
kokeen voimassaolon piirissä, saa toimintakäsikirjassa määrätyn,
OPS 1.1020:n liitteen 1 mukaisen kertauskoulutuksen.

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen matkustamomiehistön jäsen, joka on ollut poissa lentotehtävistä yli 6 kuukauden ajan, mutta jonka edellinen OPS 1.1025 b) 3:ssa vaadittu
koe on vielä voimassa, saa toimintakäsikirjassa määrätyn, OPS
1.1020:n liitteen 1 mukaisen kertauskoulutuksen.

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että matkustamomiehistön jäsen, joka ei ole ollut poissa kaikista lentotehtävistä mutta ei
ole viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana toiminut OPS 1.990
b):n mukaan vaadittuna matkustamomiehistön jäsenenä tietyssä lentokonetyypissä:

Ei muutoksia

1. saa kertauskoulutuksen kyseistä tyyppiä varten; tai

2. suorittaa siinä kaksi yksittäistä perehdyttämislentoa kaupallisessa
lentotoiminnassa

OPS 1.1025

2. suorittaa siinä kaksi yksittäistä perehdyttämislentoa kaupallisessa
lentotoiminnassa ennen työskentelyä kyseisessä lentokonetyypissä.

Ei muutoksia

Kokeet

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen matkustamomiehistön jäsen suorittaa kohdissa OPS 1.1010 ja 1.1015 vaaditun
koulutuksen aikana tai sen jälkeen kokeen, joka kattaa saadun koulutuksen ja jolla tarkistetaan hänen pätevyytensä turvallisuuteen liittyvissä
tehtävissä normaaleissa ja hätätilanteissa. Näiden kokeiden pitäjien on
oltava viranomaista tyydyttäviä.

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen matkustamomiehistön jäsen suorittaa kohdissa OPS 1.1010 ja 1.1015 vaaditun koulutuksen aikana tai sen jälkeen kokeen, joka kattaa saadun
koulutuksen ja jolla tarkistetaan hänen pätevyytensä turvallisuuteen
liittyvissä tehtävissä normaaleissa ja hätätilanteissa. Näiden kokeiden
pitäjien on oltava viranomaista tyydyttäviä.

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen matkustamomiehistön jäsen suorittaa kokeet, jotka kattavat:
1. Siirtymä- ja eroavuuskoulutus. OPS 1.1010, liitteessä 1 luetellut
asiat; ja
2. Toistuva koulutus. Soveltuvin osin OPS 1.1015, liitteessä 1 luetellut asiat.
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Ei muutoksia

Työskentely useammassa kuin yhdessä lentokonetyypissä tai
-versiossa
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei matkustamomiehistön jäsen työskentele useammassa kuin kolmessa eri lentokonetyypissä. Matkustamomiehistön jäsen voi kuitenkin työskennellä neljässä eri lentokonetyypissä, jos viranomainen sen hyväksyy ja jos
turvallisuusvarusteet ja hätätilannemenetelmät ovat samankaltaiset
vähintään kahdessa näistä tyypeistä.
b) Edellä olevassa a) alakohdassa lentokonetyypin eri versioita pidetään
eri tyyppeinä, elleivät ne ole samankaltaisia seuraavilta osin:
1. varauloskäyntien toiminta;
2. turvallisuusvarusteiden sijainti ja laatu; sekä
3. hätätilannemenetelmät.

OPS 1.1035
Koulutuskirjanpito
Lentotoiminnan harjoittajan on:
1. pidettävä kirjaa kaikesta kohdissa OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015,
1.1020 ja 1.1025 vaaditusta koulutuksesta ja kokeista; ja
2. annettava pyynnöstä matkustamomiehistön jäsenen saataville häntä
koskevat tiedot peruskoulutuksesta, siirtymäkursseista ja toistuvasta
koulutuksesta sekä kokeista.

2. annettava pyynnöstä matkustamomiehistön jäsenen saataville häntä
koskevat tiedot peruskoulutuksesta, siirtymäkursseista ja toistuvasta
koulutuksesta sekä kokeista; ja
3. pidettävä ajan tasalla todistus ammatillisesta pätevyydestä, josta käy
ilmi siirtymä- ja eroavuuskoulutuksen suorittamisen päivämäärät ja
sisältö.

OPS 1.1010, liite 1
Siirtymä- ja eroavuuskoulutus
a) Yleistä:
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:
1. siirtymä- ja eroavuuskoulutusta antaa henkilöstö, jolla on riittävä
pätevyys; ja
2. siirtymä- ja eroavuuskoulutuksessa annetaan opetusta kaikkien
lentokoneessa olevien turvallisuus- ja pelastautumisvarusteiden
sijainnista, esille ottamisesta ja käytöstä sekä käytettävän lentokonetyypin, -version ja asun mukaisista normaaleista ja hätätilannemenetelmistä.
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b) Palo- ja savukoulutus:
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:
1. jokaiselle matkustamomiehistön jäsenelle annettaan todenmukainen käytännön koulutus käyttäen lentokoneessa olevaa varustusta
vastaavia palontorjuntavarusteita, mukaan lukien suojavaatetus.
Tähän koulutukseen sisältyy:
i) lentokoneen sisätilan paloa muistuttavan tulipalon sammutus;
Halon-sammuttimien ollessa kyseessä voidaan kuitenkin käyttää muuta sammutusainetta; ja
ii) suojaavan hengityslaitteen pukeminen ylle ja sen käyttö jäljitellyn savun täyttämässä suljetussa tilassa; tai
2. jokainen matkustamomiehistön jäsen täyttää OPS 1. c) 3:ssa luetellut toistuvan koulutuksen vaatimukset.

c) Ovien ja uloskäyntien käyttö
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:
1. jokainen matkustamomiehistön jäsen avaa itse kaikki matkustajien evakuointiin tarkoitetut normaalit ja varauloskäynnit sekä
käyttää niitä joko lentokoneessa tai todenmukaisessa koulutuslaitteessa; ja
2. kaikkien muiden uloskäyntien, kuten ohjaamon ikkunoiden,
käyttö näytetään.

d) Evakuointiliukumäen käyttökoulutus:
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:
1. jokainen matkustamomiehistön jäsen laskeutuu evakuointiliukumäkeä käyttäen korkeudelta, joka vastaa lentokoneen päämatkustamon uloskäynnin korkeutta maasta;
2. liukumäki on kiinnitetty lentokoneeseen tai todenmukaiseen koulutuslaitteeseen; ja
3. laskeutumiskorkeutta lisätään, kun matkustamomiehistön jäsenellä on pätevyys toimia lentokoneessa, jossa päämatkustamon
uloskäynnin korkeus maasta eroaa huomattavasti aikaisemmin
käytetystä lentokonetyypistä.

e) Evakuointimenetelmät ja toiminta muissa hätätilanteissa
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:
1. hätäevakuointikoulutukseen sisältyy suunniteltujen ja suunnittelemattomien evakuointitilanteiden tunnistaminen maalla tai vedessä. Tähän koulutukseen on kuuluttava myös sen havaitseminen, milloin uloskäyntejä ei voida käyttää tai evakuointivarusteet
eivät ole toimintakuntoisia; ja
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2. jokainen matkustamomiehistön jäsen koulutetaan toimimaan seuraavissa tilanteissa:
i) tulipalo lennolla; erityisesti on korostettava palokohteen tunnistamista;
ii) voimakas turbulenssi;
iii) äkillinen paineistuksen menetys sekä kannettavien happilaitteiden käyttöönotto; ja
iv) muut hätätilanteet lennon aikana.

f) Ihmisjoukon hallinta
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ihmisjoukon käytännön hallintaan erilaisissa hätätilanteissa annetaan koulutusta siten
kuin käytettävän lentokonetyypin mukaan on tarpeen.

g) Ohjaajan toimintakyvyn menetys
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jos vähimmäisohjaamomiehistöön ei kuulu enemmän kuin kaksi henkilöä, jokainen matkustamomiehistön jäsen on saanut koulutuksen avustamiseen tilanteessa, jossa ohjaaja on menettänyt toimintakykynsä. Koulutukseen on sisällyttävä seuraavien näyttäminen:
1. ohjaajan istuimen mekanismi;
2. ohjaajan istuin- ja olkavöiden kiinnitys ja avaaminen;
3. ohjaajan happilaitteiden käyttö; ja
4. ohjaajan tarkistuslistojen käyttö.

h) Turvallisuusvarusteet
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokaiselle matkustamomiehistön jäsenelle annetaan todenmukainen koulutus ja muun
muassa seuraavien turvallisuusvarusteiden sijainti ja käyttö esitetään
käytännössä:
1. liukumäet ja muita kuin itsekantavia liukumäkiä käytettäessä
myös niihin kuuluvat köydet;
2. pelastuslautat ja lauttana käytettävät liukumäet, mukaan lukien
lauttaan kiinnitetyt ja siinä olevat varusteet;
3. pelastusliivit, sylilasten pelastusliivit ja kelluntakehdot;
4. automaattisesti esille tulevat happinaamarit;
5. ensiapuhappi;
6. sammuttimien käyttö;
7. pelastuskirves tai sorkkarauta;
8. hätävalaistus ja käsivalaisimet;
9. viestintälaitteet ja megafonit;
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10. pelastautumispakkaukset ja niiden sisältö;
11. pyrotekniset merkinantolaitteet (oikeat tai jäljitellyt);
12. ensiapupakkaukset, niiden sisältö ja hätälääkintätarvikkeet; sekä
13. muut kysymykseen tulevat matkustamon turvallisuusvarusteet
tai -järjestelmät.

i) Ohjeiden antaminen matkustajille/ Turvallisuusvarusteiden käytön
esittäminen
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että koulutusta annetaan OPS 1.285:n mukaisten ohjeiden antamiseen matkustajille normaaleita ja hätätilanteita varten.

OPS 1.1015, liite 1
Toistuva koulutus
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että toistuvan koulutuksen antajilla on tarvittava pätevyys.

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että käytännön koulutukseen sisältyvät 12 kalenterikuukauden välein:
1. hätätilannemenetelmät, mukaan lukien ohjaajan toimintakyvyn
menetys;
2. evakuointimenetelmät, mukaan lukien ihmisjoukon hallinta;
3. matkustajien evakuointiin käytettävien normaalien ja varauloskäyntien avaamistoimenpiteiden jäljittely jokaisen matkustamomiehistön jäsenen erikseen suorittamana;
4. hätävarusteiden sijainti ja käyttö, mukaan lukien happilaitteet;
jokaisen matkustamomiehistön jäsenen on myös harjoiteltava
pelastusliivien, kannettavien happilaitteiden ja suojaavien hengityslaitteiden (PBE) pukemista ylle;
5. ensiapu ja ensiapupakkausten sisältö,
6. tavaroiden sijoittaminen matkustamossa;
7. vaarallisia aineita kuljetettaessa noudatettavat menetelmät, kuten
luvussa R määrätään;
8. turvamenetelmät, ja
9. katsaus sattuneista onnettomuuksista ja poikkeuksellisista tapahtumista; sekä
10. miehistöyhteistyö.

c) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että toistuvaan koulutukseen sisältyy joka kolmas vuosi myös:
1. matkustajien evakuointiin käytettävien normaalien ja varauloskäyntien käyttö ja avaaminen ilma-aluksessa tai todenmukaisessa
koulutuslaitteessa;

24.9.2002

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

ALKUPERÄINEN EHDOTUS

C 227 E/187
MUUTETTU EHDOTUS

2. kaikkien muiden uloskäyntien käytön näyttäminen;
3. todenmukainen käytännön koulutus käyttäen lentokoneessa olevaa varustusta vastaavia palontorjuntavarusteita, mukaan lukien
suojavaatetus.
Tässä koulutuksessa jokaisen matkustamomiehistön jäsenen on:
i) sammutettava lentokoneen sisätilan paloa muistuttava tulipalo; Halon-sammuttimien ollessa kyseessä voidaan kuitenkin
käyttää muuta sammutusainetta; ja
ii) puettava ylle suojaava hengityslaite ja käytettävä sitä jäljitellyn
savun täyttämässä suljetussa tilassa;
4. käytettävä pyroteknisiä merkinantolaitteita (oikeita tai jäljiteltyä);
ja
5. näytettävä miten pelastuslauttaa tai lauttana käytettävää liukumäkeä käytetään, jos lentokoneessa on sellainen.

d) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että matkustamomiehistön koulutukseen sisältyvät OPS 1, liitteen III mukaiset asiankuuluvat vaatimukset.

OPS 1.1020, liite 1
Kertauskoulutus
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kertauskoulutuksen
antajilla on tarvittava pätevyys ja jokaisen matkustamomiehistön jäsenen kertauskoulutukseen sisältyvät vähintään:
1. hätätilannemenetelmät, mukaan lukien ohjaajan toimintakyvyn menetys;
2. evakuointimenetelmät, mukaan lukien ihmisjoukon hallinta;
3. matkustajien evakuointiin käytettävien normaalien ja varauloskäyntien käyttö ja avaaminen lentokoneessa tai todenmukaisessa koulutuslaitteessa;
4. kaikkien muiden uloskäyntien käytön näyttäminen, mukaan lukien
ohjaamon ikkunat; ja
5. hätävarusteiden sijainti ja käyttö, mukaan lukien happilaitteet, sekä
pelastusliivien, kannettavien happilaitteiden ja suojaavien hengityslaitteiden pukeminen ylle.

LUKU P
KÄSIKIRJAT, MATKAPÄIVÄKIRJAT JA TIETOJEN TALLENTAMINEN

OPS 1.1040
Toimintakäsikirjoja koskevat yleiset säännöt
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että toimintakäsikirjaan sisältyvät kaikki ohjeet ja tiedot, joita operatiivinen henkilöstö
tarvitsee tehtävissään.

Ei muutoksia
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b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei toimintakäsikirjan sisältö, mukaan lukien lisäykset ja muutokset, ole ristiriidassa
ansiolentoluvan (AOC) ehtojen tai muiden asiaa koskevien määräysten kanssa ja että se on viranomaista tyydyttävä tai, niiltä
osin kuin vaaditaan, viranomaisen hyväksymä.

c) Ellei viranomainen muuta hyväksy tai kansallisessa lainsäädännössä
toisin määrätä, lentotoiminnan harjoittajan on laadittava toimintakäsikirja englannin kielellä. Lisäksi lentotoiminnan harjoittaja voi
kääntää käsikirjan tai sen osia muulle kielelle ja käyttää sitä kyseisellä kielellä.

d) Jos lentotoiminnan harjoittajan on tarpeen laatia uusi toimintakäsikirja tai sen osa, se on laadittava edellä olevan c) alakohdan
vaatimuksia noudattaen. Muussa tapauksessa lentotoiminnan harjoittajan on täytettävä c) alakohdan vaatimukset mahdollisimman
pian ja viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2000.

e) Lentotoiminnan harjoittaja voi julkaista toimintakäsikirjan erillisinä
osina.

f)

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikilla operatiiviseen henkilöstöön kuuluvilla on hyvin saatavillaan kaikki toimintakäsikirjan osat, jotka liittyvät heidän tehtäviinsä. Lisäksi lentotoiminnan harjoittajan on annettava jokaiselle miehistön jäsenelle oma
kappale toimintakäsikirjan osista A ja B tai näiden osien niistä
kohdista, jotka on tarkoituksenmukaista antaa henkilökohtaiseen
käyttöön.

g) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että toimintakäsikirjaan tehdään lisäyksiä ja muutoksia siten, että siihen sisältyvät ohjeet ja tiedot pysyvät ajan tasalla. Lentotoiminnan harjoittajan on
varmistettava, että operatiiviselle henkilöstölle ilmoitetaan sellaisista
muutoksista, jotka liittyvät heidän tehtäviinsä.

h) Jokaisen toimintakäsikirjan tai sen asiaankuuluvien osien haltijan
on pidettävä se ajan tasalla lentotoiminnan harjoittajan toimittamien lisäysten ja muutosten mukaisesti.

i)

Lentotoiminnan harjoittajan on toimitettava aiotut lisäykset ja muutokset viranomaiselle ennen niiden voimaantulopäivää. Jos muutos
koskee sellaista toimintakäsikirjan osaa, joka on OPS:n mukaan
hyväksytettävä, tämä hyväksyntä on hankittava ennen muutoksen
voimaantuloa. Jos lisäyksiä tai muutoksia on tehtävä heti turvallisuuden vuoksi, ne voidaan julkaista ja panna täytäntöön välittömästi, mikäli vaadittua hyväksyntää on haettu.

j)

Lentotoiminnan harjoittajan on sisällytettävä toimintakäsikirjaan
kaikki viranomaisen vaatimat lisäykset ja muutokset.
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k) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että hyväksyttyihin
asiakirjoihin perustuvat tiedot ja tällaisten asiakirjojen muutokset
otetaan toimintakäsikirjassa oikein huomioon ja ettei toimintakäsikirjaan sisälly hyväksyttyjen asiakirjojen kanssa ristiriitaisia tietoja.
Tämä vaatimus ei kuitenkaan estä lentotoiminnan harjoittajaa käyttämästä tietoja ja menetelmiä, jotka johtavat suurempaan varmuuteen.

l)

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että toimintakäsikirjan sisältö esitetään sellaisessa muodossa, jossa sitä voidaan vaikeuksitta käyttää.

m) Viranomainen voi sallia lentotoiminnan harjoittajan laativan toimintakäsikirjan tai sen osia muussa muodossa kuin paperille painettuna. Tällöin on varmistettava riittävä saatavuus, käytettävyys ja
luotettavuus.

n) Toimintakäsikirjan lyhennetyn muodon käyttö ei vapauta lentotoiminnan harjoittajaa OPS 1.130:n vaatimusten noudattamisesta.

OPS 1.1045
Toimintakäsikirja – rakenne ja sisältö
(Katso OPS 1.1045, liite 1)
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että toimintakäsikirjan
yleisrakenne on seuraava:
OSA A – Yleistä/Perusteet
Tähän osaan on sisällyttävä lentokoneen tyypistä riippumattomat
toimintaperiaatteet, ohjeet ja menetelmät, jotka tarvitaan turvalliseen
lentotoimintaan.
OSA B – Lentokoneen käyttö
Tähän osaan on sisällyttävä tyyppikohtaiset ohjeet ja menetelmät,
jotka tarvitaan turvalliseen lentotoimintaan. Siinä on otettava huomioon kaikki lentotoiminnan harjoittajan käyttämien tyyppien, versioiden tai yksittäisten lentokoneiden väliset erot.
OSA C – Reittejä ja lentopaikkoja koskevat ohjeet ja tiedot
Tähän osaan on sisällyttävä ohjeet ja tiedot, jotka tarvitaan toimintaalueella.
OSA D – Koulutus
Tähän osaan on sisällyttävä turvalliseen lentotoimintaan tarvittavan
henkilöstön koulutusohjeet.

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että toimintakäsikirjan
sisältö on OPS 1.1045:n liitteen 1 mukainen sekä toiminta-alueeseen
ja toiminnan lajiin soveltuva.

c) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että toimintakäsikirjan
yleisrakenne on viranomaista tyydyttävä.
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OPS 1.1050
Lentokäsikirja
Lentotoiminnan harjoittajalla on oltava jokaisen käyttämänsä lentokoneen voimassa oleva hyväksytty lentokäsikirja tai vastaava asiakirja.

OPS 1.1055
Matkapäiväkirja

a) Lentotoiminnan harjoittajan on säilytettävä matkapäiväkirjassa jokaisesta lennosta seuraavat tiedot:
1. lentokoneen rekisteritunnus;
2. päivämäärä;
3. miehistön jäsenten nimet;
4. jokaisen miehistön jäsenen tehtävä;
5. lähtöpaikka;
6. saapumispaikka;
7. lähtöaika (pukeilta);
8. saapumisaika (pukeille);
9. lentoaika;
10. lennon tarkoitus;
11. mahdolliset poikkeukselliset tapahtumat ja huomiot; sekä
12. ilma-aluksen päällikön allekirjoitus (tai vastaava vahvistus).

b) Viranomainen voi antaa lentotoiminnan harjoittajalle luvan olla pitämättä matkapäiväkirjaa kokonaan tai osittain, jos tarvittavat tiedot
ovat saatavissa muista asiakirjoista.

c) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki merkinnät
tehdään viipymättä ja ovat pysyviä.

OPS 1.1060
Operatiivinen lentosuunnitelma

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että käytettävä operatiivinen lentosuunnitelma ja siihen lennon aikana tehtävät merkinnät
sisältävät seuraavat tiedot:
1. lentokoneen rekisteritunnus;
2. lentokoneen tyyppi ja versio;
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3. lennon päivämäärä;
4. lennon tunnus;
5. ohjaamomiehistön jäsenten nimet;
6. jokaisen ohjaamomiehistön jäsenen tehtävä;
7. lähtöpaikka;
8. lähtöaika (pukeilta) ja lentoonlähtöaika;
9. saapumispaikka (suunniteltu ja todellinen);
10. saapumisaika (pukeille) ja laskuaika;
11. toiminnan laji (ETOPS, VFR, siirtolento jne.);
12. reitti ja reittiosuudet reittipisteineen, etäisyydet, ajat ja lentosuunnat;
13. suunniteltu matkalentonopeus ja reittipisteiden väliset lentoajat;
arvioidut ja todelliset ylitysajat;
14. turvalliset korkeudet ja minimilentokorkeudet;
15. suunnitellut lentokorkeudet;
16. polttoainelaskelmat (merkinnät lennon aikana tehdyistä polttoainemäärän tarkistuksista);
17. polttoainemäärä moottoreita käynnistettäessä;
18. määrävaralentopaikat ja tarvittaessa lähtö- ja reittivaralentopaikat, mukaan lukien edellä 12, 13, 14 ja 15 alakohdissa vaaditut
tiedot;
19. alkuperäinen ATS-lennonjohtoselvitys ja myöhempi uudelleenselvittäminen;
20. lennon aikana tehtyyn uuteen lentosuunnitelmaan liittyvät laskelmat; ja
21. tarvittavat säätiedot.

b) Operatiivisesta lentosuunnitelmasta voidaan jättää pois sellaiset tiedot, jotka ovat helposti saatavissa muista asiakirjoista tai hyväksyttävästä lähteestä tai joilla ei ole merkitystä kyseisessä toiminnassa.

c) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että operatiivinen lentosuunnitelma ja sen käyttö kuvataan toimintakäsikirjassa.

d) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että operatiivisen lentosuunnitelman kaikki merkinnät tehdään viipymättä ja ovat pysyviä.
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OPS 1.1065
Asiakirjojen säilytysajat
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokaista yksittäistä
lentoa koskeva koko kirjanpito ja kaikki lentoon liittyvät lentotoiminnalliset ja tekniset tiedot säilytetään OPS 1.1065:n liitteessä 1 määrätyn
ajan.

OPS 1.1070
Lentotoiminnan harjoittajan huoltotoimintakäsikirja
Lentotoiminnan harjoittajalla on oltava ajan tasalla oleva hyväksytty
huoltotoimintakäsikirja kuten kohdassa OPS 1.905 määrätään.

OPS 1.1071
Lentokoneen tekninen matkapäiväkirja
Lentotoiminnan harjoittajan on pidettävä lentokoneen teknistä matkapäiväkirjaa siten kuin kohdassa OPS 1.915 määrätään.

OPS 1.1045, liite 1
Toimintakäsikirjan sisältö

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että toimintakäsikirja sisältää seuraavat tiedot:

A – YLEISTÄ/PERUSTEET

0. TOIMINTAKÄSIKIRJAN YLLÄPITO JA VALVONTA

0.1 Johdanto

a) Vakuutus siitä, että käsikirja on kaikkien sovellettavien määräysten
sekä kyseessä olevan ansiolentoluvan rajoitusten ja ehtojen mukainen.

b) Määräys siitä, että henkilöstön on noudatettava käsikirjan heitä koskevia toimintaohjeita.

b) Määräys siitä, että henkilöstön on noudatettava heitä koskevia käsikirjan toimintaohjeita.

c) Luettelo ja lyhyt kuvaus käsikirjan eri osista, niiden sisällöstä, soveltamisalasta ja käytöstä.

Ei muutoksia

d) Ilmaisujen ja sanojen selitykset ja määritelmät, jotka ovat tarpeen
käsikirjaa käytettäessä.

0.2 Lisäys- ja muutosmenettelyt

a) Lilisäysten ja muutosten julkaisemisesta ja käsikirjaan viemisestä
vastaavahenkilö.

a) Tiedot lilisäysten ja muutosten julkaisemisesta ja käsikirjaan viemisestä vastaavasta henkilöstä (vastaavista henkilöistä).
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b) Luettelo lisäyksistä ja muutoksista sekä päivämääristä, jolloin ne on
viety kirjaan ja päivämääristä, jolloin ne tulevat voimaan.

c) Määräys siitä, ettei lisäysten ja muutosten tekeminen käsin ole sallittua muutoin kuin tilanteissa, joissa lisäys tai muutos on turvallisuuden vuoksi tehtävä heti.

d) Kuvaus sivujen numerointijärjestelmästä ja voimaantulopäivän merkinnästä.

e) Voimassa olevien sivujen luettelo.

f) Muuttuneiden kohtien merkintä (tekstisivuilla ja mahdollisuuksien
mukaan kartoissa ja kaavioissa).

g) Tilapäiset muutokset.

h) Käsikirjojen, lisäysten ja muutosten jakelujärjestelmän kuvaus.

1. ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT
1.1 Organisaatiorakenne
Organisaatiorakenteen kuvaus, mukaan lukien koko yhtiön ja lentotoimintaosaston organisaatiokaaviot. Organisaatiokaaviosta on ilmettävä
lentotoimintaosaston ja muiden yhtiön osastojen välinen suhde. Erityisesti on esitettävä niiden toimistojen, osastojen jne. alaisuus- ja raportointisuhteet, joiden toiminta liittyy lentoturvallisuuteen.

1.2 Nimetyt vastuuhenkilöt
Jokaisen OPS 1.175 i):ssa vaaditun lentotoiminnasta, huoltojärjestelyistä, miehistön koulutuksesta ja maatoiminnasta vastaavan nimetyn
vastuuhenkilön nimi, sekä kuvaus tämän vastuuhenkilön tehtävistä ja
vastuista

1.3 Lentotoiminnan johtohenkilöstön vastuut ja tehtävät
Kuvaus niiden johtohenkilöiden tehtävistä, vastuista ja toimivallasta,
joiden tehtävät liittyvät lentoturvallisuuteen, sekä sovellettavien määräysten noudattamiseen.

1.4 Ilma-aluksen päällikön toimivalta, tehtävät ja vastuu
Ilma-aluksen päällikön toimivallan, tehtävien ja vastuiden määrittely.

1.5 Muiden miehistön jäsenten tehtävät ja vastuut
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2. TOIMINNAN OHJAUS JA VALVONTA

2.1 Lentotoiminnan harjoittajan suorittama valvonta
Kuvaus järjestelmästä, jolla lentotoiminnan harjoittaja valvoo toimintaa
(katso OPS 1.175 g)). Tästä kuvauksesta on ilmettävä, miten lentotoiminnan turvallisuutta ja henkilöstön pätevyyttä valvotaan. Erityisesti on
kuvattava seuraaviin seikkoihin liittyvät menetelmät:

a) lupakirjojen ja kelpuutuksen voimassaolo;

a) lupakirjojen ja kelpuutusten voimassaolo;

b) operatiivisen henkilöstön pätevyys

Ei muutoksia

c) tallenteiden sekä lentoon liittyvien asiakirjojen ja muiden tietojen
valvonta, analysointi ja säilytys.

2.2 Toiminnan lisäohjeiden ja -tietojen antomenettely
Kuvaus menettelystä, jota käytetään annettaessa tietoja, jotka voivat olla
luonteeltaan operatiivisia vaikka ovat toimintakäsikirjaa täydentäviä.
Lisäksi on selvitettävä näiden tietojen käyttö, sitovuus ja vastuu niiden
julkaisemisesta.

2.3 Onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja lentoturvallisuusohjelma

Lentoturvallisuusohjelman pääkohdat, mukaan lukien:

Lentoturvallisuusohjelman pääkohdat:

2.4 Toiminnan ohjaus

Ei muutoksia

Menetelmät ja velvollisuudet, jotka ovat tarpeen toiminnan ohjauksessa
lentoturvallisuuden kannalta.

2.5 Viranomaisen valtuudet
Kuvaus viranomaisen valtuuksista.

3. LAATUJÄRJESTELMÄ
Käytettävän laatujärjestelmän kuvaus, johon on kuuluttava vähintään:
a) laatupolitiikka;
b) laatujärjestelmän rakenteen kuvaus; ja
c) tehtävien ja vastuun jakautuminen.

4. MIEHISTÖN KOKOONPANO

4.1 Miehistön kokoonpano
Selvitys menetelmästä, jota käytetään miehistön kokoonpanoista päätettäessä, ottaen huomioon seuraavat seikat:
a) käytettävä lentokonetyyppi;
b) toiminta-alue ja toiminnan laji;
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c) lennon vaihe;
d) vähimmäismiehistövaatimukset ja suunniteltu lentotyöjakso;
e) miehistön jäsenten kokemus (kokonaiskokemus ja tyyppikohtainen
kokemus), viimeaikainen kokemus ja kelpoisuus; ja
f) ilma-aluksen päällikön nimeäminen sekä ilma-aluksen päällikön ja
muiden ohjaamomiehistön jäsenten vuorottelu, jos se on tarpeen
lennon kestoajan vuoksi. (Katso OPS 1.940, liite 1).
g) matkustamomiehistön vastaavan nimeäminen sekä matkustamomiehistön vastaavan ja kaikkien muiden matkustamomiehistön jäsenten
vuorottelu, jos se on tarpeen lennon kestoajan vuoksi.

4.2 Ilma-aluksen päällikön nimeäminen
Ilma-aluksen päällikön nimeämisessä noudatettavat säännöt.

4.3 Ohjaamomiehistön jäsenen toimintakyvyn menetys

Ohjeet päällikkyyden tehtävien siirtymisestä ohjaamomiehistön jäsenen
menetettyä toimintakykynsä.

Ohjeet päällikkyyden siirtymisestä ohjaamomiehistön jäsenen menetettyä toimintakykynsä.

4.4 Toiminta useammassa kuin yhdessä lentokonetyypissä

Ei muutoksia

Määräys siitä, mitkä lentokoneet katsotaan samaan tyyppiin kuuluviksi
seuraavia tarkoituksia varten:
a) ohjaamomiehistön työvuorojen suunnittelu; ja
b) matkustamomiehistön työvuorojen suunnittelu.

5. KELPOISUUSVAATIMUKSET
5.1 Selvitys operatiivisen henkilöstön tehtäviin vaadittavista lupakirjoista, kelpuutuksista, kelpoisuudesta/pätevyydestä (esim. reiteille ja lentopaikoille), kokemuksesta, koulutuksesta, kokeista, tarkastuslennoista
ja viimeaikaisesta kokemuksesta. Huomioon on otettava lentokoneen
tyyppi, toiminnan laji ja miehistön kokoonpano.

5.2 Ohjaamomiehistö
a) ilma-aluksen päällikkö;
b) ilma-aluksen päällikön sijaiseksi tuleva ohjaaja;
c) perämies;
d) valvottuna toimiva ohjaaja;
e) järjestelmiä hoitava ohjaamomiehistön jäsen;
f) työskentely useammassa kuin yhdessä lentokonetyypissä tai -versiossa;
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5.3 Matkustamomiehistö
a) matkustamomiehistön vastaava
b) matkustamomiehistön jäsen;
i) vaadittu matkustamomiehistön jäsen;
ii) matkustamomiehistön lisäjäsen ja perehdyttämislennolla oleva
matkustamomiehistön jäsen
c) työskentely useammassa kuin yhdessä lentokonetyypissä tai -versiossa;
5.4 Koulutus-, tarkastus- ja valvontahenkilöstö
a) ohjaamomiehistöä varten;
b) matkustamomiehistöä varten;
5.5 Muu operatiivinen henkilöstö
6. MIEHISTÖN TERVEYS
6.1 Miehistön terveyttä koskevat varotoimet
Asiaankuuluvat määräykset ja miehistön jäsenille annettavat ohjeet terveyteen liittyvistä seikoista, mukaan lukien:
a) alkoholi ja muut päihdyttävät juomat;
b) huumausaineet;
c) lääkkeet;
d) unilääkkeet;
e) lääkevalmisteet;
f) rokotukset;
g) laitesukellus;
h) verenluovutus;
i) aterioihin liittyvät varotoimet ennen lentoa ja lennon aikana;
j) uni ja lepo; sekä
k) kirurgiset toimenpiteet.
7. LENTOAIKARAJOITUKSET
7.1 Lento- ja työaikarajoitukset ja lepovaatimukset
Suunnitelma, jonka lentotoiminnan harjoittaja on laatinut voimassa
olevien kansallisten määräysten mukaisesti.

Suunnitelma, jonka lentotoiminnan harjoittaja on laatinut voimassa
olevien määräysten mukaisesti.

7.2 Lento- ja työaikarajoitusten ylitykset ja lepoaikojen lyhennykset

Ei muutoksia

Lento- ja työaikarajoitusten ylittämisen ja lepoaikojen lyhentämisen
ehdot sekä ohjeet näiden poikkeamien ilmoittamisesta.
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8. TOIMINTAMENETELMÄT
8.1 Lennonvalmisteluohjeet
Kyseessä olevan lentotoiminnan lajin mukaan:

8.1.1 Minimilentokorkeudet
Minimilentokorkeuksien määrittämisen ja käytön selvitys, mukaan lukien:
a) menetelmä minimilentokorkeuksien (korkeudet merenpinnasta tai
lentopinnat) määrittämiseksi VFR-lennoille; ja
b) menetelmä minimilentokorkeuksien (korkeudet merenpinnasta tai
lentopinnat) määrittämiseksi IFR-lennoille.

8.1.2 Lentopaikkojen käyttökelpoisuuden määritysperusteet

8.1.3 Lentopaikan toimintaminimien määritysmenetelmät
Menetelmä, jolla määritetään lentopaikan toimintaminimit IFR-lennoille
OPS 1:n luvun E mukaisesti. Tässä yhteydessä on annettava ohjeet
näkyvyyden ja/tai kiitotienäkyvyyden määrittämisestä sekä siitä, miten
ohjaajien havaitsemaa todellista näkyvyyttä, ilmoitettua näkyvyyttä ja
ilmoitettua kiitotienäkyvyyttä sovelletaan.

8.1.4 Matkalennon toimintaminimit VFR-lennoille tai lennon VFRosuuksille. Yksimoottorisia lentokoneita käytettäessä on myös annettava
ohjeet reitin valinnasta siten, että käytettävissä on paikkoja, joille on
mahdollista tehdä turvallinen pakkolasku.

8.1.5 Lentopaikalla ja matkalennolla noudatettavien toimintaminimien ilmoittaminen ja käyttö

8.1.6 Säätietojen tulkinta
Ohjeet toiminta-alueella kysymykseen tulevien koodimuotoisten METennusteiden ja -tiedotteiden lukemisesta, mukaan lukien muutostietojen
soveltaminen.

8.1.7 Lentokoneen polttoaine-, voiteluaine- ja vesimetanolimäärien määrittäminen
Lentokoneen polttoaine-, voiteluaine- ja vesimetanolimäärien määrittämiseen ja seurantaan lennon aikana käytettävät menetelmät. Tässä kohdassa on myös annettava ohjeet lentokoneessa olevan nesteen mittauksesta ja sijoittamisesta. Näissä ohjeissa on otettava huomioon kaikki
lennolla todennäköisesti kohdattavat olosuhteet, mukaan lukien mahdollinen uuden lentosuunnitelman laatiminen lennon aikana ja yhden
tai useamman voimalaitteen vikaantuminen. Myös poltto- ja voiteluainemäärän kirjausjärjestelmä on kuvattava.

8.1.8 Massa ja massakeskiö
Yleiset massan ja massakeskiön määritysperiaatteet, mukaan lukien:
a) Määritelmät
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b) massa- ja massakeskiölaskelmien laadinnassa ja hyväksymisessä käytettävät menetelmät, menettelytavat sekä vastuu;
c) standardimassojen ja/tai todellisten massojen käytössä noudatettavat
periaatteet;
d) matkustajien, matkatavaran ja rahdin massan määrittämiseksi käytettävät menetelmät;
e) eri lentotoiminnan lajeissa ja eri lentokonetyypeissä käytettävät matkustajien ja matkatavaran massat;
f) yleiset ohjeet ja tiedot, jotka tarvitaan käytössä olevien erityyppisten
massa- ja massakeskiöasiakirjojen tarkistamiseen;
g) viime hetken muutoksia koskevat ohjeet;
h) polttoaineen, voiteluaineen ja vesimetanolin tiheydet; sekä
i) matkustajien sijoittamisessa noudatettavat periaatteet ja menetelmät.

8.1.9 ATS-lentosuunnitelma
ATS-lentosuunnitelman laadintaan ja esittämiseen liittyvät ohjeet ja
vastuut. Tarpeen mukaan on selvitettävä sekä yksittäisten että toistuvaislentosuunnitelmien esittämistavat.

8.1.10 Operatiivinen lentosuunnitelma
Operatiivisen lentosuunnitelman laadintaan ja hyväksymiseen liittyvät
menetelmät ja vastuut. Operatiivisen lentosuunnitelman käyttö on kuvattava ja annettava käytettävien operatiivisten lentosuunnitelmalomakkeiden mallikappaleet.

8.1.11 Lentotoiminnan harjoittajan tekninen matkapäiväkirja
Lentotoiminnan harjoittajan teknisen matkapäiväkirjan käyttö ja siihen
liittyvät vastuut on kuvattava ja annettava käytettävien lomakkeiden
mallikappaleet.

8.1.12 Luettelo mukana pidettävistä asiakirjoista, lomakkeista ja muista tiedoista

8.2 Maahuolintaohjeet
8.2.1 Tankkausmenetelmät
Kuvaus tankkausmenetelmistä, mukaan lukien:
a) polttoainetankkauksen ja polttoaineen poiston aikana noudatettavat
varotoimet, mukaan lukien tilanteet, joissa APU on toiminnassa tai
turbiinimoottori käynnissä ja potkurijarrut kytkettyinä;
b) polttoainetankkaus ja polttoaineen poisto matkustajien noustessa
lentokoneeseen, ollessa lentokoneessa tai poistuessa siitä; sekä
c) varotoimet, joita on noudatettava polttoaineiden sekoittumisen välttämiseksi.
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8.2.2 Turvallisuuden kannalta merkitykselliset lentokoneen, matkustajien ja
rahdin käsittelymenetelmät
Menetelmät, joita noudatetaan matkustajien sijoittamisessa, matkustajien noustessa lentokoneeseen ja poistuessa siitä sekä lentokonetta
kuormattaessa ja kuormaa purettaessa. Tämän ohella on kuvattava
muut menetelmät, joiden avulla pyritään varmistamaan turvallisuus
lentokoneen ollessa asematasolla. Menetelmiin on sisällyttävä:
a) lapset ja sylilapset sekä sairaat ja liikuntarajoitteiset matkustajat;
b) Karkotettujen tai pidätettyjen henkilöiden sekä sellaisten matkustajien kuljettaminen, joiden pääsy maahan on kielletty
c) käsimatkatavaran sallittu koko ja paino;
d) tavaroiden kuormaus lentokoneeseen ja niiden kiinnittäminen;
e) erityisrahti ja rahtitilojen luokittelu;
f) maalaitteiden sijoitus;
g) lentokoneen ovien käyttö;
h) asematason turvallisuus, mukaan lukien palontorjunta sekä voimalaitteen imun ja puhalluksen vaara-alueet;
i) moottoreita käynnistettäessä, asematasolta lähdettäessä ja sinne saavuttaessa noudatettavat menetelmät;
j) lentokoneille asematasolla tehtävät toimenpiteet (servicing); ja
k) lentokoneen maahuolinnassa käytettävät asiakirjat ja lomakkeet;
l) useamman kuin yhden henkilön sijoittaminen samalle lentokoneen
istuimelle.

8.2.3 Ohjeet siitä, milloin lentokoneeseen nousu on kiellettävä
Ohjeet sen varmistamiseksi, että sellaisen henkilön, joka vaikuttaa päihtyneeltä tai jonka käytös tai olemus osoittavat hänen olevan huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, lukuun ottamatta asianmukaisessa
hoidossa ja valvonnassa olevia potilaita, lentokoneeseen nousu estetään.

8.2.4 Jäänesto ja jään poisto maassa
Periaatteet ja menetelmät, joita noudatetaan jäänestossa ja jään poistossa lentokoneen ollessa maassa. Myös jään ja muiden epäpuhtauksien
laadut ja vaikutukset lentokoneen ollessa paikoillaan sekä maassa liikkumisen ja lentoonlähdön aikana on esitettävä. Lisäksi on annettava
käytettävät nestelaadut, mukaan lukien:
a) tavaramerkit tai kauppanimet;
b) ominaisuudet;
c) vaikutukset lentokoneen suoritusarvoihin;
d) suoja-ajat; ja
e) käytössä noudatettavat varotoimet.
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8.3 Lentomenetelmät
8.3.1 VFR/IFR-periaatteet
Kuvaus siitä, milloin VFR -lento sallitaan, milloin vaaditaan lentämistä
mittarilentosääntöjen (IFR) mukaisesti tai on siirryttävä VFR -lennosta
IFR -lentoon, sekä milloin voidaan siirtyä IFR -lennosta VFR -lentoon
tai päinvastoin.
8.3.2 Suunnistusmenetelmät
Toiminnan lajin ja toiminta-alueen mukaisten suunnistusmenetelmien
kuvaus. Huomioon on otettava:
a) normaalit suunnistusmenetelmät sekä vaatimus syötettyjen tietojen
ristiintarkistuksesta, mikäli ne vaikuttavat lentokoneen lentorataan;
b) suunnistus MNPS- ja napa-alueilla sekä muilla erityisalueilla;
c) RNAV;
d) uuden lentosuunnitelman laatiminen lennon aikana;
e) järjestelmien toiminnan heikentyessä noudatettavat menetelmät; ja
f) RVSM
8.3.3 Korkeusmittarin asetusmenetelmät
8.3.4 Korkeusvaroitusjärjestelmän käyttö
8.3.5 Maan läheisyydestä varoittavan järjestelmän (GPWS) käyttö
8.3.6 TCAS/ACAS:n käytön periaatteet ja menetelmät
8.3.7 Polttoaineen kulutuksen seurannassa ja käytön hallinnassa lennon aikana noudatettavat periaatteet ja menetelmät
8.3.8 Epäsuotuisat ja mahdollisesti vaaralliset ilmakehän olosuhteet
Menetelmät vaarallisissa ilmakehän olosuhteissa toimimiseksi ja/tai niiden välttämiseksi, mukaan lukien:
a) ukkonen;
b) jäätävät olosuhteet;
c) turbulenssi;
d) tuulileikkaus (wind shear);
e) suihkuvirtaus;
f) vulkaaniset tuhkapilvet;
g) rankkasade;
h) hiekkamyrskyt;
i) vuoriston aaltovirtaukset; ja
j) huomattavat lämpöinversiot.
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8.3.9 Jättöpyörteet
Pyörrevanaporrastuksen kriteerit, ottaen huomioon lentokonetyypit,
tuuliolosuhteet ja kiitotien sijainnin.

8.3.10 Miehistön jäsenten sijoittuminen
Vaatimukset siitä, milloin miehistön jäsenten on oltava määrätyillä paikoillaan tai istuimillaan lennon eri vaiheiden aikana ja siitä, että he ovat
paikoillaan aina, kun sen katsotaan olevan tarpeen turvallisuuden
vuoksi.

8.3.11 Miehistön ja matkustajien turvavöiden käyttö
Vaatimukset siitä, milloin miehistön jäsenten ja matkustajien on käytettävä istuin- ja/tai olkavöitä lennon eri vaiheiden aikana ja siitä, että
vöitä käytetään aina, kun sen katsotaan olevan tarpeen turvallisuuden
vuoksi.

8.3.12 Pääsy ohjaamoon
Ehdot, joiden mukaisesti ohjaamoon voidaan päästää muita kuin ohjaamomiehistöön kuuluvia henkilöitä. Myös viranomaisen tarkastajien
pääsyä ohjaamoon koskevat ohjeet on annettava.

8.3.13 Vapaiden miehistöistuinten käyttö
Vapaiden miehistöistuinten käyttöä koskevat ehdot ja ohjeet.

8.3.14 Miehistön jäsenen toimintakyvyn menetys
Menetelmät, joita on noudatettava miehistön jäsenen menetettyä toimintakykynsä lennon aikana. Lisäksi on annettava esimerkkejä toimintakyvyn menetyksistä ja ohjeet niiden tunnistamiseksi.

8.3.15 Matkustamon turvallisuusvaatimukset
Menetelmät, joihin kuuluvat:
a) matkustamon valmistelu lentoa varten, lennon aikana noudatettavat
vaatimukset ja laskun valmistelu, mukaan lukien matkustamon ja
tarjoomoiden varmistusmenetelmät;
b) menetelmät sen varmistamiseksi, että matkustajat sijoitetaan sellaisille paikoille, joilla he voivat mahdollisessa hätäevakuointitilanteessa
parhaiten myötävaikuttaa lentokoneen evakuointiin eivätkä ole sen
esteenä.
c) menetelmät, joita on noudatettava matkustajien noustessa lentokoneeseen ja poistuessa siitä;
d) menetelmät, joita on noudatettava polttoainetankkauksessa matkustajien ollessa lentokoneessa, noustessa lentokoneeseen tai poistuessa
siitä; ja
e) tupakointi lentokoneessa

8.3.16 Ohjeiden antaminen matkustajille
OPS 1.285:n mukaisten ohjeiden sisältö sekä niiden antamistavat ja
-ajankohdat.
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8.3.17 Menetelmät, joita on noudatettava silloin, kun lentokoneessa on vaaditut kosmisen tai auringon säteilyn mittauslaitteet
Kosmisen tai auringon säteilyn mittauslaitteiden käytössä ja niiden lukemien kirjaamisessa noudatettavat menetelmät, mukaan lukien toimet,
joihin on ryhdyttävä toimintakäsikirjassa määrättyjen raja-arvojen ylittyessä. Lisäksi on kuvattava menetelmät, joita on noudatettava, kun
päätetään vähentää korkeutta tai muuttaa reittiä, mukaan lukien ATSmenetelmät.

8.4 Lentotoiminta eri sääolosuhteissa (AWO)
Lentotoimintaan eri sääolosuhteissa liittyvät toimintamenetelmät. (Katso
myös OPS:n luvut D ja E.)

8.5 ETOPS
ETOPS-toimintamenetelmien kuvaus.

8.6 Minimivarusteluettelon (MEL) ja puuttuvien osien luettelon (CDL) käyttö

8.7 Muut kuin kaupalliset lennot
Menetelmät ja rajoitukset, joita on noudatettava:
a) koululennoilla;
b) koelennoilla;
c) uuden tai huollosta tuotavan lentokoneen siirtolennoilla;
d) viallisen lentokoneen siirtolennoilla;
e) esittelylennoilla; ja
f) muilla kuin kohdissa c) ja d) tarkoitetuilla siirtolennoilla;
mukaan lukien henkilöt, joita näillä lennoilla saa kuljettaa.

8.8 Happivaatimukset
8.8.1 Selvitys olosuhteista, joissa happea on oltava saatavilla ja käytettävä

8.8.2

Happivaatimukset, jotka koskevat:

a) Ohjaamomiehistöä;
b) matkustamomiehistöä; ja
c) matkustajia.
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9. VAARALLISET AINEET JA ASEET
9.1 Tiedot sekä yksityiskohtaiset ja yleiset ohjeet vaarallisten aineiden kuljettamisesta, mukaan lukien:
a) lentotoiminnan harjoittajan vaarallisten aineiden kuljetuksessa noudattamat periaatteet;
b) vaarallisten aineiden kuljetettavaksi hyväksymistä, merkintää, käsittelyä, sijoittamista ja erottelua koskevat vaatimukset;
c) menetelmät, joita on noudatettava jouduttaessa hätätilanteeseen, johon liittyy vaarallisia aineita;
d) sellaisen henkilöstön velvollisuudet, joiden tehtävät liittyvät vaarallisiin aineisiin OPS 1.1215:n mukaisesti; ja
e) lentotoiminnan harjoittajan työntekijöiden kuljettamista koskevat
ohjeet.

9.2 Ehdot, joiden mukaan aseita, sotatarvikkeita ja urheiluaseita saa
kuljettaa.

10. TURVAMENETELMÄT
10.1 Ne turvaohjeet ja -säännöt, joita ei ole pidettävä luottamuksellisina. Niihin on sisällyttävä operatiivisen henkilöstön toimivalta ja velvollisuudet. Lisäksi on annettava lentokoneessa tapahtuneiden rikosten,
kuten laittoman lentoon puuttumisen, sabotaasin, pommiuhkausten ja
kaappausten ilmoittamiseksi ja tällaisista tilanteista selviytymiseksi noudatettavat periaatteet ja menetelmät.

10.2

Ennaltaehkäisevät turvatoimet ja -koulutus.

Huom.: Osa turvaohjeista ja -säännöistä voidaan pitää luottamuksellisina.

11. TOIMINTA ONNETTOMUUS- JA POIKKEUSTILANTEISSA
Toiminta onnettomuus- ja poikkeustilanteissa ja niistä ilmoittaminen
Tähän kohtaan on sisällyttävä:
a) onnettomuuden ja poikkeustilanteen määritelmät sekä osallisina olevien henkilöiden velvollisuudet;
b) selvitys siitä, mille yhtiön osastoille, viranomaisille tai muille laitoksille onnettomuudesta on ilmoitettava ja missä järjestyksessä, sekä
miten ilmoitus on annettava;
c) erityiset ilmoitusvaatimukset, joita on noudatettava jouduttaessa onnettomuuteen tai poikkeustilanteeseen vaarallisia aineita kuljetettaessa;
d) selvitys siitä, miten poikkeustilanteista ja onnettomuuksista on ilmoitettava;
e) ilmoitusten laatimiseen käytettävät lomakkeet ja ohjeet niiden antamisesta viranomaiselle; sekä

C 227 E/203
MUUTETTU EHDOTUS

C 227 E/204

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

ALKUPERÄINEN EHDOTUS

24.9.2002
MUUTETTU EHDOTUS

f) jos lentotoiminnan harjoittaja kehittää sisäiseen käyttöönsä muita
turvallisuuteen liittyviä raportointimenetelmiä, niiden käyttö ja vastaavat lomakkeet on kuvattava.
12. LENTOSÄÄNNÖT
Lentosäännöt, mukaan lukien:
a) näkö- ja mittarilentosäännöt;
b) lentosääntöjen alueellinen soveltaminen;
c) yhteydenpitomenetelmät, mukaan lukien toiminta viestiyhteyden
katketessa;
d) tiedot ja ohjeet, jotka liittyvät siviililentokoneen lentoon puuttumiseen tunnistamista ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten;
e) tilanteet, joissa radiokuuntelua on ylläpidettävä;
f) merkit;
g) lentotoiminnassa käytettävä aika;
h) lennonjohtoselvitykset, lentosuunnitelman noudattaminen ja paikkailmoitukset;
i) näkömerkit, joita käytetään rajoitus-, kielto- tai vaara-alueella luvatta
lentävän tai tällaiselle alueelle saapumassa olevan lentokoneen varoittamiseen;
j) menetelmät, joita ohjaajien on noudatettava havaitessaan onnettomuuden tai vastaanottaessaan hätäviestin;
k) pelastettavien käyttämät maasto/ilmahätämerkit sekä merkinantovälineiden kuvaus ja käyttö; ja

k) pelastettavien käyttämät maastohätämerkit sekä merkinantovälineiden kuvaus ja käyttö; ja

l) hätä- ja pakkotilamerkit.

Ei muutoksia

B – LENTOKONEEN KÄYTTÖ – TYYPPIKOHTAISET TIEDOT
Tiedot on esitettävä seuraavaa otsikointia käyttäen ja ottaen huomioon
lentokonetyyppien ja -versioiden väliset erot.
0. YLEISET TIEDOT JA MITTAYKSIKÖT
0.1 Yleiset tiedot (esim. lentokoneen mitat), mukaan lukien kyseisessä lentokonetyypissä käytettävät mittayksiköt ja muuntotaulukot.
1. RAJOITUKSET
1.1 Tyyppihyväksynnän mukaiset ja lentotoiminnan lajiin liittyvät
rajoitukset, mukaan lukien:
a) hyväksymisperusteet (esim. JAR-23, JAR-25, ICAO Annex 16
(JAR-36 ja JAR-34));
b) kunkin lentokonetyypin matkustajaversion määrittely, mukaan lukien versiokuva;
c) hyväksytyt toiminnan lajit (esim. VFR/IFR, CAT II/III, RNP-laji, lennot tiedossa olevissa jäätävissä olosuhteissa);
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d) Miehistön kokoonpano;
e) Massa ja massakeskiö;
f)

nopeusrajoitukset;

g) korkeuden ja lämpötilan mukaiset lennon rajoitukset;
h) tuulirajoitukset, mukaan lukien epäpuhtaan kiitotien käyttö;
i)

käytössä olevien lentoasujen suoritusarvorajoitukset;

i)

käytössä olevien lentoasujen mukaiset suoritusarvorajoitukset;

j)

kiitotien kaltevuus;

Ei muutoksia

k) märällä tai epäpuhtaalla kiitotiellä noudatettavat rajoitukset;
l)

lentokoneen epäpuhtaus; ja

m) järjestelmien rajoitukset.
2. NORMAALIT MENETELMÄT
2.1 Menetelmät ja miehistön tehtävät normaaleissa tilanteissa, tarkistuslistat ja niiden käyttö sekä selvitys tarvittavista ohjaamo- ja matkustamomiehistön yhteistoimintamenetelmistä. Näihin on sisällyttävä seuraavissa tilanteissa käytettävät normaalit menetelmät ja tehtävät:
a) lennon valmistelu;
b) ennen lähtöä;
c) korkeusmittarin asetus ja tarkistus;
d) rullaus, lentoonlähtö ja nousu;
e) meluntorjunta;
f)

matkalento ja laskeutuminen;

g) lähestyminen, valmistautuminen laskuun ja siinä yhteydessä annettava lennonneuvonta;

g) lähestyminen, valmistautuminen laskuun ja siinä yhteydessä annettava aikeiden ja käytettävien menetelmien selvitys;

h) VFR-lähestyminen;

Ei muutoksia

i)

mittarilähestyminen;

j)

näkölähestyminen ja kiertolähestyminen;

k) keskeytetty lähestyminen;
l)

normaali lasku;

m) laskun jälkeen; ja
n) märän tai epäpuhtaan kiitotien käyttö.
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3. POIKKEUS- JA HÄTÄTILANNEMENETELMÄT
3.1 Menetelmät ja miehistön tehtävät poikkeus-, ja hätätilanteissa,
näihin liittyvät tarkistuslistat ja niiden käyttö sekä selvitys tarvittavista
ohjaamo- ja matkustamomiehistön yhteistoimintamenetelmistä. Näihin
on sisällyttävä poikkeus- ja hätätilanteissa käytettävät seuraavat menetelmät ja tehtävät:

3.1 Menetelmät ja miehistön tehtävät poikkeus-, ja hätätilanteissa,
näihin liittyvät tarkistuslistat ja niiden käyttö sekä selvitys tarvittavista
ohjaamo- ja matkustamomiehistön yhteistoimintamenetelmistä. Näihin
on sisällyttävä seuraavissa poikkeus- ja hätätilanteissa käytettävät menetelmät ja tehtävät:

a) miehistön jäsenen toimintakyvyn menetys;

Ei muutoksia

b) toimenpiteet tulipalossa ja savunmuodostuksessa;
c) lento ilma-aluksen ollessa paineistamaton tai osittain paineistettu;
d) rakenteellisten rajoitusten ylittäminen, kuten lasku ylipainoisena;
e) kosmisen säteilyn raja-arvojen ylittyminen;
f) salamaniskut;
g) hätäradioliikenne ja hätätilanteiden ilmoittaminen lennonjohdolle;
h) moottorin vikaantuminen;
i) järjestelmien vikaantuminen;
j) ohjeet varalentopaikalle lentämisestä vakavan teknisen vian sattuessa;
k) GPWS-varoitus;
l) TCAS-varoitus;
m) tuulileikkaus; ja
n) pakkolasku maalle ja veteen.
4. SUORITUSARVOT
4.0 Suoritusarvotiedot on annettava muodossa, jossa niitä voidaan
vaikeuksitta käyttää.
4.1 Suoritusarvot
Näihin on sisällyttävä OPS 1:n lukujen F, G, H ja I suoritusarvovaatimusten noudattamiseen tarvittavat tiedot seuraavien määrittämiseksi:
a) lentoonlähdön nousurajoitukset – massa, korkeus merenpinnasta,
lämpötila;
b) lentoonlähtökiitotien pituus (kuiva, märkä, epäpuhdas);
c) estevaralaskelmia varten tarvittavat tiedot nettolentoradasta tai tarvittaessa lentoonlähdön lentorata;
d) nousugradientin menetys, kun lentoonlähdössä kaarretaan;
e) matkanousun rajoitukset;
f) keskeytetyn lähestymisen nousurajoitukset;
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g) keskeytetyn laskun nousurajoitukset;
h) laskukiitotien pituus (kuiva, märkä, epäpuhdas), mukaan lukien lennon aikana tapahtuneen järjestelmän tai laitteen vikaantumisen vaikutukset, jos se vaikuttaa laskumatkaan;
i) jarrujen rajoitukset; ja
j) lennon eri vaiheissa käytettävät nopeudet (ottaen huomioon myös
kiitotien märkyyden tai epäpuhtauden).

4.1.1 Jäätävissä olosuhteissa lentämiseen tarvittavat lisätiedot
Sallittuun asuun tai asun poikkeamaan, kuten luistonesto epäkunnossa,
liittyvät hyväksytyt suoritusarvot on annettava.

4.1.2 Jos kyseistä suoritusarvoluokkaa varten vaadittavat suoritusarvotiedot eivät ole saatavissa hyväksytystä lentokäsikirjasta, on annettava muut viranomaista tyydyttävät tiedot. Vaihtoehtoisesti toimintakäsikirjassa voidaan viitata lentokäsikirjassa annettuihin hyväksyttyihin
tietoihin, mikäli näitä tietoja ei todennäköisesti käytetä usein eikä hätätilanteessa.

4.2 Muut suoritusarvotiedot
Muut tarvittavat suoritusarvotiedot, mukaan lukien:
a) nousugradientit kaikkien moottoreiden toimiessa;
b) vajoaminen vajaamoottoritilanteessa (drift down data);
c) jäänpoisto- ja jäänestonesteiden vaikutus;
d) lentäminen laskuteline alhaalla;
e) kolmi- tai useampimoottoristen lentokoneiden siirtolennot yhden
moottorin ollessa epäkunnossa; ja
f) puuttuvien osien luettelon (CDL) rajoitusten mukaisesti suoritettavat
lennot.

5. LENNON SUUNNITTELU
5.1 Tiedot ja ohjeet, jotka tarvitaan lentoa edeltävään ja lennon
aikana tapahtuvaan suunnitteluun, mukaan lukien käytettävät nopeudet
ja tehoasetukset. Tarvittaessa on kuvattava myös menetelmät, joita
noudatetaan yhden tai useamman moottorin ollessa epäkunnossa,
ETOPS-lentotoiminnassa (erityisesti OPS 1.245:n mukaisesti määritetty
matkalentonopeus yhden moottorin ollessa epäkunnossa ja suurin sallittu etäisyys riittävään lentopaikkaan) ja syrjäisille lentopaikoille suuntautuvilla lennoilla.

5.2 Lennon eri vaiheissa tarvittavan polttoainemäärän laskemiseen
käytettävä menetelmä OPS 1.255:n mukaisesti.

C 227 E/207
MUUTETTU EHDOTUS

C 227 E/208

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

ALKUPERÄINEN EHDOTUS

6. MASSA JA MASSAKESKIÖ
Massan ja massakeskiön laskemiseen tarvittavat ohjeet ja tiedot, mukaan lukien:
a) laskentajärjestelmä (esim. indeksijärjestelmä);
b) massa- ja massakeskiöasiakirjojen laatimiseen tarvittavat tiedot ja
ohjeet, mukaan lukien käsin ja tietokoneella tehtävät asiakirjat;
c) massan ja massakeskiön raja-arvot lentotoiminnan harjoittajan käyttämissä tyypeissä, versioissa tai yksittäisissä lentokoneissa; ja
d) operatiivinen kuivamassa ja sitä vastaava massakeskiö tai indeksi.

7. KUORMAUS
Lentokoneen kuormauksessa ja kuorman kiinnittämisessä käytettävät
menetelmät ja välineet.

8. PUUTTUVIEN OSIEN LUETTELO (CDL)
Käytettävien lentokonetyyppien ja -versioiden mukainen puuttuvien
osien luettelo (tai luettelot), jos valmistaja on sen toimittanut. Lisäksi
on kuvattava menetelmät, joita on noudatettava silloin, kun lentokone
aloittaa lennon CDL:n rajoitusten mukaisesti.

9. MINIMIVARUSTELUETTELO (MEL)
Käytettävien lentokonetyyppien ja -versioiden, toiminnan lajin ja toiminta-alueiden mukainen minimivarusteluettelo. MEL:iin on sisällyttävä
suunnistuslaitteet, ja siinä on otettava huomioon kyseisen reitin ja
toiminta-alueen suunnistustarkkuusvaatimukset.

10. PELASTAUTUMIS- JA HÄTÄVARUSTEET, MUKAAN LUKIEN
HAPPI
10.1 Luettelo lennettävillä reiteillä mukana pidettävistä pelastautumisvarusteista ja niiden toimintakuntoisuuden tarkistamiseen ennen
lentoonlähtöä käytettävät menetelmät. Lisäksi on annettava ohjeet pelastautumis- ja hätävarusteiden sijainnista, esille saamisesta ja käytöstä
sekä niihin liittyvistä tarkistuslistoista.

10.2 Menetelmät, joilla määritetään vaadittavan hapen ja käytettävissä olevan hapen määrät. Huomioon on otettava lennon profiili,
lentokoneessa olevien henkilöiden lukumäärä ja mahdollinen matkustamon paineistuksen menetys. Tiedot on annettava muodossa, jossa
niitä voidaan vaikeuksitta käyttää.

11. HÄTÄEVAKUOINTIMENETELMÄT
11.1 Hätäevakuoinnin valmisteluohjeet, mukaan lukien miehistön yhteistoiminta ja niiden paikkojen määrääminen, joilla kunkin on oltava hätätilanteessa

11.2 Hätäevakuointimenetelmät
Kuvaus miehistön jäsenten tehtävistä, jotka liittyvät lentokoneen nopeaan evakuointiin ja matkustajien ohjaamiseen pakkolaskun tai muun
hätätilanteen yhteydessä.
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12. LENTOKONEEN JÄRJESTELMÄT
Kuvaus lentokoneen järjestelmistä, niihin liittyvistä hallintalaitteista ja
näytöistä sekä käyttöohjeet.
C – REITTEJÄ JA LENTOPAIKKOJA KOS- KEVAT OHJEET JA
TIEDOT
1. Yhteydenpitoon, suunnistukseen ja lentopaikkoihin liittyvät ohjeet
ja tiedot, mukaan lukien kunkin lennettävän reitin alimmat lentopinnat
ja korkeudet sekä kunkin käytettäväksi aiotun lentopaikan toimintaminimit, mukaan lukien:
a) alin lentopinta/korkeus merenpinnasta;
b) Määrälentopaikkojen ja määrävaralentopaikkojen suunnitteluminimit.

b) Lähtö-, määrä- ja varalentopaikkojen toimintaminimit;

c) yhteydenpito- ja suunnistuslaitteet;

Ei muutoksia

d) tiedot kiitoteistä ja lentopaikan varustuksesta;
e) lähestymisen, keskeytetyn lähestymisen ja lähdön menetelmät, mukaan lukien meluntorjuntamenetelmät;
f) radioyhteyden katketessa noudatettavat menetelmät;
g) etsintä- ja pelastuspalvelut alueella, jonka yli lennetään;
h) selvitys ilmailukartoista, joita on pidettävä lentokoneessa lentotoiminnan lajin ja lennettävän reitin mukaan, sekä menetelmät niiden
voimassaolon tarkistamiseksi;
i) käytettävissä olevat ilmailutiedotus- ja sääpalvelut;
j) matkalennon yhteydenpito- ja suunnistusmenetelmät;
k) lentopaikkojen luokittelu ohjaamomiehistön lentopaikkakelpoisuuksia varten; ja
l) lentopaikkojen erityiset rajoitukset (suoritusarvorajoitukset ja toimintamenetelmät).
D – KOULUTUS
1. Lennon valmisteluun ja/tai suorittamiseen osallistuvan operatiivisen henkilöstön yksityiskohtaiset koulutusohjelmat ja suoritettavat
kokeet.
2.

Koulutusohjelmiin ja suoritettaviin kokeisiin on sisällyttävä:

2.1 ohjaamomiehistöä varten: Luvuissa E ja N määrätyt kysymykseen tulevat asiat;
2.2 matkustamomiehistöä varten: Luvussa O määrätyt kysymykseen
tulevat asiat;
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2.3
ten:

Operatiivista henkilöstöä, mukaan lukien miehistön jäseniä var-

a) luvussa R (vaarallisten aineiden ilmakuljetus) määrätyt kysymykseen
tulevat asiat; ja
b) luvussa S (turvavaatimukset) määrätyt kysymykseen tulevat asiat.
2.4 Muu operatiivinen henkilöstö kuin miehistön jäsenet (lennonselvittäjät, maahuolintahenkilöstö jne.)
Muut OPS:ssa määrätyt kysymykseen tulevat asiat, joilla on merkitystä
heidän tehtäviensä kannalta.
3. Menettelyt
3.1

Koulutus- ja koemenettelyt.

3.2 Toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä, jos henkilöstö ei saavuta tai
säilytä vaadittua tasoa.
3.3 Menettelyt sen varmistamiseksi, ettei kaupallisen ilmakuljetuksen
lentojen aikana jäljitellä poikkeus-, häiriö- tai hätätilanteita, jotka edellyttävät tavallisuudesta poikkeavien tai hätämenetelmien noudattamista
kokonaan tai osittain, eikä mittarisääolosuhteita jäljitellä keinotekoisesti.
4. Säilytettävät asiakirjat ja niiden säilytysajat. (Katso OPS 1.1065,
liite 1)

OPS 1.1065, liite 1
Asiakirjojen säilytysajat
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että seuraavat tiedot ja
asiakirjat säilytetään hyväksyttävässä muodossa viranomaisen saatavilla
seuraavissa taulukoissa esitetyn ajan.
Huom.: Huoltokirjanpidosta annetaan lisätietoja luvussa M.
Taulukko 1
Lennon valmistelussa ja suorittamisessa käytettävät tiedot
Lennon valmistelussa ja suorittamisessa käytettävät tiedot, jotka kuvataan
kohdassa OPS 1.135

Operatiivinen lentosuunnitelma

3 kuukautta

Lentokoneen tekninen matkapäiväkirja

24 kuukautta viimeisen merkinnän päivämäärästä

Reittikohtaiset NOTAM/AIS-lennonvalmisteluasiakirjat, jos lentotoiminnan harjoittaja on muokannut niitä

3 kuukautta

Massa- ja massakeskiöasiakirjat

3 kuukautta

Ilmoitus erityisestä rahdista, mukaan lukien vaaralliset aineet

3 kuukautta
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Taulukko 2
Ilmoitukset

Ilmoitukset

Matkapäiväkirja

3 kuukautta

Ilmoitukset
poikkeustilanteista,
kuten OPS 1.420:ssa määrätään,
tai muista tapauksista, jotka ilmaaluksen päällikkö katsoo aiheelliseksi ilmoittaa tai taltioida

3 kuukautta

Ilmoitukset
työaikarajoitusten
ylittämisestä ja/tai lepo-aikojen lyhentämisestä

3 kuukautta

Taulukko 3
Ohjaamomiehistön tiedot
Ohjaamomiehistön tiedot

Lento-, työ- ja lepoaika

15 kuukautta

Lupakirja

Niin kauan kuin ohjaamomiehistön jäsen toimii lentotoiminnan
harjoittajan palveluksessa tehtävissä, joihin vaaditaan lupakirja

Siirtymäkoulutus, kokeet ja tarkastuslennot

3 vuotta

Päällikkökurssi (mukaan lukien
kokeet ja tarkastuslennot)

3 vuotta

Toistuva koulutus, kokeet ja tarkastuslennot

3 vuotta

Koulutus ja tarkastuslennot, jotka
vaaditaan toimimiseen kummalta
tahansa ohjaajan istuimelta

3 vuotta

Viimeaikainen
1.970)

15 kuukautta

kokemus

(OPS

Kelpoisuus reiteille ja lentopaikoille (OPS 1.975)

3 vuotta

Koulutus ja kelpoisuus erityiseen
lentotoimintaan, milloin se OPS:n
mukaan vaaditaan (esim. ETOPS,
CAT II/III)

3 vuotta

Koulutus vaarallisten
kuljetukseen

3 vuotta

aineiden
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Taulukko 4
Matkustamomiehistön tiedot
Matkustamomiehistön tiedot

Lento-, työ- ja lepoaika

15 kuukautta

Perus-, siirtymä- ja eroavuuskoulutus (mukaan lukien kokeet)

Niin kauan kuin matkustamomiehistön jäsen on lentotoiminnan
harjoittajan palveluksessa

Toistuva ja kertauskoulutus (mukaan lukien kokeet)

12 kuukauden ajan sen jälkeen,
kun matkustamomiehistön jäsen
on poistunut lentotoiminnan harjoittajan palveluksesta

Koulutus vaarallisten
kuljetukseen

3 vuotta

aineiden

Taulukko 5
Muun operatiivisen henkilöstön tiedot
Muun operatiivisen henkilöstön tiedot

Koulutus- ja kelpoisuustiedot
muusta henkilöstöstä, jota varten
on OPS:n mukaan laadittava hyväksytty koulutussuunnitelma

Tiedot kahdesta viimeksi suoritetusta koulutuksesta

Taulukko 6

Taulukko 6

Muut tiedot

Muut tiedot

Muut tiedot

Muut tiedot

Tiedot saadusta kosmisen ja auringon säteilyn annoksesta

12 kuukauden ajan sen jälkeen,
kun matkustamomiehistön jäsen
on poistunut lentotoiminnan harjoittajan palveluksesta

Tiedot saadusta kosmisen ja auringon säteilyn annoksesta

12 kuukauden ajan sen jälkeen,
kun miehistön jäsen on poistunut
lentotoiminnan harjoittajan palveluksesta

Laatujärjestelmään liittyvät asiakirjat

5 vuotta

Laatujärjestelmään liittyvät asiakirjat

5 vuotta

LUKU Q
LENTO- JA TYÖAIKARAJOITUKSET JA LEPOVAATIMUKSET
Lentotoiminnan harjoittaja laatii miehistöä koskevan suunnitelman,
jossa määritellään lento- ja työaikarajoitukset ja lepovaatimukset voimassa olevien vaatimusten mukaisesti.
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LUKU R
VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

OPS 1.1150
Määritelmiä
Tässä luvussa käytettyjen termien merkitykset ovat seuraavat:
1. Vastaanottotarkastuslista (Acceptance Check List): Asiakirja, jota
käytetään apuna tarkastettaessa vaarallisten aineiden kollien ulkoista kuntoa ja niiden mukana olevia asiakirjoja sen varmistamiseksi, että kaikkia asiaankuuluvia vaatimuksia on noudatettu.

2. Rahti-ilma-alus (Cargo Aircraft): Ilma-alus, jolla kuljetetaan tavaraa,
mutta ei matkustajia. Tässä yhteydessä matkustajina ei pidetä:
i) miehistön jäseniä;
ii) lentotoiminnan harjoittajan palveluksessa olevia henkilöitä,
jotka toimintakäsikirjan mukaan saavat olla lennolla mukana
ja joita kuljetetaan toimintakäsikirjan ohjeiden mukaisesti;
iii) viranomaisen valtuutettuja edustajia;
iv) henkilöitä, joiden tehtävät liittyvät tiettyyn lentokoneessa kuljetettavaan rahtilähetykseen.

3. Vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuus (Dangerous Goods Accident): Vaarallisten aineiden kuljetuksen yhteydessä sattuva ja siihen liittyvä tapahtuma, josta aiheutuu henkilön kuolema tai vakava
vammautuminen tai merkittäviä omaisuusvahinkoja.

4. Vaarallisten aineiden kuljetusvaaratilanne (Dangerous Goods Incident): Vaarallisten aineiden kuljetuksen yhteydessä ilma-aluksessa
tai muualla sattuva ja kuljetukseen liittyvä muu tapahtuma kuin
onnettomuus, kun tapahtumasta aiheutuu henkilön vammautuminen, omaisuusvahinko, tulipalo, rikkoutuminen, läikkyminen, nesteen tai säteilyn vuoto tai muuta, josta ilmenee, ettei pakkaus ole
säilynyt ehjänä. Vaarallisten aineiden kuljetusvaaratilanteeksi katsotaan myös mikä tahansa vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvä
tapahtuma, joka saattaa ilma-aluksen tai siinä olevat henkilöt vakavaan vaaraan.

5. Vaarallisten aineiden kuljetusasiakirja (Dangerous Goods Transport
Document): Asiakirja, josta määrätään ICAO-TI:ssä. Asiakirjan täyttää henkilö, joka tarjoaa vaarallisia aineita ilmakuljetukseen, ja se
sisältää tietoja kyseisistä aineista. Asiakirjassa on oltava allekirjoitettu ilmoitus siitä, että vaaralliset aineet on tarkasti ja täydellisesti
kuvattu oikeilla nimillään ja YK-numeroillaan (jos sellainen on
annettu), oikealla tavalla luokiteltu, pakattu, merkitty ja varustettu
varoituslipukkeilla ja ne ovat asianmukaisessa kuljetuskunnossa.

6. Rahtikontti (Freight Container): Radioaktiivisen aineen kuljetusväline, joka on tarkoitettu helpottamaan tällaisen aineen kuljettamista
pakattuna tai pakkaamattomana käyttäen yhtä tai useampaa kuljetusmuotoa. (Huom.: Jos kyseessä on muu vaarallinen aine kuin
radioaktiivinen aine, katso kontti.)
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7. Maapalveluasiamies (Handling Agent): Liike, joka huolehtii lentotoiminnan harjoittajan puolesta kaikista tämän tehtävistä, joihin
kuuluu matkustajien tai rahdin vastaanotto, kuormaus, purku, siirtäminen tai muu käsittely, tai osasta näitä tehtäviä.

8. Lisäpäällys (Overpack): Päällys, jolla yksi lähettäjä yhdistää yhden
tai useampia kolleja yhdeksi yksiköksi käsittelyn ja kuormaamisen
helpottamiseksi. (Huom.: Tähän määritelmään eivät sisälly kontit.)

9. Kolli (Package): Pakkaamisen lopputulos, joka käsittää pakkauksen
ja sen sisällön kuljetusvalmiina.

10. Pakkaus (Packaging): Säilytysyksikkö sekä kaikki muut tarvikkeet ja
materiaalit, jotka tarvitaan säilytysyksikön sisällön sisällä pysymiseen ja pakkausvaatimusten täyttymiseen.

11. Aineen nimi (Proper Shipping Name): Nimi, jota on käytettävä
tietystä esineestä tai aineesta kaikissa lähetysasiakirjoissa ja ilmoituksissa sekä myös pakkauksissa, milloin merkintä vaaditaan.

12. Vakava vamma (Serious Injury): Henkilön onnettomuudessa saama
vamma:
i) joka edellyttää yli 48 tunnin mittaista sairaalahoitoa, joka alkaa
seitsemän päivän kuluessa vammautumisesta; tai
ii) joka aiheuttaa luun murtumisen (lukuun ottamatta sormien,
varpaiden tai nenän vähäisiä murtumia); tai
iii) johon liittyy haavoja, jotka aiheuttavat runsasta verenvuotoa tai
hermo-, lihas- tai jännevaurioita; tai
iv) johon liittyy sisäelinvaurioita; tai
v) johon liittyy toisen tai kolmannen asteen palovammoja tai
muunlaisia palovammoja, joiden laajuus on yli 5 prosenttia
ihon pinta-alasta; tai
vi) joka johtuu toteennäytetystä altistumisesta tartuntavaarallisille
aineille tai vaaralliselle säteilylle.

13. Alkuperävaltio (State of Origin): Valtio, jonka alueella vaaralliset
aineet ensimmäisen kerran kuormataan ilma-alukseen.

14. ICAO-TI (Technical Instructions): Kulloinkin voimassa oleva painos
vaarallisten aineiden kuljetussäännöstöstä (Technical Instructions
for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, Doc
9284-AN/905), mukaan lukien sen liite ja lisäykset, jotka on hyväksytty ja julkaistu Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO)
neuvoston päätöksellä.

15. YK-numero (UN number): Nelinumeroinen luku, jonka Yhdistyneiden kansakuntien vaarallisten aineiden kuljetuskomitea on antanut
aineen tai aineryhmän tunnistamista varten
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16. Kontti (Unit Load Device): Ilma-aluskontti, verkolla varustettu ilmaaluspalletti tai iglulla ja sen peittävällä verkolla varustettu ilmaaluspalletti. (Huom.: Tähän määritelmään eivät sisälly lisäpäällykset.
Jos kyseessä on radioaktiivista ainetta sisältävä kontti, katso rahtikontin määritelmä.)

OPS 1.1155
Vaarallisten aineiden kuljetuslupa vaarallisia aineita
Lentotoiminnan harjoittaja ei saa kuljettaa vaarallisia aineita ilman viranomaisen antamaa lupaa.

OPS 1.1160
Soveltamisala
a) Lentotoiminnan harjoittajan on noudatettava ICAO-TI:n määräyksiä
kaikissa vaarallisten aineiden kuljetuksissa riippumatta siitä, tapahtuuko lento kokonaan tai osittain tietyn valtion alueella vai kokonaan sen ulkopuolella.

b) Tämän luvun määräykset eivät koske muutoin vaarallisiksi aineiksi
luokiteltavia esineitä ja aineita niissä tapauksissa, joista ICAO-TI:ssä
erikseen määrätään, kun:
1. niitä on pidettävä mukana lentokoneessa asiaa koskevien sovellettavien vaatimusten perusteella tai lentotoiminnallisista syistä;
2. niitä pidetään mukana muonitus- tai matkustamopalvelun tarpeita varten;
3. niitä pidetään mukana käytettäviksi lennon aikana eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin tai eläimen lopettamiseen;
4. niitä pidetään mukana käytettäviksi lennon aikana potilaan tarpeisiin, jos:
i) kaasusäiliöt on erityisesti valmistettu kyseisen kaasun säilyttämistä ja kuljettamista varten;
ii) lääkkeet ja muut lääkintätarvikkeet ovat koulutetun henkilöstön valvonnassa sinä aikana, kun niitä käytetään lentokoneessa;
iii) nesteakkuja sisältävät laitteet pidetään pystyasennossa ja tarvittaessa kiinnitetään tähän asentoon akkunesteen vuotamisen
estämiseksi; ja
iv) tarvikkeiden paikoilleen sijoittamisesta ja kiinnittämisestä
huolehditaan asianmukaisesti lentoonlähdön ja laskun aikana
sekä silloin, kun ilma-aluksen päällikkö katsoo sen olevan
tarpeen turvallisuuden vuoksi; tai
5. matkustajat tai miehistön jäsenet kuljettavat niitä matkatavaroissaan tai muutoin mukanaan.
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c) Edellä b) 1 alakohdassa tarkoitettujen esineiden ja aineiden täydennystarvikkeet on kuljetettava lentokoneessa ICAO-TI:n määräysten
mukaisesti.

OPS 1.1165
Vaarallisten aineiden kuljetusrajoitukset
a) Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi
katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, ettei lentokoneessa kuljeteta esineitä ja aineita, jotka luokitellaan ICAO-TI:ssä nimen tai ryhmänimikkeen perusteella sellaisiksi, joiden kuljettaminen lentokoneessa on kiellettyä kaikissa olosuhteissa.
b) Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi
katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, että sellaisia esineitä, aineita tai muita tavaroita, joiden kuljettaminen on ICAO-TI:n mukaan
normaaliolosuhteissa kielletty, kuljetetaan lentokoneessa ainoastaan
jos:
1. asianosaiset valtiot ovat myöntäneet siihen poikkeusluvan ICAOTI:n määräysten mukaisesti; tai
2. niitä saa ICAO-TI:n mukaan kuljettaa alkuperävaltion luvalla.

OPS 1.1170
Luokitus
Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, että esineet ja aineet luokitellaan
vaarallisiksi aineiksi ICAO-TI:n määräysten mukaisesti.

OPS 1.1175
Pakkaaminen
Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, että vaaralliset aineet pakataan
ICAO-TI:n mukaisesti.

OPS 1.1180
Varoituslipukkeet ja merkinnät
a) Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi
katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, että kolleissa, lisäpäällyksissä ja rahtikonteissa on ICAO-TI:n mukaiset varoituslipukkeet ja
merkinnät.
b) Jos vaarallisia aineita kuljetetaan lennolla, joka suoritetaan kokonaan
tai osittain alkuperävaltion alueen ulkopuolella, varoituslipukkeiden
ja merkintöjen on oltava englanninkielisiä sen lisäksi, että muita
kielivaatimuksia noudatetaan.

OPS 1.1185
Vaarallisten aineiden kuljetusasiakirja (Dangerous Goods Transport Document)
a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että vaarallisten aineiden mukana on vaarallisten aineiden kuljetusasiakirja, ellei ICAOTI:ssä toisin määrätä.
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b) Jos vaarallisia aineita kuljetetaan lennolla, joka suoritetaan kokonaan
tai osittain alkuperävaltion alueen ulkopuolella, vaarallisten aineiden
kuljetusasiakirjan on oltava englanninkielinen sen lisäksi, että muita
kielivaatimuksia noudatetaan.

OPS 1.1195
Vaarallisten aineiden hyväksyminen kuljetukseen

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa hyväksyä vaarallisia aineita kuljetukseen, ellei kollia, lisäpäällystä tai rahtikonttia ole tarkastettu
ICAO-TI:n hyväksymismenetelmien mukaisesti.

b) Lentotoiminnan harjoittajan tai sen maapalveluasiamiehen on käytettävä vastaanottotarkastuslistaa. Tämän listan on sisällettävä kaikki
tarkastettavat yksityiskohdat. Listan on oltava sellaisessa muodossa,
että vastaanottotarkastuksen tulokset voidaan kirjata käsin, mekaanisesti tai tietokoneella.

OPS 1.1200
Tarkastaminen vaurion, vuodon tai saastumisen varalta

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:

1. kollit, lisäpäällykset ja rahtikontit tarkastetaan ICAO-TI:n mukaisesti
vuodon tai vaurion havaitsemiseksi juuri ennen kuormaamista lentokoneeseen tai konttiin;

2. konttia ei kuormata lentokoneeseen, jos sitä ei ole tarkastettu ICAOTI:n mukaisesti tai tarkastuksessa on havaittu merkkejä vaarallisten
aineiden vuotamisesta tai vaurioitumisesta;

3. vuotavia tai vaurioituneita kolleja, lisäpäällyksiä ja rahtikontteja ei
kuormata lentokoneeseen;

4. kaikki vaarallisia aineita sisältävät kollit, jotka näyttävät vaurioituneilta tai vuotavilta, poistetaan lentokoneesta tai järjestetään niin, että
asianomainen viranomainen tai organisaatio poistaa ne. Tällaisessa
tapauksessa lähetyksen muu osa on tarkastettava sen varmistamiseksi, että se on asianmukaisessa kuljetuskunnossa ja ettei lentokone
tai sen kuorma ole vaurioitunut tai saastunut; ja

5. kollit, lisäpäällykset ja rahtikontit tarkastetaan lentokoneesta tai kontista purettaessa mahdollisen vaurion tai vuodon havaitsemiseksi. Jos
löydetään merkkejä vauriosta tai vuodosta, vaarallisten aineiden sijoitusalue on tarkastettava vaurioitumisen tai saastumisen varalta.
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OPS 1.1205
Saasteen poistaminen
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:
1. vaarallisten aineiden vuotamisen tai vaurioitumisen seurauksena
syntyneet saasteet poistetaan viipymättä; ja
2. radioaktiivisen aineen saastuttama lentokone poistetaan viipymättä
käytöstä ja otetaan uudelleen käyttöön vasta, kun annosnopeus kaikilla luoksepäästävillä pinnoilla ja irtoava saaste ovat ICAO-TI:ssä
määrättyjen raja-arvojen alapuolella.

OPS 1.1210
Kuormausrajoitukset
a) Matkustamo ja ohjaamo
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei vaarallisia aineita
kuljeteta lentokoneen ohjaamossa tai matkustamossa, jossa on matkustajia, ellei ICAO-TI:ssä toisin sallita.

b) Rahtitilat
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että vaaralliset aineet
kuormataan, erotellaan, sijoitetaan ja kiinnitetään lentokoneessa
ICAO-TI:n mukaisesti.

c) Ainoastaan rahti-ilma-aluksissa kuljetettaviksi merkityt vaaralliset aineet
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että varoituslipukkeella ’Vain rahti-ilma-alukseen’ (’Cargo Aircraft Only’) varustetut
vaarallisia aineita sisältävät kollit kuljetetaan rahti-ilma-aluksissa ja
kuormataan ICAO-TI:n mukaisesti.

OPS 1.1215
Tietojen antaminen
a) Tietojen antaminen maahenkilöstölle
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:
1. maahenkilöstölle annetaan tiedot, jotka se tarvitsee vaarallisten
aineiden kuljettamiseen liittyvien tehtäviensä hoitamiseen, mukaan lukien toimet, joihin on ryhdyttävä onnettomuuden tai vaaratilanteen sattuessa, kun kuljetetaan vaarallisia aineita; ja
2. edellä a) 1 alakohdassa tarkoitetut tiedot annetaan soveltuvissa
tapauksissa myös maapalveluasiamiehelle.

b) Tietojen antaminen matkustajille ja muille henkilöille
1. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että matkustajille
tiedotetaan ICAO-TI:n mukaisesti siitä, minkälaisia tavaroita he
eivät saa ottaa mukaansa lentokoneeseen; ja
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2. lentotoiminnan harjoittajan ja soveltuvissa tapauksissa maapalveluasiamiehen on varmistettava, että rahdin vastaanottopisteissä
on näkyvillä ilmoituksia, joissa annetaan tietoja vaarallisten aineiden kuljettamisesta.

c) Tietojen antaminen miehistön jäsenille
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että toimintakäsikirjassa annetaan tiedot, jotka miehistön jäsenet tarvitsevat vaarallisten
aineiden kuljettamiseen liittyvien tehtäviensä hoitamiseen, mukaan
lukien toimet, joihin on ryhdyttävä hätätilanteissa, kun kuljetetaan
vaarallisia aineita.

d) Tietojen antaminen ilma-aluksen päällikölle
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ilma-aluksen
päällikölle annetaan ICAO-TI:ssä määrätyt kirjalliset tiedot.

e) Tietojen antaminen vaaratilanteen tai lento-onnettomuuden tapahduttua
1. Lentotoiminnan harjoittajan, jonka käyttämä lentokone on joutunut vaaratilanteeseen, on pyynnöstä toimitettava kaikki tiedot,
jotka ovat tarpeen lentokoneessa olevista vaarallisista aineista
aiheutuvan vaaran minimoimiseksi.
2. Lentotoiminnan harjoittajan, jonka käyttämä lentokone on joutunut onnettomuuteen, on mahdollisimman nopeasti ilmoitettava
lentokoneessa olevista vaarallisista aineista sen valtion asianomaiselle viranomaiselle, jossa onnettomuus tapahtui.

OPS 1.1220
Koulutussuunnitelmat

a) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava ICAO-TI:n mukaiset henkilöstön koulutussuunnitelmat ja noudatettava niitä. Suunnitelmien
on oltava viranomaisen hyväksymiä.

b) Lentotoiminnan harjoittajat, joilla ei ole pysyvää lupaa vaarallisten aineiden kuljettamiseen
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:
1. yleiseen rahdin käsittelyyn osallistuva henkilöstö on saanut koulutuksen vaarallisiin aineisiin liittyvien tehtäviensä hoitamiseen.
Tämän koulutuksen on katettava vähintään taulukon 1 sarakkeeseen 1 merkityt aiheet. Sen on oltava riittävän perusteellista, jotta
koulutettavat henkilöt ymmärtävät vaarallisiin aineisiin liittyvät
vaaratekijät ja oppivat tunnistamaan tällaiset aineet; ja
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2. seuraava henkilöstö:
i) miehistön jäsenet;
ii) matkustajapalveluhenkilöstö; ja
iii) lentotoiminnan harjoittajan palveluksessa oleva turvahenkilöstö, joka osallistuu matkustajien ja heidän matkatavaroidensa turvatarkastukseen,
on saanut vähintään taulukon 1 sarakkeeseen 2 merkityt aiheet
kattavan koulutuksen. Sen on oltava riittävän perusteellista, jotta
koulutettavat henkilöt ymmärtävät vaarallisiin aineisiin liittyvät
vaaratekijät, oppivat tunnistamaan tällaiset aineet ja tuntemaan
määräykset, joiden mukaisesti matkustajat voivat kuljettaa niitä
matkatavaroissaan tai muutoin mukanaan.

Taulukko 1
Koulutuksen aiheet

1

2

Yleiset periaatteet

×

×

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksen
rajoitukset

×

×

Kollien merkinnät ja varoituslipukkeet

×

×

Vaaralliset aineet matkustajien matkatavaroissa

×

Hätätilannemenetelmät

×

Huom.: Koulutuksessa on käsiteltävä rastilla merkityt aiheet.

c) Lentotoiminnan harjoittajat, joilla on pysyvää lupaa vaarallisten aineiden
kuljettamiseen
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:
1. henkilöstö, joka osallistuu vaarallisten aineiden hyväksymiseen
kuljetettavaksi, on saanut koulutuksen tehtäviinsä ja on pätevä
niiden hoitamiseen. Tämän koulutuksen on katettava vähintään
taulukon 2 sarakkeeseen 1 merkityt aiheet ja sen on oltava riittävän perusteellista, jotta henkilöstö kykenee tekemään päätöksiä
ilmakuljetukseen tarjottavien vaarallisten aineiden hyväksymisestä
tai hylkäämisestä;
2. vaarallisten aineiden maakäsittelyyn, varastointiin ja kuormaamiseen osallistuva henkilöstö on saanut koulutuksen vaarallisiin
aineisiin liittyvien tehtäviensä hoitamiseen. Tämän koulutuksen
on katettava vähintään taulukon 2 sarakkeeseen 2 merkityt aiheet. Sen on oltava riittävän perusteellista, jotta koulutettavat
henkilöt ymmärtävät vaarallisiin aineisiin liittyvät vaaratekijät,
oppivat tunnistamaan tällaiset aineet sekä käsittelemään ja kuormaamaan niitä oikein;

c) Lentotoiminnan harjoittajat, joilla on pysyvä lupa vaarallisten aineiden
kuljettamiseen. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:
Ei muutoksia
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3. yleiseen rahdin käsittelyyn osallistuva henkilöstö on saanut koulutuksen vaarallisiin aineisiin liittyvien tehtäviensä hoitamiseen.
Tämän koulutuksen on katettava vähintään taulukon 2 sarakkeeseen 3 merkityt aiheet. Sen on oltava riittävän perusteellista, jotta
koulutettavat henkilöt ymmärtävät vaarallisiin aineisiin liittyvät
vaaratekijät, oppivat tunnistamaan tällaiset aineet sekä käsittelemään ja kuormaamaan niitä oikein;

4. ohjaamomiehistön jäsenet ovat saaneet koulutuksen, joka kattaa
vähintään taulukon 2 sarakkeeseen 4 merkityt aiheet. Koulutuksen on oltava riittävän perusteellista, jotta koulutettavat henkilöt
ymmärtävät vaarallisiin aineisiin liittyvät vaaratekijät ja tuntevat
niiden oikeat kuljetusmenetelmät lentokoneessa; ja

5. seuraava henkilöstö:

i) matkustajapalveluhenkilöstö;

ii) lentotoiminnan harjoittajan palveluksessa oleva turvahenkilöstö, joka osallistuu matkustajien ja heidän matkatavaroidensa turvatarkastukseen; ja

iii) muut kuin ohjaamomiehistöön kuuluvat miehistön jäsenet,

ovat saaneet vähintään taulukon 2 sarakkeeseen 5 merkityt aiheet
kattavan koulutuksen. Sen on oltava riittävän perusteellista, jotta
koulutettavat henkilöt ymmärtävät vaarallisiin aineisiin liittyvät
vaaratekijät ja tuntevat määräykset, jotka koskevat niiden kuljettamista matkustajien matkatavaroissa tai muutoin heidän mukanaan tai, yleisemmällä tasolla, lentokoneessa.

d) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki työntekijät,
joiden on osallistuttava vaarallisia aineita koskevaan koulutukseen,
saavat toistuvan koulutuksen kahden vuoden välein tai sitä useammin.

e) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että koulutuksesta,
jonka henkilöstö saa edellä olevan (d) alakohdan mukaisesti, pidetään kirjaa.

f) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että sen käyttämän
maapalveluasiamiehen henkilöstö koulutetaan taulukon 1 tai 2 soveltuvan sarakkeen mukaisesti.

C 227 E/221
MUUTETTU EHDOTUS
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ALKUPERÄINEN EHDOTUS

MUUTETTU EHDOTUS

Taulukko 2

Taulukko 2

Koulutuksen aiheet

1

2

3

4

5

Yleiset periaatteet

×

×

×

×

×

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksen rajoitukset

×

×

×

×

×

Vaarallisten aineiden luokitus ja
luettelo

×

×

1

2

3

4

5

Yleiset periaatteet

×

×

×

×

×

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksen rajoitukset

×

×

×

×

×

Vaarallisten aineiden luokitus ja
luettelo

×

×

Yleiset pakkausvaatimukset ja
pakkausohjeet

×

Yleiset pakkausvaatimukset ja
pakkausohjeet

×

Pakkausten
merkinnät

tyyppihyväksymis-

×

Pakkausten
merkinnät

tyyppihyväksymis-

×

Kollien merkinnät ja varoituslipukkeet

×

Kollien merkinnät ja varoituslipukkeet

×

Lähettäjän toimittamat asiakirjat

×

Lähettäjän toimittamat asiakirjat

×

Vaarallisten aineiden vastaanotto, mukaan lukien tarkistuslistan käyttö

×

Vaarallisten aineiden kuljetukseen hyväksyminen, mukaan lukien tarkistuslistan käyttö

×

Kuormaus, kuormausrajoitukset
ja erottelu

×

×

Kuormaus, kuormausrajoitukset
ja erottelu

Tarkastaminen vaurion, tai vuodon varalta ja saasteenpoistamismenettelyt

×

×

Tietojen antaminen ilma-aluksen päällikölle

×

×

Vaaralliset aineet matkustajien
matkatavaroissa

×

Hätätilannemenetelmät

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×

×

×

×

Koulutuksen aiheet

×

×

×

×

×

×

×

×

Tarkastaminen vaurion, tai vuodon varalta ja saasteenpoisto

×

×

Tietojen antaminen ilma-aluksen päällikölle

×

×

Vaaralliset aineet matkustajien
matkatavaroissa

×

Hätätilannemenetelmät

×

×

×
Huom.: Koulutuksessa on käsiteltävä rastilla merkityt aiheet.

Huom.: Koulutuksessa on käsiteltävä rastilla merkityt aiheet.

OPS 1.1225
Ilmoittaminen vaarallisten aineiden kuljetusvaaratilanteista ja
-onnettomuuksista
Lentotoiminnan harjoittajan on ilmoitettava vaarallisten aineiden kuljetusvaaratilanteista ja -onnettomuuksista viranomaiselle. Alustava ilmoitus on annettava 72 tunnin kuluessa tapahtumasta, ellei se ole poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi mahdotonta.

Ei muutoksia

×

×
×

×

×

×
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ALKUPERÄINEN EHDOTUS

LUKU S
TURVAMENETELMÄT

OPS 1.1235
Turvavaatimukset
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että asiaankuuluva henkilöstö tuntee ne lentotoiminnan harjoittajan kotivaltion kansallisten
turvaohjelmien vaatimukset, joilla on merkitystä heidän tehtäviensä
kannalta, ja noudattaa niitä.

OPS 1.1240
Koulutussuunnitelmat
Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava ja pidettävä yllä koulutussuunnitelmat ja annettava koulutus, jonka avulla sen henkilöstö pystyy
toimimaan asianmukaisesti estääkseen laittoman lentoon puuttumisen,
kuten sabotaasin tai lentokoneen kaappauksen, ja vähentääkseen tällaisista tapauksista aiheutuvia vahinkoja.

OPS 1.1245
Ilmoittaminen laittomasta lentoon puuttumisesta
Kun lentokoneessa on tapahtunut laiton puuttuminen lentoon, ilmaaluksen päällikön, tai tämän ollessa estyneenä lentotoiminnan harjoittajan, on viipymättä ilmoitettava tapauksesta asianomaiselle paikalliselle
viranomaiselle ja lentotoiminnan harjoittajan kotivaltion viranomaiselle.

OPS 1.1250
Lentokoneessa käytettävien etsintämenetelmien tarkistuslista
Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokaisessa lentokoneessa on tarkistuslista niistä menetelmistä, joita kyseisessä lentokonetyypissä on käytettävä kätkettyjen aseiden, räjähteiden ja muiden vaarallisten esineiden etsintään.

OPS 1.1255
Ohjaamon turvaaminen
Jos lentokoneessa on ohjaamon ja matkustamon välinen ovi, se on
voitava kaikissa matkustajien kuljettamiseen käytettävissä lentokoneissa
lukita ohjaamon puolelta luvattoman pääsyn estämiseksi.”

C 227 E/223
MUUTETTU EHDOTUS

C 227 E/224
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Ehdotus neuvoston päätökseksi komission asetuksen hyväksymisestä Euratomin ydinmateriaalivalvonnan täytäntöönpanosta
(2002/C 227 E/02)
KOM(2002) 99 lopull.
(Komission esittämä 22 päivänä maaliskuuta 2002)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 77, 78, 79 ja 81
artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
on tärkeätä, että Euratomin turvavalvontaa koskevien määräysten täytäntöönpanosta 19 päivänä lokakuuta
1976 annetussa komission asetuksessa (Euratom) N:o 3227/76 (1) asetetut vaatimukset vastaavat nykyisiä
oikeudellisia puitteita sekä kehitystä ydintekniikan ja tietotekniikan aloilla,
ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla
Hyväksytään komission asetus Euratomin ydinmateriaalivalvonnan täytäntöönpanosta.

(1) EYVL L 363, 31.12.1976, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom) N:o 2130/93
(EYVL L 191, 31.7.1993, s. 75).
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Luonnos komission asetukseksi (euratom) N:o . . ./. . . annettu . . . Euratomin ydinmateriaalivalvonnan täytäntöönpanosta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

mistä koskevan sopimuksen III artiklan 1 ja 4 kohdan
täytäntöönpanemiseksi. Tämän järjestön hallintoneuvosto
on hyväksynyt nämä menettelyt.

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 77, 78, 79 ja 81 artiklan,
ottaa huomioon neuvoston hyväksynnän,
sekä katsoo seuraavaa:
(1) Euratomin turvavalvontaa koskevien määräysten täytäntöönopanosta 19 päivänä lokakuuta 1976 annetussa komission asetuksessa (Euratom) N:o 3227/76 (1), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom)
N:o 2130/93 (2), määritellään tarkemmin perustamissopimuksen 78 ja 79 artiklassa tarkoitettujen velvoitteiden
laatu ja laajuus.
(2) Yhteisössä tuotettujen, käytettyjen, siirrettyjen ja kierrätettyjen ydinmateriaalien kasvavat määrät, näillä materiaaleilla käytävän kaupan kehittyminen sekä Euroopan unionin laajentuminen edellyttävät ydinmateriaalivalvonnan tehokkuuden varmistamiseksi, että perustamissopimuksen
79 artiklassa tarkoitettujen ja asetuksessa (Euratom)
N:o 3227/76 esitettyjen velvoitteiden laatu ja laajuus saatetaan ajan tasalle erityisesti ydin- ja tietotekniikan aloilla
tapahtuneen kehityksen perusteella.
(3) Belgian kuningaskunta, Tanskan kuningaskunta, Saksan
liittotasavalta, Helleenien tasavalta, Espanjan kuningaskunta, Irlanti, Italian tasavalta, Luxemburgin suurherttuakunta, Alankomaiden kuningaskunta, Itävallan tasavalta,
Portugalin tasavalta, Suomen tasavalta, Ruotsin kuningaskunta ja Euroopan atomienergiayhteisö ovat tehneet Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa sopimuksen (3)
ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan sopimuksen
III artiklan 1 ja 4 kohdan täytäntöönpanemisesta. Sopimus
tuli voimaan 21 päivänä helmikuuta 1977, ja sitä täydennettiin 22 päivänä syyskuuta 1998 allekirjoitetulla lisäpöytäkirjalla (4).
(4) Sopimus sisältää yhteisön erityisen sitoumuksen ydinmateriaalivalvonnan soveltamisesta lähtöaineisiin ja erityisiin
halkeamiskelpoisiin aineisiin sellaisten jäsenvaltioiden alueilla, joilla ei ole omia ydinaseita ja jotka ovat ydinaseiden
leviämisen estämistä koskevan sopimuksen osapuolia.
(5) Sopimuksessa määrätyt menettelyt ovat seurausta laajaalaisista kansainvälisistä neuvotteluista Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa ydinaseiden leviämisen estä(1)
(2)
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

363, 31.12.1976, s. 1.
191, 31.7.1993, s. 75.
51, 22.2.1978, s. 1.
67, 13.3.1999, s. 1.

(6) Yhteisö, Yhdistynyt kuningaskunta ja Kansainvälinen atomienergiajärjestö ovat tehneet sopimuksen (5) ydinmateriaalivalvonnan soveltamisesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan sopimuksen yhteydessä. Sopimus tuli voimaan 14 päivänä elokuuta 1978, ja sitä täydennettiin 22 päivänä syyskuuta
1998 allekirjoitetulla lisäpöytäkirjalla.

(7) Yhteisö, Ranska ja Kansainvälinen atomienergiajärjestö
ovat tehneet sopimuksen (6) ydinmateriaalivalvonnan soveltamisesta Ranskassa. Sopimus tuli voimaan 12 päivänä
syyskuuta 1981, ja sitä täydennettiin 22 päivänä syyskuuta 1998 allekirjoitetulla lisäpöytäkirjalla.

(8) Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan alueilla joitakin
laitoksia tai niiden osia sekä joitakin materiaaleja käytetään todennäköisesti puolustustarpeisiin tarkoitetussa tuotantoketjussa. Tämän vuoksi pitäisi soveltaa erityisiä ydinmateriaalivalvontamenettelyjä näiden olosuhteiden ottamiseksi huomioon.

(9) Lissabonissa 23 ja 24 päivänä maaliskuuta 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto korosti tarvetta edistää huipputietotekniikan ja muiden televiestintäverkkojen sekä näiden verkkojen sisällön kehittämistä.

(10) Edellä mainittu huomioon ottaen olisi kumottava asetus
(Euratom) N:o 3227/76,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSA
SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla
Soveltamisala
Tässä asetuksessa asetetaan edellytykset Euratomin ydinmateriaalivalvonnan soveltamiseksi.

Tätä asetusta ei sovelleta niihin, joilla on hallussaan lopputuotteita, joita käytetään muihin kuin ydintarkoituksiin ja joiden
sisältämiä ydinmateriaaleja ei voi käytännössä saada talteen.
(5) IAEA:n asiakirja INFCIRC/263, lokakuu 1978.
(6) IAEA:n asiakirja INFCIRC/290, joulukuu 1981.
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2 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1. ”ydinaseettomalla jäsenvaltiolla” Belgiaa, Tanskaa, Saksaa,
Kreikkaa, Espanjaa, Irlantia, Italiaa, Luxemburgia, Alankomaita, Itävaltaa, Portugalia, Suomea ja Ruotsia;

2. ”ydinasejäsenvaltiolla” Ranskaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa;

3. ”kolmannella maalla” valtiota, joka ei ole Euroopan atomienergiayhteisön jäsen;

24.9.2002

taussarjalla. Ydinmateriaalit voivat olla irtotavarana tai sisältyä tunnistettavissa oleviin aineksiin;

12. ”erätiedoilla” ydinmateriaalin kunkin alkuaineen kokonaispainoa ja plutoniumin ja uraanin osalta tarvittaessa isotooppikoostumusta. Raportteja varten erän yksittäisten ainesten painot lasketaan yhteen ennen pyöristämistä lähimpään yksikköön;

13. materiaalitasealueen ”kirjanpidollisella varastolla” kyseisen
materiaalitasealueen viimeisimmän todellisen varaston ja
kaikkien tämän varastonmäärityksen jälkeen tapahtuneiden
varastomuutosten algebrallista summaa;

14. ”efektiivisellä kilogrammalla” erityisyksikköä, jota käytetään
ydinmateriaali- valvonnassa. Määrä efektiivisinä kilogrammoina saadaan laskemalla

4. ”ydinmateriaaleilla” malmeja, lähtöaineita ja erityisiä halkeamiskelpoisia aineita sellaisina kuin ne määritellään perustamissopimuksen 197 artiklassa;

a) plutoniumin paino kilogrammoina,

5. ”jätteellä” ydinmateriaalia, jonka pitoisuus tai kemiallinen
muoto ei nykyhetkellä salli talteenottoa ja joka voidaan
loppusijoittaa;

b) uraanin, jonka rikastusaste on 0,01 (1 prosentti) tai
enemmän, paino kilogrammoina kerrottuna sen rikastusasteen neliöllä,

6. ”säilytettävällä jätteellä” mittausten perusteella mitattua tai
arvioitua jätettä, joka on siirretty materiaalitasealueella erityiseen paikkaan, josta se voidaan saada takaisin. Tähän
luokkaan kuuluvaa jätettä ei ole vielä pakattu, ja sen talteenoton katsotaan nykytekniikalla olevan taloudellisesti kannattamatonta;

7. ”pakatulla jätteellä” mittausten perusteella mitattua tai arvioitua jätettä, joka on pakattu siten (esimerkiksi lasiin,
sementtiin, betoniin tai bitumiin), että se ei enää sovellu
käytettäväksi ydinmateriaalina;

8. ”päästöillä ympäristöön” mittausten perusteella mitattua tai
arvioitua jätettä, joka on peruuttamattomasti laskettu ympäristöön luvanvaraisilla päästöillä;

c) uraanin, jonka rikastusaste on pienempi kuin 0,01 (1
prosentti) mutta suurempi kuin 0,005 (0,5 prosenttia),
paino kilogrammoina kerrottuna luvulla 0,0001 ja

d) köyhdytetyn uraanin, jonka rikastusaste on enintään
0,005 (0,5 prosenttia), ja toriumin paino kilogrammoina kerrottuna luvulla 0,00005;

15. ”päämittauskohdalla” paikkaa tai kohtaa, jossa ydinmateriaali esiintyy sellaisessa muodossa, että se voidaan mitata
materiaalivuon tai varaston määrittämiseksi. Päämittauskohdat sisältävät siten muun muassa paikat tai kohdat,
joissa ydinmateriaali saapuu materiaalitasealueelle, lähtee
sieltä tai varastoidaan sille;

16. ”materiaalitasealueella” aluetta siten, että materiaalitaseen
laatimiseksi
9. (ydinmateriaalin) ”luokalla” luonnonuraania, köyhdytettyä
uraania, uraani-235:n tai uraani-233:n suhteen rikastettua
uraania, toriumia, plutoniumia ja kaikkia muita materiaaleja, jotka neuvosto voi vahvistaa määräenemmistöpäätöksellä komission esityksestä;

10. ”aineksella” tunnistettavissa olevaa yksikköä, kuten polttoaine-elementtiä tai polttoainesauvaa;

11. ”erällä” ydinmateriaaliannosta, jota käsitellään yksikkönä
kirjanpitotarkoituksia varten päämittauskohdassa ja jonka
koostumus ja määrä määritellään yhdellä erittely- tai mit-

a) siirretyn ydinmateriaalin määrä sen saapuessa kullekin
materiaalitasealueelle tai sen lähtiessä voidaan määrittää
ja

b) ydinmateriaalin todellinen varasto kullakin materiaalitasealueella voidaan määrittää tarvittaessa vahvistettujen
menettelyjen mukaisesti;

17. ”kirjaamattomalla materiaalilla” todellisen varaston ja kirjanpidollisen varaston erotusta;
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18. ”todellisella varastolla” kaikkien tiettynä ajankohtana materiaalitasealueella olevien ydinmateriaalierien mitattujen tai
laskettujen määrien summaa, joka saadaan vahvistettujen
menettelyjen mukaisesti;

25. ”suljetulla laitoksella” laitosta tai paikkaa, jossa toiminta on
lopetettu ja josta ydinmateriaali on siirretty pois, mutta
jota ei ole poistettu käytöstä.

19. ”lähettäjän ja vastaanottajan välisellä erolla” vastaanottavalla materiaalitasealueella mitatun erässä olevan ydinmateriaalin määrän ja lähettävän materiaalitasealueen ilmoittaman määrän välistä eroa;

II OSA
TEKNISET PERUSTIEDOT JA ERITYISET
VALVONTASÄÄNNÖKSET

3 artikla
20. ”perustiedoilla” mittauksen tai kalibroinnin aikana kirjattuja tai kokeellisten suhteiden saamiseksi käytettyjä tietoja,
joissa ydinmateriaali tunnistetaan ja joista saadaan erätiedot. Perustiedot voivat sisältää esimerkiksi yhdisteiden painot, muuntamiskertoimet alkuaineen painon määrittämiseksi, ominaispainon, alkuaineen pitoisuuden, isotooppisuhteen, tilavuus- ja painelukemien välisen suhteen sekä
tuotetun plutoniumin ja tuotetun energian välisen suhteen;

21. ”laitosalueella” yhteisön ja jäsenvaltion rajaamaa aluetta. Se
käsittää yhden tai useamman laitoksen, suljetut laitokset
mukaan luettuina, siten kuin ne on määritelty asianomaisissa teknisissä perustiedoissa;

Sellaisen suljetun laitoksen osalta, jossa käytettiin tavallisesti yhtä efektiivistä kilogrammaa pienempiä määriä ydinmateriaalia, kyseeseen tulevat vain paikat, joissa on ollut
kuumakammioita tai joissa suoritettiin muuntamiseen, rikastukseen, polttoaineen valmistukseen tai jälleenkäsittelyyn liittyviä toimia.

Laitosalue sisältää myös kaikki tilat, jotka sijaitsevat laitosten yhteydessä ja jotka tuottavat tai käyttävät keskeisiä
palveluja, mukaan lukien kuumakammiot ydinmateriaalia
sisältämättömien säteilytettyjen materiaalien käsittelyä varten; jätteen käsittely-, varastointi- ja loppusijoituslaitokset
sekä kyseisen valtion määrittämät, lisäpöytäkirjojen liitteessä 1 täsmennettyihin toimintoihin liittyvät rakennukset;

22. ”laitosalueen edustajalla” henkilöä tai yritystä, jonka jäsenvaltio on nimennyt vastaamaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tiedoksiannoista;

23. ”laitoksella” reaktoria, kriittistä laitosta, konversiolaitosta,
valmistuslaitosta, jälleenkäsittelylaitosta, isotooppien erottamiseen tarkoitettua laitosta, erillistä varastointilaitosta, jätteen käsittely-, varastointi- ja prosessointilaitosta tai muuta
paikkaa, jossa tavallisesti käytetään ydinmateriaalia;

Teknisten perustietojen ilmoittaminen
1.
Henkilön tai yrityksen, joka perustaa laitoksen tai käyttää
sitä ydinmateriaalien tuottamiseen, erottamiseen, jälleenkäsittelyyn, varastointiin tai muuhun käyttöön, on ilmoitettava komissiolle laitoksen tekniset perustiedot tämän asetuksen liitteessä I
esitetyn asiaa koskevan kyselylomakkeen mukaisesti.

Tässä artiklassa ydinmateriaalien ”käytöllä” tarkoitetaan muun
muassa seuraavia: energiantuotanto reaktoreissa, tutkimus kriittisissä tai nollatehoisissa laitoksissa, konversio, valmistus, jälleenkäsittely, varastointi, isotooppien erottaminen, malmintuotanto ja malminrikastus sekä jätteen pakkaus ja varastointi.

2.
Jokaisen 22 päivänä syyskuuta 1998 allekirjoitetun lisäpöytäkirjan osapuolena olevan jäsenvaltion on nimettävä laitosalueen vastaava kullekin alueellaan sijaitsevalle laitosalueelle.
Laitosalueen vastaavaksi nimetyn henkilön tai yrityksen on toimitettava komissiolle laitosalueen yleisen kuvauksen sisältävä
ilmoitus liitteessä II esitetyn kyselylomakkeen perusteella.

Ilmoitus on toimitettava 90 vuorokauden kuluessa lisäpöytäkirjan voimaantulosta, ja tietojen päivitykset on toimitettava
kunakin vuonna tammikuun 31 päivään mennessä.

Tämän ilmoituksen on täytettävä lisäpöytäkirjan 2 artiklan a
kohdan iii alakohdan vaatimukset, ja sen on oltava erillinen 1
kohdassa vaaditusta ilmoituksesta.

3.
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on toimitettava sähköisessä muodossa, jos kyseinen henkilö tai yritys
säilyttää niitä tässä muodossa.

4 artikla
24. ”käytöstäpoistetulla laitoksella” laitosta tai paikkaa, jonka
jäljellä olevat rakenteet ja käyttöön tarvittavat keskeiset
laitteet on poistettu tai tehty toimintakelvottomiksi niin,
ettei sitä käytetä varastointiin eikä sitä voida enää käyttää
ydinmateriaalin käsittelyyn, prosessointiin tai käyttöön;

Määräajat
Ilmoitus uusien laitosten teknisistä perustiedoista on toimitettava 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti vähintään 200 päivää
ennen ensimmäisen ydinmateriaalilähetyksen arvioitua vastaanottoa.
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Sellaisten uusien laitosten osalta, joissa on vähintään yhden
efektiivisen kilogramman ydinmateriaalivarasto tai vuotuinen
suoritusteho, suurempi arvo huomioon ottaen, on toimitettava
komissiolle kaikki asiaa koskevat tiedot laitoksen omistajasta,
toiminnanharjoittajasta, tarkoituksesta, sijainnista, tyypistä, tehosta ja todennäköisestä käyttöönottopäivästä vähintään 200
päivää ennen rakentamisen aloittamista.

Toiminnassa olevien jätteenkäsittely- ja prosessointilaitosten ja
malmintuottajien on toimitettava käyttäen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kyselylomaketta laitoksensa tekniset perustiedot 30 vuorokauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Liitteen I kyselylomakkeessa edellytetyt lisätiedot on toimitettava 30 vuorokauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

5 artikla
Erityisten ydinmateriaalivalvonta säännösten
hyväksyminen ja muutokset teknisiin perustietoihin
Jäljempänä 7 artiklassa tarkoitetut erityiset valvontasäännökset
annetaan komission erillisellä päätöksellä sen jälkeen, kun komissio on neuvotellut asianomaisen henkilön tai yrityksen sekä
asianomaisen jäsenvaltion kanssa.

24.9.2002

b) vähintään 40 vuorokautta ennen varastonmäärityksen aloittamista sitä koskeva työsuunnitelma.

Yleiseen toimintaohjelmaan ja erityisesti varastonmäärityksen
tekemiseen vaikuttavat muutokset on toimitettava komissiolle
viipymättä.

7 artikla
Erityiset valvontasäännökset
1.
Komissio antaa erityiset ydinmateriaalivalvonnan säännökset 2 kohdassa tarkoitetuille toimille.

Teknisiä perustietoja koskevien ilmoitusten ja 6 artiklan säännösten mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella komissio
voi erityisissä valvontasäännöksissä vahvistaa menettelyt, joiden
mukaisesti asianomaisten henkilöiden tai yritysten on noudatettava velvoitteita valvonnasta.

2.
Näissä erityisissä valvontasäännöksissä on täsmennettävä
muun muassa

a) materiaalitasealueet ja päämittauskohtien valinta ydinmateriaalivuon ja -varastojen määrittämiseksi;

b) menettelyt kunkin materiaalitasealueen ydinmateriaalikirjanpitoa ja raporttien laadintaa varten;
Henkilölle tai yritykselle, jota komission erillinen päätös koskee,
on ilmoitettava päätöksestä, ja jäljennös ilmoituksesta on toimitettava asianomaiselle jäsenvaltiolle.

Erityisissä ydinmateriaalivalvonnan säännöksissä on eriteltävä
muun muassa 3 artiklan 1 kohdassa esitetyt muutokset teknisiin perustietoihin, joihin ennakkoilmoitusta vaaditaan. Muut
teknisten perustietojen muutokset on toimitettava komissiolle
30 vuorokauden kuluessa muutostöiden päättymisestä.

c) kirjanpitotarkoituksia varten osana ydinmateriaalivalvontaa
tehtävien varastonmääritysten tiheys ja menettelyt;

d) turva- ja valvontatoimet laitoksen toiminnanharjoittajien
kanssa sovittujen järjestelyiden mukaisesti;

e) laitoksen toiminnanharjoittajan yksinomaan valvontatarkoituksia varten ottamia näytteitä koskevat järjestelyt.
6 artikla
Toimintaohjelma
Jotta komissio voi suunnitella ydinmateriaalivalvontatoimiaan,
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yritysten on
toimitettava komissiolle myös seuraavat tiedot:

a) vuosittain yleinen toimintaohjelma liitteessä XI annettavien
ohjeiden perusteella, ilmoittaen erityisesti alustavat päivämäärät varastonmäärityksen tekemiseksi;

3.
Erityisissä valvontasäännöksissä voidaan täsmentää myös
6 artiklan mukaisesti edellytettävien myöhempien tiedoksiantojen sisältö sekä olosuhteet, jotka edellyttävät ennakkoilmoituksia ydinmateriaalin lähetyksistä ja vastaanotoista.

4.
Komissio korvaa asianomaiselle henkilölle tai yritykselle
kustannukset niistä erityispalveluista, joista tässä artiklassa säädetään tai jotka järjestetään sovittavan arvion pohjalta komission tai sen tarkastajien erityisestä pyynnöstä. Asianomaiset
osapuolet päättävät yhdessä korvausten suuruudesta ja korvausjärjestelyistä, ja niitä tarkistetaan määräajoin.
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III OSA

10 artikla

YDINMATERIAALIKIRJANPITO

Kirjanpitoasiakirjat

8 artikla

Kirjanpitoasiakirjojen on jokaisen materiaalitasealueen osalta
osoitettava:

Kirjanpitojärjestelmä
Edellä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yritysten on ylläpidettävä ydinmateriaalien kirjanpito- ja valvontajärjestelmää. Tämän järjestelmän on sisällettävä kirjanpito- ja
toiminta-asiakirjat ja erityisesti tiedot näiden materiaalien määristä, luonteesta, muodosta ja koostumuksesta 19 artiklan mukaisesti, materiaalin sijainti, erityiset valvontasitoumukset, kuten 18 artiklassa säädetään sekä tiedot lähettäjästä ja vastaanottajasta ydinmateriaalin siirron osalta.
Mittausjärjestelmän, johon asiakirjat perustuvat, on oltava viimeisimpien kansainvälisten standardien mukainen tai oltava
laadultaan vastaavantasoinen. Asiakirjojen perusteella on oltava
mahdollista laatia ja todistaa komissiolle toimitettavat ilmoitukset. Asiakirjoja on säilytettävä vähintään viisi vuotta. Kirjanpitoja toiminta-asiakirjat on annettava tarkastajien käyttöön sähköisessä muodossa, jos laitos säilyttää niitä tässä muodossa. Erityisissä valvontasäännöksissä voidaan kunkin laitoksen osalta
määritellä tarkemmat tiedot.

a) kaikki varastomuutokset siten, että kirjanpidollinen varasto
voidaan määrittää minä tahansa ajankohtana;
b) kaikki todellisen varaston määrityksessä käytettävät mittausja laskentatulokset;
c) kaikki varastomuutoksia, kirjanpidollisia varastoja ja todellisia varastoja koskevat korjaukset.
Kirjanpitoasiakirjojen on osoitettava kaikkien varastomuutosten
ja todellisten varastojen osalta kustakin erästä materiaalin tunnistetiedot, erätiedot ja lähdetiedot. Asiakirjoissa on myös ilmoitettava erikseen uraani, torium ja plutonium 19 artiklan
2 kohdan b alakohdassa lueteltujen luokkien mukaisesti. Lisäksi
kustakin varastomuutoksesta on ilmoitettava muutoksen päivämäärä ja tarvittaessa lähettävä materiaalitasealue ja vastaanottava materiaalitasealue tai vastaanottaja.

9 artikla

11 artikla

Toiminta-asiakirjat

Kirjanpitokertomukset

Toiminta-asiakirjojen on tarvittaessa jokaisen materiaalitasealueen osalta sisällettävä:

Edellä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden ja yritysten on toimitettava komissiolle kirjanpitokertomukset.

a) ydinmateriaalin määrissä ja koostumuksessa tapahtuneiden
muutosten määrittämisessä käytetyt toimintatiedot;
b) luettelo varastossa olevista aineksista ja niiden sijainti minä
tahansa ajankohtana;

Kirjanpitokertomuksissa on esitettävä kertomuksen laatimispäivänä saatavissa olevat tiedot, ja niitä on myöhemmin tarvittaessa korjattava. Kirjanpitokertomukset on toimitettava komissiolle sähköisessä muodossa paitsi tapauksissa, joissa komissio on
myöntänyt kirjallisesti vapautuksen.

c) säiliöiden ja mittalaitteiden kalibroinnista sekä näytteenotosta ja analyyseista saadut tiedot, mukaan luettuina niistä
johdetut arviot satunnaisista ja järjestelmällisistä virheistä;

Komission perustellusta pyynnöstä on lisäksi kolmen viikon
kuluessa pyynnön esittämisestä toimitettava näihin kertomuksiin liittyviä lisätarkistuksia tai -selityksiä.

d) tiedot ydinmateriaalikirjanpitojärjestelmään sovellettavista
laadunvalvontatoimenpiteistä, mukaan luettuina tiedoista
johdetut arviot satunnaisista ja järjestelmällisistä virheistä;

12 artikla

e) kuvaus todellisen varaston määrityksen valmisteluun ja suorittamiseen liittyvästä toimenpidesarjasta, jolla pyritään varmistamaan, että varastonmääritys on täsmällinen ja täydellinen;

Alkuperäisen varaston määritys
Edellä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden ja yritysten on, jos ne eivät ole vielä tehneet niin, ilmoitettava komissiolle kirjanpidollinen alkuvarasto kaikista hallussaan olevista ydinmateriaaleista liitteen V mukaisesti.

f) kuvaus toimenpiteistä, joihin on ryhdytty mahdollisen vahingossa tapahtuneen tai mittaamattoman häviön syyn ja
suuruuden määrittämiseksi;

Varastomuutosraportti

g) plutoniumin isotooppikoostumus, mukaan lukien sen hajoamisessa syntyvä isotooppi amerikium-241 sekä viitepäivämäärät.

Edellä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden ja yritysten on jokaisen materiaalitasealueen osalta toimitettava komissiolle kaikkia ydinmateriaaleja koskevat varastomuutosraportit liitteen III mukaisesti.

13 artikla
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Raportit on toimitettava mahdollisimman pian ja viimeistään
15 vuorokauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jona
varastomuutos tapahtui tai tuli tietoon. Niiltä kuukausilta, joina
ei tapahdu varastomuutoksia, asianomaiset henkilöt tai yritykset voivat lähettää pelkästään varastomuutosraportin, johon on
siirretty edellisen kuukauden kirjanpidollinen loppuvarasto. Pienet varastomuutokset, kuten analyyseja varten siirretyt näytteet,
voidaan ryhmitellä siten kuin 7 artiklassa tarkoitetuissa, kyseistä
laitosta koskevissa erityisissä valvontasäännöksissä säädetään,
jotta ne voidaan ilmoittaa raportissa yhtenä varastomuutoksena. Varastomuutosraportteihin voidaan liittää huomautuksia,
joissa varastomuutokset selitetään.

14 artikla
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Erikoisraportit sekä lisätiedot tai -selitykset, joita komissio voi
pyytää näihin raportteihin liittyen, on toimitettava viipymättä.

16 artikla
Epätavalliset esiintymiset
Erikoisraportti on tehtävä viipymättä

a) jos epätavallisten olosuhteiden tai tapahtumien vuoksi on
syytä uskoa, että ydinmateriaalia on kadonnut tai voinut
kadota määrä, joka ylittää erityisissä valvontasäännöksissä
tätä tarkoitusta varten vahvistetut rajat

Materiaalitaseraportti ja varastonmääritys
Edellä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden ja yritysten on jokaisen materiaalitasealueen osalta toimitettava komissiolle

b) jos turvallisuusolosuhteet ovat odottamattomasti muuttuneet
erityisten valvontasäännösten suhteen siinä määrin, että
ydinmateriaalin luvaton siirto on tullut mahdolliseksi.

1. Liitteen IV mukaiset materiaalitaseraportit, joissa ilmoitetaan

Asianomaisten henkilöiden ja yritysten on toimitettava nämä
raportit heti, kun ne ovat saaneet tiedon tällaisesta katoamisesta
tai odottamattomasta muutoksesta turvallisuusolosuhteissa tai
muusta, mikä saa heidät uskomaan, että tällaista on tapahtunut.
Myös syyt on ilmoitettava heti, kun ne ovat tiedossa.

a) määrityskauden alkuvarasto;
b) varastomuutokset (ensin lisäykset, sitten vähennykset);
c) kirjanpidollinen loppuvarasto;

17 artikla
Ydinmuutoksista raportoiminen

d) todellinen loppuvarasto;
e) kirjaamaton materiaali.

Reaktorien osalta ilmoitetaan lasketut ydinmuutostiedot varastomuutosraportissa viimeistään silloin, kun säteilytetty polttoaine siirretään pois reaktorin materiaalitasealueelta. Lisäksi erityisissä valvontasäännöksissä voidaan täsmentää muita menettelyjä ydinmuutosten kirjaamista ja ilmoittamista varten.

2. Liitteen V mukainen varastonmääritys, jossa ilmoitetaan
kaikki erät erikseen.
18 artikla
Raportit ja määritykset on toimitettava mahdollisimman pian ja
viimeistään 30 vuorokauden kuluessa siitä päivästä, jona todellisen varaston määritys tehtiin.
Jollei laitoksen erityisissä valvontasäännöksissä toisin määrätä,
varastonmääritys tehdään joka kalenterivuosi, eikä kahden perättäisen varastonmäärityksen välillä saa kulua enempää kuin
14 kuukautta.

Erityiset ydinmateriaalivalvonnan velvoitteet
Ydinmateriaalit, joihin kohdistuu erityinen yhteisön ja kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön välisessä sopimuksessa
hyväksymä velvoitteen valvonnasta, on osoitettava jokaisen velvoitteen osalta erikseen seuraavissa ilmoituksissa, jollei kyseisessä sopimuksessa muuta määrätä:

a) 12 artiklassa säädetty kirjanpidollinen alkuvarasto;
15 artikla
Erikoisraportit
Edellä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden ja yritysten on toimitettava komissiolle erikoisraportti aina, kun 16
tai 23 artiklassa tarkoitetut olosuhteet syntyvät.
Tällaisissa raporteissa käsiteltävien tietojen tyyppi täsmennetään
erityisissä valvontasäännöksissä.

b) 13 artiklassa säädetty varastomuutosraportit, mukaan lukien
kirjanpidolliset varastot;

c) 14 artiklassa säädetyt materiaalitaseraportit ja varastonmääritys;

d) 21 ja 22 artiklassa säädetyt suunnitellut tuonnit ja viennit.
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Jollei ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuissa sopimuksissa nimenomaisesti kielletä, tämä erittely ei sulje pois materiaalien
fysikaalista sekoittamista.
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Vapautus myönnetään vain sellaiselle kokonaiselle materiaalitasealueelle, jolla ei käsitellä tai varastoida ydinmateriaalia sellaisen ydinmateriaalin kanssa, jolle ei voida myöntää vapautusta.

19 artikla
Ydinmateriaalin luokat ja mittayksiköt
1.
Tässä asetuksessa tarkoitetuissa ilmoituksissa asetuksen
soveltamisalaan kuuluvien materiaalien määrät on ilmoitettava
grammoina.

2.
Komissio voi myöntää vapautuksen materiaalitasealueelle,
jolla on hallussaan

a) ainoastaan pieniä määriä ydinmateriaalia, joka pidetään samassa olotilassa pitkiä aikoja;

Vastaavassa materiaalikirjanpidossa on käytettävä yksikkönä
grammaa tai sitä pienempää yksikköä. Kirjanpitoa on pidettävä
tavalla, joka tekee siitä luotettavan, ja erityisesti jäsenvaltioissa
nykyisin voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti.

b) köyhdytettyä uraania, luonnonuraania tai toriumia, joita
käytetään yksinomaan muihin kuin ydintoimintoihin;

Ilmoituksissa määrät voidaan pyöristää alempaan yksikköön,
kun ensimmäinen desimaali on 0–4, ja ylempään yksikköön,
kun ensimmäinen desimaali on 5–9.

c) erityisiä halkeamiskelpoisia aineita, joita käytetään gramman
verran tai vähemmän mittalaitteiden antureina;

2.
Jollei erityisissä valvontasäännöksissä muuta säädetä, ilmoituksissa on oltava:
a) alkuaineiden uraani, torium tai plutonium kokonaispainot ja
rikastetun uraanin osalta lisäksi halkeamiskelpoisten isotooppien kokonaispaino;
b) seuraaville ydinmateriaaliluokille varastomuutosraporteissa
ja varaston- määrityksissä erilliset materiaalitaseraportit ja
erilliset kirjausrivit:
i) köyhdytetty uraani,
ii) luonnonuraani,
iii) alle 20-prosenttiseksi rikastettu uraani,
iv) 20-prosenttiseksi tai sitä korkeammalle rikastusasteelle
rikastettu uraani,
v) plutonium,
vi) torium.

d) plutoniumia, jonka plutonium-238-isotoopin pitoisuus on
suurempi kuin 80 prosenttia.

3.
Asianomaisten henkilöiden tai yritysten on toimitettava
komissiolle vuosiraportti kunakin vuonna tammikuun
31 päivään mennessä käyttäen liitteessä X olevaa lomaketta.
Raportissa on kuvattava tilannetta kunkin kalenterivuoden lopussa.

4.
Jos vapautettua ydinmateriaalia viedään kolmanteen maahan, asianomaisen henkilön tai yrityksen on toimitettava komissiolle raportti sen kuukauden loppuun mennessä, jona siirto
toteutettiin käyttäen liitteessä X olevaa lomaketta. Raportissa on
ilmoitettava viedyn ydinmateriaalin määrä sekä vapautuksen
piiriin vielä kuuluvan ydinmateriaalin varasto.

5.
Jos kolmannesta maasta tuodaan mahdollisesti vapautuksen piiriin kuuluvaksi luettavaa ydinmateriaalia, henkilöiden tai
yritysten, joille vapautus myönnetään on tehtävä uusi hakemus
tämän materiaalin lisäämiseksi vapautettujen materiaalien luetteloon. Asianomaisen henkilön tai yrityksen on toimitettava
hakemus komissiolle heti, kun siirron päivämäärä on henkilön
tai yrityksen tiedossa ja viimeistään sen kuukauden loppuun
mennessä, jona siirto toteutettiin. Tätä tarkoitusta varten on
käytettävä asetuksen liitteessä IX olevaa lomaketta.

20 artikla
Vapautukset
1.
Jotta erityiset olosuhteet, joissa valvottuja materiaaleja
käytetään tai tuotetaan, voitaisiin ottaa huomioon ja jos asianomaiset henkilöt tai yritykset esittävät liitteen IX lomakkeella
hakemuksen, komissio voi myöntää kirjallisesti vapautuksen
ydinmateriaalien tuottajille ja käyttäjille 11–19 artiklassa säädettyjen ilmoitusten muodosta ja määräväleistä.

6.
Komissio voi asettaa muita erityisvaatimuksia erityisissä
valvontasäännöksissä.

7.
Jos vapautusedellytykset eivät enää täyty, komissio peruuttaa vapautuksen saatuaan tarvittavat tiedot asianomaisilta
henkilöiltä tai yrityksiltä, joille vapautus on myönnetty.
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Ennakkoilmoitus vaaditaan ainoastaan, jos

a) lähetys on suurempi kuin yksi efektiivinen kilogramma, tai

21 artikla
Ydinmateriaalin siirrot ja lähetykset
1.
Edellä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden ja
yritysten on ilmoitettava komissiolle ennakolta, jos lähtöaineita
tai erityisiä halkeamiskelpoisia aineita

b) jos laitos tuo tai vastaanottaa samasta valtiosta kokonaisuudessaan sellaisen määrän materiaalia, joka saattaa ylittää yhden efektiivisen kilogramman kahdentoista peräkkäisen kuukauden aikana, vaikka mikään yksittäinen lähetys ei ole yhtä
efektiivistä kilogrammaa suurempi.

b) lähetetään ydinaseettomasta jäsenvaltiosta ydinasejäsenvaltioon,

3.
Ilmoitus on tehtävä liitteessä VII olevaa lomaketta käyttäen mahdollisimman aikaisin ennen ydinmateriaalin odotettua
saapumista ja joka tapauksessa viimeistään sinä päivänä, kun
materiaali vastaanotetaan, ja ilmoituksen on saavuttava komissioon vähintään viisi työpäivää ennen kuin materiaali puretaan
pakkauksestaan.

c) lähetetään ydinasejäsenvaltiosta ydinaseettomaan jäsenvaltioon.

4.
Jos turvajärjestelysyyt niin vaativat, komission kanssa voidaan sopia erityisjärjestelyistä, jotka koskevat tämän ilmoituksen muotoa ja toimittamista.

a) viedään kolmanteen maahan,

2.

Ennakkoilmoitus vaaditaan ainoastaan, jos

23 artikla
Katoaminen tai viivästyminen siirron aikana

a) lähetys on suurempi kuin yksi efektiivinen kilogramma, tai
b) jos laitos siirtää samaan valtioon kokonaisuudessaan sellaisen määrän materiaalia, joka saattaa ylittää yhden efektiivisen kilogramman kahdentoista peräkkäisen kuukauden aikana, vaikka mikään yksittäinen lähetys ei ole yhtä efektiivistä kilogrammaa suurempi.

Edellä 21 ja 22 artiklassa tarkoitetusta siirrosta ilmoittavien
henkilöiden tai yritysten on tehtävä 16 artiklassa säädetty erikoisraportti saatuaan epätavallisten olosuhteiden tai tapahtumien vuoksi tietoonsa, että ydinmateriaaleja on kadonnut tai
näyttää kadonneen, erityisesti, jos siirron aikana on tapahtunut
huomattavaa viivästymistä.

24 artikla
3.
Ilmoitus on tehtävä liitteessä VI olevaa lomaketta käyttäen
sen jälkeen, kun siirtoon johtava sopimus on tehty, ja sen on
saavuttava komissioon vähintään kahdeksan työpäivää ennen
kuin materiaali pakataan siirtoa varten.
4.
Jos turvajärjestelysyyt niin vaativat, komission kanssa voidaan sopia erityisjärjestelyistä, jotka koskevat tämän ilmoituksen muotoa ja toimittamista.

Päivän muutoksen ilmoittaminen
Kaikki muutokset siirron pakkaamisen, kuljetuksen tai ydinmateriaalien purkamisen päivästä verrattuna 21 ja 22 artiklassa
säädetyissä ilmoituksissa annettuihin päiviin lukuun ottamatta
muutoksia, jotka antavat aihetta erikoisraportteihin, on ilmoitettava viipymättä ilmoittaen samalla uudet päivät, jos ne ovat
tiedossa.

V OSA

22 artikla
Ydinmateriaalin tuonti ja vastaanotto
1.
Edellä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden ja
yritysten on ilmoitettava komissiolle ennakolta, jos lähtöaineita
tai erityisiä halkeamiskelpoisia aineita
a) tuodaan kolmannesta maasta;
b) vastaanotetaan ydinaseettomassa jäsenvaltiossa ydinasejäsenvaltiosta;
c) vastaanotetaan ydinasejäsenvaltiossa ydinaseettomalta jäsenvaltiolta.

ERITYISSÄÄNNÖKSET

25 artikla
Kirjanpito malmintuotannosta
Henkilön tai yrityksen, joka harjoittaa malminlouhintaa jäsenvaltion alueella, on pidettävä siitä kirjaa.
Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 8–19 artiklassa säädetään,
näissä kirjanpitoasiakirjoissa on esitettävä erityisesti louhitun
malmin määrä keskimääräisine uraani- ja torium- pitoisuuksineen sekä kaivoksella varastoitavan louhitun malmin määrä.
Asiakirjojen on myös sisällettävä tiedot lähetyksistä, niiden
ajankohta, vastaanottaja ja määrä.
Tämä kirjanpito on säilytettävä vähintään viisi vuotta.
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26 artikla

31 artikla

Malmin lähetys

Tietojen toimittaminen

Viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä tammikuuta malmintuottajien on ilmoitettava komissiolle kustakin kaivoksesta edellisen vuoden aikana lähetetyn materiaalin määrä käyttäen
liitteessä VIII olevaa lomaketta.

Komissio voi toimittaa Kansainväliselle atomienergiajärjestölle
tätä asetusta soveltaessaan saamansa tiedot.

32 artikla
27 artikla

Jätteen käsittely

Malmin vienti

Edellä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yritysten on ilmoitettava komissiolle ennakolta kaikista jätteenkäsittelyjaksoista, lukuun ottamatta uudelleenpakkaamista tai lisäkäsittelyä, jossa alkuaineita ei eroteta. Tämän liitteessä XII olevaa lomaketta käyttäen tehtävän ennakkoilmoituksen on sisällettävä materiaalin määrä erää kohden (ainoastaan plutonium,
korkearikasteinen uraani ja uraani-233), muoto (lasi, korkeaaktiivinen neste jne.), käsittelyjakson oletettu kesto sekä materiaalin sijainti käsittelyjaksoa ennen ja sen jälkeen. Ilmoituksen
on oltava perillä komissiossa vähintään kaksisataa vuorokautta
ennen käsittelyjakson käynnistämistä.

Henkilön tai yrityksen, joka vie malmeja kolmanteen maahan,
on ilmoitettava tästä komissiolle viimeistään lähetyspäivänä
käyttäen liitteessä VIII olevaa lomaketta.

28 artikla
Siirtäjät ja tilapäiset varastoijat
Henkilö tai yritys, joka siirtää ydinmateriaaleja jäsenvaltioiden
alueella tai varastoi niitä tilapäisesti siirron aikana, saa ottaa
näitä materiaaleja vastaan tai luovuttaa ne ainoastaan asianmukaisesti allekirjoitettua ja päivättyä tositetta vastaan. Tositteessa
on mainittava materiaaleja luovuttavien ja vastaanottavien osapuolten nimet ja ilmoitettava siirrettyjen materiaalien määrät
sekä laatu, muoto ja koostumus.
Jos turvajärjestelysyyt niin vaativat, siirrettävien materiaalien
kuvaus voidaan korvata lähetyksen asianmukaisella yksilöinnillä. Tämän yksilöinnin perusteella on pystyttävä löytämään
tiedot 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yritysten pitämästä kirjanpidosta.
Sopimuspuolten on säilytettävä edellä tarkoitetut asiakirjat vähintään viiden vuoden ajan.

29 artikla
Siirtäjien ja tilapäisten varastoijien asiakirjat
Asiakirjat, joita henkilöillä tai yrityksillä on jo hallussaan sellaisen lainsäädännön mukaisesti, jota sovelletaan näihin niiden
jäsenvaltioiden alueella, joissa ne toimivat, voivat korvata 28
artiklassa säädetyt asiakirjat, jos näissä asiakirjoissa on kaikki
vaaditut tiedot.

33 artikla
Pakatun jätteen siirrot
1.
Jos 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt tai yritykset
lähettävät tai vievät pakattua jätettä jäsenvaltioiden alueella tai
niiden alueen ulkopuolella sijaitsevaan laitokseen, niiden on
näitä materiaaleja siirtäessään ilmoitettava komissiolle vastaanottajan MBA-koodi tai nimi ja osoite sekä kirjanpitotiedot käyttäen liitteessä XIII olevaa lomaketta.
2.
Jos 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt tai yritykset
vastaanottavat tai tuovat pakattua jätettä laitoksesta, jolla ei ole
materiaalitasealuekoodia, tai jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella
sijaitsevasta laitoksesta, niiden on näitä materiaaleja vastaanottaessaan annettava komissiolle tiedoksi lähettäjän nimi ja
osoite sekä kirjanpitotiedot käyttäen liitteen XIV lomaketta.
3.
Edellä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai
yritysten on kunakin vuonna 31 päivään tammikuuta mennessä
toimitettava vuosiraportti plutoniumia, korkearikasteista uraania tai uraani-233:a sisältävän pakatun jätteen sijainnin muutoksista käyttäen liitteen XV lomaketta.

VI OSA

30 artikla

ERITYISSÄÄNNÖKSET, JOITA SOVELLETAAN
YDINASEJÄSENVALTIOIDEN ALUEELLA

Välittäjät
Jokaisen välittäjän, kuten valtuutettujen asiamiesten, välittäjien
tai kauppaedustajien, jotka ovat osallisina ydinmateriaalihankintoja koskevan sopimuksen tekemisessä, on säilytettävä kaikki
suorittamiinsa tai heidän nimissään suoritettuihin toimintoihin
liittyvät asiakirjat vähintään viiden vuoden ajan sopimuksen
päättymisestä. Tällaisiin asiakirjoihin on sisällyttävä sopimuspuolten nimet, ja siinä on ilmoitettava sopimuksen päivämäärä
sekä materiaalien määrä, laatu, muoto, koostumus, alkuperä
ja määräpaikka.

34 artikla
Ydinasejäsenvaltioita koskevat erityissäännökset
1.

Tätä asetusta ei sovelleta

a) laitoksiin tai laitosten osiin, jotka on tarkoitettu puolustustarpeisiin ja jotka sijaitsevat ydinasejäsenvaltion alueella eikä
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b) ydinmateriaaleihin, jotka tämä ydinasejäsenvaltio on tarkoittanut puolustustarpeisiin.
2.
Niille ydinmateriaaleille, laitoksille tai laitosten osille, joita
mahdollisesti tullaan käyttämään puolustustarpeisiin ja jotka
sijaitsevat ydinaseita hallussaan pitävän jäsenvaltion alueella,
komissio määrittelee tämän asetuksen soveltamislaajuuden ja
siitä johtuvat menettelyt asianomaista jäsenvaltiota kuulemalla
ja sen kanssa yhteistyössä ottaen huomioon perustamissopimuksen 84 artiklan toisen kohdan määräykset.
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VII OSA
LOPPUSÄÄNNÖKSET

35 artikla
Yhteisön alueen ulkopuolelta johdetut laitokset
Jos laitos on yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen henkilön tai
yrityksen hallinnassa, tästä asetuksesta aiheutuvat velvoitteet
täyttää laitoksen paikallinen johto.
36 artikla

3.

Sen estämättä mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään

a) 3 artiklan 1 kohtaa, 4, 5 ja 7 artiklaa sovelletaan sellaisiin
laitoksiin tai laitosten osiin, joissa tiettyinä aikoina käytetään
yksinomaan sellaisia ydinmateriaaleja, joita todennäköisesti
tullaan käyttämään puolustustarpeisiin, mutta joissa muina
aikoina käytetään yksinomaan siviiliydinmateriaalia;
b) 3 artiklan 1 kohtaa, 4, 5 ja 7 artiklaa sovelletaan, lukuun
ottamatta kansallisiin turvallisuussyihin perustuvia poikkeuksia, sellaisiin laitoksiin tai laitosten osiin, joihin pääsyä
voidaan rajoittaa näillä syillä mutta joissa tuotetaan, käsitellään, erotetaan, jälleenkäsitellään tai muulla tavoin käytetään
samanaikaisesti sekä siviiliydinmateriaalia että ydinmateriaaleja, jotka on tarkoitettu tai mahdollisesti tullaan tarkoittamaan puolustustarpeiden täyttämiseen;

Kumoaminen
Kumotaan asetus (Euratom) N:o 3227/76.
37 artikla
Siirtymäkausi
Komissio voi 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön tai
yrityksen asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä myöntää vapautuksen velvollisuudesta käyttää liitteissä III, IV ja V esitettyjä
raportointimalleja.
Tämä vapautus voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi
tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
38 artikla
Voimaantulo

c) 2, 6 ja 8–35 artiklaa sovelletaan kaikkiin siviiliydinmateriaaleihin, jotka on sijoitettu a ja b alakohdassa tarkoitettuihin
laitoksiin tai laitosten osiin;
d) 3 artiklan 2 kohtaa ja 32 artiklaa ei sovelleta ydinasejäsenvaltioiden alueella.

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
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KYSELYLOMAKE LAITOSTEN TEKNISTEN PERUSTIETOJEN ILMOITTAMISEKSI
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LIITE III
VARASTOMUUTOSRAPORTTI (ICR)

Tunnus

Sisältö

Huomautukset

#

MBA

Koodi (4)

Ilmoittavan materiaalitasealueen MBA-koodi

1

Report type

Koodi (1)

Kirjain I: Varastomuutosraportti

2

Report date

PPKKVVVV

Raportin valmistumispäivä

3

Report number

Numero (8)

Juokseva numero, ei katkoksia

4

Line count

Numero (8)

Ilmoitettujen kirjausrivien yhteismäärä

5

Start report

PPKKVVVV

Raportointikauden ensimmäisen päivän päivämäärä

6

End report

PPKKVVVV

Raportointikauden viimeisen päivän päivämäärä

7

Reporting person

Koodi (20)

Raportista vastaavan henkilön nimi

8

Transaction ID

Numero (8)

Juokseva numero

9

IC code

Koodi (2)

Varastomuutoksen tyyppi

10

Batch

Koodi (20)

Yksilöivä tunniste ydinmateriaalierälle

11

KMP

Koodi (1)

Päämittauskohta

12

Measurement

Koodi (1)

Mittauskoodi

13

Material form

Koodi (2)

Materiaalin muodon koodi

14

Material container

Koodi (1)

Materiaalin säiliön koodi

15

Material site

Koodi (1)

Materiaalin olomuodon koodi

16

MBA from

Koodi (4)

Lähettävän materiaalitasealueen MBA-koodi (ainoastaan varastomuutoksen koodeista RD ja RF)

17

MBA to

Koodi (4)

Vastaanottavan materiaalitasealueen MBA-koodi (ainoastaan varastomuutoksen koodeista SD ja SF)

18

Previous batch

Koodi (20)

Edellisen erän nimi (ainoastaan varastomuutoksen
koodista RB)

19

Original date

PPKKVVVV

Korjattavan kirjausrivin kirjaamispäivä (aina korjausketjun ensimmäisen kirjausrivin päivämäärä)

20

PIT date

PPKKVVVV

Sen varastonmäärityksen päivämäärä, johon kirjaamattoman materiaalin tarkistus viittaa (ainoastaan
varastomuutoksen koodin MF yhteydessä)

21

Line number

Numero (8)

Juokseva numero, ei katkoksia

22

Accounting date

PPKKVVVV

Päivä, jona varastomuutos tapahtui tai tuli tietoon

23
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Tunnus

Sisältö

Huomautukset
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#

Items

Numero (4)

Ainesten lukumäärä

24

Element category

Koodi (1)

Alkuaineen luokka

25

Element weight

Numero (24.3)

Alkuaineen paino

26

Isotope

Koodi (1)

U-235:stä koodi G, U-233:sta koodi K ja U-235:n ja
U-233:n seoksesta koodi J

27

Fissile weight

Numero (24.3)

Halkeavien isotooppien paino

28

Obligation

Koodi (2)

Valvontasitoumus

29

Previous category

Koodi (1)

Edellinen luokka (käytetään ainoastaan varastomuutoksen koodeista CB, CC ja CE)

30

Previous obligation

Koodi (2)

Edellinen sitoumus (käytetään ainoastaan varastomuutoksen koodeista BR, CR, PR ja SR)

31

CAM code

Koodi (8)

Koodi pieniä ydinmateriaalimääriä hallussaan pitävien tunnistamiseksi

32

Document

Koodi (20)

Toiminnanharjoittajan määrittelemä viite tausta-asiakirjoihin

33

Container ID

Koodi (20)

Toiminnanharjoittajan määrittelemä tunniste säiliölle

34

Correction

Koodi (1)

D poistoista, A lisäyksistä, jotka ovat osa poisto–lisäys-paria, L myöhästyneistä kirjausriveistä (erilliset
lisäykset)

35

Previous report

Numero (8)

Korjattavan kirjausrivin raportin numero

36

Previous line

Numero (8)

Korjattavan kirjausrivin numero

37

Comment

Koodi (256)

Toiminnanharjoittajan huomautus

38

Burn-up

Numero (6)

Palama MWd/t:nä (käytetään varastomuutoskoodeista NL ja NP ainoastaan energiantuotantoon käytetyissä reaktoreissa)

39

CRC

Numero (12)

Kirjausrivin hajakoodi laadunvalvontatarkoituksiin

40

Previous CRC

Numero (12)

Korjattavan kirjausrivin hajakoodi

41

Advance notification

Koodi (8)

Viittaus Euroopan atomienergiayhteisölle lähetettyyn
ennakkoilmoitukseen (käytetään vain varastomuutoksen koodeista RD, RF, SD ja SF)

42

Campaign

Koodi (12)

Käsittelyjakson tunniste jälleenkäsittelylaitoksille

43

Reactor

Koodi (12)

Reaktorin koodi jälleenkäsittelyjaksoja varten

44

Error path

Koodi (8)

Erityiskoodi arviointitarkoituksiin

45
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Selittävät huomautukset
1. MBA:
Ilmoittavan materiaalitasealueen koodi. Komissio ilmoittaa koodin kyseiselle laitokselle.
2. Report type/Raporttityyppi:
Kirjain I: Varastomuutosraportti.
3. Report date/Raportin päivämäärä:
Raportin valmistumispäivämäärä.
4. Report number/Raportin numero:
Juokseva numero, ei katkoksia.
5. Line count/Kirjausrivien lukumäärä:
Ilmoitettujen kirjausrivien yhteismäärä.
6. Start report/Raportin alkamispäivämäärä:
Raportointikauden ensimmäisen päivän päivämäärä.
7. End report/Raportin päättymispäivämäärä:
Raportointikauden viimeisen päivän päivämäärä.
8. Reporting person/Raportoiva henkilö:
Raportista vastaavan henkilön nimi.
9. Transaction ID/Tapahtuman tunniste:
Juokseva numero. Tätä käytetään kaikkien samaan fyysiseen tapahtumaan liittyvien varastomuutosrivien tunnistamiseksi.
10. IC code/Varastomuutoksen koodi:
On käytettävä yhtä seuraavista koodeista
Avainsana

Koodi

Selitys

Vastaanotto

RD

Ydinmateriaalin vastaanotto Euroopan unionissa olevalta materiaalitasealueelta

Tuonti

RF

Ydinmateriaalin tuonti Euroopan unionin ulkopuolella olevalta materiaalitasealueelta

Vastaanotto valvonnan piiriin kuulumattomasta toiminnasta

RN

Ydinmateriaalin vastaanotto valvonnan piiriin kuulumattomasta toiminnasta (34 artikla)

Lähetys

SD

Ydinmateriaalin siirto Euroopan unionin alueella olevalle materiaalitasealueelle

Vienti

SF

Ydinmateriaalin vienti Euroopan unionin ulkopuolella olevalle materiaalitasealueelle

Lähetys valvonnan piiriin kuulumattomaan toimintaan

SN

Ydinmateriaalin siirto valvonnan piiriin kuulumattomaan toimintaan (34 artikla)
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Avainsana

Koodi

C 227 E/257

Selitys

Siirto pakatuksi jätteeksi

TC

Ydinmateriaali, joka sisältyy jätteeseen ja joka on mittausten
perusteella mitattu tai arvioitu ja joka on pakattu siten (esimerkiksi lasiin, sementtiin, betoniin tai bitumiin), että sitä ei
enää voida käyttää ydinmateriaalina. Kyseisen ydinmateriaalin
määrä on vähennettävä materiaalitasealueen varastosta. Tämäntyyppisestä materiaalista on säilytettävä erilliset asiakirjat

Päästöt ympäristöön

TE

Ydinmateriaali, joka sisältyy jätteeseen ja joka on mittausten
perusteella mitattu tai arvioitu ja joka on peruuttamattomasti
laskettu ympäristöön luvanvaraisilla päästöillä. Kyseisen ydinmateriaalin määrä on vähennettävä materiaalitasealueen varastosta

Siirto säilytettäväksi jätteeksi

TW

Ydinmateriaali, joka sisältyy jätteeseen ja joka on mittausten
perusteella mitattu tai arvioitu ja joka on siirretty erityiseen
paikkaan materiaalitasealueella, josta se voidaan saada takaisin. Tähän luokkaan kuuluvaa jätettä ei ole vielä pakattu, ja
sen talteenoton katsotaan nykytekniikalla olevan taloudellisesti kannattamatonta. Kyseisen ydinmateriaalin määrä on
vähennettävä materiaalitasealueen varastosta. Tämäntyyppisestä materiaalista on säilytettävä erilliset asiakirjat

Palautus pakatuista jätteistä

FC

Pakattujen jätteiden palautus materiaalitasealueen varastoon.
Siirto suoritetaan aina, kun pakattua jätettä prosessoidaan

Palautus säilytettävistä jätteistä

FW

Säilytettävien jätteiden palautus materiaalitasealueen varastoon. Siirto suoritetaan, kun säilytettäviä jätteitä haetaan materiaalitasealueen erityisestä paikasta joko materiaalitasealueella tapahtuvaa käsittelyä varten tai lähetettäväksi materiaalitasealueelta

Vahingossa tapahtunut häviö

LA

Toimintavahingon seurauksena tapahtunut ydinmateriaalimäärän peruuttamaton ja tahaton häviö. Tämän koodin
käyttö edellyttää erityisen raportin lähettämistä komissiolle

Vahingossa tapahtunut lisäys

GA

Odottamatta löytynyt ydinmateriaali, paitsi jos se on havaittu
varastonmäärityksen yhteydessä. Tämän koodin käyttö edellyttää erityisen raportin lähettämistä komissiolle

Luokan muutos

CE

Rikastusprosessista aiheutuva ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto luokasta toiseen (19 artikla) (kustakin luokan
muutoksesta on ilmoitettava vain yksi kirjausrivi)

Luokan muutos

CB

Sekoitusprosessista aiheutuva ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto luokasta toiseen (19 artikla) (kustakin luokan
muutoksesta on ilmoitettava vain yksi kirjausrivi)

Luokan muutos

CC

Kaikista muista kuin koodien CE ja CB kattamista luokan
muutoksista aiheutuva ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen
siirto luokasta toiseen (19 artikla) (kustakin luokan muutoksesta on ilmoitettava vain yksi kirjausrivi)
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Avainsana

Koodi

24.9.2002

Selitys

Erän muutos

RB

Ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto erästä toiseen
(kustakin erän muutoksesta on ilmoitettava vain yksi kirjausrivi)

Erityisen sitoumuksen muutos

BR

Ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto erityisestä valvontasitoumuksesta toiseen (18 artikla) uraanin kokonaisvaraston tasapainottamiseksi sekoitusprosessin jälkeen (kustakin
sitoumuksen muutoksesta on ilmoitettava vain yksi kirjausrivi)

Erityisen sitoumuksen muutos

PR

Ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto erityisestä valvontasitoumuksesta toiseen (18 artikla); tätä käytetään kun
ydinmateriaali tulee kirjanpidolliseen erittelemättömään varastoon tai lähtee sieltä (kustakin sitoumuksen muutoksesta
on ilmoitettava vain yksi kirjausrivi)

Erityisen sitoumuksen muutos

SR

Ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto erityisestä valvontasitoumuksesta toiseen (18 artikla) sitoumuksen vaihdon
tai korvaamisen seurauksena (kustakin sitoumuksen muutoksesta on ilmoitettava vain yksi kirjausrivi)

Erityisen sitoumuksen muutos

CR

Ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto erityisestä valvontasitoumuksesta toiseen (18 artikla) kaikissa niissä tapauksissa, jotka eivät kuuluu koodien BR, PR tai SR alaan
(kustakin sitoumuksen muutoksesta on ilmoitettava vain yksi
kirjausrivi)

Ydintuotanto

NP

Ydinmuutoksesta johtuva ydinmateriaalimäärän lisääntyminen

Ydintappio

NL

Ydinmuutoksesta johtuva ydinmateriaalimäärän väheneminen

Lähettäjän ja vastaanottajan välinen ero

DI

Lähettäjän ja vastaanottajan välinen ero (2 artikla)
Vastaanottavalla materiaalitasealueella mitatun ydinmateriaalin määrän ja lähettävän materiaalitasealueen ilmoittaman
määrän välinen ero

Uusi mittaus

NM

Materiaalitasealueella yhdessä tietyssä erässä kirjattu ydinmateriaalimäärä, joka on äskettäin mitatun ja aikaisemmin kirjatun määrän välinen ero ja joka ei ole lähettäjän ja vastaanottajan välinen erotus eikä korjaus

Uusi tase

NB

Materiaalitasealueella kirjattu ydinmateriaalimäärä, joka on
laitoksen toiminnanharjoittajan omiin tarkoituksiinsa (ilmoittamatta todellista varastotilannetta komissiolle) tekemän varastonmäärityksen tuloksen ja samana päivänä tehdyn kirjanpidollisen varastonmäärityksen välinen erotus

Kirjaamaton materiaali

MF

Kirjanpidon tarkistus kirjaamattoman materiaalin osalta. Sen
on oltava yhtä suuri kuin materiaalitaseraportissa (liite IV)
ilmoitettujen todellisen loppuvaraston ja kirjanpidollisen loppuvaraston välinen erotus. Alkuperäisen päivämäärän on oltava todellisen varaston määrityksen päivämäärä, kun taas
kirjanpidollisen päivämäärän on oltava todellisen varaston
määrityksen päivämäärää myöhäisempi
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Avainsana

Koodi

C 227 E/259

Selitys

Pyöristykset

RA

Pyöristystarkistukset, joiden tarkoituksena on saada tietyn
kauden ajalta raportissa ilmoitettujen määrien summa täsmäämään materiaalitasealueen kirjanpidollisen loppuvaraston
kanssa

Isotooppien tarkistus

R5

Tarkistukset, joiden tarkoituksena on saada ilmoitettujen isotooppimäärien summa täsmäämään materiaalitasealueen
U-235:n kirjanpidollisen loppuvaraston kanssa

Materiaalin tuotanto

MP

Ydinmateriaalimäärä, joka on saatu alun perin ydinmateriaalivalvonnan piiriin kuulumattomista aineista ja joka on tullut
valvonnan piiriin, koska sen pitoisuus ylittää nyt vähimmäistasot

Käytön lopettaminen

TU

Ydinmateriaalimäärä, joka sisältyy muuhun kuin ydintoimintaan käytettäviin tuotteisiin, joista sitä ei katsota olevan taloudellista ottaa talteen nykytekniikalla

Vapautus

DE

Ydinmateriaalimäärän vapauttaminen ilmoituksen tekemisestä (20 artikla)
Materiaalitasealueet voivat käyttää tätä ainoastaan sillä hetkellä, kun vapautus ilmoittamista koskevista säännöistä alun
perin myönnetään tai kun vapautuksen piiriin kuuluvaksi
luettavaa ydinmateriaalia vastaanotetaan tai tuodaan maahan

Vapautuksen peruuttaminen

DW

Ilmoittamista koskevista säännöistä myönnetyn vapautuksen
peruuttaminen ydinmateriaalimäärän osalta (20 artikla)
Tätä käyttävät ainoastaan ne materiaalitasealueet, joiden
osalta vapautus ilmoittamista koskevista säännöistä on peruutettu, tai kun ydinmateriaalia lähetetään tai viedään maasta

Kirjanpidollinen loppuvarasto

BA

Kirjanpidollinen varasto raportointikauden lopussa ja varastonmäärityspäivänä, kullekin ydinmateriaaliluokalle ja kullekin erityiselle valvontasitoumukselle erikseen

11. Batch/Erä:
Toiminnanharjoittaja voi valita erän tunnisteen, mutta seuraavat näkökohdat on kuitenkin otettava huomioon:
a) jos on kyseessä varastomuutos ”vastaanotto (RD)”, on käytettävä lähettäjän käyttämää erän tunnistetta
b) tunnistetta ei saa käyttää uudelleen toisesta erästä samalla materiaalitasealueella
12. KMP:
Päämittauskohta. Koodit ilmoitetaan asianomaiselle laitokselle erityisissä valvontasäännöksissä. Jos koodeja ei ole
määrätty, on käytettävä &-merkkiä.
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13. Measurement/Mittaus:
On ilmoitettava peruste, jolla ilmoitettu ydinmateriaalin määrä määritettiin. Tässä on käytettävä yhtä seuraavista
koodeista:
Mitattu määrä

Arvioitu määrä

Selitys

M

E

Raportin kohteena olevalla materiaalitasealueella

N

F

Muulla materiaalitasealueella

T

G

Raportin kohteena olevalla materiaalitasealueella, kun painot
on annettu jo edellisessä varastomuutoskertomuksessa tai varastonmäärityksessä

L

H

Muulla materiaalitasealueella, kun painot on ilmoitettu jo
edellisessä varastomuutoskertomuksessa tai varastonmäärityksessä nykyisen materiaalitasealueen osalta

14. Material form/Materiaalin muoto
On käytettävä seuraavia koodeja:
Pääluokka

Alaluokka

Koodi

Malmit

OR

Rikasteet

YC

Uraaniheksafluoridi (UF6)

U6

Uraanitetrafluoridi (UF4)

U4

Uraanidioksidi (UO2)

U2

Uraanitrioksidi (UO3)

U3

Uraanioksidi (U3O8)

U8

Toriumoksidi (ThO2)

T2

Liuokset

Jauheet

Keraamit

Metalli

nitraatti

LN

fluoridi

LF

muut

LO

homogeeninen

PH

heterogeeninen

PN

pelletit

CP

pallot

CS

muut

CO

puhdas

MP

seokset

MA
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Pääluokka

Polttoaine

Alaluokka

C 227 E/261

Koodi

sauvat, neulat

ER

levyt

EP

ryppäät

EB

niput/elementit

EA

muut

EO

Umpilähteet

—

QS

Pienet määrät/näytteet

—

SS

Jätteet

homogeeniset

SH

heterogeeniset (puhdistusvälineet ja -materiaalit, kuona, liete, pöly, muut)

SN

päällykset

AH

sekalaiset (kuten muovit, käsineet, paperit)

AM

saastuneet laitteet

AC

muut

AO

matala-aktiiviset

WL

keskiaktiiviset

WM

korkea-aktiiviset

WH

lasitettu

NV

lasi

NG

bitumi

NB

betoni

NC

muu

NO

Kiinteät jätteet

Nestemäiset jätteet

Pakattu jäte

15. Material container/Materiaalin säiliö
On käytettävä seuraavia koodeja:
Säiliön tyyppi

Koodi

Lieriö/Sylinteri

C

Paketti

P

Tynnyri

D

Erillinen polttoaineyksikkö

S

Häkki

B

Pullo

F

Tankki tai muu säiliö

T

Muu

O

FI
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16. Material state/Ydinmateriaalin olomuoto:

On käytettävä seuraavia koodeja:
Tila

Koodi

Tuore ydinmateriaali

F

Säteilytetty ydinmateriaali

I

Jäte

W

Jäte, jota ei voida ottaa talteen

N

17. MBA from/Edellinen MBA:
Käytetään vain varastomuutoskoodeista RD ja RF. Varastomuutoskoodin RD osalta ilmoitetaan lähettävän materiaalitasealueen koodi. Jos koodi ei ole tiedossa, ilmoitetaan koodi ”F”, ”Q” tai ”W” (lähettävä materiaalitasealue Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai ydinaseettomassa valtiossa), ja lähettäjän täydellinen nimi ja osoite on
ilmoitettava huomautuskentässä (38). Varastomuutoskoodin RF osalta ilmoitetaan vievän valtion maatunnus, ja
lähettäjän täydellinen nimi ja osoite on ilmoitettava huomautuskentässä (38).
18. MBA to/Seuraava MBA:
Käytetään vain varastomuutoskoodeista SD ja SF. Varastomuutoskoodin SD osalta ilmoitetaan vastaanottavan materiaalitasealueen koodi. Jos koodi ei ole tiedossa, ilmoitetaan koodi ”F”, ”Q” tai ”W” (vastaanottava materiaalitasealue
Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai ydinaseettomassa valtiossa), ja vastaanottajan täydellinen nimi ja
osoite on ilmoitettava huomautuskentässä (38). Varastomuutoskoodin SF osalta ilmoitetaan tuovan valtion maatunnus, ja vastaanottajan täydellinen nimi ja osoite on ilmoitettava huomautuskentässä (38).
19. Previous batch/Edellinen erä:
Erän koodi ennen erän muutosta. Erän koodi erän muutoksen jälkeen on ilmoitettava kentässä 11.
20. Original date/Alkuperäinen päivämäärä
Korjauksissa on ilmoitettava päivä, kuukausi ja vuosi, jolloin korjattava kirjausrivi alun perin tehtiin. Korjausketjuissa alkuperäinen päivämäärä on aina ketjun ensimmäisen kirjausrivin kirjaamispäivä. Myöhästyneiden kirjausrivien (erillisten lisäysten) osalta alkuperäinen päivämäärä on päivämäärä, jona varastomuutos tapahtui.
21. PIT date/Varastonmäärityksen päivämäärä:
Sen materiaalitaseraportissa ilmoitetun varastonmäärityksen päivämäärä, johon kirjanpidon tarkistus kirjaamattoman
materiaalin osalta perustuu. Käytetään vain varastomuutoskoodin MF yhteydessä.
22. Line number/Kirjausrivin numero:
Jokaisessa raportissa numerosta 1 alkava juokseva numerointi, ei katkoksia.
23. Accounting date/Kirjaamispäivämäärä:
Päivä, kuukausi ja vuosi, jolloin varastomuutos tapahtui tai tuli tietoon.
24. Items/Ainekset:
Erän muodostavien ainesten lukumäärä on ilmoitettava. Jos varastomuutos muodostuu useista kirjausriveistä, ilmoitettujen ainesten lukumäärän summan on oltava yhtä suuri kuin samaan tapahtumaan kuuluvien ainesten kokonaismäärä. Jos tapahtumassa on mukana useampi kuin yksi alkuaine, ainesten lukumäärä on kirjattava ainoastaan
strategisesti korkea-arvoisimman alkuaineen (tärkeysjärjestyksessä P, H, L, N, D, T) kirjausriville/kirjausriveille.
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25. Element category/Alkuaineen luokka:
Ydinmateriaalin luokista on käytettävä seuraavia koodeja:
Luokka

Koodi

Plutonium

P

Korkearikasteinen uraani (20-prosenttiseksi tai sitä korkeammalle rikastusasteelle rikastettu)

H

Matalarikasteinen uraani (luonnonuraania korkeampi, mutta alle 20-prosenttiseksi rikastettu)

L

Luonnonuraani

N

Köyhdytetty uraani

D

Torium

T

26. Element weight/Alkuaineen paino:
Edellä kentässä 25 tarkoitetun alkuaineen paino on ilmoitettava. Kaikki painot on ilmoitettava grammoina. Kirjanpitoriveillä ilmenevät desimaaliluvut voidaan ilmoittaa enintään kolmen desimaalin tarkkuudella.
27. Isotope/Isotooppi:
Tämä koodi ilmoittaa halkeavan isotoopin, ja se ilmoitetaan ainoastaan, jos halkeavien isotooppien paino ilmoitetaan (28). U-235:stä käytetään koodia G, U-233:sta koodia K ja U-235:n ja U-233:n seoksesta koodia J.
28. Fissile weight/Halkeavien isotooppien paino:
Jollei erityisissä valvontasäännöksissä muuta säädetä, halkeavien isotooppien paino on ilmoitettava ainoastaan
rikastetulle uraanille ja rikastettua uraania koskeville luokan muutoksille. Kaikki painot on ilmoitettava grammoina.
Kirjanpitoriveillä ilmenevät desimaaliluvut voidaan ilmoittaa enintään kolmen desimaalin tarkkuudella.
29. Obligation/Sitoumus:
Ilmoitetaan ydinmateriaaliin kohdistuva erityinen valvontasitoumus (18 artikla), jonka yhteisö on hyväksynyt kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön kanssa tekemässään sopimuksessa. Komissio ilmoittaa tarvittavat koodit
laitoksille.
30. Previous category/Edellinen luokka:
Ydinmateriaalin luokan koodi ennen luokan muutosta. Vastaava koodi muutoksen jälkeen on ilmoitettava kentässä
25. Käytetään ainoastaan varastomuutoksen koodien CE, CB ja CC yhteydessä.
31. Previous obligation/Edellinen sitoumus:
Sen erityisen valvontasitoumuksen koodi, jonka piiriin ydinmateriaali kuului ennen muutosta. Vastaava sitoumuksen
koodi muutoksen jälkeen on ilmoitettava kentässä 29. Käytetään ainoastaan varastomuutoksen koodien BR, CR, PR
ja SR yhteydessä.
32. CAM code/CAM-koodi:
Koodi laitoksille, joilla on hallussaan pieniä määriä ydinmateriaalia. Komissio ilmoittaa toiminnanharjoittajalle
asianmukaisen koodin. Näihin toiminnanharjoittajiin sovelletaan yksinkertaistettuja raportointimenettelyjä.
33. Document/Asiakirja:
Toiminnanharjoittajan määrittelemä viite tausta-asiakirjoihin.
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34. Container ID/Säiliön tunniste:
Toiminnanharjoittajan määrittelemä säiliön numero. Ei-pakollinen tieto, jota voidaan käyttää tapauksissa, joissa
säiliön numero ei käy ilmi erän tunnisteesta.
35. Correction/Korjaus:
Korjaukset on tehtävä poistamalla virheelliset kirjausrivit ja lisäämällä oikeat. On käytettävä seuraavia koodeja:
Koodi

Selitys

D

Poisto. Poistettava kirjausrivi on esitettävä osoittamalla alkuperäistä kirjausriviä varten ilmoitettu
raportin numero (4) kentässä 36, kirjausrivin numero (22) kentässä 37 ja CRC (40) kentässä 41.
Muita kenttiä ei tarvitse ilmoittaa

A

Lisäys (joka muodostaa osan poisto–lisäys-parista). Oikea kirjausrivi on ilmoitettava kaikkine
tietokenttineen, ”edellisen raportin” kenttä (36) ja ”edellisen kirjausrivin” kenttä (37) mukaan
luettuina. ”Edellisen kirjausrivin” kentässä (37) on toistettava poisto–lisäys-parilla korvattavan
kirjausrivin numero (22)

L

Myöhästynyt kirjausrivi (erillinen lisäys). Lisättävä myöhästynyt kirjausrivi on ilmoitettava kaikkine tietokenttineen, ”edellisen raportin” kenttä (36) mukaan luettuna. ”Edellisen raportin” kentässä (36) on mainittava sen raportin numero (4), johon myöhästyneen kirjausrivin olisi pitänyt
sisältyä

36. Previous report/Edellinen raportti:
Ilmoitetaan korjattavan kirjausrivin raportin numero (4).
37. Previous line/Edellinen kirjausrivi:
Poistoista tai lisäyksistä, jotka ovat osa poisto–lisäys-paria, ilmoitetaan korjattavan kirjausrivin numero (22).
38. Comment/Huomautus:
Vapaa tekstikenttä toiminnanharjoittajan lyhyille huomautuksille (korvaa erilliset liitetiedot).
39. Burn-up/Palama:
NP- tai NL-tyyppisistä varastomuutoksista energiantuotantoon tarkoitetuissa reaktoreissa, palama MWd/t:nä.
40. CRC:
Kirjausrivin hajakoodi laadunvalvontatarkoituksiin. Komissio ilmoittaa toiminnanharjoittajalle, mitä algoritmia käytetään.
41. Previous CRC/Edellinen CRC:
Korjattavan kirjausrivin hajakoodi.
42. Advance notification/Ennakkoilmoitus:
Ennakkoilmoituksen viitekoodi (21 ja 22 artikla). Käytetään varastomuutoksista SF ja RF ja niistä SD- ja RD-tyyppisistä varastomuutoksista, silloin kun ne valtiot, joissa lähettäjä ja vastaanottaja sijaitsevat, eivät ole saman Kansainvälisen atomienergiajärjestön ja Euroopan atomienergiayhteisön välisen ydinmateriaalivalvontasopimuksen osapuolia.
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43. Campaign/Käsittelyjakso:
Jälleenkäsittelyjakson yksilöivä tunniste. Käytetään ainoastaan käytetyn polttoaineen jälleenkäsittelylaitosten prosessimateriaalitasealueilla tapahtuvista varastomuutoksista.
44. Reactor/Reaktori:
Ainutkertainen tunniste reaktorille, josta saatava säteilytetty polttoaine on varastoituna tai jälleenkäsittelyssä. Käytetään ainoastaan käytetyn polttoaineen varastointi- tai jälleenkäsittelylaitoksissa tapahtuvista varastomuutoksista.
45. Error path/Virhepolku:
Mittausvirheitä ja niiden leviämistä kuvaava erityiskoodi materiaalitaseen arviointitarkoituksiin. Laitos ja komissio
sopivat koodeista yhdessä.

YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA RAPORTTIEN TÄYTTÄMISTAVASTA
1. Lähettäessään ydinmateriaaleja lähettäjän on toimitettava vastaanottajalle kaikki tarpeelliset tiedot varastomuutosraporttia varten.
2. Jos numeeriset tiedot sisältävät yksiköiden osia, on desimaaliosia ennen laitettava piste.
3. Seuraavia 55:tä merkkiä voidaan käyttää: 26 isoa kirjainta A–Z, numerot 0–9 ja merkit ”plus” ja ”miinus”, ”kauttaviiva”, ”tähti”, ”välilyönti”, ”yhtä suuri kuin”, ”suurempi kuin”, ”pienempi kuin”, ”piste”, ”pilkku”, ”alkusulkumerkki”,
”loppusulkumerkki”, ”kaksoispiste”, ”dollari”, ”prosentti”, ”lainausmerkit”, ”puolipiste”, ”kysymysmerkki” ja ”&-merkki”.
4. Valvonnan piiriin kuuluvien on perustamissopimuksen 79 artiklan määräysten mukaisesti ilmoitettava asianomaisen
jäsenvaltion viranomaisille kaikki tiedoksiannot, jotka ne tekevät komissiolle perustamissopimuksen 78 artiklan ja 79
artiklan ensimmäisen kohdan määräysten mukaisesti.
5. Raportit on laadittava tunnuksella varustetun formaatin XML-versiona.
6. Asianmukaisesti täytetyt ja digitaalisesti allekirjoitetut raportit on toimitettava osoitteeseen European Commission,
Euratom Safeguards Office, L-2920 Luxembourg.
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LIITE IV
MATERIAALITASERAPORTTI (MBR)

Tunnus

Sisältö

Huomautukset

#

MBA

Koodi (4)

Ilmoittavan materiaalitasealueen MBA-koodi

1

Report type

Koodi (1)

Kirjain M: Materiaalitaseraportti

2

Report date

PPKKVVVV

Raportin valmistumispäivä

3

Start report

PPKKVVVV

Materiaalitaseraportin alkamispäivämäärä (edellisen
varastonmäärityksen päivä + 1 päivä)

4

End report

PPKKVVVV

Materiaalitaseraportin päättymispäivämäärä (nykyisen varastonmäärityksen päivämäärä)

5

Report number

Numero (8)

Juokseva numero, ei katkoksia

6

Element-category

Koodi (1)

Alkuaineen luokka

7

Line count

Numero (8)

Ilmoitettujen kirjausrivien yhteismäärä

8

Reporting person

Koodi (20)

Raportista vastaavan henkilön nimi

9

IC code

Koodi (2)

Varastomuutoksen tyyppi

10

Line number

Numero (8)

Juokseva numero, ei katkoksia

11

Element weight

Numero (24.3)

Alkuaineen paino

12

Isotope

Koodi (1)

U-235:stä koodi G, U-233:sta koodi K ja U-235:n ja
U-233:n seoksesta koodi J

13

Fissile weight

Numero (24.3)

Halkeavien isotooppien paino

14

Obligation

Koodi (2)

Kaksimerkkinen koodi

15

Correction

Koodi (1)

D poistoista, A lisäyksistä, jotka ovat osa poisto–lisäys-paria, L myöhästyneistä kirjausriveistä (erilliset
lisäykset)

16

Previous report

Numero (8)

Korjattavan kirjausrivin raportin numero

17

Previous line

Numero (8)

Korjattavan kirjausrivin numero

18

Comment

Koodi (256)

Toiminnanharjoittajan huomautus

19

CRC

Numero (12)

Kirjausrivin hajakoodi laadunvalvontatarkoituksiin

20

Previous CRC

Numero (12)

Korjattavan kirjausrivin hajakoodi

21
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Selittävät huomautukset
1. MBA:
Ilmoittavan materiaalitasealueen koodi. Komissio ilmoittaa koodin kyseiselle laitokselle.
2. Report type/Raporttityyppi:
Kirjain M: Materiaalitaseraportti.
3. Report date/Raportin päivämäärä:
Raportin valmistumispäivämäärä.
4. Start report/Raportin alkamispäivämäärä:
Materiaalitaseraportin alkamispäivämäärä, edellisen varastonmäärityksen päivämäärää välittömästi seuraava päivä.
5. End report/Raportin päättymispäivämäärä:
Materiaalitaseraportin päättymispäivämäärä, nykyisen varastonmäärityksen päivämäärä.
6. Report number/Raportin numero:
Juokseva numero, ei katkoksia.
7. Element category/Alkuaineen luokka:
Ydinmateriaalin luokista on käytettävä seuraavia koodeja:
Luokka

Koodi

Plutonium

P

Korkearikasteinen uraani (20-prosenttiseksi tai sitä korkeammalle rikastusasteelle rikastettu)

H

Matalarikasteinen uraani (luonnonuraania korkeampi, mutta alle 20-prosenttiseksi rikastettu)

L

Luonnonuraani

N

Köyhdytetty uraani

D

Torium

T

8. Line count/Kirjausrivien lukumäärä:
Ilmoitettujen kirjausrivien yhteismäärä.
9. Reporting person/Raportoiva henkilö:
Raportista vastaavan henkilön nimi.
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10. IC code/Varastomuutoksen koodi:

Erityyppiset varastoa koskevat tiedot ja varastomuutokset on merkittävä seuraavassa järjestyksessä. On käytettävä
seuraavia koodeja:
Avainsana

Todellinen alkuvarasto

Koodi

PB

Varastomuutokset (ks. koodit jäljempänä olevasta luettelosta)

Selitys

Todellinen varasto raportointikauden alussa (on oltava yhtä
suuri kuin todellinen varasto edellisen raportointikauden
päättyessä)

Kullekin varastomuutostyypille RB:tä lukuun ottamatta on
tehtävä yksi yhteenvetävä kirjausrivi koko raportointikaudelle
(ensin lisäykset, sitten vähennykset). On jätettävä pois varastomuutokset, joiden alkuperäinen päivämäärä on nykyistä
kautta edeltävältä kaudelta

Kirjanpidollinen loppuvarasto

BA

Kirjanpidollinen varasto raportointikauden lopussa. Sen on
oltava yhtä suuri kuin edellä mainittujen materiaalitaseraportin kirjausten aritmeettinen summa

Todellinen loppuvarasto

PE

Todellinen varasto raportointikauden lopussa

Kirjaamaton materiaali

MF

Kirjaamaton materiaali. On laskettava ”todellisen loppuvaraston” ja ”kirjanpidollisen loppuvaraston” erotuksena

Varastomuutoksista on käytettävä yhtä seuraavista koodeista:
Avainsana

Koodi

Selitys

Vastaanotto

RD

Ydinmateriaalin vastaanotto Euroopan unionissa olevalta materiaalitasealueelta

Tuonti

RF

Ydinmateriaalin tuonti Euroopan unionin ulkopuolella olevalta materiaalitasealueelta

Vastaanotto valvonnan piiriin kuulumattomasta toiminnasta

RN

Ydinmateriaalin vastaanotto valvonnan piiriin kuulumattomasta toiminnasta (34 artikla)

Lähetys

SD

Ydinmateriaalin siirto Euroopan unionin alueella olevalle materiaalitasealueelle

Vienti

SF

Ydinmateriaalin vienti Euroopan unionin ulkopuolella olevalle materiaalitasealueelle

Lähetys valvonnan piiriin kuulumattomaan toimintaan

SN

Ydinmateriaalin siirto valvonnan piiriin kuulumattomaan toimintaan (34 artikla)

Siirto pakatuksi jätteeksi

TC

Ydinmateriaali, joka sisältyy jätteeseen ja joka on mittausten
perusteella mitattu tai arvioitu ja joka on pakattu siten (esimerkiksi lasiin, sementtiin, betoniin tai bitumiin), että sitä ei
enää voida käyttää ydinmateriaalina. Kyseisen ydinmateriaalin
määrä on vähennettävä materiaalitasealueen varastosta. Tämäntyyppisestä materiaalista on säilytettävä erilliset asiakirjat
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Koodi
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Selitys

Päästöt ympäristöön

TE

Ydinmateriaali, joka sisältyy jätteeseen ja joka on mittausten
perusteella mitattu tai arvioitu ja joka on peruuttamattomasti
laskettu ympäristöön luvanvaraisilla päästöillä. Kyseisen ydinmateriaalin määrä on vähennettävä materiaalitasealueen varastosta

Siirto säilytettäväksi jätteeksi

TW

Ydinmateriaali, joka sisältyy jätteeseen ja joka on mittausten
perusteella mitattu tai arvioitu ja joka on siirretty erityiseen
paikkaan materiaalitasealueella, josta se voidaan saada takaisin. Tähän luokkaan kuuluvaa jätettä ei ole vielä pakattu, ja
sen talteenoton katsotaan nykytekniikalla olevan taloudellisesti kannattamatonta. Kyseisen ydinmateriaalin määrä on
vähennettävä materiaalitasealueen varastosta. Tämäntyyppisestä materiaalista on säilytettävä erilliset asiakirjat

Palautus pakatuista jätteistä

FC

Pakattujen jätteiden palautus materiaalitasealueen varastoon.
Siirto suoritetaan aina, kun pakattua jätettä prosessoidaan

Palautus säilytettävistä jätteistä

FW

Säilytettävien jätteiden palautus materiaalitasealueen varastoon. Siirto suoritetaan, kun säilytettäviä jätteitä haetaan materiaalitasealueen erityisestä paikasta joko materiaalitasealueella tapahtuvaa käsittelyä varten tai lähetettäväksi materiaalitasealueelta

Vahingossa tapahtunut häviö

LA

Toimintavahingon seurauksena tapahtunut ydinmateriaalimäärän peruuttamaton ja tahaton häviö. Tämän koodin
käyttö materiaalitaseraportissa on sallittua ainoastaan, jos komissiolle lähetettiin erityinen raportti silloin, kun varastomuutos tapahtui tai tuli tietoon

Vahingossa tapahtunut lisäys

GA

Odottamatta löytynyt ydinmateriaali, paitsi jos se on havaittu
varastonmäärityksen yhteydessä. Tämän koodin käyttö materiaalitaseraportissa on sallittua ainoastaan, jos komissiolle lähetettiin erityinen raportti silloin, kun varastomuutos tapahtui tai tuli tietoon

Luokan muutos

CE

Rikastusprosessista aiheutuva ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto luokasta toiseen (19 artikla)

Luokan muutos

CB

Sekoitusprosessista aiheutuva ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto luokasta toiseen (19 artikla)

Luokan muutos

CC

Kaikista muista kuin koodien CE ja CB kattamista luokan
muutoksista aiheutuva ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen
siirto luokasta toiseen (19 artikla)

Erityisen sitoumuksen muutos

BR

Ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto erityisestä valvontasitoumuksesta toiseen (18 artikla) uraanin kokonaisvaraston tasapainottamiseksi sekoitusprosessin jälkeen
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Selitys

Erityisen sitoumuksen muutos

PR

Ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto erityisestä valvontasitoumuksesta toiseen (18 artikla); tätä käytetään kun
ydinmateriaali tulee kirjanpidolliseen erittelemättömään varastoon tai lähtee sieltä

Erityisen sitoumuksen muutos

SR

Ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto erityisestä valvontasitoumuksesta toiseen (18 artikla) sitoumuksen vaihdon
tai korvaamisen seurauksena

Erityisen sitoumuksen muutos

CR

Ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto erityisestä valvontasitoumuksesta toiseen (18 artikla) kaikissa niissä tapauksissa, jotka eivät kuuluu koodien BR, PR tai SR alaan

Ydintuotanto

NP

Ydinmuutoksesta johtuva ydinmateriaalimäärän lisääntyminen

Ydintappio

NL

Ydinmuutoksesta johtuva ydinmateriaalimäärän väheneminen

Lähettäjän ja vastaanottajan välinen ero

DI

Lähettäjän ja vastaanottajan välinen ero (2 artikla)
Vastaanottavalla materiaalitasealueella mitatun ydinmateriaalin määrän ja lähettävän materiaalitasealueen ilmoittaman
määrän välinen ero

Uusi mittaus

NM

Materiaalitasealueella yhdessä tietyssä erässä kirjattu ydinmateriaalimäärä, joka on äskettäin mitatun ja aikaisemmin kirjatun määrän välinen ero ja joka ei ole lähettäjän ja vastaanottajan välinen erotus eikä korjaus

Uusi tase

NB

Materiaalitasealueella kirjattu ydinmateriaalimäärä, joka on
laitoksen toiminnanharjoittajan omiin tarkoituksiinsa (ilmoittamatta todellista varastotilannetta komissiolle) tekemän varastonmäärityksen tuloksen ja samana päivänä tehdyn kirjanpidollisen varastonmäärityksen välinen erotus

Pyöristykset

RA

Pyöristystarkistukset, joiden tarkoituksena on saada tietyn
jakson ajalta raportissa ilmoitettujen määrien summa täsmäämään materiaalitasealueen kirjanpidollisen loppuvaraston
kanssa

Isotooppien tarkistus

R5

Tarkistukset, joiden tarkoituksena on saada ilmoitettujen isotooppimäärien summa täsmäämään materiaalitasealueen
U-235:n kirjanpidollisen loppuvaraston kanssa

Materiaalin tuotanto

MP

Ydinmateriaalimäärä, joka on saatu alun perin ydinmateriaalivalvonnan piiriin kuulumattomista aineista ja joka on tullut
valvonnan piiriin, koska sen pitoisuus ylittää nyt vähimmäistasot

Käytön lopettaminen

TU

Ydinmateriaalimäärä, joka sisältyy muuhun kuin ydintoimintaan käytettäviin tuotteisiin, joista sitä ei katsota olevan taloudellista ottaa talteen nykytekniikalla
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11. Line number/Kirjausrivin numero:
Numerosta 1 alkava juokseva numerointi, ei katkoksia.
12. Element weight/Alkuaineen paino:
Edellä kentässä 7 tarkoitetun alkuaineen paino on ilmoitettava. Kaikki painot on ilmoitettava grammoina. Kirjanpitoriveillä ilmenevät desimaaliluvut voidaan ilmoittaa enintään kolmen desimaalin tarkkuudella.
13. Isotope/Isotooppi:
Tämä koodi ilmoittaa halkeavien isotooppien lajin, ja sitä on käytettävä, jos halkeavien isotooppien paino ilmoitetaan. U-235:stä käytetään koodia G, U-233:sta koodia K ja U-235:n ja U-233:n seoksesta koodia J.
14. Fissile weight/Halkeavien isotooppien paino:
Jollei erityisissä valvontasäännöksissä muuta säädetä, halkeavien isotooppien paino on ilmoitettava ainoastaan
rikastetulle uraanille ja rikastettua uraania koskeville luokan muutoksille. Kaikki painot on ilmoitettava grammoina.
Kirjanpitoriveillä ilmenevät desimaaliluvut voidaan ilmoittaa enintään kolmen desimaalin tarkkuudella.
15. Obligation/Sitoumus:
Ilmoitetaan ydinmateriaaliin kohdistuva erityinen valvontasitoumus (18 artikla), jonka yhteisö on hyväksynyt kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön kanssa tekemässään sopimuksessa. Komissio ilmoittaa tarvittavat koodit
laitoksille.
16. Correction/Korjaus:
Korjaukset on tehtävä poistamalla virheelliset kirjausrivit ja lisäämällä oikeat. On käytettävä seuraavia koodeja:
Koodi

Selitys

D

Poisto. Poistettava kirjausrivi on esitettävä osoittamalla alkuperäistä kirjausriviä varten ilmoitettu
raportin numero (6) kentässä 17, kirjausrivin numero (11) kentässä 18 ja CRC (20) kentässä 21.
Muita kenttiä ei tarvitse ilmoittaa

A

Lisäys (joka muodostaa osan poisto–lisäys-parista). Oikea kirjausrivi on ilmoitettava kaikkine
tietokenttineen, ”edellisen raportin” kenttä (17) ja ”edellisen kirjausrivin” kenttä (18) mukaan
luettuina. ”Edellisen kirjausrivin” kentässä (18) on toistettava poisto–lisäys-parilla korvattavan
kirjausrivin numero (11)

L

Myöhästynyt kirjausrivi (erillinen lisäys). Lisättävä myöhästynyt kirjausrivi on ilmoitettava kaikkine tietokenttineen, ”edellisen raportin” kenttä (17) mukaan luettuna. ”Edellisen raportin” kentässä (17) on mainittava sen raportin numero (6), johon myöhästyneen kirjausrivin olisi pitänyt
sisältyä

17. Previous report/Edellinen raportti:
Ilmoitetaan korjattavan kirjausrivin raportin numero (6).
18. Previous line/Edellinen kirjausrivi:
Poistoista tai lisäyksistä, jotka ovat osa poisto–lisäys-paria, ilmoitetaan korjattavan kirjausrivin numero (11).
19. Comment/Huomautus:
Vapaa tekstikenttä toiminnanharjoittajan lyhyille huomautuksille (korvaa erilliset liitetiedot).
20. CRC:
Kirjausrivin hajakoodi laadunvalvontatarkoituksiin. Komissio ilmoittaa toiminnanharjoittajalle, mitä algoritmia käytetään.
21. Previous CRC/Edellinen CRC:
Korjattavan kirjausrivin hajakoodi.

YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA RAPORTTIEN TÄYTTÄMISTAVASTA
Liitteen III lopussa olevia yleisiä huomautuksia 2, 3, 4, 5 ja 6 sovelletaan soveltuvin osin.
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LIITE V
VARASTONMÄÄRITYS (PIL)

Tunnus

Sisältö

Huomautukset

#

MBA

Koodi (4)

Ilmoittavan materiaalitasealueen MBA-koodi

1

Report type

Koodi (1)

Kirjain P: Varastonmääritystä kuvaava raportti

2

Report date

PPKKVVVV

Raportin valmistumispäivä

3

Report number

Numero (8)

Juokseva numero, ei katkoksia

4

PIT date

PPKKVVVV

Päivä, jona varastonmääritys tehtiin

5

Line count

Numero (8)

Ilmoitettujen kirjausrivien yhteismäärä

6

Raportoiva henkilö

Koodi (20)

Raportista vastaavan henkilön nimi

7

PIL_ID

Numero (8)

Juokseva numero

8

Batch

Koodi (20)

Yksilöivä tunniste ydinmateriaalierälle

9

KMP

Koodi (1)

Päämittauskohta

10

Measurement

Koodi (1)

Mittauskoodi

11

Element category

Koodi (1)

Alkuaineen luokka

12

Material form

Koodi (2)

Materiaalin muodon koodi

13

Material container

Koodi (1)

Materiaalin säiliön koodi

14

Material state

Koodi (1)

Materiaalin olomuodon koodi

15

Line number

Numero (8)

Juokseva numero, ei katkoksia

16

Items

Numero (6)

Ainesten lukumäärä

17

Element weight

Numero (24.3)

Alkuaineen paino

18

Isotope

Koodi (1)

U-235:stä koodi G, U-233:sta koodi K ja U-235:n ja
U-233:n seoksesta koodi J

19

Fissile weight

Numero (24.3)

Halkeavien isotooppien paino

20

Obligation

Koodi (2)

Kaksimerkkinen koodi

21

Document

Koodi (20)

Toiminnanharjoittajan määrittelemä viite tausta-asiakirjoihin

22

Container ID

Koodi (20)

Toiminnanharjoittajan määrittelemä tunniste säiliölle

23

Correction

Koodi (1)

D poistoista, A lisäyksistä, jotka ovat osa poisto–lisäys-paria, L myöhästyneistä kirjausriveistä (erilliset
lisäykset)

24
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Huomautukset
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#

Previous report

Numero (8)

Korjattavan kirjausrivin raportin numero

25

Previous line

Numero (8)

Korjattavan kirjausrivin numero

26

Comment

Koodi (256)

Toiminnanharjoittajan huomautus

27

CRC

Numero (12)

Kirjausrivin hajakoodi laadunvalvontatarkoituksiin

28

Previous CRC

Numero (12)

Korjattavan kirjausrivin hajakoodi

29

Selittävät huomautukset
1. MBA:
Ilmoittavan materiaalitasealueen koodi. Komissio ilmoittaa koodin kyseiselle laitokselle.

2. Report type/Raporttityyppi:
Kirjain P: Varastonmääritys.

3. Report date/Raportin päivämäärä:
Raportin valmistumispäivämäärä.

4. Report number/Raportin numero:
Juokseva numero, ei katkoksia.

5. PIT date/Varastonmäärityksen päivämäärä:
Päivä, kuukausi ja vuosi, jolloin varastonmääritys tehtiin, kello 24.00 tilanteen mukaisesti.

6. Line count/Kirjausrivien lukumäärä:
Ilmoitettujen kirjausrivien yhteismäärä.

7. Reporting person/Raportoiva henkilö:
Raportista vastaavan henkilön nimi.

8. PIL ID/Varastonmäärityksen tunniste:
Juokseva numero.

9. Batch/Erä:
Jos erityisissä valvontasäännöksissä edellytetään erän seurantaa, on käytettävä varastomuutosraportissa aiemmin
käytettyä tai aiemmassa varastonmäärityksessä käytettyä erän tunnistetta.

10. KMP:
Päämittauskohta. Koodit ilmoitetaan asianomaiselle laitokselle erityisissä valvontasäännöksissä. Jos koodia ei ole
määritelty, on käytettävä &-merkkiä.
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11. Measurement/Mittaus:
On ilmoitettava peruste, jolla ilmoitettu ydinmateriaalin määrä määritettiin. Tässä on käytettävä yhtä seuraavista
koodeista:
Mitattu määrä

Arvioitu määrä

Selitys

M

E

Raportin kohteena olevalla materiaalitasealueella

N

F

Muulla materiaalitasealueella

T

G

Raportin kohteena olevalla materiaalitasealueella, kun painot
on annettu jo aiemmassa varastomuutoskertomuksessa tai
varastonmäärityksessä

L

H

Muulla materiaalitasealueella, kun painot on ilmoitettu jo
aiemmassa varastomuutoskertomuksessa tai varastonmäärityksessä nykyisen materiaalitasealueen osalta

12. Element category/Alkuaineen luokka:
Ydinmateriaalin luokista on käytettävä seuraavia koodeja:
Luokka

Koodi

Plutonium

P

Korkearikasteinen uraani (20-prosenttiseksi tai sitä korkeammalle rikastusasteelle rikastettu)

H

Matalarikasteinen uraani (luonnonuraania korkeampi, mutta alle 20-prosenttiseksi rikastettu)

L

Luonnonuraani

N

Köyhdytetty uraani

D

Torium

T

13. Material form/Materiaalin muoto:
On käytettävä seuraavia koodeja:
Pääluokka

Alaluokka

Koodi

Malmit

OR

Rikasteet

YC

Uraaniheksafluoridi (UF6)

U6

Uraanitetrafluoridi (UF4)

U4

Uraanidioksidi (UO2)

U2

Uraanitrioksidi (UO3)

U3

Uraanioksidi (U3O8)

U8

Toriumoksidi (ThO2)

T2

Liuokset

nitraatti

LN

fluoridi

LF

muut

LO
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Koodi

homogeeninen

PH

heterogeeninen

PN

pelletit

CP

pallot

CS

muut

CO

puhdas

MP

seokset

MA

sauvat, neulat

ER

levyt

EP

ryppäät

EB

niput/elementit

EA

muut

EO

Umpilähteet

–

QS

Pienet määrät/näytteet

–

SS

Jätteet

homogeeniset

SH

heterogeeniset (puhdistusvälineet ja -materiaalit, kuona, liete, pöly, muut)

SN

päällykset

AH

sekalaiset (kuten muovit, käsineet, paperit)

AM

saastuneet laitteet

AC

muut

AO

matala-aktiiviset

WL

keskiaktiiviset

WM

korkea-aktiiviset

WH

lasitettu

NV

lasi

NG

bitumi

NB

betoni

NC

muu

NO

Keraamit

Metalli

Polttoaine

Kiinteät jätteet

Nestemäiset jätteet

Pakattu jäte
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14. Material container/Materiaalin säiliö:
On käytettävä seuraavia koodeja:
Säiliön tyyppi

Koodi

Lieriö/Sylinteri

C

Paketti

P

Tynnyri

D

Erillinen polttoaineyksikkö

S

Häkki

B

Pullo

F

Tankki tai muu säiliö

T

Muu

O

15. Material state/Ydinmateriaalin olomuoto:
On käytettävä seuraavia koodeja:
Tila

Koodi

Tuore ydinmateriaali

F

Säteilytetty ydinmateriaali

I

Jäte

W

Jäte, jota ei voida ottaa talteen

N

16. Line number/Kirjausrivin numero:
Jokaisessa raportissa numerosta 1 alkava juokseva numerointi, ei katkoksia.
17. Items/Ainekset:
Varastonmäärityksen kullakin kirjausrivillä on ilmoitettava mukana olevien ainesten lukumäärä. Jos samaan erään
kuuluva ainesten ryhmä kirjataan useina kirjausriveinä, ilmoitettujen ainesten lukumäärän summan on oltava yhtä
suuri kuin ryhmään kuuluvien ainesten yhteismäärä. Jos kirjausriville sisältyy useampi kuin yksi alkuaine, ainesten
lukumäärä on kirjattava ainoastaan strategisesti korkea-arvoisimman alkuaineen (tärkeysjärjestyksessä P, H, L, N, D,
T) kirjausriv(e)ille.
18. Element weight/Alkuaineen paino:
Kentässä 12 tarkoitetun alkuaineen paino on ilmoitettava. Kaikki painot on ilmoitettava grammoina. Kirjanpitoriveillä ilmenevät desimaaliluvut voidaan ilmoittaa enintään kolmen desimaalin tarkkuudella.
19. Isotope/Isotooppi:
Tämä koodi ilmoittaa halkeavat isotoopit, ja sitä on käytettävä, jos halkeavien isotooppien paino ilmoitetaan.
U-235:stä käytetään koodia G, U-233:sta koodia K ja U-235:n ja U-233:n seoksesta koodia J.
20. Fissile weight/Halkeavien isotooppien paino:
Jollei erityisissä valvontasäännöksissä muuta säädetä, halkeavien isotooppien paino on ilmoitettava ainoastaan
rikastetulle uraanille ja rikastettua uraania koskeville luokan muutoksille. Kaikki painot on ilmoitettava grammoina.
Kirjanpitoriveillä ilmenevät desimaaliluvut voidaan ilmoittaa enintään kolmen desimaalin tarkkuudella.
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21. Obligation/Sitoumus:
Ilmoitetaan ydinmateriaaliin kohdistuva erityinen valvontasitoumus (18 artikla), jonka yhteisö on hyväksynyt kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön kanssa tekemässään sopimuksessa. Komissio ilmoittaa tarvittavat koodit
laitoksille.
22. Document/Asiakirja:
Toiminnanharjoittajan määrittelemä viite tausta-asiakirjoihin.
23. Container ID/Säiliön tunniste:
Toiminnanharjoittajan määrittelemä säiliön numero. Valinnainen tieto, jota voidaan käyttää tapauksissa, joissa
säiliön numero ei käy ilmi erän tunnisteesta.
24. Correction/Korjaus:
Korjaukset on tehtävä poistamalla virheelliset kirjausrivit ja lisäämällä oikeat. On käytettävä seuraavia koodeja:
Koodi

Selitys

D

Poisto. Poistettava kirjausrivi on esitettävä osoittamalla alkuperäistä kirjausriviä varten ilmoitettu
raportin numero (4) kentässä 25, kirjausrivin numero (16) kentässä 26 ja CRC (28) kentässä 29.
Muita kenttiä ei tarvitse ilmoittaa

A

Lisäys (joka muodostaa osan poisto–lisäys-parista). Oikea kirjausrivi on ilmoitettava kaikkine
tietokenttineen, ”edellisen raportin” kenttä (25) ja ”edellisen kirjausrivin” kenttä (26) mukaan
luettuina. ”Edellisen kirjausrivin” kentässä (26) on mainittava poisto–lisäys-parilla korvattavan
kirjausrivin numero (16)

L

Myöhästynyt kirjausrivi (erillinen lisäys). Lisättävä myöhästynyt kirjausrivi on ilmoitettava kaikkine tietokenttineen, ”edellisen raportin” kenttä (25) mukaan luettuna. ”Edellisen raportin” kentässä (25) on mainittava sen raportin numero (4), johon myöhästyneen kirjausrivin olisi pitänyt
sisältyä

25. Previous report/Edellinen raportti
Ilmoitetaan korjattavan kirjausrivin raportin numero (4).
26. Previous line/Edellinen kirjausrivi:
Poistoista tai lisäyksistä, jotka ovat osa poisto–lisäys-paria, ilmoitetaan korjattavan kirjausrivin numero (16).
27. Comment/Huomautus:
Vapaa tekstikenttä toiminnanharjoittajan lyhyille huomautuksille (korvaa erilliset liitetiedot).
28. CRC:
Kirjausrivin hajakoodi laadunvalvontatarkoituksiin. Komissio ilmoittaa toiminnanharjoittajalle, mitä algoritmia käytetään.
29. Previous CRC/Edellinen CRC:
Korjattavan kirjausrivin hajakoodi.

YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA RAPORTTIEN TÄYTTÄMISTAVASTA
Jos materiaalitasealueella ei ole ydinmateriaalia varastonmäärityspäivänä, raportissa on täytettävä vain kentät 1, 5, 7 ja
17.
Liitteen III lopussa olevia yleisiä huomautuksia 2, 3, 4, 5 ja 6 sovelletaan soveltuvin osin.
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LIITE VI
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LIITE XI
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EURATOMIN YDINMATERIAALIVALVONTA
Ohjeet yleisen toimintaohjelman antamiseksi tiedoksi
Tiedoksiantojen olisi mahdollisuuksien mukaan katettava seuraavat kaksi vuotta.
Tiedoksiannoissa olisi erityisesti ilmoitettava
— toimintatyypit, esimerkiksi suunnitellut käsittelyjaksot, ilmoittamalla valmistettavien tai jälleenkäsiteltävien polttoaine-elementtien tyyppi ja määrä, rikastusohjelmat, reaktoreiden käyttöohjelmat ja suunnitellut seisokit
— materiaalin todennäköinen saapumisaikataulu ilmoittaen materiaalin määrä erää kohti, muoto (kuten UF6, UO2,
tuoreet tai säteilytetyt polttoaineet), ennakoitu säiliön tai pakkauksen tyyppi
— jätteenkäsittelyjakson ennakoitu aikataulu (muu kuin uudelleenpakkaaminen tai lisäkäsittely, jossa ei eroteta alkuaineita) ilmoittaen materiaalin määrä erää kohti, muoto (kuten lasi, korkea-aktiivinen neste), ennakoitu kesto ja
paikka
— päivät, joihin mennessä tuotteissa olevat materiaalimäärät arvioidaan määritettävän sekä lähetyspäivät
— todellisen varastonmäärityksen päivät ja kestoaika.
HUOM.
Valvonnan piiriin kuuluvien on perustamissopimuksen 79 artiklan määräysten mukaisesti ilmoitettava asianomaisen
jäsenvaltion viranomaisille kaikki tiedoksiannot, jotka ne tekevät komissiolle perustamissopimuksen 78 artiklan ja 79
artiklan ensimmäisen kohdan määräysten mukaisesti.
Tämä tiedoksianto on toimitettava asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen European Commission,
Euratom Safeguards Office, L-2920 Luxembourg.
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LIITE XIII
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EURATOMIN YDINMATERIAALIVALVONTA

C 227 E/289

C 227 E/290

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

LIITE XIV
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LIITE XV
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EURTOMIN YDINMATERIAALIVALVONTA
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Ehdotus neuvoston asetukseksi lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta tiettyjen Indonesiasta
peräisin olevien rengaskansiomekanismien tuonnissa ja tukien vastaisen menettelyn päättämisestä
tiettyjen Intiasta peräisin olevien rengaskansiomekanismien tuonnissa
(2002/C 227 E/03)
KOM(2002) 245 lopull.
(Komission esittämä 21 päivänä toukokuuta 2002)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista
tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 6 päivänä lokakuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2026/97 (1)
ja erityisesti sen 15 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka tämä on tehnyt
neuvoa-antavaa komiteaa

9 kohdan mukaisesti komissio ilmoitti Intian ja Indonesian viranomaisille saaneensa todisteilla tuetun valituksen, jossa väitetään, että Intiasta ja Indonesiasta peräisin
olevien rengasmekanismien tuettu tuonti aiheuttaa huomattavaa vahinkoa yhteisön tuotannonalalle. Molempia
viranomaisia kehotettiin aloittamaan neuvottelut valituksen sisällön selvittämiseksi ja molemminpuolisesti tyydyttävään ratkaisuun pääsemiseksi. Neuvottelut molempien maiden viranomaisten ja komission kesken käytiin
Brysselissä. Valitukseen sisältyneitä tuonnin tukemista
koskevia väitteitä ja yhteisön tuotannonalalle aiheutunutta huomattavaa vahinkoa koskevat huomautukset
otettiin asianmukaisesti huomioon ja tietyt valituksen
kohteena olleet järjestelmät jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle.

sekä katsoo seuraavaa:
A. MENETTELY

1. Nykyinen tutkimus
(1) Komissio ilmoitti 18 päivänä toukokuuta 2001 Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella (2),
jäljempänä ”menettelyn aloittamista koskeva ilmoitus”,
tukien vastaisen menettelyn aloittamisesta tiettyjen Indonesiasta ja Intiasta peräisin olevien rengasmekanismien
tuonnissa yhteisöön ja pani vireille tutkimuksen.
(2) Menettelyn aloittaminen perustui valitukseen, jonka seuraavat yhteisön tuottajat olivat tehneet 3 päivänä huhtikuuta 2001: Koloman Handler AG, Itävalta, ja Krause
Ringbuchtechnik GmbH & Co. KG, Saksa, jäljempänä
”valituksen tekijät”, jotka edustavat pääosaa (tässä tapauksessa noin 90 prosenttia) rengasmekanismien tuotannosta yhteisössä. Valituksessa esitetyt todisteet kyseisen tuotteen vientituella tapahtuvasta tuonnista ja siitä
aiheutuvasta merkittävästä vahingosta katsottiin riittäviksi oikeuttamaan menettelyn aloittaminen.
(3) Samana päivänä ilmoitettiin Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä julkaistulla ilmoituksella (3) myös kyseisistä
maista peräisin olevaa kyseistä tuotetta koskevan rinnakkaisen polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta.
(4) Ennen menettelyn aloittamista ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 2026/97, jäljempänä ”perusasetus”, 10 artiklan
(1) EYVL L 288, 21.10.1997, s. 1.
(2) EYVL C 147, 18.5.2001, s. 4.
(3) EYVL C 147, 18.5.2001, s. 2.

(5) Komissio ilmoitti menettelyn aloittamisesta virallisesti
yhteisön tuottajille, vientiä harjoittaville tuottajille, tuojille ja käyttäjille, joita asian tiedettiin koskevan, sekä
viejämaan edustajille ja valituksen tekijälle. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää kantansa kirjallisesti ja pyytää saada tulla kuulluiksi menettelyn aloittamista koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa.

(6) Komissio lähetti kyselylomakkeet kaikille osapuolille,
joita asian tiedettiin koskevan, ja kaikille muille yrityksille, jotka olivat ilmoittautuneet menettelyn aloittamista
koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa. Vastaukset saatiin Intian viranomaisilta, yhdeltä yhteisön tuottajalta, yhdeltä intialaiselta vientiä harjoittavalta tuottajalta sekä siihen etuyhteydessä olevalta yhteisön ulkopuoliselta viejältä ja kahdelta yhteisön tuojalta sekä yhdeltä tuojiin etuyhteydessä olevalta käyttäjältä. Komissio
hankki ja tarkasti kaikki vientituella tapahtuvan tuonnin,
vahingon, syy-yhteyden ja yhteisön edun määrittämistä
varten tarpeellisina pitämänsä tiedot. Tarkastuskäyntejä
tehtiin Intian viranomaisten ja seuraavien yritysten toimitiloihin:

a) Yhteisön tuottajat

— Koloman Handler AG, Itävalta
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b) Vientiä harjoittavat tuottajat Intiassa
— TouCheungLee Stationery Mfg. Co. Pvt. Ltd., Tiruvallore
c) Hongkongilaiset etuyhteydessä olevat yhteisön ulkopuoliset viejät
— ToCheungLee (BVI) Limited/World Wide Stationery MfgCo., Ltd. (varsinainen holding-yhtiö)
d) Etuyhteydettömät tuojat
— Bensons International Systems Ltd, Yhdistynyt kuningaskunta
— Bensons International Systems BV, Alankomaat
e) Käyttäjä
— Esselte, Yhdistynyt kuningaskunta
(7) Vientituella tapahtuvaa tuontia ja vahinkoa koskeva tutkimus kattoi 1 päivän huhtikuuta 2000 ja 31 päivän
maaliskuuta 2001 välisen ajanjakson, jäljempänä ”tutkimusajanjakso”. Vahinkoa koskevaan arvioon vaikuttavia
kehityssuuntauksia varten komissio tarkasteli tietoja,
jotka kattoivat 1 päivän tammikuuta 1998 ja tutkimusajanjakson päättymisen välisen ajanjakson, jäljempänä
”tarkastelujakso”.
2. Väliaikaiset toimenpiteet
(8) Ottaen huomioon tarpeen jatkaa tiettyjen vahinkoa, syyyhteyttä ja yhteisön etua koskevien näkökohtien tutkimista ja erityisesti ottaen huomioon valituksen tekijöiden
meneillään olevan rakenneuudistuksen Indonesiasta ja
Intiasta peräisin olevien rengaskansiomekanismien osalta
ei otettu käyttöön väliaikaisia tasoitustoimenpiteitä.
3. Myöhempi menettely
(9) Kaikille osapuolille ilmoitettiin päätöksestä olla ottamatta
käyttöön väliaikaisia toimenpiteitä. Komissio jatkoi lopullisia päätelmiään varten tarpeellisiksi katsomiensa tietojen hankkimista ja tarkastamista. Erityisesti paikan
päällä tehtäviä lisätarkastuksia suoritettiin rengasmekanismien yhteisön käyttäjän ja kahden yhteisön etuyhteydettömän tuojan toimitiloissa.
(10) Osapuolille ilmoitettiin keskeisistä tosiseikoista ja huomioista, joiden perusteella aiottiin suositella lopullisten tasoitustullien käyttöönottoa. Osapuolille asetettiin myös
määräaika, jossa ne voivat tehdä huomautuksia kyseisen
ilmoituksen johdosta. Asianomaisten osapuolten toimittamia suullisia ja kirjallisia huomautuksia tarkasteltiin, ja
lopullisia päätelmiä muutettiin tarvittaessa niiden mukaisesti.
B. TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

1. Tarkasteltavana oleva tuote
(11) Tarkasteltavana oleva tuote on tietyt rengaskansiomekanismit, jäljempänä ”rengasmekanismit” tai ”tarkastelta-
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vana oleva tuote”. Ne luokitellaan tällä hetkellä CN-koodiin ex 8305 10 00. Suljin-/aukaisuvivulla varustetut
mappimekanismit, jotka luokitellaan samaan CN-koodiin, on jätetty tämän tutkimuksen ulkopuolelle.

(12) Rengasmekanismit koostuvat kahdesta suorakaiteen
muotoisesta teräslaatasta tai -langasta, joihin ainakin
neljä teräslangasta tehtyä puolirengasta on kiinnitetty ja
joita teräskuori pitää yhdessä. Ne voidaan avata joko
vetämällä puolirenkaista tai rengasmekanismiin kiinnitetyn pienen teräksisen aukaisumekanismin avulla. Renkaat
voivat olla erimuotoisia; kysytyimpiä ovat pyöreät, kulmikkaat tai D:n muotoiset.

(13) Rengasmekanismeja käytetään erilaisten asiakirjojen tai
paperien säilyttämiseen. Niitä käyttävät muun muassa
rengaskansioiden, ohjelmisto- ja teknisten käsikirjojen,
valokuva- ja postimerkkikansioiden, luetteloiden ja esitteiden tuottajat.

(14) Yhteisössä myytiin tutkimusajanjakson aikana useita satoja erimallisia rengasmekanismeja. Mallit vaihtelivat renkaiden koon, muodon ja lukumäärän suhteen sekä aluslaatan koon ja sen suhteen, avataanko renkaat vetämällä
vai aukaisumekanismin avulla. Ottaen huomioon, että
rengasmekanismien eri tuoteryhmien välillä ei todettu
olevan selvää jaottelua, että niillä kaikilla on samat fyysiset ja tekniset perusominaisuudet ja että tiettyjen tuoteryhmien mallit olivat vaihdettavissa keskenään, komissio totesi, että kaikkia rengasmekanismeja pidetään tästä
syystä yhtenä tuotteena tässä menettelyssä.

2. Samankaltainen tuote
(15) Komissio totesi Intiassa tuotetuilla ja asianomaisen maan
kotimarkkinoilla myytävillä rengasmekanismeilla ja Intiasta yhteisöön tuotavilla rengasmekanismeilla olevan samat fyysiset ja tekniset perusominaisuudet ja käyttötarkoitukset.

(16) Komissio totesi niin ikään, että yhteisöön tuotavien Intiasta peräisin olevien rengasmekanismien ja yhteisön
markkinoilla myytävien yhteisön tuotannonalan tuottamien rengasmekanismien fyysisissä ja teknisissä perusominaisuuksissa ja käyttötarkoituksissa ei ollut eroja.

(17) Indonesialaisten tuottajien yhteistyöstä kieltäytymisen
johdosta komissio teki päätelmät käytettävissä olevien
tietojen perusteella perusasetuksen 28 artiklan mukaisesti. Tämän vuoksi ja koska asianomaisesta maasta ei
ollut käytettävissä muita tietoja, komissio katsoi aiheelliseksi käyttää valituksessa esitettyjä tietoja; niistä ilmeni,
että Indonesiassa tuotettuja asianomaisessa maassa myytäviä tai yhteisöön tuotavia rengasmekanismeja ja yhteisön markkinoilla myytäviä valituksen tehneiden yhteisön
tuottajien tuottamia rengasmekanismeja on pidettävä samankaltaisina.
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(18) Tästä syystä pääteltiin, että yhteisön kotimarkkinoilla
myytäviä yhteisön tuotannonalan tuottamia rengasmekanismeja, yhteisöön tuotavia Intiasta ja Indonesiasta peräisin olevia rengasmekanismeja ja Indonesian ja Intian
kotimarkkinoilla myytäviä asianomaisissa maissa tuotettuja rengasmekanismeja on pidettävä perusasetuksen 1
artiklan 5 kohdassa tarkoitettuina samankaltaisina tuotteina.
(19) Tutkimusajanjakson aikana tarkasteltavana olevaan tuotteeseen sovellettiin 2,7 prosentin sopimustullia vuonna
2000 ja vuonna 2001. Yleisen tullietuusjärjestelmän mukaisesti Intiasta ja Indonesiasta peräisin olevaan tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin sovellettiin kuitenkin
100 prosentin alennusta vuonna 2000 ja vuonna 2001
maksettavasta sopimustullista. Tämän vuoksi vuonna
2000 ja vuonna 2001 sovellettu tulli oli 0 prosenttia.
C. VIENTITUET

1. Intia
a) Johdanto
(20) Komissio tutki valitukseen sisältyvien tietojen ja komission kyselylomakkeeseen saatujen vastausten perusteella
seuraavia järjestelmiä, joissa esitettyjen väitteiden mukaan oli myönnetty vientitukea:
— vientiteollisuuden vapaa-alueet (Export Processing
Zones, EPZ)/vientiin suuntautuneet yksiköt (Export
Oriented Units, EOU),
— tuontitullien hyvitysjärjestelmä (Duty Entitlement
Passbook Scheme, DEPBS),
— tuotantohyödykkeiden tuontia etuustullein koskeva
järjestelmä (Export Promotion Capital Goods
Scheme, EPCGS),
— tuloverosta vapauttamisen järjestelmä (Income Tax
Exemption Scheme).
(21) Kolme ensimmäistä järjestelmää perustuvat 7 päivänä
elokuuta 1992 voimaan tulleeseen ulkomaankaupan kehittämistä ja sääntelyä koskevaan lakiin (Foreign Trade
Development and Regulation Act). Tällä ulkomaankauppalailla Intian viranomaiset valtuutetaan antamaan
vienti- ja tuontipolitiikkaa koskevia tiedonantoja. Nämä
tiedonannot esitetään tiivistelmänä vienti- ja tuontipolitiikkaa koskevissa asiakirjoissa, jotka julkaistaan viiden
vuoden välein ja joita päivitetään vuosittain. Vuoden
1997 ja 2002 välisen ajanjakson kattava vienti- ja tuontipolitiikkaa koskeva asiakirja liittyy asianomaiseen tutkimusajanjaksoon.
(22) Viimeinen järjestelmä eli tuloverosta vapauttamisen järjestelmä perustuu vuoden 1961 tuloverolakiin (Income
Tax Act), jota muutetaan vuosittain annettavalla varainhoitolailla (Finance Act).
(23) Yksi yritys vastasi vientiä harjoittaville tuottajille osoitettuun kyselyyn. Kyselyyn vastasi myös kyseiseen vientiä
harjoittavaan tuottajaan etuyhteydessä oleva yhteisön ulkopuolinen yritys. Eurostatin tuontitietojen perusteella
kyseisen vientiä harjoittavan tuottajan osuus Intiasta yhteisöön suuntautuvasta koko viennistä oli 100 prosenttia.
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b) Vientiteollisuuden vapaa-alueet (Export Processing Zones,
EPZ)/vientiin suuntautuneet yksiköt (Export Oriented
Units, EOU)
I) Oikeusperusta
(24) Vuonna 1965 käyttöön otettu vientiteollisuuden vapaaalueet (Export Processing Zones, EPZ)/vientiin suuntautuneet yksiköt (Export Oriented Units, EOU) – järjestelmä on vienti- ja tuontipolitiikan väline, johon sisältyy
vientikannustimia. Tutkimusajanjakson aikana järjestelmää säänneltiin tullin tiedonannoilla nro 53/97, 133/94
ja 126/94. Järjestelmää selostetaan yksityiskohtaisesti
vienti- ja tuontipolitiikkaa vuosina 1997–2002 koskevan
asiakirjan luvussa 9 sekä asianomaisessa menettelykäsikirjassa.
II) Tukikelpoisuus
(25) Periaatteessa yritys voidaan perustaa EPZ/EOU-järjestelmän mukaisesti, mikäli se sitoutuu viemään tavaratuotantonsa ja palvelunsa kokonaisuudessaan. Kun yritykselle on myönnetty kyseinen asema, se voi saada tiettyjä
etuja. Intiassa on seitsemän vientiteollisuuden vapaa-alueeksi määriteltyä aluetta. Vientiin suuntautuneet yksiköt
voivat sijaita missä tahansa Intiassa. Ne toimivat tullivalvonnassa olevina yksikköinä tulliviranomaisten valvonnassa tullilain 65 pykälän mukaisesti. Vaikka EOU/EPZjärjestelmän alaisuudessa toimivien yritysten yleensä
edellytetään vievän koko tuotantonsa, Intian viranomaiset sallivat näiden yksikköjen myydä osan tuotannostaan
kotimarkkinoilla tietyin edellytyksin. Yhteistyössä toimineelle vientiä harjoittavalle tuottajalle on myönnetty
vientiin suuntautuneen yksikön asema.
III) Käytännön toteutus
(26) Vientiin suuntautuneen yksikön asemaa hakevien tai
vientiteollisuuden vapaa-alueelle sijoittautuvien yritysten
on jätettävä hakemus toimivaltaisille viranomaisille. Hakemuksessa on oltava yksityiskohtaiset tiedot viiden seuraavan vuoden osalta muun muassa suunnitelluista tuotantomääristä, arvioidusta viennin arvosta, tuontitarpeista ja kotimaisia tuotantopanoksia koskevista tarpeista. Jos viranomaiset hyväksyvät yrityksen hakemuksen, yritykselle toimitettavaan hyväksymisilmoitukseen
liitetään asiaa koskevat ehdot. Vientiteollisuuden vapaaalueilla sijaitsevat yritykset ja vientiin suuntautuneet yksiköt voivat tuottaa mitä tahansa tuotetta. Sopimus on
voimassa viisi vuotta ja se voidaan uusia useammaksi
viisivuotiskaudeksi.
(27) Vientiteollisuuden vapaa-alueella sijaitsevat yritykset ja
vientiin suuntautuneet yksiköt saavat seuraavat edut:
i) vapautus valmistukseen, tuotantoon, jalostukseen tai
niiden yhteydessä käytettävien kaikenlaisten tavaroiden, myös tuotantohyödykkeiden, raaka-aineiden ja
kulutustavaroiden, tuontitulleista edellyttäen, että tavaroita ei mainita kiellettyjen tuontitavaroiden luettelossa;
ii) vapautus kotimaisista lähteistä hankittujen tavaroiden
valmisteverosta;
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iii) vapautus tuloverolain 10A tai 10B pykälän mukaisesti verotettavasta tuloverosta kymmeneksi vuodeksi;
iv) paikallisilta markkinoilta hankituista tavaroista maksetun valtion liikevaihtoveron palauttaminen;
v) ulkomaisen osakepääoman 100 prosentin osuus;
vi) mahdollisuus myydä osa tuotannosta kotimarkkinoilla.
(28) Tuojan olisi pidettävä määrätynmuotoista kirjaa kaikesta
tarkasteltavana olevasta tuonnista, kaikkien tuotujen ainesten kulutuksesta ja käytöstä sekä kaikesta toteutuneesta viennistä. Nämä tiedot on pyydettäessä annettava
määräajoin kehitystyöstä vastaavalle viranomaiselle (Development Commissioner).
(29) Tuojalla on oltava myös valuuttamääräiset vähimmäisnettotulot, jotka määritetään prosentteina viennin määrästä ja vientituloksesta vienti- ja tuontipolitiikkaa koskevien määräysten mukaisesti. Vientiin suuntautuneen
yksikön/vientiteollisuuden vapaa-alueella sijaitsevan yrityksen kaikkien toimintojen on tapahduttava tullivalvonnassa olevissa tiloissa.
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(35) Yrityksen saama etu on laskettu tuoduista tuotantohyödykkeistä kantamattomien tuontitullien määrän perusteella jakamalla tämä määrä seitsemän vuoden ajanjaksolle, joka heijastaa yrityksen tosiasiallisesti tuomien
tuotantohyödykkeiden poistoaikaa ja jonka katsotaan
heijastavan asianomaisen tuotannonalan kyseisten hyödykkeiden tavanomaista poistoaikaa. Näin laskettua tutkimusajanjaksolle kuuluvaa määrää on oikaistu lisäämällä siihen tutkimusajanjakson aikainen korko yrityksen tämän järjestelmän mukaisesti saaman täyden edun
määrittämiseksi. Ottaen huomioon järjestelmän luonteen
eli koska kyseinen tuki vastaa kerta-avustusta, tutkimusajanjakson aikainen Intian 10 prosentin kaupallinen
korko katsottiin sopivaksi. Tämä määrä on sitten jaettu
tutkimusajanjakson aikaiselle kokonaisviennille.

(36) Edellä sanotun perusteella yritys sai tästä järjestelmästä
2,42 prosentin suuruisen edun.

Vapautus raaka-aineiden ja kertakulutustavaroiden tuontitulleista
(37) Intialainen vientiä harjoittava tuottaja käytti EOU-järjestelmää raaka-aineiden ja kertakulutustavaroiden tuontitulleista vapauttamiseksi.

IV) EPZ/EOU -järjestelmää koskevat päätelmät
(30) Tässä menettelyssä EOU-järjestelmää käytettiin tuotantohyödykkeiden, raaka-aineiden, kertakulutustavaroiden
tuontiin sekä tavaroiden hankkimiseen kotimarkkinoilta.
Tämän vuoksi komissio tarkasteli tasoitustullin käyttöönoton mahdollisuutta yksinomaan näiden helpotusten
osalta.
(31) Tältä osin EOU/EPZ -järjestelmässä on kyse tukien
myöntämisestä, koska järjestelmän mukaisesti myönnetyt
helpotukset ovat Intian viranomaisten myöntämää taloudellista tukea siinä mielessä, että valtiolle muutoin syntyviä tuloja jää kantamatta ja järjestelmän käyttäjälle koituu niistä etua.
(32) Tuotantohyödykkeisiin sovellettavien tullien suspendoimisella on sama vaikutus kuin vapautuksella, sillä jos
vientivaatimukset täyttyvät, yrityksen yksinomaisessa
harkinnassa on vapautetaanko tuotantohyödykkeet tullivalvonnasta ja milloin tämä tapahtuu.
(33) Tämä tuki on perusasetuksen 3 artiklan 4 kohdan a
alakohdan mukaisesti oikeudellisesti vientituloksesta riippuva, koska sitä ei voi saada sitoutumatta tavaroiden
vientiin, ja sen vuoksi sitä pidetään erityisenä ja näin
ollen tasoitustullin käyttöönottoon oikeuttavana tukena.
V) Tuen määrän laskeminen
Tuotantohyödykkeiden ostoon sovellettavan tuontitullin
suspendoiminen
(34) Intialainen vientiä harjoittava tuottaja käytti EOU-järjestelmää tuotantohyödykkeistä yleensä maksettavien tuontitullien suspendoimiseksi.

(38) Tuotujen ainesten laji ja määrät tarkastettiin tarkastuskäynnin aikana. Yritys pystyi osoittamaan kaikkien tutkimusajanjaksolla tuotujen raaka-aineiden osalta selkeän
yhteyden vietyjen valmiiden tavaroiden määriin. Lisäksi
voitiin osoittaa, ettei tuotantopanoksia ollut tuotu vietyjen tuotteiden tuotannossa tosiasiallisesti käytettyjä määriä enempää.

(39) Näin ollen kyseiseen tuontiin voidaan soveltaa perusasetuksen liitteessä I olevan vientitukia koskevan esimerkkiluettelon i kohdan mukaista vapautusta, koska kaikki
tullittomasti tuodut raaka-aineet sisällytettiin vietyyn
tuotteeseen eikä peruutettujen tullien määrä ylittänyt
tuontitullien määrää.

Vapautus kotimaisista lähteistä saatavien tavaroiden valmisteverosta
(40) Intialainen vientiä harjoittava tuottaja käytti EOU-järjestelmää kotimaisista lähteistä saatavien tavaroiden valmisteverosta vapauttamiseksi.

(41) Muun kuin vientiin suuntautuneen yksikön (yritykset,
joilla ei ole erityisasemaa) tekemistä hankinnoista maksamat valmisteverot hyvitetään tullinpalautuksina (CENVAT/MODVAT) ja käytetään kotimarkkinamyynnistä
kannettavan valmisteveron maksamiseen. Vapauttamalla
vientiin suuntautuneen yksikön sen tekemistä hankinnoista kannettavasta valmisteverosta Intian valtio ei menetä lisätuloja eikä vientiin suuntautuneelle yksikölle
koidu lisäetua.
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Paikallisilta markkinoilta hankituista tavaroista maksetun
valtion liikevaihtoveron palauttaminen
(42) Intialainen vientiä harjoittava tuottaja käytti EOU-järjestelmää paikallisilta markkinoilta hankituista tavaroista
maksetun valtion liikevaihtoveron palauttamiseksi. Kyseiseen veronpalautukseen sisältyy tukien myöntäminen,
sillä valtio luopuu sille kuuluvasta tulosta ja yritys saa
etua.

(43) Saatu etu laskettiin tutkimusajanjakson aikana tehdyistä
hankinnoista palautettavan valtion liikevaihtoveron määrän perusteella. Tässä suhteessa voitiin todeta, että intialainen vientiä harjoittava tuottaja suoritti käytännöllisesti katsoen kaikki paikalliset hankintansa siinä osavaltiossa, mihin se on sijoittautunut (Tamil Nadu), ja valtion
liikevaihtoveroa sovelletaan ainoastaan osavaltioiden välisiin liiketapahtumiin. Tämän vuoksi kyseiselle yritykselle palautettavan valtion liikevaihtoveron määrä rajoitettiin 0,01 prosenttiin.

c) Tuloverosta vapauttamisen
Exemption Scheme, ITE)

järjestelmä

(Income

Tax

I) Oikeusperusta
(44) Tuloverosta vapauttamisen järjestelmä perustuu vuoden
1961 tuloverolakiin, jolla säädetään veronkannon perusteista sekä haettavissa olevista erinäisistä vapautuksista ja
vähennyksistä. Hakea voidaan muun muassa kyseisen
säädöksen 10A, 10B ja 80HHC pykälässä tarkoitettuja
vapautuksia, jotka koskevat viennistä saadun myyntivoiton vapautusta tuloverosta.

II) Tukikelpoisuus
(45) Säädöksen 10A pykälässä tarkoitettua vapautusta voivat
hakea vapaakauppa-alueilla sijaitsevat yritykset, 10B pykälässä tarkoitettua vapautusta vientiin suuntautuneet
yksiköt ja 80HHC pykälän mukaista vapautusta mikä
tahansa yritys, joka vie tavaroita.
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sesti vientituloksesta riippuva, koska ainoastaan viennistä
saadut tulot voidaan vähentää verotettavasta tulosta, ja
sen vuoksi sitä pidetään erityisenä ja näin ollen tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavana järjestelmänä.

V) Tuen määrän laskeminen
(49) Koska intialainen vientiä harjoittava tuottaja muodosti
vientiin suuntautuneen yksikön ja sille voitiin myöntää
verovapautus tuloverolain 10B pykälän mukaisesti, se
jätti veronalennusta koskevan pyynnön tutkimusajanjaksolla. Etu laskettiin käyttämällä veron sitä nimellismäärää, jota olisi sovellettu tuloihin, jos alennusta ei olisi
tehty.

(50) Edellä sanotun perusteella yritys sai tästä järjestelmästä
0,15 prosentin suuruisen edun.

d) Muut tukijärjestelmät
(51) Tutkimuksessa on todettu, että vientiä harjoittava tuottaja ei käyttänyt muita tutkittuja tukijärjestelmiä. Tämän
vuoksi ei ole tarpeen arvioida, mahdollistavatko ne tasoitustullin käyttöönoton.

e) Tasoitustullien käyttöönoton mahdollistavien tukien määrä
(52) Perusasetuksen säännösten mukaisesti tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavien tukien määrä arvon perusteella
ilmaistuna on tutkimuksen kohteena olleen viejän osalta
2,5 prosenttia. Tämä määrä on alle vähimmäistason ja
näin ollen Intian tukimarginaalia on pidettävä vähäpätöisenä.

2. Indonesia
a) Johdanto

III) Käytännön toteutus
(46) Hakemus vientivoittojen verovähennyksestä jätetään yhdessä vuosittaisen veroilmoituksen kanssa.

IV) Tuloverosta vapauttamisen järjestelmää koskeva päätelmä
(47) Tuloverosta vapauttamisen järjestelmässä Intian viranomaiset antavat yritykselle taloudellista tukea jättämällä
kantamatta välittömien verojen muodossa olevan valtiontulon, jotka olisi maksettava. Kyseisestä taloudellisesta
tuesta koituu etua sen saajalle, joka voi maksaa vähemmän tuloveroa.

(48) Tuloverosta vapauttamisen järjestelmä on perusasetuksen
3 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti oikeudelli-

(53) Johdanto-osan 4 kappaleessa tarkoitettujen neuvottelujen
lisäksi komission yksiköt päättivät rajoittaa tutkimuksen
kahteen järjestelmään (BKPM ja Cakungin vientiteollisuuden vapaa-alue). Indonesian viranomaisille lähetettiin kyselylomake asianmukaisten tietojen saamiseksi. Indonesian viranomaiset eivät kuitenkaan vastanneet kyselylomakkeeseen. Tämän vuoksi Indonesia viranomaisten
luokse ei tehty tarkastuskäyntiä. Ainoa tiedossa oleva
indonesialainen vientiä harjoittava tuottaja ei vastannut
kyselylomakkeeseen, vaikka vastauksen jättämisen määräaikaa pidennettiin. Ottaen huomioon edellä mainitun
yhteistyöstä kieltäytymisen kyseiselle yritykselle ilmoitettiin asianmukaisesti, että sitä koskevat lopulliset päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tästä johtuen tulokset voivat olla sille perusasetuksen 28 artiklan
6 kohdan mukaisesti vähemmän edulliset kuin jos se
olisi toiminut yhteistyössä. Perusasetuksen 26 artiklan
1 kohdan mukaisesti kyseisen vientiä harjoittavan tuottajan toimitiloihin ei tehty tarkastuskäyntiä.
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(54) Vientituki ja vientihinta on määritettävä perusasetuksen
28 artiklan mukaisesti käytettävissä olevien tietojen perusteella. Komissio katsoi asianmukaiseksi tehdä päätelmät valitukseen sisältyneiden tietojen ja aiemmasta Indonesiaa koskevasta tukien vastaisesta menettelystä (1) saatujen tietojen perusteella. Perusasetuksen 28 artiklan 5
kohdan mukaisesti kyseiset tiedot tarkistettiin myös
mahdollisuuksien mukaan vertaamalla niitä riippumattomista lähteistä saatuihin tietoihin.

b) BKPM-järjestelmät
(55) Valituksesta käy ilmi, että kyseinen vientiä harjoittava
tuottaja hyötyi investointien koordinaationeuvostolta
(BKPM) saamistaan eduista; BKPM on valtion virasto,
joka on vastuussa investointien suunnittelusta ja edistämisestä.

(56) Edellä mainittu aiempi tutkimus osoitti, että BKPM voi
hyväksyä sekä ulkomaisia (PMA) että kotimaisia (PMDN)
investointeja. Yrityksille, joiden osalta kotimaiset tai ulkomaiset investoinnit on hyväksytty, myönnetään vapautus tulleista ja maksuista tuotantohyödykkeiden eli koneiden, laitteiden, varaosien ja apulaitteiden sekä raakaaineiden tuonnissa.

(57) BKPM-järjestelmät muodostavat tuen, sillä Indonesian
valtion taloudellinen tuki tullittomuuden muodossa antaa
suoran edun yritykselle.

(58) Järjestelmät eivät ole tullinpalautusjärjestelmiä perusasetuksen I–III liitteen säännösten mukaisesti, koska tuotantohyödykkeitä ei kuluteta tuotantoprosessissa eikä raakaaineita sisältävien valmiiden tuotteiden vientivelvollisuutta ole.
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dellisia ja sovellusalaltaan horisontaalisia. Näin ollen kyseisten ohjelmien katsotaan perusasetuksen 3 artiklan 2
kohdan a alakohdan mukaisesti olevan erityisiä, koska ne
rajoittavat tuen myöntämisen tiettyihin yrityksiin. Koska
vientiä harjoittava tuottaja ja Indonesian viranomaiset
eivät toimineet yhteistyössä, oli mahdollista määritellä
tarkasti kuinka paljon kyseinen tuottaja hyötyi järjestelmästä.

c) Indonesian tullivalvonnassa olevat alueet – vientiteollisuuden vapaa-alue Cakungissa
(62) Yhteistyöhön osallistumattoman vientiä harjoittavan
tuottajan osoitteesta ilmenee, että se on sijoittautunut
Cakungin vientiteollisuuden vapaa-alueelle, jota kutsutaan nimellä ”Nusantaran tullivalvonnassa oleva alue”.
Yritys vahvisti tämän. Tällaisille alueille sijoittautuneet
yritykset saavat tiettyjä etuja, joita ei yleensä anneta kyseisten alueiden ulkopuolelle sijoittautuneille yrityksille.
Etuihin kuuluu erityisesti vapautus valmiiden vientituotteiden tuotannossa käytettävien tavaroiden tuontitullista.

(63) Vientiä harjoittava tuottaja, joka ei toiminut yhteistyössä,
ei antanut näyttöä siitä, että se ei käyttänyt alueella saatavia etuja hyväkseen. Jotta yhteistyöstä kieltäytymistä ei
palkittaisi ja koska on vahvistettu, että viejä on todellakin sijoittautunut vientiteollisuuden vapaa-alueelle, neuvostolla on oikeus olettaa, että kyseisiä etuja on käytetty
hyväksi.

(64) Aiempien tutkimusten päätelmien perusteella kyseisillä
alueilla voimassa oleva tullinpalautusjärjestelmä muodostaa valtion taloudellisen tuen, sillä valtio luopuu sille
kuuluvasta tulosta ja yritys saa etua.

(59) BKPM-järjestelmät eivät ole oikeudellisesti vientituloksesta tai tuontitavaroiden sijasta kotimaisten tavaroiden
käytöstä riippuvia.

(60) BKPM asettaa tukikelpoisuutta koskevat arviointiperusteet, jotka ilmeisesti päivitetään usein. BKPM:n arviointiperusteissa rajoitetaan selvästi tuen myöntäminen niihin
yrityksiin, jotka eivät toimi tietyillä aloilla. Tukea myöntäessään viranomaiset voivat myös käyttää harkintavaltaansa ja tukikelpoisuus ei ole automaattista.

(61) BKPM-järjestelmät eivät siten ole perusasetuksen 3 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisia, jossa säädetään, että
tukea myöntävän viranomaisen on vahvistettava sellaiset
arviointiperusteet, jotka ovat puolueettomia, eivät suosi
tiettyjä yrityksiä toisten sijasta, ovat luonteeltaan talou(1) Neuvoston asetus (EY) N:o 978/2000, 8.5.2000 (EYVL L 113,
12.5.2000, s. 1).

(65) Tällainen tullinpalautusjärjestelmä muodostaa tuen, joka
on perusasetuksen 3 artiklan 4 kohdan a alakohdan
mukaisesti oikeudellisesti vientituloksesta riippuva, koska
yritys ei voi saada tukea hyväksymättä vientivelvollisuutta, ja sen vuoksi sitä pidetään erityisenä ja näin ollen
tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavana järjestelmänä.

(66) Koska vientiä harjoittava tuottaja ei toiminut yhteistyössä, oli mahdotonta ratkaista täyttikö kyseisen järjestelmän mukainen tuonti perusasetuksen liitteissä määriteltyjä poikkeuksia koskevat edellytykset, sillä ei voitu
vahvistaa, että tuodut tuotteet todella sisällytettiin vietyyn tuotteeseen ja että peruutettujen tullien määrä ei
ylittänyt tuontitullien määrää.
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d) Tukia koskeva päätelmä
(67) Perusasetuksen 28 artiklan mukaisesti käytettävissä olevien tietojen perusteella on näyttöä yhteistyöhön osallistumattomien vientiä harjoittavien tuottajien käytettävissä
olevista tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavista
tuista, ja kohtuullinen osoitus siitä, että kyseisiä tukia
on käytetty hyväksi. Toimenpiteiden soveltamiseksi yhden osan (50 prosenttia) oletetaan muodostuvan kotimaisista tuista ja toisen osan (50 prosenttia) vientituista
aiemman tutkimuksen mukaisesti, sillä ainoastaan toista
kahdesta järjestelmästä, EPZ-järjestelmää, pidettiin vientitukena.

(68) Yhteistyöstä kieltäytymisen katsotaan johtuvan kyseisen
tuottajan tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavien tukien käyttämisestä ja siitä koituvasta edusta, joka on
Indonesialle vahvistetun vähimmäistason yläpuolella.
Jotta yhteistyöstä kieltäytymistä ei palkittaisi, valitukseen
sisältyneet tiedot ja aiemman tutkimuksen päätelmät
huomioon ottaen lopullinen tukimarginaali on prosentteina CIF-tuontihinnasta yhteisön rajalla tullaamattomana
ilmaistuna kaikkien indonesialaisten vientiä harjoittavien
tuottajien osalta seuraava:

Kaikki viejät: 10,0 %

D. VAHINKO

1. Alustavat huomautukset
(69) Koska ainoastaan yksi intialainen vientiä harjoittava tuottaja toimi yhteistyössä tutkimuksessa ja koska yhteisön
tuotannonalan muodostaa ainoastaan yksi yritys, kyseisiä
yrityksiä koskevat yksityiskohtaiset tiedot on indeksoitu
tai pantu järjestykseen perusasetuksen 29 artiklan mukaisesti annettujen tietojen luottamuksellisuuden säilyttämiseksi.
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(71) Todettiin myös, että Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunut yritys oli aikaisemmin tuottanut tietyntyyppisiä rengasmekanismeja. Yritys vahvisti kirjallisesti, että
se lopetti tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantonsa
joitakin vuosia sitten. Muita yhteisön tuottajia ei ole
tiedossa.

(72) Edellä esitetyn perusteella valituksen tekijöiden ja toisen
Italiaan sijoittautuneen yhteisön tuottajan tuotanto muodostaa yhteisön koko tuotannon perusasetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3. Yhteisön tuotannonalan määritelmä
a) Yhteisön tuotannonala
(73) Kahdesta valituksen tehneestä tuottajasta toinen ei vastannut kyselyyn (Krause) ja sen katsottiin näin ollen kieltäytyneen yhteistyöstä. Tästä syystä kyseistä tuottajaa ei
pidetty yhteisön tuotannonalaan kuuluvana huolimatta
siitä, että se oli tukenut valitusta. Toisen tuottajan (Koloman) osalta todettiin, että kyseinen yritys tuotti samankaltaista tuotetta tutkimusajanjakson aikana yhteisössä,
mutta se tuotti myös tuotteen osia Unkarissa. Yhteisön
tuotantonsa lisäksi Koloman myi unkarilaisia tuotteita
yhteisössä ja käytti myös Unkarissa tuotettuja osia yhteisön tuotannossaan. Lisäksi osa yhteistyössä toimineen
yhteisön tuottajan tuotannosta siirrettiin vuoden 2000
alussa eli tiettyjä koneita siirrettiin Itävallasta Unkariin.
Tästä huolimatta kyseisen yrityksen toiminnan painopiste eli päätoimipaikka, varastot, myyntitoimisto, huomattava osa tuotevalikoiman tuotannosta sekä merkittävä tekninen ja markkinointia koskeva taitotieto oli yhteisössä. Kyseisellä tuontimyynnillä täydennettiin samankaltaisen tuotteen tuotevalikoimaa eikä se tämän vuoksi
vaikuttanut Kolomanin asemaan yhteisön tuottajana.
Osien valmistuksesta Unkarissa ja niiden myöhemmästä
kokoamisesta tarkasteltavana olevaksi tuotteeksi tutkimuksessa vahvistettiin, että kyseisten tuotteeseen sisältyvien osien osuus valmiin tuotteen tuotantokustannuksista ja siten arvonlisäyksestä on vähäinen. Näin ollen
asianomainen tuonti ei vaikuta tuottajan asemaan yhteisön tuottajana.

2. Yhteisön tuotanto
(70) Todettiin, että kahden valituksen tehneen yhteisön tuottajan lisäksi tuotantoa harjoitettiin myös Italiassa ja Espanjassa. Vaikka italialainen yritys ei antanut komissiolle
täydellisiä tietoja, saadut tiedot vahvistivat, että tutkimusajanjakson aikana kyseisen yrityksen tuotanto edusti
noin 10 prosenttia yhteisön kokonaistuotannosta. Espanjalaisen yrityksen, joka ei antanut komissiolle täydellisiä
tietoja, todettiin vuonna 2001 tuottaneen tarkasteltavana
olevaa tuotetta vain vähäisiä määriä ja tuoneen suurimman osan myynnistään yhdestä asianomaisesta maasta.
Tämän vuoksi pääteltiin, että yritystä on pidettävä tuojana eikä tuottajana.

(74) Tutkimuksessa vahvistettiin, että ainoa yhteistyössä toiminut yhteisön tuottaja edusti yli 25 prosenttia yhteisön
rengasmekanismien tuotannosta ja täytti siten perusasetuksen 10 artiklan 8 kohdan mukaiset vaatimukset. Sen
katsotaan tämän vuoksi muodostavan yhteisön tuotannonalan perusasetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti
ja siitä käytetään jäljempänä nimitystä yhteisön tuotannonala.
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b) Tutkimusajanjakson jälkeiset tapahtumat
(75) Marraskuussa 2001 eli tutkimusajanjakson jälkeen yhteistyössä toiminut yhteisön tuottaja Koloman joutui selvitystilaan ja selvitysmenettelyn seurauksena sen otti haltuunsa itävaltalainen yritys, jonka Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunut emoyritys otti haltuunsa myös
Kolomanin unkarilaisen sidosyrityksen.
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b) Vientituella tapahtuvan tuonnin markkinaosuus
(80) Indonesiasta peräisin olevan tuonnin markkinaosuuksien
todettiin olevan 8–13 prosenttia laskettuaan noin 2 prosenttia vuodesta 1998.
c) Vientituella tapahtuvan tuonnin hinnat
i) Hintojen kehitys

(76) Yrityksen haltuun ottanut yritys vahvisti komissiolle jatkavansa valituksen tukemista.

c) Yhteisön kulutus
(77) Todettavissa oleva yhteisön kulutus määritettiin yhteisön
tuotannonalan yhteisön markkinoilla myymien määrien,
valituksessa mainittujen muiden yhteisön tuottajien yhteisön markkinoilla myymien ja tutkimusajanjakson
osalta asianmukaisesti mukautettujen määrien, yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavan tuottajan antamien
tietojen ja Eurostatin tuontitietojen perusteella. Otettiin
huomioon se tosiseikka, että CN-koodiin 8305 10 00
kuuluu myös sellaisia tuotteita, jotka on jätetty tämän
menettelyn ulkopuolelle. Koska indonesialaiset viejät eivät toimineet yhteistyössä, kyseisen maan osalta käytettiin kuitenkin parhaita käytettävissä olevia tietoja eli Eurostatin tietoja. Parhaimpaan käytettävissä olevaan näyttöön eli valitukseen perustuen kaiken edellä mainitun
CN-koodin mukaisen tuonnin katsottiin muodostavan
tarkasteltavana olevan tuotteen. Yhteistyöstä kieltäytynyt
indonesialainen viejä väitti, että sen vienti yhteisön
markkinoille oli noin 15 prosenttia alhaisempi kuin käytetyn tuonnin määrä. Kyseistä väitettä ei kuitenkaan pystytty vahvistamaan ja ero oli selitettävissä tonneina ilmaistujen Eurostatin tilastotietojen muuttamisessa yksikköinä ilmaistuiksi käytettävän suhteellisen osuuden perusteella. Tällä perusteella yhteisön tuotannonalan tuotanto kasvoi vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana 5 prosenttia. Se pysyi suhteellisen vakaana
vuosina 1998–1999 ja kasvoi sitten tasaisesti tutkimusajanjakson loppuun saakka, jolloin se oli noin 348 miljoonaa kappaletta.

(81) Indonesiasta peräisin olevan tuonnin painotetut keskimääräiset hinnat laskivat 5 prosenttia vuoden 1998 ja
tutkimusajanjakson välisenä aikana eli noin 105 ecusta
tuhannelta kappaleelta noin 99 euroon tuhannelta kappaleelta. Hintojen lasku oli erityisen merkittävää vuosina
1998–1999, jolloin hinnat laskivat 3 prosenttia ja vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana, jolloin
ne laskivat 2 prosenttia.
ii) Hinnan alittavuus
(82) Koska indonesialaiset viejät eivät toimineet yhteistyössä,
hintavertailu tehtiin Eurostatin tietojen perusteella, jotka
oikaistiin asianmukaisesti tullien ja tuonnin jälkeisten
kustannusten erojen mukaisesti ja niitä verrattiin samassa
kaupan portaassa yhteisön tuottajien noudettuna lähettäjältä -hintoihin.
(83) Tämän perusteella hinnan alittavuutta tarkasteltiin ja
muutettiin tarpeen mukaan uusilla tarkastuskäynneillä
saatujen tietojen perusteella. Indonesiasta peräisin olevan
tuonnin todettiin alittavan yhteisön tuotannonalan hinnat 30–40 prosentilla. Olisi myös huomattava, että hinnankorotukset estyivät, koska yhteisön tuotannonala ei
ollut kannattava.
5. Yhteisön tuotannonalan tilanne
a) Tuotanto
(84) Yhteisön tuotannonalan tuotanto supistui 25 prosenttia
vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välillä. Tuotanto supistui huomattavasti (- 15 %) vuosina 1998 ja 1999. Väheneminen jatkui merkittävänä myös vuosina 1999 ja
2000, minkä jälkeen tuotantomäärät pysyivät vakaina
tutkimusajanjakson loppuun.

4. Tuonti asianomaisesta maasta
(78) Muistutetaan mieliin, että Intiaa koskeva menettely on
päätetty. Tämän vuoksi ainoastaan Indonesiasta peräisin
olevaa tuontia tarkastellaan asianomaisesta jäljellä olevasta maasta peräisin olevana tuontina.

a) Vientituella tapahtuvan tuonnin määrä
(79) Vaikka Indonesiasta peräisin olevat tuontimäärät laskivat
vuosina 1998–2000 ja sen jälkeen nousivat hieman vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välillä, on huomattava,
että vaikka tuonti asianomaisesta maasta käynnistyi vasta
vuonna 1997, se oli merkittävää jo vuonna 1998 ja 32
miljoonaa kappaletta tutkimusajanjakson aikana.

b) Kapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste
(85) Tuotantokapasiteetti noudatti samaa suuntausta kuin
tuotanto ja supistui vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson
välisenä aikana 26 prosenttia.
(86) Tämän perusteella kapasiteetin käyttöaste pysyi vakaana
tarkastelujaksolla.
c) Varastot
(87) Yhteisön tuotannonalan varastot vuoden lopussa pienenivät 12 prosenttia vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson
välillä.
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d) Myynti yhteisön markkinoille
(88) Yhteisön kulutuksen kasvusta huolimatta yhteisön tuotannonalan myyntimäärät supistuivat vuoden 1998 ja
tutkimusajanjakson välisenä aikana huomattavasti eli
25 prosenttia. Määrät vähenivät vuosina 1998 ja 1999
(- 10 %) ja vieläkin selvemmin vuosina 1999 ja 2000
(- 15 %).

e) Markkinaosuus
(89) Yhteisön tuotannonalan markkinaosuus pieneni yli 4
prosenttiyksikköä vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson
aikana ja noudatti näin ollen samaa suuntausta kuin
myyntimäärät.

f) Hinnat
(90) Yhteisön tuotannonalan keskimääräinen nettomyyntihinta aleni vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä
aikana 4 prosenttia. Hintojen aleneminen oli erityisen
voimakasta vuosina 1998 ja 1999 (- 6 %), kun tuontihinnat asianomaisesta maasta alenivat huomattavasti johdanto-osan 81 kappaleessa esitetyn mukaisesti.

g) Kannattavuus
(91) Yhteisön tuotannonalan painotettu keskimääräinen kannattavuus heikkeni 10 prosenttiyksikköä vuoden 1998 ja
tutkimusajanjakson välisenä aikana ja oli vuodesta 2000
alkaen tappiollinen. Tämän epäsuotuisan kehityksen tuloksena ja kuten johdanto-osan 75 kappaleessa mainittiin, yhteisön tuotannonala joutui selvitystilaan.

h) Kassavirta ja pääoman saanti
(92) Rengasmekanismien myynnistä syntyneiden yhteisön
tuotannonalan kassavirtojen kehitys on hyvin samankaltainen kuin kannattavuuden kehitys, toisin sanoen ne
vähenivät huomattavasti vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana.

(93) Tutkimuksesta kävi ilmi, että yhteisön tuotannonalan taloudellinen tilanne ja erityisesti kannattavuuden heikkeneminen vaikeuttivat yhteisön pääoman saantia.

i) Työllisyys, palkat ja työn tuottavuus
(94) Yhteisön tuotannonalan rengasmekanismien tuotantoon
liittyvä työllisyys heikkeni vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välillä 30 prosenttia. Palkkojen kokonaismäärän
kehitys noudatti kokonaisuutena tarkasteltuna vastaavaa
suuntausta määrän alentuessa kyseisellä ajanjaksolla 27
prosenttia, minkä seurauksena keskipalkat kasvoivat vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana 5 prosenttia. Yhteisön tuotannonalan työvoiman tuottavuus
ilmaistuna tuotantomääränä työntekijää kohti kasvoi
vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana 8
prosenttia.
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j) Investoinnit ja sijoitetun pääoman tuotto
(95) Investoinnit vähenivät vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana 39 prosenttia. Investointien väheneminen oli erityisen voimakasta vuosina 1999 ja 2000.
Tutkimuksesta ilmeni, että suurin oma pääomamenoista
käytettiin olemassa olevien tuotantovälineiden uusimiseen tai ylläpitoon.

(96) Sijoitetun pääoman tuotto yhteisön tuotannonalan tosiasiallisen nettovoiton ja sen investointien nettokirjanpitoarvon välisenä suhdelukuna ilmaistuna noudatti hyvin
tarkasti kannattavuuden suuntausta ja kääntyi tappiolliseksi vuonna 2000.

k) Kasvu
(97) Samaan aikaan kun yhteisön kulutus kasvoi vuoden
1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana 5 prosenttia,
yhteisön tuotannonalan myyntimäärät vähenivät noin 25
prosenttia ja tuontimäärät pysyivät merkittävinä. Yhteisön tuotannonala ei siten pystynyt hyötymään vähäisestä
kysynnän kasvusta yhteisön markkinoilla.

6. Tuotannon osittainen siirtäminen
(98) Sen varmistamiseksi, että yhteisön tuotannonalan tilanteen heikkeneminen ei johtunut yhteisön tuotannon rakenteen muutoksesta, tarkasteltiin olisiko johdanto-osan
73 kappaleessa mainitulla tuotannon osittaisella siirtämisellä eli koneiden ja laitteiden Itävallasta Unkariin siirtämisellä, mikä tapahtui vuoden 2000 alussa, ollut vaikutusta yhteisön tuotannonalan tilanteeseen. Ilmeni, että
huolimatta siitä, että kyseinen tuotannon, tuotantokapasiteetin ja myyntimäärien siirtäminen toki jyrkensi tiettyjen vahingon osoittimien heikentyvää suuntausta, tappiot jäivät kohtuulliselle tasolle johtuen siitä, että kapasiteetin käyttöasteen ja keskimääräisten myyntihintojen
suuntaus parani. Arvioitiin esimerkiksi, että tuotannon
vähenemisestä noin 60 prosenttia ja myyntimäärien vähenemisestä noin 80 prosenttia johtui siirtämisestä, kun
toisaalta hintojen aleneminen olisi ollut kolminkertainen
ja tuottavuuden heikentyminen vielä 7 prosenttiyksikköä
jyrkempi, mikäli siirtoa ei olisi toteutettu. Edellä sanotun
perusteella pääteltiin, että yhteisön tuotannonalan tilanteen huonontuminen ei johtunut yhteisön tuotannon rakenteen muutoksesta.

(99) On väitetty, että yhteisön tuotannonalan ydintoiminta ei
enää ole yhteisössä, sillä tuotannon siirtäminen Unkariin
merkitsi väitetysti 60 prosentin laskua sen yhteisön tuotannossa ja 80 prosentin laskua sen yhteisön myynnissä.

(100) Kuten johdanto-osan 98 kappaleessa on selitetty, tuotannon siirtäminen ei vähentänyt yhteisön tuotannonalan
tuotantoa näin paljoa, vaan ainoastaan 15 prosenttia
sen yhteisön tuotannosta ja 20 prosenttia sen yhteisön
myynnistä. Tämän vuoksi vahvistetaan johdanto-osan 73
kappaleessa mainittu päätelmä yhteisön tuotannonalan
ydintoiminnasta.
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7. Vahinkoa koskeva päätelmä
(101) Yhteisön tuotannonalan tilanteen on todettu heikentyneen tarkastelujakson aikana (siirtämisen huomioon ottamisen jälkeen, kuten johdanto-osan 98 kappaleessa selostetaan).

(102) Vaikka Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä Kiina, ja
Malesiasta peräisin oleva rengasmekanismien tuonti vähenikin olennaisesti sen jälkeen, kun asianomaisista
maista peräisin olevassa tuonnissa otettiin vuonna
1998 käyttöön polkumyyntitoimenpiteet, yhteisön tuotannonala ei kuitenkaan pystynyt täysin hyötymään tästä
kehityksestä. Vuodesta 1998 useimmat vahingon osoittimet kuten tuotanto, myyntimäärät, hinnat, markkinaosuus, kannattavuus, sijoitetun pääoman tuotto, kassavirta ja työllisyys, heikentyivät. Erityisesti yhteisön tuotannonalan myyntihintojen aleneminen vaikutti kielteisesti tuotannonalan kannattavuuteen.

(103) Lisäksi yhteisön tuotannonalan myynti väheni vuoden
1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana samaan aikaan, kun Indonesiasta peräisin oleva tuonti oli huomattavaa. Tutkimuksesta ilmeni, että Indonesiasta peräisin
olevan tuonnin hinnat alittivat yhteisön tuotannonalan
hinnat tutkimusajanjakson aikana 30–40 prosentilla. Lisäksi hinnankorotukset estyivät.

(104) Yhteisön tuotannonalan tilanteen todettiin näin ollen
heikentyneen siinä määrin, että on pääteltävä, että yhteisön tuotannonalalle aiheutui merkittävää vahinkoa.

(105) Muistutetaan mieliin, että tutkimusajanjakson jälkeen
heikon taloudellisen tilanteen vuoksi yhteisön tuotannonala joutui selvitystilaan.

E. SYY-YHTEYS

1. Johdanto
(106) Perusasetuksen 8 artiklan 6 ja 7 kohdan mukaisesti tarkasteltiin, onko Indonesiasta peräisin oleva tuonti sen
määrän ja vaikutuksen, joka sillä on rengasmekanismien
hintoihin yhteisön markkinoilla, huomioon ottaen aiheuttanut vahinkoa yhteisön tuotannonalalle siinä määrin,
että sitä voidaan pitää merkittävänä. Vientituella tapahtuneen tuonnin lisäksi muita tiedossa olevia tekijöitä,
jotka voisivat samanaikaisesti vahingoittaa yhteisön tuotannonalaa, tutkittiin sen varmistamiseksi, että näistä yhteisön tuotannonalalle mahdollisesti aiheutuneen vahingon ei katsota johtuneen Indonesiasta vientituella tapahtuneesta tuonnista.
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kin huomattavana ja sen markkinaosuus oli aina 8–13
prosenttia vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä
aikana. Kyseisen tuonnin hinnat alittivat myös huomattavasti yhteisön tuotannonalan hinnat. Yhteisön tuotannonalan markkinaosuus pieneni yli 4 prosenttia. Samaan
aikaan yhteisön keskihinnat laskivat 4 prosenttia. Hinnat
alenivat tosiasiassa jopa enemmän kuten johdanto-osan
98 kappaleessa esitettiin.

(108) Saman ajanjakson aikana eli vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana yhteisön tuotannonalan tilanne heikkeni, mistä osoituksena oli myynnin määrän
ja markkinaosuuden väheneminen, hinnan aleneminen ja
tuotannonalan kannattavuuden huomattava heikkeneminen, mikä johti tappioihin. Yhteisön tuotannonala ei siten pystynyt hyötymään merkittävästi edellä mainittujen
Kiinaa ja Malesiaa koskevien toimenpiteiden käyttöönotosta.

(109) Indonesialainen viejä väitti, että Indonesiasta peräisin
oleva vienti ei ole voinut aiheuttaa vahinkoa, sillä se
väheni vuosina 1999–2000 ja sen markkinaosuus oli
vähimmäistasoa. Sama yritys väitti, että Indonesiasta peräisin olevalla tuonnilla ei voi olla mitään todellista vaikutusta yhteisön tuotannonalaan, koska yhteisön tuotanto on viisi tai kuusi kertaa suurempi kuin Indonesiasta peräisin olevan tuonnin määrä.

(110) Muistutetaan kuitenkin mieliin, että vaikka Indonesiasta
peräisin oleva tuonti väheni vuosina 1998–2000, se kasvoi hieman vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä
aikana, mutta ei saavuttanut vuoden 1998 tasoa. Lisäksi
kuten johdanto-osan 80 kappaleessa selitettiin, Indonesiasta peräisin olevan tuonnin markkinaosuus vuoden
1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana oli 8–13
prosenttia, joka on huomattava ja selvästi vähimmäistason yläpuolella. Muistutetaan myös, että yhteisön tuotannonala määritetään selvästi johdanto-osan 74 kappaleessa ja että sen tuotannon taso on paljon alhaisempi
kuin mitä indonesialainen yritys on väittänyt.

(111) Tämän vuoksi voidaan päätellä, että Indonesiasta peräisin
oleva vientituella tapahtunut tuonti on heikentänyt
vuonna 1997 käyttöön otettujen ja vuonna 2000 muutettujen Kiinaa ja Malesiaa koskevien polkumyyntitoimenpiteiden vaikutuksia ja että se on ollut merkittävä
syy tilanteen heikkenemiseen edellä kuvatun mukaisesti.

3. Muiden tekijöiden vaikutus
a) Tuonti muista kolmansista maista

2. Vientituella tapahtuvan tuonnin vaikutus
(107) Polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin määrä laski 14 prosenttia vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana ja sen vastaava osuus yhteisön markkinoista laski 2
prosenttia saman ajanjakson aikana. Tuonti pysyi kuiten-

(112) Tarkasteltiin myös, saattoivatko muut tekijät kuin Indonesiasta vientituella tapahtuva tuonti kokonaan tai osittain aiheuttaa yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen vahingon ja erityisesti, olisiko muista maista kuin Indonesiasta peräisin oleva tuonti vaikuttanut kyseiseen tilanteeseen.
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(113) Muista kolmansista maista peräisin olevan tuonnin määrät lisääntyivät vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana 17 prosenttia samaan aikaan, kun sen markkinaosuus kasvoi samana ajanjaksona yli 5 prosenttiyksikköä. Tämä lisäys johtui suurelta osin Intiasta, Unkarista ja Thaimaasta peräisin olevan tuonnin lisääntymisestä, kun taas saman aikaan tuonti Kiinasta ja Malesiasta
laski huomattavasti vuonna 1997 käyttöön otettujen
polkumyyntitoimenpiteiden seurauksena.

(114) Kolmansista maista peräisin olevan tuonnin keskimääräinen kappalehinta laski 16 prosenttia vuoden 1998 ja
tutkimusajanjakson välisenä aikana. Melkein kaikkien
kolmansien maiden tuonnin hinnat laskivat kyseisen
ajanjakson aikana, paitsi Kiinasta peräisin olevan tuonnin
hinnat, jotka polkumyyntitoimenpiteiden vaikutuksesta
nousivat huomattavasti, mutta saavuttivat saman tason
kuin Unkarista peräisin olevan tuonnin hinnat vasta tutkimusajanjakson aikana.

i) Intia
(115) Ensiksi tarkasteltiin oliko Intiasta peräisin oleva tuonti
voinut vaikuttaa yhteisön tuotannonalalle aiheutuneeseen
vahinkoon. Vaikka tuonti Intiasta kasvoi huomattavasti
vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana, Indonesiasta peräisin olevan tuonnin hintojen todettiin
kuitenkin alittavan Intiasta peräisin olevan tuonnin hinnat; Indonesiasta peräisin olevan tuonnin hintojen todettiin olevan 2–30 prosenttia Intiasta vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana tapahtuneen tuonnin
hintoja alhaisemmat. Lisäksi olisi huomattava, että Intiasta peräisin olevan tuonnin alkaessa vuonna 1998 sen
hintojen todettiin olevan yli 40 prosenttia Indonesiasta
peräisin olevan tuonnin hintoja korkeammat vastaavan
rengasmekanismimäärän osalta. Sen jälkeen Intiasta peräisin olevan tuonnin hinnat laskivat tasaisesti, mutta ne
ovat aina olleet Indonesiasta peräisin olevan tuonnin
hintoja korkeammat ja niiden todettiin yhä olevan yli
5 prosenttia Indonesiasta peräisin olevan tuonnin hintoja
korkeammat tutkimusajanjaksolla. Tämän vuoksi päätellään, että vaikka Intiasta peräisin olevalla tuonnilla oli
kielteinen vaikutus yhteisön tuotannonalan tilanteeseen,
Indonesiasta peräisin olevan vientituella tapahtuneen
tuonnin kielteinen vaikutus erikseen tarkasteltuna oli
kuitenkin huomattava. Indonesia oli todella vaikutusvaltainen ja merkittävä tekijä yhteisössä. Indonesiasta peräisin olevan viennin määrä yhteisöön oli alhaisempi kuin
Intiasta peräisin olevan viennin, mutta se oli kuitenkin
huomattava. Indonesiasta peräisin olevan viennin hinnat
alittivat yhteisön tuotannonalan hinnat vielä enemmän
kuin Intiasta peräisin olevan viennin hinnat. On myös
huomattava, että edellä mainittua tarkastelua haittasi vakavasti se, että Indonesia ei toiminut yhteistyössä ja tämän vuoksi Indonesiasta peräisin olevan viennin edustamia tuotetyyppejä ja markkinasegmenttejä koskevia tietoja ei ollut käytettävissä

ii) Kiinan kansantasavalta
(116) Tarkasteltiin myös, olisiko Kiinasta peräisin olevassa
tuonnissa vuonna 1997 käyttöön otettujen polkumyyn-
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titoimenpiteiden absorptio saattanut kokonaan tai osittain aiheuttaa yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen vahingon. Tässä yhteydessä on syytä huomata, että vaikka
Kiinasta peräisin olevaan tuontiin sovelletun polkumyyntitullin absorptio on heikentänyt vuonna 1997 käyttöön
otettujen polkumyyntitoimenpiteiden vaikutuksia, kun
on kyse myyntihinnoista, Kiinasta peräisin olevan tuonnin määrät kuitenkin vähenivät merkittävästi kyseisten
toimenpiteiden johdosta jo vuodesta 1998. Lisäksi olisi
huomattava, että vaikka Indonesiasta peräisin oleva
tuonti alkoi vasta vuonna 1997, sen määrä oli jo vuonna
1998 samaa luokkaa kuin Kiinasta peräisin olevan tuonnin määrä. Tämän jälkeen Kiinasta peräisin oleva tuonti
väheni merkittävästi, kun taas Indonesiasta peräisin oleva
tuonti laski vähemmän tutkimusajanjaksoon asti, jolloin
viimeksi mainitusta maasta peräisin oleva tuonti oli yhä
enemmän kuin kolminkertainen Kiinasta peräisin olevaan tuontiin verrattuna. Koska Kiinasta peräisin olevan
tuonnin määrä oli tutkimusajanjaksolla huomattavasti
pienempi kuin Indonesiasta peräisin olevan tuonnin
määrä, pääteltiin, että kyseisellä tuonnilla ei ollut yhtä
vakavaa vaikutusta yhteisön tuotannonalaan kuin Indonesiasta peräisin olevalla vientituella tapahtuneella tuonnilla.
iii) Unkari
(117) Sen määrittämiseksi, onko Unkarista peräisin oleva
tuonti erikseen tarkasteltuna aiheuttanut vahinkoa yhteisön tuotannonalalle, tarkasteltiin tuonnin määriä ja hintoja yhteisön markkinoilla.
(118) Unkarista vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä
aikana tullutta tuontia koskeva tarkastelu perustui sellaisen yhteisön tuottajan kyselyyn antamiin vastauksiin,
jonka tuotantolaitos yksinään edusti ainoaa unkarilaista
tuottajaa.
(119) Tarkastelujaksolla Unkarista peräisin olevien rengasmekanismien tuonti kasvoi määrällisesti. Yhteisön tuotannonalan Unkarista tuomistaan tuotteista yhteisön markkinoilla veloittamat hinnat alenivat tarkastelujaksolla,
mutta ne olivat yhä muiden kolmansien maiden tuontihinnoista korkeimpia ja Indonesiasta peräisin olevan
tuonnin hinnat alittivat ne.
(120) Yhteisön tuotannonalan rengasmekanismien tuotantoa
Unkarissa tarkasteltiin ja sitä verrattiin Itävallassa harjoitettavaan tuotantoon. Itävallassa ja Unkarissa tuotettujen
mallien välillä oli erittäin vähän päällekkäisyyksiä.
(121) Ottaen huomioon Itävallassa ja Unkarissa tuotettujen
mallien vähäisen prosenttiosuuden pääteltiin, että Unkarissa tuotetut tuotteet täydensivät yhteisön tuotannonalan tuotevalikoimaa ja mahdollistivat sen tarjota asiakkaille laajemmat valikoimat ja että kyseiset tuotteet eivät
vaikuttaneet kielteisesti yhteisön tuotannonalan tilanteeseen.
(122) Edellä esitetyn perusteella pääteltiin, että Unkarista peräisin oleva tuonti ei ollut merkittävästi vaikuttanut yhteisön tuotannonalan tilanteen heikkenemiseen.
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iv) Thaimaa
(123) Koska neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/2000 mukaisesti ”tietyt Kiinasta peräisin olevat tuotteet on itse asiassa ilmoitettu näille viranomaisille Thaimaasta peräisin
oleviksi, millä vältettiin normaalisti maksettavat polkumyyntitullit”, katsottiin asianmukaiseksi arvioida myös
Thaimaasta tapahtuvan tuonnin vaikutuksia.

(124) Tältä osin todettiin, että Thaimaasta peräisin oleva tuonti
kasvoi voimakkaasti tarkastelujaksona ottaen huomioon,
että tuonti alkoi vuonna 1998 1 miljoonalla kappaleella
ja kasvoi yli 23 miljoonaan kappaleeseen tutkimusajanjakson aikana. Lisäksi Eurostatin tietojen perusteella todettiin, että Thaimaasta peräisin olevan tuonnin myyntihinnat olivat yleensä ottaen alhaisemmat kuin Indonesiasta peräisin olevan tuonnin hinnat.

(125) Vaikka Thaimaasta peräisin olevan tuonnin hintojen todettiin olevan noin 20 prosenttia Indonesiasta peräisin
olevan tuonnin hintoja alhaisemmat, muistutetaan mieliin, että viimeksi mainitun tuonnin määrä on yli kolmanneksen suurempi kuin Thaimaasta peräisin olevan
tuonnin määrä. Koska Thaimaasta peräisin olevan tuonnin määrä on yhä huomattavasti pienempi kuin Indonesiasta peräisin olevan tuonnin määrä, pääteltiin, että kyseisellä tuonnilla ei ole voinut olla merkittävää vaikutusta
verrattuna Indonesiasta peräisin olevan vientituella tapahtuneen tuonnin vaikutukseen.

(126) Indonesialainen viejä, joka ei toiminut yhteistyössä, asetti
Thaimaata koskevan tarkastelun kyseenalaiseksi. Se väitti,
että Indonesiasta peräisin olevan tuonnin määrä on pienempi ja sen hinnat ovat korkeammat verrattuna Thaimaasta peräisin olevaan tuontiin. Muistutetaan kuitenkin
mieliin, että vaikka Thaimaasta peräisin olevan tuonnin
hinnat olivat alhaisemmat kuin Indonesiasta peräisin olevan tuonnin hinnat, Indonesiasta tuodun tuonnin määrä
oli yli 30 prosenttia korkeampi kuin Thaimaasta peräisin
olevan tuonnin määrä. Tämän vuoksi vahvistetaan johdanto-osan 125 kappaleessa tehdyt päätelmät.

b) Muut tekijät
(127) Tarkasteltiin myös, saattoivatko muut kuin edellä mainitut tekijät osaltaan vaikuttaa yhteisön tuotannonalalle
aiheutuneeseen vahinkoon.

(128) Yhteistyössä toimineet tuojat väittivät, että rengasmekanismeihin liittyvä liiketoiminta on erittäin altis hintavaihteluille, ja tämän vuoksi tuottajien on myytävä suuria
määriä ollakseen kilpailukykyisiä. Samat osapuolet väittivät myös, että yhteisön tuotannonala toimii ainoastaan
yhteisön markkinoilla, mutta kustannustehokkuutta lisätäkseen sen olisi toimittava maailmanmarkkinoilla. Tältä
osin muistutetaan, että yhteisön tuotannonalan yhteisön
sisäisen ja yhteisön ulkopuolisen myynnin välinen suhdeluku ei merkittävästi muuttunut vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana. Huolimatta siitä, että
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yhteisön tuotannonala oli voimakkaasti suuntautunut yhteisön markkinoille, sen toiminta oli vientimyynnin ansiosta kannattavaa vuonna 1998 samaan aikaan, kun
Indonesiasta tapahtuva tuonti oli merkittävää.

(129) Eräs käyttäjä väitti, että yhteisön tuotannonalalle aiheutunut vahinko johtui voimakkaasta kilpailusta toimistotarvikealalla. Väitettiin, että tästä johtuen tarkasteltavana
olevan tuotteen käyttäjät/jakelijat synnyttivät yhteisön
tuotannonalaan kohdistuvaa hintapainetta, joka oli aiheuttanut hintojen alenemisen. Tältä osin korostetaan, että
vientituella tapahtunut tuonti on epäilemättä lisännyt
yhteisön käyttäjien synnyttämää hintapainetta ja aiheuttanut näin ollen vahinkoa yhteisön tuotannonalalle.

(130) Lisäksi tutkittiin oliko hinnanalennus osa tavanomaista
rengasmekanismien kauppaa, sillä melkein kaikkien tarjontalähteiden hinnat alenivat vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana.

(131) Tässä suhteessa muistutetaan mieliin, että yleistä hinnanalennusta olisi tarkasteltava ottaen huomioon jatkuvat
epäterveet käytännöt ensin Kiinasta ja Malesiasta ja sen
jälkeen Indonesiasta, mikä on vaikuttanut yhteisön markkinoihin.

(132) Lisäksi kuten johdanto-osan 128 kappaleessa mainitaan
rengasmekanismimarkkinat ovat erittäin alttiit hintavaihteluille. Koska Indonesiasta peräisin olevan tuonnin hinnat todettiin tuetuiksi ja alhaisemmiksi kuin kaiken
muun vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välillä tapahtuneen rengasmekanismien tuonnin keskimääräiset kappalehinnat, on pääteltävä, että Indonesiasta peräisin
oleva tuonti, jonka osuus yhteisön markkinoista tutkimusajanjaksolla oli 8–13 prosenttia, on vaikuttanut kyseisten markkinoiden hintoja alentavasti.

(133) Tarkasteltiin myös oliko yhteistyöstä kieltäytyneen yhteisön tuottajan Krausen hinnoittelu voinut vaikuttaa yhteisön tuotannonalalle aiheutuneeseen vahinkoon. Krausea
koskevien tietojen lisätutkimus osoitti, että kyseisen yhteisön tuottajan oma tilanne heikkeni tarkastelujaksolla
erityisesti myyntihintojen ja kannattavuuden osalta. Tämän vuoksi näyttää siltä, että se ei ole vaikuttanut yhteisön tuotannonalalle aiheutuneeseen vahinkoon, Indonesiasta peräisin oleva tuonti on vaikuttanut siihen yhtä
kielteisesti ja sen on yhteisön tuotannonalan tapaan täytynyt alentaa hintojaan.

(134) Kaiken edellä esitetyn perusteella pääteltiin, että yhteisön
markkinoiden hintojen alennusta ei olisi pidettävä tavanomaiseen kaupan kehitykseen kuuluvana, vaan seurauksena Indonesian epäterveistä kaupankäyntitavoista.

(135) Indonesian viranomaiset väittivät, että Indonesiasta peräisin oleva vienti rajoittui tavaroiden toimittamiseen italialaiselle rengaskansioiden tuottajalle sen tuotevalikoiman
täydentämiseksi.
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(136) Kyseisen väitteen todettiin kuitenkin olevan ristiriidassa
yhteistyöhön osallistumattoman indonesialaisen viejän ilmoituksen kanssa. Tämä väitti, että Yhdistynyt kuningaskunta on ainoa markkina-alue, jolla indonesialaisella
tuottajalla on merkittävä markkinaosuus. Eurostatin tiedot vahvistavat tämän.
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tapahtuneen tuonnin haitallisesta vaikutuksesta, vahvistetaan, että kyseiset muut tekijät eivät poista sitä tosiseikkaa, että arvioidun vahingon on johduttava vientituella
tapahtuneesta tuonnista.

F. YHTEISÖN ETU

(137) Viimeksi mainittu tuottaja väitti, että kyseinen Indonesiasta peräisin oleva vienti ei voi aiheuttaa vahinkoa,
koska sen päämarkkinat ovat Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa yhteisön tuotannonalalla ei ole merkittävä toimintaa. Sen lisäksi, että kyseinen väite on ristiriidassa Indonesian viranomaisten väitteiden kanssa, muistutetaan myös mieliin, että vahinkoa koskeva tarkastelu
tehdään yhteisön eikä alueen tasolla.

1. Alustavat huomautukset
(142) Tutkittiin, oliko olemassa pakottavia syitä, joiden perusteella olisi pääteltävä, että kyseisten toimenpiteiden käyttöönotto tässä erityistapauksessa ei ole yhteisön edun
mukaista. Tätä varten tarkasteltiin perusasetuksen 31 artiklan 1 kohdan mukaisesti kaikkien toimitettujen tietojen perusteella mahdollisten toimenpiteiden ja myös niiden toteuttamatta jättämisen vaikutuksia kaikkien tähän
menettelyyn osallistuvien osapuolten kannalta.

4. Syy-yhteyttä koskeva päätelmä
(138) Edellä sanotun perusteella päätellään, että yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen merkittävän vahingon, josta
osoituksena on Unkariin siirretyn tuotannon huomioon
ottamiseksi asianmukaisesti mukautettu tuotannon,
myyntimäärien, hintojen, markkinaosuuden, kannattavuuden, sijoitetun pääoman tuoton, kassavirran ja työllisyyden lasku, johtui tarkasteltavana olevasta vientituella
tapahtuneesta tuonnista. Intiasta, Thaimaasta ja Kiinasta
peräisin olevan tuonnin ja yhteisön tuotannon osittaisen
siirron yhteenlaskettu vaikutus yhteisön tuotannonalan
tilanteeseen oli ainoastaan vähäinen.

(139) Eräs indonesialainen yhteistyöhön osallistumaton viejä
väitti myös, että johdanto-osan 138 kappaleessa esitetty
päätelmä ja se seikka, että on olemassa riittävä näyttö
toimenpiteen voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireille panemiseksi Kiina osalta, ovat ristiriidassa
keskenään.

(140) Tässä suhteessa olisi muistutettava mieliin, että toimenpiteen voimassaolon päättymistä koskevaan tarkasteluun
kuuluu yhteisön markkinoiden tilanteen tarkastelu sen
osalta jatkuisiko tai toistuisiko polkumyynti ja vahinko,
jos voimassaolevat toimenpiteet poistetaan. Sen vuoksi
se seikka, että yhteisön tuotannonalan heikkeneminen
on tämän tutkimuksen mukaisesti johtunut Indonesiasta,
ei vaikuta kiinalaisten viejien yhteisön markkinoilla tulevaisuudessa tapahtuvan toiminnan tarkasteluun eikä sen
todennäköiseen vaikutukseen yhteisön tuotannonalan tilanteeseen. Muistutetaan myös, että Kiinan markkinaosuus oli erittäin alhaisella tasolla tarkastelujakson kahden viimeisen vuoden aikana.

(141) Ottaen huomioon edellä esitetty tarkastelu, jossa asianmukaisesti erotettiin kaikkien tiedossa olevien tekijöiden
vaikutus yhteisön tuotannonalan tilanteeseen vientituella

(143) Jotta toimenpiteiden käyttöönoton tai siitä luopumisen
todennäköistä vaikutusta voitaisiin arvioida, kaikilta asianomaisilta osapuolilta pyydettiin tietoja. Kyselylomakkeet lähetettiin kahdelle valituksen tehneelle yhteisön
tuottajalle, kahdelle muulle yhteisön tuottajalle, yhdeksälle etuyhteydettömälle tuojalle, 49:lle käyttäjälle ja yhdelle käyttäjäjärjestölle. Yksi valituksen tehnyt yhteisön
tuottaja (Koloman), kaksi etuyhteydetöntä tuojaa sekä
yksi kyseisiin tuojiin etuyhteydessä oleva käyttäjä vastasivat kyselylomakkeeseen. Eräs käyttäjä esitti näkökantansa vastaamatta kuitenkaan kyselyyn.

(144) Yhteisön etua koskevat päätelmät tehtiin kyseisten vastausten ja näkökantojen perusteella.

2. Yhteisön tuotannonalan etu
a) Alustavat huomautukset
(145) Useat yhteisön rengasmekanismien tuottajat ovat lopettaneet tarkasteltavana olevan tuotteen valmistuksen
viime vuosina. Jäljelle jääneiden yritysten osalta tutkimuksessa kävi ilmi, että kuten johdanto-osan 71 kappaleessa mainitaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunut yritys lopetti myös tuotantonsa joitakin vuosia
sitten. Italiaan sijoittautuneen yrityksen osalta todettiin,
että se ei edustanut merkittävää osaa yhteisön rengasmekanismien tuotannosta ja se toi huomattavan osan
myynnistään. Espanjalaisen yrityksen osalta todettiin,
että sitä olisi pidettävä tuojana ennemmin kuin tuottajana, koska se tuotti vähäpätöisiä määriä tarkasteltavana
olevaa tuotetta ja toi yli 90 prosenttia myynnistään Indonesiasta. Tämän vuoksi päätellään, että kaksi valituksen tekijää ovat ainoita yhteisön tuottajia, joiden rengasmekanismien tuotanto on yhä merkittävää.
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(146) Olisi muistettava, että kahdelle valituksen tehneelle yhteisön tuottajalle aiheutui jo aikaisemmin vakavaa vahinkoa Kiinasta ja Malesiasta peräisin olevien rengasmekanismien tuonnista, mikä kuten asetuksessa (EY)
N:o 119/97 (1) esitettiin johti muun muassa työvoiman
vähenemiseen 28 prosentilla vuoden 1992 ja lokakuun
1995 välisenä aikana. Kuten johdanto-osan 94 kappaleessa on esitetty yhteisön tuotannonalan työvoima väheni lisää 30 prosenttia vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana.

(147) Yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen merkittävän vahingon huomioon ottaen päätellään, että jos yhteisön tuotannonala ei toivu epäterveistä vientitukikäytännöistä, on
todennäköistä, että yhteisön tuotanto loppuu kokonaan
ja käyttäjät tulevat huomattavassa määrin riippuvaisiksi
tuonnista.
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tojaan lisää ja/tai menetettävä lisää markkinaosuuttaan.
Kummassakin tapauksessa yhteisön tuotannonalan taloudellinen tilanne todennäköisesti heikkenee. Seurauksena
on lisäksi se, että yhteisön tuotanto todennäköisesti loppuisi lyhyen ajan sisällä kokonaan.

(151) Koska yhteisön tuotannonala ei ainoastaan tuota tarkasteltavana olevaa tuotetta vaan myös muita tuotteita, joiden osuus sen liikevaihdosta on noin kolmannes, on
erittäin todennäköistä, että rengasmekanismeja tuottavien tuotantolinjojen lopettaminen vaikuttaisi koko tuotantolaitoksen elinkelpoisuuteen ja johtaisi kaikkien tuotantolinjojen lopettamiseen, millä olisi laajemmat kielteiset vaikutukset työllisyyteen ja investointeihin.

d) Yhteisön tuotannonalan tuotannon mahdollinen siirtäminen
b) Yhteisön tuotannonalan taloudellinen tilanne
(148) Yhteisön tuotannonalan taloudellinen tilanne kehittyi tarkastelujaksolla niin kielteisesti, että tutkimusajanjakson
jälkeen yhteisön tuotannonala joutui selvitystilaan kuten
johdanto-osan 75 kappaleessa mainitaan. On syytä muistaa, että yhteisön tuotannonalan tappiollinen tilanne johtuu sen vaikeuksista kilpailla vientituella alhaiseen hintaan tapahtuneen tuonnin kanssa. Kuitenkin se, että yhteistyössä toimineen yhteisön tuottajan on ottanut haltuunsa toinen yritys, on osoituksena yhteisön rengasmekanismien tuotannossa parhaillaan tapahtuvasta rakenneuudistuksesta ja siitä, että kyseinen tuotannonala pyritään vahvasti pitämään elinkelpoisena ja tekemään se
kannattavaksi.

(152) Tutkittiin, voitaisiinko mitään toimenpidettä pitää yhteisön edun vastaisena ottaen huomioon sen, että osa yhteisön tuotannonalan tuotantoa siirrettiin kolmanteen
maahan. Tutkittiin myös, olisiko mahdollista siirtää tuotantoa lisää.

(153) Ensinnäkin muistutetaan mieliin, kuten johdanto-osan
98 kappaleessa selitettiin, että vuonna 2000 tapahtuneen
tuotannon siirtämisen myötä yhteisön tuotannonala pystyi rajoittamaan tappioitaan. Tässä suhteessa se oli strateginen päätös vientituella tapahtuneen tuonnin vaikutusten ehkäisemiseksi. Lisäksi on todennäköistä, että parantamalla yhteisön tuotannonalan taloudellista tilannetta kyseisellä siirrolla oli se välillinen vaikutus, että
tuotannonalasta tuli houkuttelevampi sen äskettäin haltuunsa ottaneelle uudelle sijoittajalle.

c) Toimenpiteiden käyttöönoton/käyttöönotosta luopumisen
mahdollinen vaikutus yhteisön tuotannonalaan
(149) Toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen terveiden markkinaolosuhteiden palauttaminen mahdollistaisi yhteisön
tuotannonalan saada takaisin menetetty markkinaosuus
ja kapasiteetin käyttöastetta lisäämällä vähentää tuotannon yksikkökustannuksia ja lisätä kannattavuutta. Lisäksi
toimenpiteillä odotetaan olevan myönteinen vaikutus yhteisön tuotannonalan hintatasoon. Kaiken kaikkiaan odotetaan, että tuotannon ja myynnin määrien kasvu sekä
yksikkökustannusten lasku entisestään mahdollisesti yhdistettynä varovaiseen hinnankorotukseen parantaisivat
yhteisön tuotannonalan taloudellista tilannetta.

(154) Komissio sai tyydyttävän vahvistuksen siitä, että yhteisön
tuotannonala ei suunnittele uusia siirtoja. Lisäksi ei ole
mitään syytä pitää sitä todennäköisenä, sillä rakenneuudistuspyrkimysten yhdessä käyttöön otetun tasoitustullin kanssa odotetaan mahdollistavan yhteisön tuotannonalan tilanteen palautumisen kannattavaksi.

3. Tuojien etu

(150) Jos tasoitustoimenpiteitä ei oteta käyttöön, on todennäköistä, että yhteisön tuotannonalan on alennettava hin(1) EYVL L 22, 24.1.1997, s. 1.

(155) Tietyt tuojat, jotka eivät ostaneet rengasmekanismeja Indonesiasta, huomauttivat, että hankintalähteiden vaihtamisesta saattaa aiheutua lisäkustannuksia tai siirtymävaiheen ongelmia. Erityisesti tuojat korostivat, että
vuonna 1997 käyttöön otetuista polkumyyntitoimenpiteistä johtuen ne ovat jo kerran aiemmin joutuneet vaihtamaan hankintalähdettään.
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(156) Palautettakoon kuitenkin mieliin, että tasoitustoimenpiteiden tarkoituksena ei ole pakottaa tuojia tai käyttäjiä
vaihtamaan hankintalähdettään vaan palauttaa tasapuoliset kilpailuedellytykset yhteisön markkinoille. Lisäksi kyseiset tuojat huomauttivat, että monet muutkin kolmannet maat voisivat helposti tuottaa rengasmekanismeja
eivätkä ne nähneet ongelmana valita hankintalähteekseen
maata, jota tasoitustoimenpiteet eivät koske. Lisäksi ne
voisivat harjoittaa myös yhteisön tuottajien tuotteiden
kauppaa. Tämän perusteella on todennäköistä, että mahdollisesta hankintalähteen vaihtamisesta aiheutuvat ongelmat ovat väliaikaisia ja että niiden vaikutukset eivät
ole merkittävämpiä kuin vahingollisen vientituen vastaisista tasoitustoimenpiteistä yhteisön tuotannonalaan
kohdistuva myönteinen vaikutus.

4. Käyttäjien ja kuluttajien etu
a) Käyttäjät
(157) Sekä yhteistyössä toimineet etuyhteydettömät tuojat että
käyttäjä (kansioiden tuottaja) ovat väittäneet, että tasoitustoimenpiteiden käyttöönotto vaikuttaisi erittäin kielteisesti käyttäjien taloudelliseen tilanteeseen.

(158) Tässä suhteessa arvioitiin Indonesiaan sovellettavien toimenpiteiden todennäköistä vaikutusta käyttäjien tuotantokustannuksiin. Näin ollen arvioitiin Indonesiaan sovellettaviksi ehdotettujen toimenpiteiden vaikutusta sellaiseen käyttäjään, jonka ainoa hankintalähde on Indonesia
(pahimmassa tapauksessa). Tämän perusteella Indonesiaan sovellettavien toimenpiteiden vaikutuksen arvioitiin
nostavan tuotantokustannuksia 1,3 prosentilla. Kuten jo
mainittiin, tämä on vain olettamusta, sillä yhteistyössä ei
toiminut käyttäjiä, joiden asianomaisen tuotteen ainoana
hankintalähteenä olisi ollut Indonesia.

(159) Edellä esitetyn perusteella pääteltiin, että tasoitustullien
vaikutus käyttäjiin olisi vähäpätöinen. Koska muut käyttäjät eivät toimineet yhteistyössä voidaan yleisesti ottaen
todeta, että kustannusvaikutukset kaikkiin muihin käyttäjiin olisivat todennäköisesti samoin vähäpätöiset.

(160) Yhteistyössä toiminut käyttäjä väitti, että kuten oli käynyt kolmen viime vuoden aikana, jolloin sen oli siirrettävä osa tuotannostaan yhteisön ulkopuolelle ja suljettava kolme tuotantolaitosta Kiinasta ja Malesiasta peräisin oleviin rengasmekanismeihin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden seurauksena, Indonesiasta peräisin
olevaan tuontiin sovellettavien tasoitustoimenpiteiden
käyttöönotto nostaisi yhden sen tuotantokustannuksiin
kuuluvan osan hintoja, mikä voisi merkitä uusia rengaskansioiden tuotannon siirtoja yhteisön ulkopuolelle ja/tai
asianomaisten tuotantolaitosten sulkemista. Tämä voisi
vaikuttaa sen koko toimintaan eli myös muiden tuotteiden valmistukseen: myös niiden tuotantolaitokset siirret-
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täisiin ja yhteisön työpaikkoja menetettäisiin merkittävässä määrin.

(161) Yleisenä huomautuksena on todettava, että riskiä jalostusteollisuuden
siirtämisestä
tasoitustoimenpiteiden
vuoksi vähentää se seikka, että osa kansiomarkkinoista
on yritysten välistä kauppaa ja että on ensiarvoisen tärkeää, että käyttäjät ovat lähellä asiakkaitaan, niiden tuotanto on riittävän joustavaa vastatakseen kysyntään ja
niillä on vankka markkinatuntemus. Tutkimuksessa
kävi itse asiassa ilmi, että kansiontuottajien asiakkaiden
kannalta olennaisia perusteita ovat hinta, laatu, palvelu
sekä nopeat toimitukset. Kuten johdanto-osan 157–158
kappaleessa on selitetty tasoitustoimenpiteiden vaikutus
jalostusteollisuuteen todettiin vähäpätöiseksi. Ottaen
huomioon, että ainoastaan yksi kansiontuottaja toimi
tässä tutkimuksessa täydessä yhteistyössä, lienee perusteltua esittää päätelmänä, että tasoitustoimenpiteillä ei ole
merkittävää vaikutusta käyttäjiin.

(162) Lisäksi tietyt asianomaiset osapuolet huomauttivat, että
viime vuosina tapahtuneiden useiden käyttäjien siirrot
johtuivat yhteisön korkeista tuotantokustannuksista.
Tämä vahvistaa sen, että siirrot olisi nähtävä osana laajempaa kustannusten kokonaisrakennetta, jossa kuten jo
on selitetty, tasoitustoimenpiteet edustavat vähäpätöistä
osaa.

(163) Yhteistyössä toimineen käyttäjän erityistilanteen osalta
tutkimuksessa ilmeni, että vaikka kyseinen käyttäjä siirsi
osan tuotannostaan yhteisön ulkopuolelle vuoden 1998
ja tutkimusajanjakson välisenä aikana eli Kiinaa ja Malesiaa koskevien polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönoton
jälkeen, käyttäjä itse asiassa muutti hankintalähdettään
Kiinaa ja Malesiaa koskevien polkumyyntitoimenpiteiden
käyttöönoton jälkeen ja ryhtyi ostamaan rengasmekanismeja yhteistyössä toimineilta tuojilta, jotka puolestaan
alkoivat vuodesta 1998 lähtien harjoittaa tuontia Intiasta
Kiinan kustannuksella. Tämän vuoksi näyttää vaikealta
löytää yhteys kyseisen käyttäjän rengaskansioiden tuotannon siirron yhteisön ulkopuolelle ja Kiinasta ja Malesiasta peräisin olevaan tuontiin sovellettavien polkumyyntitullien käyttöönoton välillä. Kuten jo johdantoosan 159 kappaleessa tuli vahvistettua tasoitustullien vaikutus käyttäjien tuotantokustannuksiin oli vähäpätöinen.

(164) Todettiin, että edellä kuvattua tuotannon siirtoa olisi pidettävä paremminkin kyseisen, useita yrityksiä viime
vuosina hankkineen käyttäjän yhteisön ulkopuolelle
suuntautuvan strategian seurauksena. Strategia johti lopulta ryhmän eri tuotantolaitosten vahvistamiseen ja rakenneuudistukseen; jotkut tuotantolaitoksista on suljettu.
Joidenkin tuotantolaitosten siirtoa yhteisön ulkopuolelle
olisi pidettävä osana kyseistä strategiaa, jonka tavoitteena
on vahvistaa kyseisen käyttäjän asemaa yhteisön markkinoilla ja kehittää sen toimintaa Itä-Euroopassa.
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(165) Edellä esitetyn perusteella ja ottaen huomioon käyttöönotettujen tullien todennäköisen vähäpätöisen vaikutuksen
asianomaiseen käyttäjään näyttää epätodennäköiseltä,
että Indonesiaa koskevat tasoitustoimenpiteet merkitsisivät sellaisenaan rengaskansioiden tuotannon uusia siirtoja yhteisön ulkopuolelle.
(166) Tuotantolaitosten sulkemisen ja Indonesiaa koskeviin tasoitustoimenpiteisiin liittyvien tuotantolaitosten uusien
sulkemisten osalta todettiin, että yhteistyössä toiminut
käyttäjä sulki kolme tuotantolaitosta kolmen viime vuoden aikana, kun Kiinaa ja Malesiaa koskevat toimenpiteet
olivat voimassa. Ottaen huomioon toimenpiteiden vähäpätöisen vaikutuksen kyseisen käyttäjän tuotantokustannuksiin ja taloudelliseen tilanteeseen, kuten johdantoosan 164 kappaleessa on selitetty, on epätodennäköistä,
että Kiinaa ja Malesiaa koskevat toimenpiteet olisivat
yksinään johtaneet kyseisten tuotantolaitosten sulkemiseen ja että Indonesiasta peräisin olevaan tuontiin sovellettavat tasoitustoimenpiteet aiheuttaisivat muiden tuotantolaitosten sulkemisen.
b) Kuluttajat
(167) Olisi mainittava, että tarkasteltavana olevaa tuotetta ei
myydä vähittäiskaupassa, ja että mikään kuluttajajärjestö
ei ilmoittautunut eikä osallistunut tähän tutkimukseen.
(168) Yhteistyössä toiminut käyttäjä väitti myös, että tasoitustoimenpiteet nostaisivat lopullisen asiakkaan eli kuluttajan rengaskansioista maksamia hintoja. Ottaen kuitenkin
huomioon edellä esitetyn rengaskansiontuottajiin kohdistuvaa vaikutusta koskevan selvityksen rengaskansioiden
kuluttajien maksamien lopullisten myyntihintojen nousu
ei todennäköisesti ole merkittävä.
(169) Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että yhteistyössä toiminut
käyttäjä myy tuotteitaan pääasiassa jakelijoille. Pahimmassa tapauksessa käyttäjille aiheutunut hinnankorotus
siirrettäisiin kokonaan lopulliselle kuluttajalle, mikä merkitsisi enintään 4 prosentin hinnankorotusta lopulliselle
kuluttajalle. Tämä on kuitenkin epätodennäköistä, sillä
yleinen kokemus on osoittanut, että jakeluketjun jokainen porras on todennäköisesti valmis hyväksymään osan
kustannustensa noususta pysyäkseen markkinoillaan kilpailukykyisenä.
(170) Edellä mainitun perusteella rengasmekanismien käyttäjiin
ja kuluttajiin kohdistuvien vaikutusten ei katsottu olevan
pakottavia syitä, joiden perusteella olisi pitänyt olla ottamatta käyttöön tasoitustoimenpiteitä, koska mahdolliset
kielteiset vaikutukset eivät ole merkittävämpiä kuin vahingollisen vientituella tapahtuvan tuonnin vastaisista tasoitustoimenpiteistä yhteisön tuotannonalaan kohdistuva
myönteinen vaikutus.
d) Kilpailuun kohdistuva vaikutus
(171) Tutkittiin myös, johtaisivatko Indonesiasta peräisin olevaan tuontiin sovellettavat tasoitustoimenpiteet tilantee-
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seen, jossa yhteisön tuotannonala pystyisi hyötymään
määräävästä asemasta yhteisön markkinoilla erityisesti
ottaen huomioon Kiinasta ja Malesiasta peräisin olevassa
tuonnissa vuonna 1997 käyttöönotetut polkumyyntitoimenpiteet ja yhteisön tuotannonalan rakenneuudistuksen.

(172) Ensinnäkin muistutetaan mieliin, että yhteisön tuotannonalan markkinaosuus tutkimusajanjakson aikana oli
ainoastaan 10–15 prosenttia. Kahden valituksen tehneen
yhteisön tuottajan yhteinen markkinaosuus tutkimusajanjaksolla olisi ollut 32–37 prosenttia. Kun Kolomanin
tuonti lasketaan mukaan molempien valituksen tekijöiden yhteiseen markkinaosuuteen, markkinaosuudeksi
saadaan 47–52 prosenttia yhteisön markkinoista tutkimusajanjaksolla. Lisäksi muistutetaan, että vaikka komissio pani vireille Kiinaa koskevien toimenpiteiden tarkastelun, kyseinen tarkastelu ei koske Malesiasta peräisin
olevaa tuontia. Rengasmekanismeja voidaan myös yhä
tuoda Intiasta. Tämän vuoksi pidetään erittäin epätodennäköisenä, että Indonesiaa koskevien tasoitustoimenpiteiden käyttöönotolla olisi kielteisiä vaikutuksia yhteisön
tuotannonalan kilpailuun yhteisön markkinoilla. Muistutetaan myös, että Kiinaa ja Malesiaa koskevien polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönotto ei johtanut yhteisön
tuotannonalan määräävään asemaan, vaikka muita hankintalähteitä kuin kyseiset kaksi maata ei tuolloin ollut.

(173) Kuten jo johdanto-osan 150 kappaleessa selitettiin, ilman
vientituella tapahtuneen tuonnin vaikutukset poistavien
toimenpiteiden käyttöönottoa yhteisön tuotanto ei enää
todennäköisesti ole vähän ajan kuluttua elinkelpoinen ja
sen vuoksi se tulee loppumaan. Yhteisön tuotannonalan
tarkasteltavana olevan tuotteen tuotannon loppuminen
ei varmasti olisi käyttäjien etujen mukaista. Ainoa yhteistyössä toiminut käyttäjä osti 20–50 prosenttia rengasmekanismeistaan yhteisön tuotannonalalta vuoden 1998 ja
tutkimusajanjakson välisenä aikana. Jos yhteisön tuotannonala lopettaisi lopullisesti rengasmekanismien tuotannon, käyttäjät tulisivat huomattavassa määrin riippuvaisiksi tuonnista.

(174) Jos toimenpiteet otetaan käyttöön, käytettävissä on vielä
useita muita hankintalähteitä. Rengasmekanismeja ostetaan tai on mahdollista ostaa yhteisön tuotannonalalta,
muilta yhteisön tuottajilta, Intiasta ja Hongkongista. Lisäksi tuonti Malesiasta alkaa todennäköisesti uudelleen,
sillä kyseistä maata koskevien toimenpiteiden voimassaoloaika päättyi äskettäin. Tutkimuksessa kävi myös ilmi,
että Kiinasta ja Malesiasta peräisin olevaa tuontia koskevien polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönotto ei aiheuttanut puutetta tarkasteltavana olevasta tuotteesta. Mieliin
muistutetaan myös, että toimenpiteiden vaikutuksen
käyttäjiin todettiin olevan vähäpätöinen, ja että tarkasteltavana olevaa tuotetta tullaan melko todennäköisesti
edelleen tuomaan Indonesiasta.
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5. Yhteisön etua koskevat päätelmät
(175) Edellä esitetyt syyt huomioon ottaen päätellään, ettei ole
pakottavia syitä olla ottamatta käyttöön tasoitustulleja.
G. LOPULLISET TOIMENPITEET

1. Vahingon korjaava taso
(176) Vientituella tapahtuvaa tuontia, vahinkoa, syy-yhteyttä ja
yhteisön etua koskevat päätelmät huomioon ottaen olisi
otettava käyttöön lopulliset tasoitustoimenpiteet, jotka
riittävät poistamaan vientituella tapahtuvasta tuonnista
yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen vahingon.
(177) Komissio tutki, mikä tullin taso olisi riittävä vientituella
tapahtuvasta tuonnista yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen vahingon poistamiseksi perusasetuksen 15 artiklan
1 kohdan mukaisesti. Tätä tarkoitusta varten katsottiin
tarpeelliseksi määrittää yhteisön tuottajien tuotantokustannuksiin perustuva hintataso sekä kohtuullinen voittomarginaali.
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tattava tukimarginaalia, joka oli vahinkomarginaalia alhaisempi. Tämän vuoksi sovelletaan seuraavaa tullia:
Indonesia (kaikki yritykset): 10,0 %
(182) Perusasetuksen 11 artiklan 9 kohdassa asetetun määräajan noudattamiseksi tämän asetuksen on tultava voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan.
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Otetaan käyttöön lopullinen tasoitustulli CN-koodeihin
ex 8305 10 00 (Taric-koodit 8305 10 00 10 ja 8305 10 00 20)
kuuluvien Indonesiasta peräisin olevien tiettyjen rengaskansiomekanismien tuonnissa. Tätä asetusta sovelletaan rengaskansiomekanismeihin, jotka koostuvat kahdesta suorakaiteen muotoisesta teräslevystä tai -langasta, joihin on kiinnitetty ainakin
neljä teräslangasta tehtyä puolirengasta ja joita teräskuori pitää
yhdessä. Ne voidaan avata joko vetämällä puolirenkaista tai
rengaskansiomekanismiin kiinnitetyn pienen teräksisen laukaisumekanismin avulla.

(178) Tältä osin katsottiin, että viiden prosentin osuutta liikevaihdosta vastaavan voittomarginaalin voidaan katsoa
soveltuvan kohtuulliseksi vähimmäisarvoksi, ottaen huomioon pitkän aikavälin investointitarpeet ja erityisesti
määrän, jonka yhteisön tuotannonalan voidaan kohtuudella odottaa saavan, mikäli vahingollista vientituella tapahtuvaa tuontia ei esiintyisi.

2.
Vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohintaan
sovellettava lopullinen tasoitustulli on seuraavista maista peräisin olevien tuotteiden osalta seuraava:

(179) Yhteistyön puuttumisen vuoksi katsottiin, että vahingon
korjaavan tason olisi katettava kyseisen laskennallisen
hinnan ja johdanto-osan 82 kappaleessa esitetyllä tavalla
mukautettujen CIF-hintojen välinen erotus.

3.
Jollei toisin säädetä, sovelletaan voimassa olevia tulleja
koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

(180) Vahingon korjaavaksi tasoksi todettiin Indonesiasta peräisin olevan tuonnin osalta 42,30 prosenttia.
2. Lopulliset tasoitustoimenpiteet
(181) Edellä esitettyjen seikkojen perusteella ja perusasetuksen
15 artiklan 1 kohdan mukaisesti tasoitustullin olisi vas-

Maa

Lopullinen tulli (%)

Indonesia

10,0

4.
Päätetään Intiasta peräisin olevien tiettyjen rengaskansiomekanismien tuontia koskeva menettely.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona
se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
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Ehdotus neuvoston asetukseksi lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Indonesiasta
peräisin olevien rengaskansiomekanismien tuonnissa ja polkumyyntimenettelyn päättämisestä tiettyjen Intiasta peräisin olevien rengaskansiomekanismien tuonnissa
(2002/C 227 E/04)
KOM(2002) 246 lopull.
(Komission esittämä 21 päivänä toukokuuta 2002)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

koskevasta tarkastelusta ei esitetty, ja toimenpiteiden voimassaolo päättyi tammikuussa 2002.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
2. Nykyinen menettely
ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta
22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 384/96 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

(4) Komissio ilmoitti 18 päivänä toukokuuta 2001 Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella (5),
jäljempänä ”menettelyn aloittamista koskeva ilmoitus”,
polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta Indonesiasta ja Intiasta peräisin olevien rengasmekanismien
tuonnissa yhteisöön.

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka tämä on tehnyt
neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A. MENETTELY

1. Kiinan kansantasavallasta ja Malesiasta peräisin
olevien rengaskansiomekanismien tuontia koskeneet
aikaisemmat menettelyt
(1) Tammikuussa 1997 neuvosto otti asetuksella (EY)
N:o 119/97 (2) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin
Kiinan kansantasavallasta ja Malesiasta peräisin olevien
rengaskansiomekanismien, jäljempänä ”rengasmekanismit”, tuonnissa.

(2) Syyskuussa 2000 neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96,
jäljempänä ”perusasetus”, 12 artiklan mukaisen tarkastelun vireillepanon jälkeen neuvosto muutti asetuksella
(EY) N:o 2100/2000 (3) Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengasmekanismien tuonnissa käyttöön otettuja lopullisia polkumyyntitulleja.

(3) Tammikuussa 2002 komissio pani vireille perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengasmekanismien tuontiin sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä koskevan tarkastelun (4). Pyyntöä Malesiaan sovellettavia toimenpiteitä
(1) EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 2238/2000 (EYVL L 257,
11.10.2000, s. 2).
(2) EYVL L 22, 24.1.1997, s. 1.
(3) EYVL L 250, 5.10.2000, s. 1.
(4) EYVL C 21, 24.1.2002, s. 25.

(5) Menettelyn aloittaminen perustui valitukseen, jonka seuraavat yhteisön tuottajat olivat tehneet 3 päivänä huhtikuuta 2001: Koloman Handler AG, Itävalta, ja Krause
Ringbuchteknik GmbH & Co. KG, Saksa, jäljempänä ”valituksen tekijät”, jotka edustavat pääosaa (tässä tapauksessa noin 90 prosenttia) rengasmekanismien tuotannosta yhteisössä. Valituksessa esitetyt todisteet kyseisen
tuotteen polkumyynnistä ja siitä aiheutuvasta merkittävästä vahingosta katsottiin riittäviksi oikeuttamaan menettelyn aloittaminen.

(6) Samana päivänä ilmoitettiin Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä julkaistulla ilmoituksella (6) myös kyseisistä
maista peräisin olevaa kyseistä tuotetta koskevan rinnakkaisen tukien vastaisen menettelyn aloittamisesta.

(7) Komissio ilmoitti menettelyn aloittamisesta virallisesti
niille vientiä harjoittaville tuottajille, viejille, ja tuojille,
joita asian tiedettiin koskevan, sekä asianomaisten viejämaiden edustajille, valituksen tekijöille ja kaikille tiedossa
oleville yhteisön tuottajille ja käyttäjille. Asianomaisille
osapuolille annettiin tilaisuus esittää kantansa kirjallisesti
ja pyytää saada tulla kuulluiksi menettelyn aloittamista
koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa.

(8) Yksi vientiä harjoittava tuottaja kustakin asianomaisesta
maasta esitti kantansa kirjallisesti. Kaikille osapuolille,
jotka olivat sitä edellä mainitun määräajan kuluessa pyytäneet ja osoittaneet, että niiden kuulemiseen oli olemassa erityisiä syitä, annettiin mahdollisuus tulla kuulluiksi.
(5) EYVL C 147, 18.5.2001, s. 2.
(6) EYVL C 147, 18.5.2001, s. 4.
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(9) Komissio lähetti kyselylomakkeet kaikille osapuolille,
joita asian tiedettiin koskevan, ja kaikille muille yrityksille, jotka olivat ilmoittautuneet menettelyn aloittamista
koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa. Vastaukset saatiin toiselta valituksen tehneistä yhteisön tuottajista, yhdeltä intialaiselta vientiä harjoittavalta tuottajalta sekä siihen etuyhteydessä olevalta yhteisön ulkopuoliselta viejältä ja yhteisön yhdeltä käyttäjältä ja kahdelta etuyhteydettömältä tuojalta. Komissio hankki ja tarkasti kaikki polkumyynnin, vahingon, syy-yhteyden ja
yhteisön edun määrittämistä varten tarpeellisina pitämänsä tiedot. Tarkastuskäyntejä tehtiin seuraavien yritysten toimitiloihin:
a) Yhteisön tuottajat
— Koloman Handler AG, Itävalta
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4. Myöhempi menettely
(12) Kaikille osapuolille ilmoitettiin päätöksestä olla ottamatta
käyttöön väliaikaisia toimenpiteitä. Komissio jatkoi lopullisia päätelmiään varten tarpeellisiksi katsomiensa tietojen hankkimista ja tarkastamista. Erityisesti paikan
päällä tehtäviä lisätarkastuksia suoritettiin rengasmekanismien yhteisön käyttäjän ja kahden yhteisön etuyhteydettömän tuojan toimitiloissa.

(13) Osapuolille ilmoitettiin keskeisistä tosiseikoista ja huomioista, joiden perusteella aiottiin suositella lopullisten polkumyyntitullien käyttöönottoa. Osapuolille asetettiin
myös määräaika, jossa ne voivat tehdä huomautuksia
kyseisen ilmoituksen johdosta. Asianomaisten osapuolten
toimittamia suullisia ja kirjallisia huomautuksia tarkasteltiin, ja lopullisia päätelmiä muutettiin tarvittaessa niiden
mukaisesti.

b) Vientiä harjoittavat tuottajat Intiassa
— ToCheungLee Stationery Mfg. Co. Pvt. Ltd., Tiruvallore
c) Hongkongilaiset etuyhteydessä olevat yhteisön ulkopuoliset viejät
— ToCheungLee (BVI) Limited/World Wide Stationery Mfg. Co., Ltd. (varsinainen holding-yhtiö)

B. TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

1. Tarkasteltavana oleva tuote
(14) Tarkasteltavana oleva tuote on tietyt rengaskansiomekanismit, jäljempänä ”rengasmekanismit” tai ”tarkasteltavana oleva tuote”. Ne luokitellaan tällä hetkellä CN-koodiin ex 8305 10 00. Suljin-/aukaisuvivulla varustetut
mappimekanismit, jotka luokitellaan samaan CN-koodiin, on jätetty tämän tutkimuksen ulkopuolelle.

d) Etuyhteydettömät tuojat
— Bensons International Systems Ltd, Yhdistynyt kuningaskunta
— Bensons International Systems BV, Alankomaat
e) Käyttäjä

(15) Rengasmekanismit koostuvat kahdesta suorakaiteen
muotoisesta teräslaatasta tai -langasta, joihin ainakin
neljä teräslangasta tehtyä puolirengasta on kiinnitetty ja
joita teräskuori pitää yhdessä. Ne voidaan avata joko
vetämällä puolirenkaista tai rengasmekanismiin kiinnitetyn pienen teräksisen aukaisumekanismin avulla. Renkaat
voivat olla erimuotoisia; kysytyimpiä ovat pyöreät, kulmikkaat tai D:n muotoiset.

— Esselte, Yhdistynyt kuningaskunta
(10) Polkumyyntiä ja vahinkoa koskeva tutkimus kattoi
1 päivän huhtikuuta 2000 ja 31 päivän maaliskuuta
2001 välisen ajanjakson, jäljempänä ”tutkimusajanjakso”.
Vahinkoa koskevaan arvioon vaikuttavia kehityssuuntauksia varten komissio tarkasteli tietoja, jotka kattoivat
1 päivän tammikuuta 1998 ja tutkimusajanjakson päättymisen välisen ajanjakson, jäljempänä ”tarkastelujakso”.

3. Väliaikaiset toimenpiteet
(11) Ottaen huomioon tarpeen jatkaa tiettyjen vahinkoa, syyyhteyttä ja yhteisön etua koskevien näkökohtien tutkimista ja erityisesti ottaen huomioon valituksen tekijöiden
meneillään olevan rakenneuudistuksen Indonesiasta ja
Intiasta peräisin olevien rengasmekanismien osalta ei
otettu käyttöön väliaikaisia polkumyyntitoimenpiteitä.

(16) Rengasmekanismeja käytetään erilaisten asiakirjojen tai
paperien säilyttämiseen. Niitä käyttävät muun muassa
rengaskansioiden, ohjelmisto- ja teknisten käsikirjojen,
valokuva- ja postimerkkikansioiden, luetteloiden ja esitteiden tuottajat.

(17) Yhteisössä myytiin tutkimusajanjakson aikana useita satoja erimallisia rengasmekanismeja. Mallit vaihtelivat renkaiden koon, muodon ja lukumäärän suhteen sekä aluslaatan koon ja sen suhteen, avataanko renkaat vetämällä
vai aukaisumekanismin avulla. Ottaen huomioon, että
rengasmekanismien eri tuoteryhmien välillä ei todettu
olevan selvää jaottelua, että niillä kaikilla on samat fyysiset ja tekniset perusominaisuudet ja että tiettyjen tuoteryhmien mallit olivat vaihdettavissa keskenään, komissio totesi, että kaikkia rengasmekanismeja pidetään tästä
syystä yhtenä tuotteena tässä menettelyssä.
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2. Samankaltainen tuote
(18) Komissio totesi Intiassa tuotetuilla ja asianomaisen maan
kotimarkkinoilla myytävillä rengasmekanismeilla ja Intiasta yhteisöön tuotavilla rengasmekanismeilla olevan samat fyysiset ja tekniset perusominaisuudet ja käyttötarkoitukset.

(19) Komissio totesi niin ikään, että yhteisöön tuotavien Intiasta peräisin olevien rengasmekanismien ja yhteisön
markkinoilla myytävien yhteisön tuotannonalan tuottamien rengasmekanismien fyysisissä ja teknisissä perusominaisuuksissa ja käyttötarkoituksissa ei ollut eroja.

(20) Indonesialaisten tuottajien yhteistyöstä kieltäytymisen
johdosta komissio teki päätelmät käytettävissä olevien
tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti. Tämän vuoksi ja koska asianomaisesta maasta ei
ollut käytettävissä muita tietoja, komissio katsoi aiheelliseksi käyttää valituksessa esitettyjä tietoja; niistä ilmeni,
että Indonesiassa tuotettuja asianomaisessa maassa myytäviä tai yhteisöön tuotavia rengasmekanismeja ja yhteisön markkinoilla myytäviä valituksen tehneiden yhteisön
tuottajien tuottamia rengasmekanismeja on pidettävä samankaltaisina.

(21) Tästä syystä pääteltiin, että yhteisön kotimarkkinoilla
myytäviä yhteisön tuotannonalan tuottamia rengasmekanismeja, yhteisöön tuotavia Intiasta ja Indonesiasta peräisin olevia rengasmekanismeja ja Indonesian ja Intian
kotimarkkinoilla myytäviä asianomaisissa maissa tuotettuja rengasmekanismeja on pidettävä perusasetuksen 1
artiklan 4 kohdassa tarkoitettuina samankaltaisina tuotteina.

(22) Tutkimusajanjakson aikana tarkasteltavana olevaan tuotteeseen sovellettiin 2,7 prosentin sopimustullia vuonna
2000 ja vuonna 2001. Yleisen tullietuusjärjestelmän mukaisesti Intiasta ja Indonesiasta peräisin olevaan tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin sovellettiin 100 prosentin alennusta vuonna 2000 ja vuonna 2001 maksettavasta sopimustullista. Tämän vuoksi vuonna 2000 ja
vuonna 2001 sovellettu tulli oli 0 prosenttia.
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a) Normaaliarvo
(24) Normaaliarvon määrittämistä varten tutkittiin ensin,
oliko ainoan yhteistyössä toimineen intialaisen vientiä
harjoittavan tuottajan rengasmekanismien kotimarkkinoiden kokonaismyynti ollut edustavaa asianomaisen
tuottajan yhteisöön suuntautuvaan kokonaisvientimyyntiin verrattuna. Perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti kotimarkkinamyynnin ei katsottu olevan edustavaa, koska vientiä harjoittavan tuottajan kotimarkkinoiden kokonaismyynti oli alle 5 prosenttia sen yhteisöön
suuntautuvan vientimyynnin kokonaismäärästä.

(25) Koska kotimarkkinamyyntiä ei ollut edustavassa määrin,
kotimarkkinamyyntiä ei ollut millään muullakaan vientiä
harjoittavalla tuottajalla eikä vientiä harjoittava tuottajalla ollut muuta samaan yleiseen tuoteluokkaan kuuluvien tuotteiden myyntiä, normaaliarvo oli muodostettava perusasetuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti tuotantokustannusten perusteella lisäämällä niihin kohtuullinen osuus myynti-, hallinto- ja muita kustannuksia sekä
kohtuullinen voittomarginaali.

(26) Vietyjen mallien valmistuskustannuksiin lisättiin kyseisen
yrityksen omat myynti-, hallinto- ja muut kustannukset
sekä sen kotimarkkinamyynnissä saama voitto. Perusasetuksen 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti vientiä harjoittavan tuottajan myynti-, hallinto- ja muut kustannukset
oikaistiin tarkastettujen tilinpäätöstietojen mukaisesti.

(27) Niiden olennaisten tosiasioiden ja huomioiden, joiden
perusteella ehdotettiin lopullisten toimenpiteiden käyttöön ottamista, julkistamisen jälkeen yhteistyössä toiminut intialainen vientiä harjoittava tuottaja väitti, että
koska edustavaa kotimarkkinamyyntiä ei ollut, sen
omia myynti-, hallinto- ja muita kustannuksia sekä kotimarkkinamyynnin voittomarginaalia ei voida käyttää
normaaliarvon määrittämiseksi ja että voittomarginaali
ei ollut kohtuullinen verrattuna vahingon korjaavan tason laskemisessa käytettyyn voittomarginaaliin, jota käytettiin aiemmissa tutkimuksissa ja joka tosiasiallisesti saavutettiin vientimyynnissä.

(28) Myynti-, hallinto- ja muiden kustannusten osalta intialaisen vientiä harjoittavan tuottajan väitteen tueksi ei esitetty näyttöä siitä, että yrityksen omat myynti-, hallintoja muut kustannukset olisivat olleet huomattavasti erilaisia, jos kotimarkkinamyynti olisi ollut yli viisi prosenttia
viennistä. Tämän vuoksi kyseinen väite hylättiin.

C. POLKUMYYNTI

1. Intia
(23) Yksi yritys vastasi vientiä harjoittaville tuottajille osoitettuun kyselyyn. Kyselyyn vastasi myös kyseiseen vientiä
harjoittavaan tuottajaan etuyhteydessä oleva yhteisön ulkopuolinen yritys. Eurostatin tuontitietojen perusteella
kyseisen vientiä harjoittavan tuottajan osuus Intiasta yhteisöön suuntautuvasta koko viennistä oli 100 prosenttia.

(29) Voiton osalta tilannetta tarkasteltiin Intian kotimarkkinoita koskevien uusien tietojen valossa. Kyseisten uusien
tietojen perusteella päätettiin, että kohtuullinen voittomarginaali, joka ei ylitä muiden viejien tai tuottajien
alkuperämaan eli Intian kotimarkkinoilla saman yleisen
tuoteluokan myynnistä tavallisesti saamaa voittoa, ei saa
ylittää viittä prosenttia. Laskelma tarkistettiin vastaavasti
tämän perusteella.
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b) Vientihinta
(30) Kaikki yhteisöön vietäväksi suuntautunut myynti tapahtui riippumattomille tuojille yhteisössä, ja vientihinta
määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti tosiasiallisesti maksettujen tai maksettavien hintojen
perusteella.
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eivät vastanneet kyselyyn. Perusasetuksen 18 artiklan
mukaisesti kyseiselle yritykselle ilmoitettiin asianmukaisesti, että jos se kieltäytyy yhteistyöstä, sitä koskevat
päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella. Tästä huolimatta yritys kieltäytyi edelleen toimimasta yhteistyössä tutkimuksessa. Perusasetuksen 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti kyseisen vientiä harjoittavan
tuottajan toimitiloihin ei tehty tarkastuskäyntiä.

c) Vertailu
(31) Normaaliarvon ja vientihinnan välisen tasapuolisen vertailun varmistamiseksi otettiin asianmukaisesti oikaisujen
muodossa huomioon hintojen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat eroavuudet perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti.
(32) Yhteisöön suuntautunut myynti tapahtui hongkongilaisen etuyhteydessä olevan yrityksen välityksellä. Kyseinen
hongkongilainen yritys toimi kauppiaana, mikä otettiin
huomioon tekemällä yrityksen soveltamaan vientihintaan
oikaisu vähentämällä siitä palkkion osuus.
(33) Myös kuljetus-, vakuutus-, pakkaus- ja luottokustannusten erot otettiin huomioon, kun se oli aiheellista ja perusteltua.

d) Polkumyyntimarginaali
(34) Tarkasteltavana olevan tuotteen kunkin yhteisöön viedyn
mallin painotettua keskimääräistä normaaliarvoa verrattiin malleittain ja samassa kaupan portaassa kunkin vastaavan tyypin painotettuun keskimääräiseen vientihintaan noudettuna lähettäjältä -tasolla perusasetuksen 2
artiklan 11 kohdan mukaisesti.
(35) Vertailusta ilmeni, että yhteistyössä toiminut vientiä harjoittava tuottaja ei harjoittanut polkumyynnillä tapahtuvaa rengasmekanismien vientiä tutkimusajanjaksolla. Lopullinen polkumyyntimarginaali on prosentteina CIFtuontihinnasta yhteisön rajalla tullaamattomana ilmaistuna seuraava:
— ToCheungLee Stationery Mfg. Co. Pvt. Ltd: Bhd.:
0,0 %.
(36) Koska yhteistyössä toiminut vientiä harjoittava tuottaja
edusti tarkasteltavana olevan tuotteen Intiasta yhteisöön
suuntautuvaa vientiä kokonaisuudessaan, jäännöspolkumyyntimarginaali päätettiin vahvistaa kyseiselle yhteistyössä toimineelle vientiä harjoittavalle tuottajalle määritetyn polkumyyntimarginaalin eli 0,0 prosentin suuruiseksi.

2. Indonesia
(37) Ainoa komission tiedossa oleva indonesialainen vientiä
harjoittava tuottaja ja siihen etuyhteydessä oleva tuoja

a) Normaaliarvo ja vientihinta
(38) Käytettävissä olevien tietojen perusteella ja koska asianomaisesta maasta ei ollut käytettävissä muita luotettavia
tietoja, katsottiin aiheelliseksi käyttää päätelmien perustana valituksessa esitettyjä tietoja. Perusasetuksen 18 artiklan 5 kohdan mukaisesti tiedot tarkistettiin, mikäli
mahdollista, vertaamalla niitä muista riippumattomista
lähteistä saatuihin tietoihin.

(39) Normaaliarvo määritettiin viiden indonesialaisen rengasmekanismityypin osalta tuotantokustannusten perusteella
lisäämällä niihin kohtuullinen osuus myynti-, hallinto- ja
muita kustannuksia sekä kohtuullinen voittomarginaali.

(40) Vientihinta määritettiin kunkin viiden tyypin osalta ensimmäisen etuyhteydettömän ostajan yhteisössä maksaman hinnan perusteella. Oikaisut myynti-, hallinto- ja
muiden kustannusten sekä kohtuullisen voiton mukaisesti tehtiin valituksessa esiintyneiden tietojen perusteella.

(41) Ainoa tiedossa oleva vientiä harjoittava indonesialainen
tuottaja väitti, että valituksen perusteella määritetty normaaliarvo ei edusta sen oikeaa normaaliarvoa ja että 18
artiklan 5 kohdan mukaisesti komission on tarkistettava
valitukseen sisältyneet tiedot riippumattomista lähteistä
kuten julkaistuista hintaluetteloista, virallisista tilastoista
ja muista riippumattomista virallisista tietolähteistä.

(42) Kuten edellä on mainittu, kyseinen vientiä harjoittava
tuottaja ei antanut mitään tietoja normaaliarvon määrittämiseksi. Vaihtoehtoisia tietolähteitä yritettiin löytää
mahdollisimman paljon ja tarkistaa valitukseen sisältyneet tiedot hakemalla tietoa Internetistä, tarkastelemalla
riippumattoman tuojan antamia tietoja ja analysoimalla
Eurostatin tietoja. Valitukseen sisältyi viisi mallia, joiden
hinnat erosivat normaaliarvon osalta. Kyseisiä hintoja
vertailtiin samojen mallien vastaaviin vientihintoihin.
Kunkin yksittäisen normaaliarvon tai valitukseen sisältyneiden normaaliarvojen keskiarvon vertailu Eurostatin
mukaiseen painotettuun keskimääräiseen vientihintaan
ei olisi ollut tarkoituksenmukainen perusta päätelmille.
Täten muita valitukseen sisältyneitä tietoja luotettavampia tietoja ei löydetty normaaliarvon tai vientihinnan
osalta.
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b) Vertailu
(43) Oikaisut kuljetus- ja jakelukustannusten mukaisesti tehtiin kun se oli aiheellista tasapuolisen vertailun mahdollistamiseksi. Oikaisut perustuivat valituksessa esitettyihin
tarkistettuihin tietoihin.

c) Polkumyyntimarginaali
(44) Yhteisöön viedyn tarkasteltavana olevan tuotteen kunkin
tarkastellun tyypin normaaliarvoa verrattiin kunkin vastaavan tyypin vientihintoihin noudettuna lähettäjältä -tasolla perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdan mukaisesti.

(45) Vertailusta ilmeni indonesialaisen vientiä harjoittavan
tuottajan harjoittavan polkumyyntiä. Kaikkien indonesialaisten vientiä harjoittavien tuottajien polkumyyntimarginaali on prosentteina CIF-tuontihinnasta yhteisön rajalla tullaamattomana ilmaistuna seuraava:

(46) Kaikki viejät: 144,0 %.

D. VAHINKO

1. Alustavat huomautukset
(47) Koska ainoastaan yksi intialainen vientiä harjoittava tuottaja toimi yhteistyössä tutkimuksessa ja koska yhteisön
tuotannonalan muodostaa ainoastaan yksi yritys, kyseisiä
yrityksiä koskevat yksityiskohtaiset tiedot on indeksoitu
tai pantu järjestykseen perusasetuksen 19 artiklan mukaisesti annettujen tietojen luottamuksellisuuden säilyttämiseksi.

2. Yhteisön tuotanto
(48) Todettiin, että kahden valituksen tehneen yhteisön tuottajan lisäksi tuotantoa harjoitettiin myös Italiassa ja Espanjassa. Vaikka italialainen yritys ei antanut komissiolle täydellisiä tietoja, saadut tiedot vahvistivat, että tutkimusajanjakson aikana kyseisen yrityksen tuotanto edusti noin 10
prosenttia yhteisön kokonaistuotannosta. Espanjalaisen
yrityksen, joka ei antanut komissiolle täydellisiä tietoja,
todettiin vuonna 2001 tuottaneen tarkasteltavana olevaa
tuotetta vain vähäisiä määriä ja tuoneen suurimman osan
myynnistään yhdestä asianomaisesta maasta. Tämän
vuoksi pääteltiin, että yritystä on pidettävä tuojana eikä
tuottajana.
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(50) Edellä esitetyn perusteella valituksen tekijöiden ja Italiaan
sijoittautuneen yhteisön tuottajan tuotanto muodostaa
yhteisön koko tuotannon perusasetuksen 4 artiklan 1
kohdan mukaisesti.

3. Yhteisön tuotannonalan määritelmä
a) Yhteisön tuotannonala
(51) Kahdesta valituksen tehneestä tuottajasta toinen ei vastannut kyselyyn (Krause) ja sen katsottiin näin ollen kieltäytyneen yhteistyöstä. Tästä syystä kyseistä tuottajaa ei
pidetty yhteisön tuotannonalaan kuuluvana huolimatta
siitä, että se oli tukenut valitusta. Toisen tuottajan (Koloman) osalta todettiin, että kyseinen yritys tuotti samankaltaista tuotetta tutkimusajanjakson aikana yhteisössä,
mutta se tuotti myös tuotteen osia Unkarissa. Yhteisön
tuotantonsa lisäksi Koloman myi unkarilaisia tuotteita
yhteisössä ja käytti myös Unkarissa tuotettuja osia yhteisön tuotannossaan. Lisäksi osa yhteistyössä toimineen
yhteisön tuottajan tuotannosta siirrettiin vuoden 2000
alussa eli tiettyjä koneita siirrettiin Itävallasta Unkariin.
Tästä huolimatta kyseisen yrityksen toiminnan painopiste eli päätoimipaikka, varastot, myyntitoimisto, huomattava osa tuotevalikoiman tuotannosta sekä merkittävä tekninen ja markkinointia koskeva taitotieto oli yhteisössä. Kyseisellä tuontimyynnillä täydennettiin samankaltaisen tuotteen tuotevalikoimaa eikä se tämän vuoksi
vaikuttanut Kolomanin asemaan yhteisön tuottajana.
Osien valmistuksesta Unkarissa ja niiden myöhemmästä
kokoamisesta tarkasteltavana olevaksi tuotteeksi tutkimuksessa vahvistettiin, että kyseisten tuotteeseen sisältyvien osien osuus valmiin tuotteen tuotantokustannuksista ja siten arvonlisäyksestä on vähäinen. Näin ollen
asianomainen tuonti ei vaikuta tuottajan asemaan yhteisön tuottajana.

(52) Tutkimuksessa vahvistettiin, että ainoa yhteistyössä toiminut yhteisön tuottaja edusti yli 25 prosenttia yhteisön
rengasmekanismien tuotannosta ja täytti siten perusasetuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaiset vaatimukset. Sen
katsotaan tämän vuoksi muodostavan yhteisön tuotannonalan perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti
ja siitä käytetään jäljempänä nimitystä yhteisön tuotannonala.

b) Tutkimusajanjakson jälkeiset tapahtumat
(49) Todettiin myös, että Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunut yritys oli aikaisemmin tuottanut tietyntyyppisiä rengasmekanismeja. Yritys vahvisti kirjallisesti, että
se lopetti tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantonsa
joitakin vuosia sitten. Muita yhteisön tuottajia ei ole
tiedossa.

(53) Marraskuussa 2001 eli tutkimusajanjakson jälkeen yhteistyössä toiminut yhteisön tuottaja Koloman joutui selvitystilaan ja selvitysmenettelyn seurauksena sen otti haltuunsa itävaltalainen yritys, jonka Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunut emoyritys otti haltuunsa myös
Kolomanin unkarilaisen sidosyrityksen.
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(54) Yrityksen haltuun ottanut yritys vahvisti komissiolle jatkavansa valituksen tukemista.

c) Yhteisön kulutus
(55) Todettavissa oleva yhteisön kulutus määritettiin yhteisön
tuotannonalan yhteisön markkinoilla myymien määrien,
valituksessa mainittujen muiden yhteisön tuottajien yhteisön markkinoilla myymien ja tutkimusajanjakson
osalta asianmukaisesti mukautettujen määrien, yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavan tuottajan antamien
tietojen ja Eurostatin tuontitietojen perusteella. Otettiin
huomioon se tosiseikka, että CN-koodiin 8305 10 00
kuuluu myös sellaisia tuotteita, jotka on jätetty tämän
menettelyn ulkopuolelle. Koska indonesialaiset viejät eivät toimineet yhteistyössä, kyseisen maan osalta käytettiin kuitenkin parhaita käytettävissä olevia tietoja eli Eurostatin tietoja. Parhaimpaan käytettävissä olevaan näyttöön eli valitukseen perustuen kaiken edellä mainitun
CN-koodin mukaisen tuonnin katsottiin muodostavan
tarkasteltavana olevan tuotteen. Yhteistyöstä kieltäytynyt
indonesialainen viejä väitti, että sen vienti yhteisön
markkinoille oli noin 15 prosenttia alhaisempi kuin käytetyn tuonnin määrä. Kyseistä väitettä ei kuitenkaan pystytty vahvistamaan ja ero oli selitettävissä tonneina ilmaistujen Eurostatin tilastotietojen muuttamisessa yksikköinä ilmaistuiksi käytettävän suhteellisen osuuden perusteella. Tällä perusteella yhteisön tuotannonalan tuotanto kasvoi vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana 5 prosenttia. Se pysyi suhteellisen vakaana
vuosina 1998–1999 ja kasvoi sitten tasaisesti tutkimusajanjakson loppuun saakka, jolloin se oli noin 348 miljoonaa kappaletta.
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c) Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin hinnat
i) Hintojen kehitys
(59) Indonesiasta peräisin olevan tuonnin painotetut keskimääräiset hinnat laskivat 5 prosenttia vuoden 1998 ja
tutkimusajanjakson välisenä aikana eli noin 105 ecusta
tuhannelta kappaleelta noin 99 euroon tuhannelta kappaleelta. Hintojen lasku oli erityisen merkittävää vuosina
1998–1999, jolloin hinnat laskivat 3 prosenttia ja vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana, jolloin
ne laskivat 2 prosenttia.

ii) Hinnan alittavuus
(60) Koska indonesialaiset viejät eivät toimineet yhteistyössä,
hintavertailu tehtiin Eurostatin tietojen perusteella, jotka
oikaistiin asianmukaisesti tullien ja tuonnin jälkeisten
kustannusten erojen mukaisesti ja niitä verrattiin samassa
kaupan portaassa yhteisön tuottajien noudettuna lähettäjältä -hintoihin.

(61) Tämän perusteella hinnan alittavuutta tarkasteltiin ja
muutettiin tarpeen mukaan uusilla tarkastuskäynneillä
saatujen tietojen perusteella. Indonesiasta peräisin olevan
tuonnin todettiin alittavan yhteisön tuotannonalan hinnat 30–40 prosentilla. Olisi myös huomattava, että hinnankorotukset estyivät, koska yhteisön tuotannonala ei
ollut kannattava.

5. Yhteisön tuotannonalan tilanne
a) Tuotanto
4. Tuonti asianomaisesta maasta
(56) Muistutetaan mieliin, että Intiaa koskeva menettely on
päätetty. Tämän vuoksi ainoastaan Indonesiasta peräisin
olevaa tuontia tarkastellaan asianomaisesta jäljellä olevasta maasta peräisin olevana tuontina.

(62) Yhteisön tuotannonalan tuotanto supistui 25 prosenttia
vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välillä. Tuotanto supistui huomattavasti (– 15 %) vuosina 1998 ja 1999.
Väheneminen jatkui merkittävänä myös vuosina 1999
ja 2000, minkä jälkeen tuotantomäärät pysyivät vakaina
tutkimusajanjakson loppuun.

b) Kapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste
a) Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin määrä
(57) Vaikka Indonesiasta peräisin olevat tuontimäärät laskivat
vuosina 1998–2000 ja sen jälkeen nousivat hieman vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välillä, on huomattava,
että vaikka tuonti asianomaisesta maasta käynnistyi vasta
vuonna 1997, se oli merkittävää jo vuonna 1998 ja 32
miljoonaa kappaletta tutkimusajanjakson aikana.

b) Polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin markkinaosuus
(58) Indonesiasta peräisin olevan tuonnin markkinaosuuksien
todettiin olevan 8–13 prosenttia laskettuaan noin 2 prosenttia vuodesta 1998.

(63) Tuotantokapasiteetti noudatti samaa suuntausta kuin
tuotanto ja supistui vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson
välisenä aikana 26 prosenttia.

(64) Tämän perusteella kapasiteetin käyttöaste pysyi vakaana
tarkastelujaksolla.

c) Varastot
(65) Yhteisön tuotannonalan varastot vuoden lopussa pienenivät 12 prosenttia vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson
välillä.
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d) Myynti yhteisön markkinoille
(66) Yhteisön kulutuksen kasvusta huolimatta yhteisön tuotannonalan myyntimäärät supistuivat vuoden 1998 ja
tutkimusajanjakson välisenä aikana huomattavasti eli
25 prosenttia. Määrät vähenivät vuosina 1998 ja 1999
(– 10 %) ja vieläkin selvemmin vuosina 1999 ja 2000
(– 15 %).
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suuntausta määrän alentuessa kyseisellä ajanjaksolla 27
prosenttia, minkä seurauksena keskipalkat kasvoivat vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana 5 prosenttia. Yhteisön tuotannonalan työvoiman tuottavuus
ilmaistuna tuotantomääränä työntekijää kohti kasvoi
vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana 8
prosenttia.

j) Investoinnit ja sijoitetun pääoman tuotto
e) Markkinaosuus
(67) Yhteisön tuotannonalan markkinaosuus pieneni yli 4
prosenttiyksikköä vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson
aikana ja noudatti näin ollen samaa suuntausta kuin
myyntimäärät.

f) Hinnat
(68) Yhteisön tuotannonalan keskimääräinen nettomyyntihinta aleni vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä
aikana 4 prosenttia. Hintojen aleneminen oli erityisen
voimakasta vuosina 1998 ja 1999 (– 6 %), kun tuontihinnat asianomaisesta maasta alenivat huomattavasti johdanto-osan (59) kappaleessa esitetyn mukaisesti.

(73) Investoinnit vähenivät vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana 39 prosenttia. Investointien väheneminen oli erityisen voimakasta vuosina 1999 ja 2000.
Tutkimuksesta ilmeni, että suurin oma pääomamenoista
käytettiin olemassa olevien tuotantovälineiden uusimiseen tai ylläpitoon.

(74) Sijoitetun pääoman tuotto yhteisön tuotannonalan tosiasiallisen nettovoiton ja sen investointien nettokirjanpitoarvon välisenä suhdelukuna ilmaistuna noudatti hyvin
tarkasti kannattavuuden suuntausta ja kääntyi tappiolliseksi vuonna 2000.

k) Kasvu

g) Kannattavuus
(69) Yhteisön tuotannonalan painotettu keskimääräinen kannattavuus heikkeni 10 prosenttiyksikköä vuoden 1998 ja
tutkimusajanjakson välisenä aikana ja oli vuodesta 2000
alkaen tappiollinen. Tämän epäsuotuisan kehityksen tuloksena ja kuten johdanto-osan (53) kappaleessa mainittiin, yhteisön tuotannonala joutui selvitystilaan.

(75) Samaan aikaan kun yhteisön kulutus kasvoi vuoden
1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana 5 prosenttia,
yhteisön tuotannonalan myyntimäärät vähenivät noin 25
prosenttia ja tuontimäärät pysyivät merkittävinä. Yhteisön tuotannonala ei siten pystynyt hyötymään vähäisestä
kysynnän kasvusta yhteisön markkinoilla.

l) Polkumyyntimarginaalin suuruus

h) Kassavirta ja pääoman saanti
(70) Rengasmekanismien myynnistä syntyneiden yhteisön
tuotannonalan kassavirtojen kehitys on hyvin samankaltainen kuin kannattavuuden kehitys, toisin sanoen ne
vähenivät huomattavasti vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana.

(71) Tutkimuksesta kävi ilmi, että yhteisön tuotannonalan taloudellinen tilanne ja erityisesti kannattavuuden heikkeneminen vaikeuttivat yhteisön pääoman saantia.

i) Työllisyys, palkat ja työn tuottavuus
(72) Yhteisön tuotannonalan rengasmekanismien tuotantoon
liittyvä työllisyys heikkeni vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välillä 30 prosenttia. Palkkojen kokonaismäärän
kehitys noudatti kokonaisuutena tarkasteltuna vastaavaa

(76) Kun otetaan huomioon asianomaisesta maasta tulleen
tuonnin määrät ja hinnat, varsinaisen polkumyyntimarginaalin suuruuden vaikutusta yhteisön tuotannonalaan
ei voida pitää vähäpätöisenä.

m) Toipuminen aiempien polkumyyntikäytäntöjen vaikutuksista
(77) Yhteisön tuotannonala on edelleen toipumassa Kiinasta
ja Malesiasta peräisin olevien rengasmekanismien aiemman polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin vaikutuksista.
Kuten mainittiin, asetusta (EY) N:o 119/97 (1), jolla otettiin käyttöön lopulliset toimenpiteet, muutettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 2100/2000 (2) Kiinaa koskevan
absorptiomenettelyn päätelmien huomioon ottamiseksi.
Malesiaa koskevat toimenpiteet päättyivät tammikuussa
2002, mutta Kiinasta peräisin olevien rengasmekanismien tuontia koskeva tarkastelu on pantu vireille.
(1) EYVL L 22, 24.1.1997, s. 1.
(2) EYVL L 250, 5.10.2000, s. 1.

C 227 E/316

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

6. Tuotannon osittainen siirtäminen
(78) Sen varmistamiseksi, että yhteisön tuotannonalan tilanteen heikkeneminen ei johtunut yhteisön tuotannon rakenteen muutoksesta, tarkasteltiin, olisiko johdanto-osan
51 kappaleessa mainitulla tuotannon osittaisella siirtämisellä eli koneiden ja laitteiden Itävallasta Unkariin siirtämisellä, mikä tapahtui vuoden 2000 alussa, ollut vaikutusta yhteisön tuotannonalan tilanteeseen. Ilmeni, että
huolimatta siitä, että kyseinen tuotannon, tuotantokapasiteetin ja myyntimäärien siirtäminen toki jyrkensi tiettyjen vahingon osoittimien heikentyvää suuntausta, tappiot jäivät kohtuulliselle tasolle johtuen siitä, että kapasiteetin käyttöasteen ja keskimääräisten myyntihintojen
suuntaus parani. Arvioitiin esimerkiksi, että tuotannon
vähenemisestä noin 60 prosenttia ja myyntimäärien vähenemisestä noin 80 prosenttia johtui siirtämisestä, kun
toisaalta hintojen aleneminen olisi ollut kolminkertainen
ja tuottavuuden heikentyminen vielä 7 prosenttiyksikköä
jyrkempi, mikäli siirtoa ei olisi toteutettu. Edellä sanotun
perusteella pääteltiin, että yhteisön tuotannonalan tilanteen huonontuminen ei johtunut yhteisön tuotannon rakenteen muutoksesta.
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tuotannonalan myyntihintojen aleneminen vaikutti kielteisesti tuotannonalan kannattavuuteen.

(83) Lisäksi yhteisön tuotannonalan myynti väheni vuoden
1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana samaan aikaan, kun Indonesiasta peräisin oleva tuonti oli huomattavaa. Tutkimuksesta ilmeni, että Indonesiasta peräisin
olevan tuonnin hinnat alittivat yhteisön tuotannonalan
hinnat tutkimusajanjakson aikana 30–40 prosentilla. Lisäksi hinnankorotukset estyivät.

(84) Yhteisön tuotannonalan tilanteen todettiin näin ollen
heikentyneen siinä määrin, että on pääteltävä, että yhteisön tuotannonalalle aiheutui merkittävää vahinkoa.

(85) Muistutetaan mieliin, että tutkimusajanjakson jälkeen
heikon taloudellisen tilanteen vuoksi yhteisön tuotannonala joutui selvitystilaan.
(79) On väitetty, että yhteisön tuotannonalan ydintoiminta ei
enää ole yhteisössä, sillä tuotannon siirtäminen Unkariin
merkitsi väitetysti 60 prosentin laskua sen yhteisön tuotannossa ja 80 prosentin laskua sen yhteisön myynnissä.
E. SYY-YHTEYS

1. Johdanto
(80) Kuten johdanto-osan (78) kappaleessa on selitetty, tuotannon siirtäminen ei vähentänyt yhteisön tuotannonalan tuotantoa näin paljoa, vaan ainoastaan 15 prosenttia sen yhteisön tuotannosta ja 20 prosenttia sen yhteisön myynnistä. Tämän vuoksi vahvistetaan johdantoosan (51) kappaleessa mainittu päätelmä yhteisön tuotannonalan ydintoiminnasta.

7. Vahinkoa koskeva päätelmä
(81) Yhteisön tuotannonalan tilanteen on todettu heikentyneen tarkastelujakson aikana (siirtämisen huomioon ottamisen jälkeen, kuten johdanto-osan (78) kappaleessa
selostetaan).

(82) Vaikka Kiinasta ja Malesiasta peräisin oleva rengasmekanismien tuonti vähenikin olennaisesti sen jälkeen, kun
asianomaisista maista peräisin olevassa tuonnissa otettiin
vuonna 1998 käyttöön polkumyyntitoimenpiteet, yhteisön tuotannonala ei kuitenkaan pystynyt täysin hyötymään tästä kehityksestä. Vuodesta 1998 useimmat vahingon osoittimet kuten tuotanto, myyntimäärät, hinnat,
markkinaosuus, kannattavuus, sijoitetun pääoman tuotto,
kassavirta ja työllisyys, heikentyivät. Erityisesti yhteisön

(86) Perusasetuksen 3 artiklan 6 ja 7 kohdan mukaisesti tarkasteltiin, onko Indonesiasta peräisin oleva tuonti sen
määrän ja vaikutuksen, joka sillä on rengasmekanismien
hintoihin yhteisön markkinoilla, huomioon ottaen aiheuttanut vahinkoa yhteisön tuotannonalalle siinä määrin,
että sitä voidaan pitää merkittävänä. Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin lisäksi muita tiedossa olevia tekijöitä,
jotka voisivat samanaikaisesti vahingoittaa yhteisön tuotannonalaa, tutkittiin sen varmistamiseksi, että näistä yhteisön tuotannonalalle mahdollisesti aiheutuneen vahingon ei katsota johtuneen Indonesiasta polkumyynnillä
tapahtuneesta tuonnista.

2. Polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin vaikutus
(87) Polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin määrä laski 14 prosenttia vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana ja sen vastaava osuus yhteisön markkinoista laski 2
prosenttia saman ajanjakson aikana. Tuonti pysyi kuitenkin huomattavana ja sen markkinaosuus oli aina 8–13
prosenttia vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä
aikana. Kyseisen tuonnin hinnat alittivat myös huomattavasti yhteisön tuotannonalan hinnat. Yhteisön tuotannonalan markkinaosuus pieneni yli 4 prosenttia. Samaan
aikaan yhteisön keskihinnat laskivat 4 prosenttia. Hinnat
alenivat tosiasiassa jopa enemmän kuin johdanto-osan
(78) kappaleessa esitettiin.
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(88) Saman ajanjakson aikana eli vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana yhteisön tuotannonalan tilanne heikkeni, mistä osoituksena oli myynnin määrän
ja markkinaosuuden väheneminen, hinnan aleneminen ja
tuotannonalan kannattavuuden huomattava heikkeneminen, mikä johti tappioihin. Yhteisön tuotannonala ei siten pystynyt hyötymään merkittävästi edellä mainittujen
Kiinaa ja Malesiaa koskevien toimenpiteiden käyttöönotosta.
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tutkimusajanjakson välisenä aikana. Melkein kaikkien
kolmansien maiden tuonnin hinnat laskivat kyseisen
ajanjakson aikana, paitsi Kiinasta peräisin olevan tuonnin
hinnat, jotka polkumyyntitoimenpiteiden vaikutuksesta
nousivat huomattavasti, mutta saavuttivat saman tason
kuin Unkarista peräisin olevan tuonnin hinnat vasta tutkimusajanjakson aikana.
i) Intia

(89) Indonesialainen viejä väitti, että Indonesiasta peräisin
oleva vienti ei ole voinut aiheuttaa vahinkoa, sillä se
väheni vuosina 1999–2000 ja sen markkinaosuus oli
vähimmäistasoa. Sama yritys väitti, että Indonesiasta peräisin olevalla tuonnilla ei voi olla mitään todellista vaikutusta yhteisön tuotannonalaan, koska yhteisön tuotanto on viisi tai kuusi kertaa suurempi kuin Indonesiasta peräisin olevan tuonnin määrä.
(90) Muistutetaan kuitenkin mieliin, että vaikka Indonesiasta
peräisin oleva tuonti väheni vuosina 1998–2000, se kasvoi hieman vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä
aikana, mutta ei saavuttanut vuoden 1998 tasoa. Lisäksi
kuten johdanto-osan 0 kappaleessa selitettiin, Indonesiasta peräisin olevan tuonnin markkinaosuus vuoden
1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana oli 8–13
prosenttia, joka on huomattava ja selvästi vähimmäistason yläpuolella. Muistutetaan myös, että yhteisön tuotannonala määritetään selvästi johdanto-osan (52) kappaleessa ja että sen tuotannon taso on paljon alhaisempi
kuin mitä indonesialainen yritys on väittänyt.
(91) Tämän vuoksi voidaan päätellä, että Indonesiasta peräisin
oleva polkumyynnillä tapahtunut tuonti on heikentänyt
vuonna 1997 käyttöön otettujen Kiinaa ja Malesiaa koskevien ja vuonna 2000 Kiinan osalta muutettujen polkumyyntitoimenpiteiden vaikutuksia ja että se on ollut
merkittävä syy tilanteen heikkenemiseen edellä kuvatun
mukaisesti.

3. Muiden tekijöiden vaikutus
a) Tuonti muista kolmansista maista
(92) Tarkasteltiin myös, saattoivatko muut tekijät kuin Indonesiasta polkumyynnillä tapahtuva tuonti kokonaan tai
osittain aiheuttaa yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen
vahingon ja erityisesti, olisiko muista maista kuin Indonesiasta peräisin oleva tuonti vaikuttanut kyseiseen tilanteeseen.
(93) Muista kolmansista maista peräisin olevan tuonnin määrät lisääntyivät vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana 17 prosenttia samaan aikaan, kun sen markkinaosuus kasvoi samana ajanjaksona yli 5 prosenttiyksikköä. Tämä lisäys johtui suurelta osin Intiasta, Unkarista ja Thaimaasta peräisin olevan tuonnin lisääntymisestä, kun taas saman aikaan tuonti Kiinasta ja Malesiasta
laski huomattavasti vuonna 1997 käyttöön otettujen
polkumyyntitoimenpiteiden seurauksena.
(94) Kolmansista maista peräisin olevan tuonnin keskimääräinen kappalehinta laski 16 prosenttia vuoden 1998 ja

(95) Ensiksi tarkasteltiin oliko Intiasta peräisin oleva tuonti
voinut vaikuttaa yhteisön tuotannonalalle aiheutuneeseen
vahinkoon. Vaikka tuonti Intiasta kasvoi huomattavasti
vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana, Indonesiasta peräisin olevan tuonnin hintojen todettiin kuitenkin alittavan Intiasta peräisin olevan tuonnin hinnat;
Indonesiasta peräisin olevan tuonnin hintojen todettiin
olevan 2–30 prosenttia Intiasta vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana tapahtuneen tuonnin hintoja alhaisemmat. Lisäksi olisi huomattava, että Intiasta
peräisin olevan tuonnin alkaessa vuonna 1998 sen hintojen todettiin olevan yli 40 prosenttia Indonesiasta peräisin olevan tuonnin hintoja korkeammat vastaavan rengasmekanismimäärän osalta. Sen jälkeen Intiasta peräisin
olevan tuonnin hinnat laskivat tasaisesti, mutta ne ovat
aina olleet Indonesiasta peräisin olevan tuonnin hintoja
korkeammat ja niiden todettiin yhä olevan yli 5 prosenttia Indonesiasta peräisin olevan tuonnin hintoja korkeammat tutkimusajanjaksolla. Tämän vuoksi päätellään, että
vaikka Intiasta peräisin olevalla tuonnilla oli kielteinen
vaikutus yhteisön tuotannonalan tilanteeseen, Indonesiasta peräisin olevan polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin
kielteinen vaikutus erikseen tarkasteltuna oli kuitenkin
huomattava. Indonesia oli todella vaikutusvaltainen ja
merkittävä tekijä yhteisössä. Indonesiasta peräisin olevan
viennin määrä yhteisöön oli alhaisempi kuin Intiasta peräisin olevan viennin, mutta se oli kuitenkin huomattava.
Indonesiasta peräisin olevan viennin hinnat alittivat yhteisön tuotannonalan hinnat vielä enemmän kuin Intiasta
peräisin olevan viennin hinnat. On myös huomattava,
että edellä mainittua tarkastelua haittasi vakavasti se,
että Indonesia ei toiminut yhteistyössä ja tämän vuoksi
Indonesiasta peräisin olevan viennin edustamia tuotetyyppejä ja markkinasegmenttejä koskevia tietoja ei ollut
käytettävissä.
ii) Kiinan kansantasavalta
(96) Tarkasteltiin myös, olisiko Kiinasta peräisin olevassa
tuonnissa vuonna 1997 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden absorptio saattanut kokonaan tai osittain aiheuttaa yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen vahingon. Tässä yhteydessä on syytä huomata, että vaikka
Kiinasta peräisin olevaan tuontiin sovelletun polkumyyntitullin absorptio on heikentänyt vuonna 1997 käyttöön
otettujen polkumyyntitoimenpiteiden vaikutuksia, kun
on kyse myyntihinnoista, Kiinasta peräisin olevan tuonnin määrät kuitenkin vähenivät merkittävästi kyseisten
toimenpiteiden johdosta jo vuodesta 1998. Lisäksi olisi
huomattava, että vaikka Indonesiasta peräisin oleva
tuonti alkoi vasta vuonna 1997, sen määrä oli jo vuonna
1998 samaa luokkaa kuin Kiinasta peräisin olevan tuonnin määrä. Tämän jälkeen Kiinasta peräisin oleva tuonti
väheni merkittävästi, kun taas Indonesiasta peräisin oleva
tuonti laski vähemmän tutkimusajanjaksoon asti, jolloin
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viimeksi mainitusta maasta peräisin oleva tuonti oli yhä
enemmän kuin kolminkertainen Kiinasta peräisin olevaan tuontiin verrattuna. Koska Kiinasta peräisin olevan
tuonnin määrä oli tutkimusajanjaksolla huomattavasti
pienempi kuin Indonesiasta peräisin olevan tuonnin
määrä, pääteltiin, että kyseisellä tuonnilla ei ollut yhtä
vakavaa vaikutusta yhteisön tuotannonalaan kuin Indonesiasta peräisin olevalla polkumyynnillä tapahtuneella
tuonnilla.

iii) Unkari
(97) Sen määrittämiseksi, onko Unkarista peräisin oleva
tuonti erikseen tarkasteltuna aiheuttanut vahinkoa yhteisön tuotannonalalle, tarkasteltiin tuonnin määriä ja hintoja yhteisön markkinoilla.

(98) Unkarista vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä
aikana peräisin olevaa tuontia koskeva tarkastelu perustui sellaisen yhteisön tuottajan kyselyyn antamiin vastauksiin, jonka Unkarissa oleva tuotantolaitos yksinään
edusti ainoaa unkarilaista tuottajaa.

(99) Tarkastelujaksolla Unkarista peräisin olevien rengasmekanismien tuonti kasvoi määrällisesti. Yhteisön tuotannonalan Unkarista tuomistaan tuotteista yhteisön markkinoilla veloittamat hinnat alenivat tarkastelujaksolla,
mutta ne olivat yhä muiden kolmansien maiden tuontihinnoista korkeimpia ja Indonesiasta peräisin olevan
tuonnin hinnat alittivat ne.

(100) Yhteisön tuotannonalan rengasmekanismien tuotantoa
Unkarissa tarkasteltiin ja sitä verrattiin Itävallassa harjoitettavaan tuotantoon. Itävallassa ja Unkarissa tuotettujen
mallien välillä oli erittäin vähän päällekkäisyyksiä.

(101) Ottaen huomioon Itävallassa ja Unkarissa tuotettujen
mallien vähäisen prosenttiosuuden pääteltiin, että Unkarissa tuotetut tuotteet täydensivät yhteisön tuotannonalan tuotevalikoimaa ja mahdollistivat sen tarjota asiakkaille laajemmat valikoimat ja että kyseiset tuotteet eivät
vaikuttaneet kielteisesti yhteisön tuotannonalan tilanteeseen.

(102) Edellä esitetyn perusteella pääteltiin, että Unkarista peräisin oleva tuonti ei ollut merkittävästi vaikuttanut yhteisön tuotannonalan tilanteen heikkenemiseen.

iv) Thaimaa
(103) Koska neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/2000 mukaisesti ”tietyt Kiinasta peräisin olevat tuotteet on itse asiassa ilmoitettu näille viranomaisille Thaimaasta peräisin
oleviksi, millä vältettiin normaalisti maksettavat polku-
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myyntitullit”, katsottiin asianmukaiseksi arvioida myös
Thaimaasta peräisin olevan tuonnin vaikutuksia.

(104) Tältä osin todettiin, että Thaimaasta peräisin oleva tuonti
kasvoi voimakkaasti tarkastelujaksona ottaen huomioon,
että tuonti alkoi vuonna 1998 1 miljoonalla kappaleella
ja kasvoi yli 23 miljoonaan kappaleeseen tutkimusajanjakson aikana. Lisäksi Eurostatin tietojen perusteella todettiin, että Thaimaasta peräisin olevan tuonnin myyntihinnat ovat yleensä ottaen alhaisemmat kuin Indonesiasta peräisin olevan tuonnin hinnat.

(105) Vaikka Thaimaasta peräisin olevan tuonnin hintojen todettiin olevan noin 20 prosenttia Indonesiasta peräisin
olevan tuonnin hintoja alhaisemmat, muistutetaan mieliin, että viimeksi mainitun tuonnin määrä on yli kolmanneksen suurempi kuin Thaimaasta peräisin olevan
tuonnin määrä. Koska Thaimaasta peräisin olevan tuonnin määrä on yhä huomattavasti pienempi kuin Indonesiasta peräisin olevan tuonnin määrä, pääteltiin, että kyseisellä tuonnilla ei ole voinut olla merkittävää vaikutusta
verrattuna Indonesiasta peräisin olevan polkumyynnillä
tapahtuneen tuonnin vaikutukseen.

(106) Indonesialainen viejä, joka ei toiminut yhteistyössä, asetti
Thaimaata koskevan tarkastelun kyseenalaiseksi. Se väitti,
että Indonesiasta peräisin olevan tuonnin määrä on pienempi ja sen hinnat ovat korkeammat verrattuna Thaimaasta peräisin olevaan tuontiin. Muistutetaan kuitenkin
mieliin, että vaikka Thaimaasta peräisin olevan tuonnin
hinnat olivat alhaisemmat kuin Indonesiasta peräisin olevan tuonnin hinnat, Indonesiasta tuodun tuonnin määrä
oli yli 30 prosenttia korkeampi kuin Thaimaasta peräisin
olevan tuonnin määrä. Tämän vuoksi vahvistetaan johdanto-osan (105) kappaleessa tehdyt päätelmät.

b) Muut tekijät
(107) Tarkasteltiin myös, saattoivatko muut kuin edellä mainitut tekijät osaltaan vaikuttaa yhteisön tuotannonalalle
aiheutuneeseen vahinkoon.

(108) Yhteistyössä toimineet tuojat väittivät, että rengasmekanismeihin liittyvä liiketoiminta on erittäin altis hintavaihteluille, ja tämän vuoksi tuottajien on myytävä suuria
määriä ollakseen kilpailukykyisiä. Samat osapuolet väittivät myös, että yhteisön tuotannonala toimii ainoastaan
yhteisön markkinoilla, mutta kustannustehokkuutta lisätäkseen sen olisi toimittava maailmanmarkkinoilla. Tältä
osin muistutetaan, että yhteisön tuotannonalan yhteisön
sisäisen ja yhteisön ulkopuolisen myynnin välinen suhdeluku ei merkittävästi muuttunut vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana. Huolimatta siitä, että
yhteisön tuotannonala oli voimakkaasti suuntautunut yhteisön markkinoille, sen toiminta oli vientimyynnin ansiosta kannattavaa vuonna 1998 samaan aikaan, kun
Indonesiasta peräisin oleva tuonti oli jo merkittävää.
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(109) Eräs käyttäjä väitti, että yhteisön tuotannonalalle aiheutunut vahinko johtui voimakkaasta kilpailusta toimistotarvikealalla. Väitettiin, että tästä johtuen tarkasteltavana
olevan tuotteen käyttäjät/jakelijat synnyttivät yhteisön
tuotannonalaan kohdistuvaa hintapainetta, joka oli aiheuttanut hintojen alenemisen. Tältä osin korostetaan, että
polkumyynnillä tapahtunut tuonti on epäilemättä lisännyt yhteisön käyttäjien synnyttämää hintapainetta ja aiheuttanut näin ollen vahinkoa yhteisön tuotannonalalle.

(110) Lisäksi tutkittiin oliko hinnanalennus osa tavanomaista
rengasmekanismien kauppaa, sillä melkein kaikkien tarjontalähteiden hinnat alenivat vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana.
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(116) Kyseisen väitteen todettiin kuitenkin olevan ristiriidassa
yhteistyöhön osallistumattoman indonesialaisen viejän ilmoituksen kanssa. Tämä väitti, että Yhdistynyt kuningaskunta on ainoa markkina-alue, jolla indonesialaisella
tuottajalla on merkittävä markkinaosuus. Eurostatin tiedot vahvistavat tämän.

(117) Viimeksi mainittu tuottaja väitti, että kyseinen Indonesiasta peräisin oleva vienti ei voi aiheuttaa vahinkoa,
koska sen päämarkkinat ovat Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa yhteisön tuotannonalalla ei ole merkittävä toimintaa. Sen lisäksi, että kyseinen väite on ristiriidassa Indonesian viranomaisten väitteiden kanssa, muistutetaan myös mieliin, että vahinkoa koskeva tarkastelu
tehdään yhteisön eikä alueen tasolla.

(111) Tässä suhteessa muistutetaan mieliin, että yleistä hinnanalennusta olisi tarkasteltava ottaen huomioon jatkuvat
epäterveet käytännöt ensin Kiinasta ja Malesiasta ja sen
jälkeen Indonesiasta, mikä on vaikuttanut yhteisön markkinoihin.
4. Syy-yhteyttä koskeva päätelmä
(112) Lisäksi kuten johdanto-osan (108) kappaleessa mainitaan
rengasmekanismimarkkinat ovat erittäin alttiit hintavaihteluille. Koska Indonesiasta peräisin olevan tuonnin hinnat todettiin polkumyyntihinnoiksi ja alhaisemmiksi
kuin kaiken muun vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson
välillä tapahtuneen rengasmekanismien tuonnin keskimääräiset kappalehinnat, on pääteltävä, että Indonesiasta
peräisin oleva tuonti, jonka osuus yhteisön markkinoista
tutkimusajanjaksolla oli 8–13 prosenttia, on vaikuttanut
kyseisten markkinoiden hintoja alentavasti.

(113) Tarkasteltiin myös oliko yhteistyöstä kieltäytyneen yhteisön tuottajan Krausen hinnoittelu voinut vaikuttaa yhteisön tuotannonalalle aiheutuneeseen vahinkoon. Krausea
koskevien tietojen lisätutkimus osoitti, että kyseisen yhteisön tuottajan oma tilanne heikkeni tarkastelujaksolla
erityisesti myyntihintojen ja kannattavuuden osalta. Tämän vuoksi näyttää siltä, että se ei ole vaikuttanut yhteisön tuotannonalalle aiheutuneeseen vahinkoon, Indonesiasta peräisin oleva tuonti on vaikuttanut siihen yhtä
kielteisesti ja sen on yhteisön tuotannonalan tapaan täytynyt alentaa hintojaan.

(114) Kaiken edellä esitetyn perusteella pääteltiin, että yhteisön
markkinoiden hintojen alennusta ei olisi pidettävä tavanomaiseen kaupan kehitykseen kuuluvana, vaan seurauksena Indonesian epäterveistä kaupankäyntitavoista.

(115) Indonesian viranomaiset väittivät, että Indonesiasta peräisin oleva vienti rajoittui tavaroiden toimittamiseen italialaiselle rengaskansioiden tuottajalle sen tuotevalikoiman
täydentämiseksi.

(118) Edellä sanotun perusteella päätellään, että yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen merkittävän vahingon, josta
osoituksena on Unkariin siirretyn tuotannon huomioon
ottamiseksi asianmukaisesti mukautettu tuotannon,
myyntimäärien, hintojen, markkinaosuuden, kannattavuuden, sijoitetun pääoman tuoton, kassavirran ja työllisyyden lasku, johtui tarkasteltavana olevasta polkumyynnillä tapahtuneesta tuonnista. Intiasta, Thaimaasta
ja Kiinasta peräisin olevan tuonnin ja yhteisön tuotannon osittaisen siirron yhteenlaskettu vaikutus yhteisön
tuotannonalan tilanteeseen oli ainoastaan vähäinen.

(119) Eräs indonesialainen yhteistyöhön osallistumaton viejä
väitti myös, että johdanto-osan (118) kappaleessa esitetty
päätelmä ja se seikka, että on olemassa riittävä näyttö
toimenpiteen voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireille panemiseksi Kiina osalta, ovat ristiriidassa
keskenään.

(120) Tässä suhteessa olisi muistutettava mieliin, että toimenpiteen voimassaolon päättymistä koskevaan tarkasteluun
kuuluu yhteisön markkinoiden tilanteen tarkastelu sen
osalta jatkuisiko tai toistuisiko polkumyynti ja vahinko,
jos voimassaolevat toimenpiteet poistetaan. Sen vuoksi
se seikka, että yhteisön tuotannonalan heikkeneminen
on tämän tutkimuksen mukaisesti johtunut Indonesiasta,
ei vaikuta kiinalaisten viejien yhteisön markkinoilla tulevaisuudessa tapahtuvan toiminnan tarkasteluun eikä sen
todennäköiseen vaikutukseen yhteisön tuotannonalaan.
Muistutetaan myös, että Kiinan markkinaosuus oli erittäin alhaisella tasolla tarkastelujakson kahden viimeisen
vuoden aikana.
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(121) Ottaen huomioon edellä esitetty tarkastelu, jossa asianmukaisesti erotettiin kaikkien tiedossa olevien tekijöiden
vaikutus yhteisön tuotannonalan tilanteeseen polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin haitallisesta vaikutuksesta, vahvistetaan, että kyseiset muut tekijät eivät poista
sitä tosiseikkaa, että arvioidun vahingon on johduttava
polkumyynnillä tapahtuneesta tuonnista.

F. YHTEISÖN ETU

1. Alustavat huomautukset
(122) Tutkittiin oliko olemassa pakottavia syitä, joiden perusteella olisi pääteltävä, että kyseisten toimenpiteiden käyttöönotto tässä erityistapauksessa ei ole yhteisön edun
mukaista. Tätä varten tarkasteltiin perusasetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti kaikkien toimitettujen tietojen perusteella mahdollisten toimenpiteiden ja myös niiden toteuttamatta jättämisen vaikutuksia kaikkien tähän
menettelyyn osallistuvien osapuolten kannalta.

(123) Jotta toimenpiteiden käyttöönoton tai siitä luopumisen
todennäköistä vaikutusta voitaisiin arvioida, kaikilta asianomaisilta osapuolilta pyydettiin tietoja. Kyselylomakkeet lähetettiin kahdelle valituksen tehneelle yhteisön
tuottajalle, kahdelle muulle yhteisön tuottajalle, yhdeksälle etuyhteydettömälle tuojalle, 49:lle käyttäjälle ja yhdelle käyttäjäjärjestölle. Yksi valituksen tehnyt yhteisön
tuottaja (Koloman), kaksi etuyhteydetöntä tuojaa sekä
yksi kyseisiin tuojiin etuyhteydessä oleva käyttäjä vastasivat kyselylomakkeeseen. Eräs käyttäjä esitti näkökantansa vastaamatta kuitenkaan kyselyyn.

(124) Yhteisön etua koskevat päätelmät tehtiin kyseisten vastausten ja näkökantojen perusteella.

2. Yhteisön tuotannonalan etu
a) Alustavat huomautukset
(125) Useat yhteisön rengasmekanismien tuottajat ovat lopettaneet tarkasteltavana olevan tuotteen valmistuksen
viime vuosina. Jäljelle jääneiden yritysten osalta tutkimuksessa kävi ilmi, että kuten johdanto-osan (49) kappaleessa mainitaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunut yritys lopetti myös tuotantonsa joitakin vuosia sitten. Italiaan sijoittautuneen yrityksen osalta todettiin, että se ei edustanut merkittävää osaa yhteisön rengasmekanismien tuotannosta ja se toi huomattavan osan
myynnistään. Espanjalaisen yrityksen osalta todettiin, että
sitä olisi pidettävä tuojana ennemmin kuin tuottajana,
koska se tuotti vähäpätöisiä määriä tarkasteltavana olevaa tuotetta ja toi yli 90 prosenttia myynnistään. Tämän
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vuoksi päätellään, että kaksi valituksen tekijää ovat ainoita yhteisön tuottajia, joiden rengasmekanismien tuotanto on yhä merkittävää.

(126) Olisi muistettava, että kahdelle valituksen tehneelle yhteisön tuottajalle aiheutui jo aikaisemmin vakavaa vahinkoa Kiinasta ja Malesiasta peräisin olevien rengasmekanismien tuonnista, mikä kuten asetuksessa (EY)
N:o 119/97 (1) esitettiin johti muun muassa työvoiman
vähenemiseen 28 prosentilla vuoden 1992 ja lokakuun
1995 välisenä aikana. Kuten johdanto-osan (72) kappaleessa on esitetty yhteisön tuotannonalan työvoima väheni lisää 30 prosenttia vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana.

(127) Yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen merkittävän vahingon huomioon ottaen päätellään, että jos yhteisön tuotannonala ei toivu epäterveestä polkumyynnistä, on todennäköistä, että yhteisön tuotanto loppuu kokonaan ja
käyttäjät tulevat huomattavassa määrin riippuvaisiksi
tuonnista.

b) Yhteisön tuotannonalan taloudellinen tilanne
(128) Yhteisön tuotannonalan taloudellinen tilanne kehittyi tarkastelujaksolla niin kielteisesti, että tutkimusajanjakson
jälkeen yhteisön tuotannonala joutui selvitystilaan kuten
johdanto-osan (53) kappaleessa mainitaan. On syytä
muistaa, että yhteisön tuotannonalan tappiollinen tilanne
johtuu sen vaikeuksista kilpailla polkumyynnillä alhaiseen hintaan tapahtuneen tuonnin kanssa. Kuitenkin se,
että yhteistyössä toimineen yhteisön tuottajan on ottanut
haltuunsa toinen yritys, on osoituksena yhteisön rengasmekanismien tuotannossa parhaillaan tapahtuvasta rakenneuudistuksesta ja siitä, että kyseinen tuotannonala
pyritään vahvasti pitämään elinkelpoisena ja tekemään
se kannattavaksi.

c) Toimenpiteiden käyttöönoton/käyttöönotosta luopumisen
mahdollinen vaikutus yhteisön tuotannonalaan
(129) Toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen terveiden markkinaolosuhteiden palauttaminen mahdollistaisi yhteisön
tuotannonalan saada takaisin menetetty markkinaosuus
ja kapasiteetin käyttöastetta lisäämällä vähentää tuotannon yksikkökustannuksia ja lisätä kannattavuutta. Lisäksi
toimenpiteillä odotetaan olevan myönteinen vaikutus yhteisön tuotannonalan hintatasoon. Kaiken kaikkiaan odotetaan, että tuotannon ja myynnin määrien kasvu sekä
yksikkökustannusten lasku entisestään mahdollisesti yhdistettynä varovaiseen hinnankorotukseen parantaisivat
yhteisön tuotannonalan taloudellista tilannetta.
(1) EYVL L 22, 24.1.1997, s. 1.
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(130) Jos polkumyyntitoimenpiteitä ei oteta käyttöön, on todennäköistä, että yhteisön tuotannonalan on alennettava
hintojaan lisää ja/tai menetettävä lisää markkinaosuuttaan. Kummassakin tapauksessa yhteisön tuotannonalan
taloudellinen tilanne todennäköisesti heikkenee. Seurauksena on lisäksi se, että yhteisön tuotanto todennäköisesti
loppuisi lyhyen ajan sisällä kokonaan.

(131) Koska yhteisön tuotannonala ei ainoastaan tuota tarkasteltavana olevaa tuotetta vaan myös muita tuotteita, joiden osuus sen liikevaihdosta on noin kolmannes, on
erittäin todennäköistä, että rengasmekanismeja tuottavien tuotantolinjojen lopettaminen vaikuttaisi koko tuotantolaitoksen elinkelpoisuuteen ja johtaisi kaikkien tuotantolinjojen lopettamiseen, millä olisi laajemmat kielteiset vaikutukset työllisyyteen ja investointeihin.
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puoliset kilpailuedellytykset yhteisön markkinoille. Lisäksi kyseiset tuojat huomauttivat, että monet muutkin
kolmannet maat voisivat helposti tuottaa rengasmekanismeja eivätkä ne nähneet ongelmaa valita hankintalähteekseen maata, jota toimenpiteet eivät koske. Lisäksi
ne voisivat harjoittaa myös yhteisön tuottajien tuotteiden
kauppaa. Tämän perusteella on todennäköistä, että hankintalähteen vaihtamisesta aiheutuvat ongelmat ovat väliaikaisia ja että niiden vaikutukset eivät ole merkittävämpiä kuin vahingollisen polkumyynnin vastaisista toimenpiteistä yhteisön tuotannonalaan kohdistuva myönteinen
vaikutus.

4. Käyttäjien ja kuluttajien etu
a) Käyttäjät

d) Yhteisön tuotannonalan tuotannon mahdollinen siirtäminen
(132) Tutkittiin, voitaisiinko mitään toimenpidettä pitää yhteisön edun vastaisena ottaen huomioon sen, että osa yhteisön tuotannonalan tuotantoa siirrettiin kolmanteen
maahan. Tutkittiin myös, olisiko mahdollista siirtää tuotantoa lisää.

(133) Ensinnäkin muistutetaan mieliin, kuten johdanto-osan
(78) kappaleessa selitettiin, että vuonna 2000 tapahtuneen tuotannon siirtämisen myötä yhteisön tuotannonala pystyi rajoittamaan tappioitaan. Tässä suhteessa se oli
strateginen päätös polkumyynnin vaikutusten ehkäisemiseksi. Lisäksi on todennäköistä, että parantamalla yhteisön tuotannonalan taloudellista tilannetta kyseisellä siirrolla oli se välillinen vaikutus, että tuotannonalasta tuli
houkuttelevampi sen äskettäin haltuunsa ottaneelle uudelle sijoittajalle.

(134) Komissio sai tyydyttävän vahvistuksen siitä, että yhteisön
tuotannonala ei suunnittele uusia siirtoja. Lisäksi ei ole
mitään syytä pitää sitä todennäköisenä, sillä rakenneuudistuspyrkimyksien yhdessä polkumyyntitoimenpiteiden kanssa odotetaan mahdollistavan yhteisön tuotannonalan tilanteen palautumisen kannattavaksi.

3. Tuojien etu
(135) Tietyt tuojat, jotka eivät ostaneet rengasmekanismeja Indonesiasta, huomauttivat, että hankintalähteiden vaihtamisesta saattaa aiheutua lisäkustannuksia tai siirtymävaiheen ongelmia. Erityisesti tuojat korostivat, että
vuonna 1997 käyttöön otetuista polkumyyntitoimenpiteistä johtuen ne ovat jo kerran aiemmin joutuneet vaihtamaan hankintalähdettään.

(136) Palautettakoon kuitenkin mieliin, että polkumyyntitoimenpiteiden tarkoituksena ei ole pakottaa tuojia tai käyttäjiä vaihtamaan hankintalähdettään vaan palauttaa tasa-

(137) Sekä yhteistyössä toimineet etuyhteydettömät tuojat että
käyttäjä (kansioiden tuottaja) ovat väittäneet, että polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönotto vaikuttaisi erittäin
kielteisesti käyttäjien taloudelliseen tilanteeseen.

(138) Tässä suhteessa arvioitiin Indonesiaan sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden todennäköistä vaikutusta käyttäjien tuotantokustannuksiin. Näin ollen arvioitiin Indonesiaan sovellettaviksi ehdotettujen toimenpiteiden vaikutusta sellaiseen käyttäjään, jonka ainoa hankintalähde
on Indonesia (pahimmassa tapauksessa). Tämän perusteella Indonesiaan sovellettavien toimenpiteiden vaikutuksen arvioitiin nostavan tuotantokustannuksia 4 prosentilla. Kuten jo mainittiin, tämä on vain olettamusta,
sillä yhteistyössä ei toiminut käyttäjiä, joiden asianomaisen tuotteen ainoana hankintalähteenä olisi ollut Indonesia.

(139) Edellä esitetyn perusteella pääteltiin, että polkumyyntitullien vaikutus käyttäjiin olisi vähäpätöinen. Koska muut
käyttäjät eivät toimineet yhteistyössä voidaan yleisesti
ottaen todeta, että kustannusvaikutukset kaikkiin muihin
käyttäjiin olisivat todennäköisesti samoin vähäpätöiset.

(140) Yhteistyössä toiminut käyttäjä väitti, että kuten oli käynyt kolmen viime vuoden aikana, jolloin sen oli siirrettävä osa tuotannostaan yhteisön ulkopuolelle ja suljettava kolme tuotantolaitosta Kiinasta ja Malesiasta peräisin oleviin rengasmekanismeihin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden seurauksena, Indonesiasta peräisin
olevaan tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönotto nostaisi yhden sen tuotantokustannuksiin kuuluvan osan hintoja, mikä voisi merkitä uusia
rengaskansioiden tuotannon siirtoja yhteisön ulkopuolelle ja/tai asianomaisten tuotantolaitosten sulkemista.
Tämä voisi vaikuttaa sen koko toimintaan eli myös muiden tuotteiden valmistukseen: myös niiden tuotantolaitokset siirrettäisiin ja yhteisön työpaikkoja menetettäisiin
merkittävässä määrin.
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(141) Yleisenä huomautuksena on todettava, että riskiä jalostusteollisuuden siirtämisestä polkumyyntitoimenpiteiden
vuoksi vähentää se seikka, että osa kansiomarkkinoista
on yritysten välistä kauppaa ja että on ensiarvoisen tärkeää, että käyttäjät ovat lähellä asiakkaitaan, niiden tuotanto on riittävän joustavaa vastatakseen kysyntään ja
niillä on vankka markkinatuntemus. Tutkimuksessa
kävi itse asiassa ilmi, että kansiontuottajien asiakkaiden
kannalta olennaisia perusteita ovat hinta, laatu, palvelu
sekä nopeat toimitukset. Kuten johdanto-osan (137–138)
kappaleessa on selitetty polkumyyntitoimenpiteiden vaikutus jalostusteollisuuteen todettiin vähäpätöiseksi. Ottaen huomioon, että ainoastaan yksi kansiontuottaja
toimi tässä tutkimuksessa täydessä yhteistyössä, lienee
perusteltua esittää päätelmänä, että polkumyyntitoimenpiteillä ei ole merkittävää vaikutusta käyttäjiin.

(142) Lisäksi tietyt asianomaiset osapuolet huomauttivat, että
viime vuosina tapahtuneiden useiden käyttäjien siirrot
johtuivat yhteisön korkeista tuotantokustannuksista.
Tämä vahvistaa sen, että siirrot olisi nähtävä osana laajempaa kustannusten kokonaisrakennetta, jossa kuten jo
on selitetty, polkumyyntitoimenpiteet edustavat vähäpätöistä osaa.

(143) Yhteistyössä toimineen käyttäjän erityistilanteen osalta
tutkimuksessa ilmeni, että vaikka kyseinen käyttäjä siirsi
osan tuotannostaan yhteisön ulkopuolelle vuoden 1998
ja tutkimusajanjakson välisenä aikana eli Kiinaa ja Malesiaa koskevien polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönoton
jälkeen, käyttäjä itse asiassa muutti hankintalähdettään
Kiinaa ja Malesiaa koskevien polkumyyntitoimenpiteiden
käyttöönoton jälkeen ja ryhtyi ostamaan rengasmekanismeja yhteistyössä toimineilta tuojilta, jotka puolestaan
alkoivat vuodesta 1998 lähtien harjoittaa tuontia Intiasta
Kiinan kustannuksella. Tämän vuoksi näyttää vaikealta
löytää yhteys kyseisen käyttäjän rengaskansioiden tuotannon siirron yhteisön ulkopuolelle ja Kiinasta ja Malesiasta peräisin olevaan tuontiin sovellettavien polkumyyntitullien käyttöönoton välillä. Kuten jo johdantoosan (139) kappaleessa tuli vahvistettua, polkumyyntitullien vaikutus käyttäjien tuotantokustannuksiin oli vähäpätöinen.

(144) Todettiin, että edellä kuvattua tuotannon siirtoa olisi pidettävä paremminkin kyseisen, useita yrityksiä viime
vuosina hankkineen käyttäjän yhteisön ulkopuolelle
suuntautuvan strategian seurauksena. Strategia johti lopulta ryhmän eri tuotantolaitosten vahvistamiseen ja rakenneuudistukseen; jotkut tuotantolaitoksista on suljettu.
Joidenkin tuotantolaitosten siirtoa yhteisön ulkopuolelle
olisi pidettävä osana kyseistä strategiaa, jonka tavoitteena
on vahvistaa kyseisen käyttäjän asemaa yhteisön markkinoilla ja kehittää sen toimintaa Itä-Euroopassa.

(145) Edellä esitetyn perusteella ja ottaen huomioon käyttöönotettujen tullien todennäköisen vähäpätöisen vaikutuksen
asianomaiseen käyttäjään näyttää epätodennäköiseltä,
että Indonesiaa koskevat polkumyyntitoimenpiteet merkitsisivät sellaisenaan rengaskansioiden tuotannon uusia
siirtoja yhteisön ulkopuolelle.
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(146) Tuotantolaitosten sulkemisen ja Indonesiaa koskeviin
polkumyyntitoimenpiteisiin liittyvien tuotantolaitosten
mahdollisten uusien sulkemisten osalta todettiin, että yhteistyössä toiminut käyttäjä sulki kolme tuotantolaitosta
kolmen viime vuoden aikana, kun Kiinaa ja Malesiaa
koskevat toimenpiteet olivat voimassa. Ottaen huomioon
toimenpiteiden vähäpätöisen vaikutuksen kyseisen käyttäjän tuotantokustannuksiin ja taloudelliseen tilanteeseen,
kuten johdanto-osan 144 kappaleessa on selitetty, on
epätodennäköistä, että Kiinaa ja Malesiaa koskevat toimenpiteet olisivat yksinään johtaneet kyseisten tuotantolaitosten sulkemiseen ja että Indonesiasta peräisin olevaan tuontiin sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet aiheuttaisivat muiden tuotantolaitosten sulkemisen.

b) Kuluttajat
(147) Olisi mainittava, että tarkasteltavana olevaa tuotetta ei
myydä vähittäiskaupassa, ja että mikään kuluttajajärjestö
ei ilmoittautunut eikä osallistunut tähän tutkimukseen.

(148) Yhteistyössä toiminut tuottaja väitti myös, että polkumyyntitoimenpiteet nostaisivat lopullisen asiakkaan eli
kuluttajan rengaskansioista maksamia hintoja. Ottaen
kuitenkin huomioon edellä esitetyn rengaskansiontuottajiin kohdistuvaa vaikutusta koskevan selvityksen rengaskansioiden kuluttajien maksamien lopullisten myyntihintojen nousu ei todennäköisesti ole merkittävä.

(149) Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että yhteistyössä toiminut
käyttäjä myy tuotteitaan pääasiassa jakelijoille. Pahimmassa tapauksessa käyttäjille aiheutunut hinnankorotus
siirrettäisiin kokonaan lopulliselle kuluttajalle, mikä merkitsisi enintään 4 prosentin hinnankorotusta lopulliselle
kuluttajalle. Tämä on kuitenkin epätodennäköistä, sillä
yleinen kokemus on osoittanut, että jakeluketjun jokainen
porras on todennäköisesti valmis hyväksymään osan kustannustensa noususta pysyäkseen markkinoillaan kilpailukykyisenä.

(150) Edellä mainitun perusteella rengasmekanismien käyttäjiin
ja kuluttajiin kohdistuvien vaikutusten ei katsottu olevan
pakottavia syitä, joiden perusteella olisi pitänyt olla ottamatta käyttöön polkumyyntitoimenpiteitä, koska mahdolliset kielteiset vaikutukset eivät ole merkittävämpiä
kuin vahingollisen polkumyynnin vastaisista toimenpiteistä yhteisön tuotannonalaan kohdistuva myönteinen
vaikutus.

c) Kilpailuun kohdistuva vaikutus
(151) Tutkittiin myös, johtaisivatko Indonesiasta peräisin olevaan tuontiin sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet tilanteeseen, jossa yhteisön tuotannonala pystyisi hyötymään määräävästä asemasta yhteisön markkinoilla erityi-
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sesti ottaen huomioon Kiinasta ja Malesiasta peräisin
olevassa tuonnissa vuonna 1997 käyttöönotetut polkumyyntitoimenpiteet ja yhteisön tuotannonalan rakenneuudistuksen.

(152) Ensinnäkin muistutetaan mieliin, että yhteisön tuotannonalan markkinaosuus tutkimusajanjakson aikana oli
ainoastaan 10–15 prosenttia. Kahden valituksen tehneen
yhteisön tuottajan yhteinen markkinaosuus tutkimusajanjaksolla olisi ollut 32–37 prosenttia. Kun Kolomanin
tuonti lasketaan mukaan molempien valituksen tekijöiden yhteiseen markkinaosuuteen, markkinaosuudeksi
saadaan 47–52 prosenttia yhteisön markkinoista tutkimusajanjaksolla. Lisäksi muistutetaan, että vaikka komissio pani vireille Kiinaa koskevien toimenpiteiden tarkastelun, kyseinen tarkastelu ei koske Malesiasta peräisin
olevaa tuontia. Rengasmekanismeja voidaan myös yhä
tuoda Intiasta. Tämän vuoksi pidetään erittäin epätodennäköisenä, että Indonesiaa koskevien polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönotolla olisi kielteisiä vaikutuksia
yhteisön tuotannonalan kilpailuun yhteisön markkinoilla.
Muistutetaan myös, että Kiinaa ja Malesiaa koskevien
polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönotto ei johtanut yhteisön tuotannonalan määräävään asemaan, vaikka muita
hankintalähteitä kuin kyseiset kaksi maata ei tuolloin
ollut.

(153) Kuten jo johdanto-osan (130) kappaleessa selitettiin, ilman polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin vaikutukset
poistavien toimenpiteiden käyttöönottoa yhteisön tuotanto ei enää todennäköisesti ole vähän ajan kuluttua
elinkelpoinen ja sen vuoksi se tulee loppumaan. Yhteisön
tuotannonalan tarkasteltavana olevan tuotteen tuotannon
loppuminen ei varmasti olisi käyttäjien etujen mukaista.
Ainoa yhteistyössä toiminut käyttäjä osti 20–50 prosenttia rengasmekanismeistaan yhteisön tuotannonalalta vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana. Jos yhteisön tuotannonala lopettaisi lopullisesti rengasmekanismien tuotannon, käyttäjät tulisivat huomattavassa määrin riippuvaisiksi tuonnista.
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5. Yhteisön etua koskevat päätelmät
(155) Edellä esitetyt syyt huomioon ottaen päätellään, ettei ole
pakottavia syitä olla ottamatta käyttöön polkumyyntitulleja.

G. LOPULLISET TOIMENPITEET

1. Vahingon korjaava taso
(156) Polkumyyntiä, vahinkoa, syy-yhteyttä ja yhteisön etua
koskevat päätelmät huomioon ottaen olisi otettava käyttöön lopulliset polkumyyntitoimenpiteet, jotta estettäisiin
polkumyynnillä tapahtuvasta tuonnista aiheutuvien lisävahinkojen syntyminen yhteisön tuotannonalalle.

(157) Komissio tutki, mikä tullin taso olisi riittävä polkumyynnistä yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen vahingon
poistamiseksi perusasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Tätä tarkoitusta varten katsottiin tarpeelliseksi
määrittää yhteisön tuottajien tuotantokustannuksiin perustuva hintataso sekä kohtuullinen voittomarginaali.

(158) Tältä osin katsottiin, että viiden prosentin osuutta liikevaihdosta vastaavan voittomarginaalin voidaan katsoa
soveltuvan kohtuulliseksi vähimmäisarvoksi, ottaen huomioon pitkän aikavälin investointitarpeet ja erityisesti
määrän, jonka yhteisön tuotannonalan voidaan kohtuudella odottaa saavan, mikäli vahingollista polkumyyntiä
ei esiintyisi.

(159) Yhteistyön puuttumisen vuoksi katsottiin, että vahingon
korjaavan tason olisi katettava kyseisen laskennallisen
hinnan ja johdanto-osan (60) kappaleessa esitetyllä tavalla mukautetun CIF-hinnan välinen erotus.

(160) Vahingon korjaavaksi tasoksi todettiin Indonesiasta peräisin olevan tuonnin osalta 42,30 prosenttia.

2. Lopulliset polkumyyntitoimenpiteet
(154) Jos toimenpiteet otetaan käyttöön, käytettävissä on vielä
useita muita hankintalähteitä. Rengasmekanismeja ostetaan
tai on mahdollista ostaa yhteisön tuotannonalalta, muilta
yhteisön tuottajilta, Intiasta ja Hongkongista. Lisäksi tuonti
Malesiasta alkaa todennäköisesti uudelleen, sillä kyseistä
maata koskevien toimenpiteiden voimassaoloaika päättyi
äskettäin. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että Kiinasta ja
Malesiasta peräisin olevaa tuontia koskevien polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönotto ei aiheuttanut puutetta tarkasteltavana olevasta tuotteesta. Mieliin muistutetaan
myös, että toimenpiteiden vaikutuksen käyttäjiin todettiin
olevan vähäpätöinen, ja että tarkasteltavana olevaa tuotetta
tullaan melko todennäköisesti edelleen tuomaan Indonesiasta.

(161) Edellä esitettyjen seikkojen perusteella katsotaan, että
olisi otettava käyttöön lopullinen polkumyyntitulli Indonesian osalta todetun vahinkomarginaalin suuruisena perusasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(162) Rinnakkainen tukien vastainen menettely huomioon ottaen on kuitenkin todettava, että asetuksen (EY)
N:o 2026/97 (1), jäljempänä ”tukien vastainen perusasetus”, 24 artiklan 1 kohdan ja perusasetuksen 14 artiklan
(1) EYVL L 288, 21.10.1997, s. 1.
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1 kohdan mukaisesti mihinkään tuotteeseen ei voida
samanaikaisesti soveltaa sekä polkumyynti- että tasoitustulleja polkumyynnistä tai vientituen myöntämisestä aiheutuneen saman tilanteen korjaamiseksi. Tässä tutkimuksessa todettiin, että olisi otettava käyttöön polkumyyntitulli tuotaessa tarkasteltavana olevaa tuotetta Indonesiasta, ja näin ollen on määritettävä, johtuvatko
vientituki- ja polkumyyntimarginaalit samasta tilanteesta
ja missä määrin.
(163) Rinnakkaisessa tukien vastaisessa menettelyssä Indonesian osalta ehdotettiin tukien vastaisen perusasetuksen
15 artiklan 1 kohdan mukaisesti tasoitustullin käyttöönottoa tuen määrän tasoisena, jonka todettiin olleen Indonesian osalta 10 prosenttia. Indonesian osalta joidenkin tutkittujen tukijärjestelmien todettiin olevan tukien
vastaisen perusasetuksen 3 artiklan 4 kohdan a alakoh-

Yritys

Vientitukimarginaali

Indonesian kaikki yritykset

5%

dan mukaista vientitukea. Tuet vaikuttavat sellaisenaan
indonesialaisten vientiä harjoittavien tuottajien vientihintoihin ja johtavat näin ollen polkumyyntimarginaalin
kasvuun. Toisin sanoen indonesialaisille tuottajille vahvistetut polkumyyntimarginaalit aiheutuvat osittain vientitukien olemassaolosta. On kuitenkin huomattava, että
vahinkomarginaali oli huomattavasti pienempi kuin polkumyyntimarginaali, vaikka viimeksi mainittu mukautettiin vientituen huomioon ottamiseksi. Tässä tilanteessa ei
pidetä asianmukaisena, että käyttöön otettaisiin vahvistettuja tuki- ja polkumyyntimarginaaleja täysimääräisesti
vastaavat tasoitus- ja polkumyyntitullit. Tämän vuoksi
tullien yhteismäärä ei saa ylittää vahinkomarginaalin tasoa. Koska osa 42,3 prosentin suuruisesta vahinkomarginaalista katetaan 10 prosentin suuruisen tasoitustullin
käyttöönotolla, polkumyyntitulli ei saa ylittää jäljellä olevaa 32,3 prosentin vahinkomarginaalia.

KokonaistukimargiVahinkomarginaali
naali

10 %

(164) Väitettiin, että perusasetuksen 14 artiklan 1 kohtaa on
rikottu, sillä tuotteeseen ei saa samanaikaisesti soveltaa
sekä polkumyynti- että tasoitustulleja polkumyynnistä tai
vientituen myöntämisestä aiheutuneen saman tilanteen
korjaamiseksi. Muistutetaan kuitenkin mieliin, että kuten
johdanto-osan (162) ja (163) kappaleessa on selitetty,
tulleja on mukautettu perusasetuksen 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tämän vuoksi väite hylättiin.
(165) Perusasetuksen 6 artiklan 9 kohdassa asetetun määräajan
noudattamiseksi tämän asetuksen on tultava voimaan
sinä päivänä, jona se julkaistaan,
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42,3 %

Tasoitustulli

Polkumyyntitulli

Tullin
kokonais-määrä

10 %

32,3 %

42,3 %

2.
Vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohintaan
sovellettava lopullinen polkumyyntitulli on seuraavista maista
peräisin olevien tuotteiden osalta seuraava:

Lopullinen tulli
(%)

Maa

Indonesia

32,3

3.
Jollei toisin säädetä, sovelletaan voimassa olevia tulleja
koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli CNkoodeihin ex 8305 10 00 (Taric-koodit 8305 10 00 10 ja
8305 10 00 20) kuuluvien Indonesiasta peräisin olevien tiettyjen rengaskansiomekanismien tuonnissa. Tätä asetusta sovelletaan rengaskansiomekanismeihin, jotka koostuvat kahdesta suorakaiteen muotoisesta teräslevystä tai -langasta, joihin on kiinnitetty ainakin neljä teräslangasta tehtyä puolirengasta ja joita
teräskuori pitää yhdessä. Ne voidaan avata joko vetämällä puolirenkaista tai rengaskansiomekanismiin kiinnitetyn pienen teräksisen laukaisumekanismin avulla.

4.
Päätetään Intiasta peräisin olevien tiettyjen rengaskansiomekanismien tuontia koskeva menettely.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona
se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
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Ehdotus neuvoston asetukseksi lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan jauhetun aktiivihiilen tuonnissa
(2002/C 227 E/05)
KOM(2002) 251 lopull.
(Komission esittämä 27 päivänä toukokuuta 2002)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta
22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 384/96 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, joka on tehty komission kuultua neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

A. AIEMPI TUTKIMUS

(2)

(1) Neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 1006/96
käyttöön
lopulliset polkumyyntitoimenpiteet Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan jauhetun aktiivihiilen tuonnissa.

B. TÄMÄ TUTKIMUS

(2) Sen jälkeen, kun oli julkaistu ilmoitus voimassa olevien
polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä
päättymisestä (3), komissio vastaanotti toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelupyynnön, jonka
oli tehnyt Euroopan kemianteollisuutta edustava CEFIC
(European Chemical Industry Council) kahden tuottajan
puolesta, jotka yhdessä edustivat pääosaa (yli 80 prosenttia) yhteisön koko jauhetun aktiivihiilen tuotannosta.
Pyynnön mukaan toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi todennäköisesti Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ”Kiina”, peräisin olevan tuonnin vahingollisen
polkumyynnin toistumiseen.

(3) Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa komissio päätti, että
oli olemassa riittävä näyttö tarkastelun vireille panemiseksi, mistä syystä se pani vireille tutkimuksen (4) asetuksen (EY) N:o 384/96, jäljempänä ”perusasetus”, 11 artiklan
2 kohdan nojalla.
(1) EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2238/2000 (EYVL L 257,
11.10.2000, s. 2).
(2) EYVL L 134, 5.6.1996, s. 20.
(3) EYVL C 349, 6.12.2000, s. 5.
(4) Vireillepanoa koskeva ilmoitus: EYVL C 163, 6.6.2001, s. 7.

(4) Polkumyynnin ja vahingon jatkumista tai toistumista koskeva tutkimus koski 1 päivän kesäkuuta 2000 ja 31 päivän
toukokuuta 2001 välistä ajanjaksoa, jäljempänä ”tutkimusajanjakso”. Vahingon jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyteen vaikuttavan kehityksen tarkastelu koski vuoden
1997 ja tutkimusajanjakson lopun välistä ajanjaksoa, jäljempänä ”tarkastelujakso”.

(5) Komissio ilmoitti tarkastelun vireillepanosta virallisesti
niille yhteisön tuottajille, kiinalaisille viejille ja vientiä harjoittaville tuottajille, tuojille/kauppiaille, käyttäjille ja tavarantoimittajille, joita asian tiedettiin koskevan. Komissio
lähetti kyselylomakkeet kaikille edellä mainituille osapuolille ja tarkastelun vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa
asetetussa määräajassa ilmoittautuneille osapuolille. Lisäksi
osapuolille, joita asia suoraan koski, annettiin tilaisuus
esittää kantansa kirjallisesti ja pyytää kuulemista.

(6) Komissio lähetti 26 kyselylomaketta etuyhteydettömille
tuojille/kauppiaille ja 49 kyselylomaketta kiinalaisille viejille ja vientiä harjoittaville tuottajille. Koska Kiinassa
näytti olevan suuri määrä tarkasteltavana olevan tuotteen
viejiä ja vientiä harjoittavia tuottajia, komissio lähetti kullekin lisäksi kyselyn jauhetun aktiivihiilen keskimääräisestä
myyntimäärästä ja hinnoista, jäljempänä ”otantakysely”,
määrittääkseen, olisiko suoritettava otanta. Tuojilta/kauppiailta ei saatu vastauksia; yksi kiinalainen viejä vastasi
otantakyselyyn, mutta ei toiminut tämän jälkeen yhteistyössä.

(7) Komissio lähetti kyselylomakkeen myös kaikille muille
osapuolille, joita asian tiedettiin koskevan, ja sai vastaukset kahdelta yhteisön tuottajalta, joiden puolesta tarkastelupyyntö oli jätetty, sekä kahdelta raaka-aineiden toimittajalta ja kahdelta käyttäjältä.

(8) Komissio hankki ja tarkasti kaikki polkumyynnin ja vahingon jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyden määrittämisen sekä yhteisön edun määrittämisen kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot. Tarkastuskäyntejä tehtiin seuraavien yritysten toimitiloihin:

Vertailumaan (Yhdysvallat) tuottaja:

— NORIT Americas Inc, Atlanta, Georgia
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Yhteisön tuottajat
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aktiivihiilellä on samat fyysiset ja kemialliset ominaisuudet
kuin Kiinassa tuotetulla ja yhteisöön viedyllä jauhetulla
aktiivihiilellä. Tämän vuoksi niitä pidetään samankaltaisina
tuotteina perusasetuksen 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

— Norit NV, Alankomaat

— Ceca SA, Ranska.

D. POLKUMYYNNIN JATKUMISEN TAI TOISTUMISEN
TODENNÄKÖISYYS

1. Alustavat huomiot
C. TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

(9) Tarkasteltavana oleva tuote on sama kuin alkuperäisessä
tutkimuksessa eli jauhettu aktiivihiili, joka tällä hetkellä
luokitellaan CN-koodiin ex 3802 10 00. Se on mikrohuokoista hiiltä, jota saadaan useista raaka-aineista, esimerkiksi hiilestä, turpeesta, puusta, ruskohiilestä, oliivin kivistä ja kookospähkinän kuorista, jotka aktivoidaan höyryn avulla tai kemiallisessa prosessissa. Jauhettu aktiivihiili
on erittäin hienojakoista jauhetta. Aktiivihiiltä myydään
myös rakeisessa muodossa, jäljempänä ”rakeistettu aktiivihiili”, johon ei sovelleta voimassa olevia toimenpiteitä.

(10) Sen jälkeen, kun vuonna 1996 oli otettu käyttöön lopulliset toimenpiteet, ilmeni vaikeuksia jauheisessa muodossa
myytävän aktiivihiilen erottamisessa rakeisessa muodossa
myytävästä aktiivihiilestä. Tässä yhteydessä olisi huomattava, että molemmat tuotteet koostuvat vaihtelevankokoisista hiilihiukkasten kokonaisuuksista, eikä jauhetusta aktiivihiilestä ole kansainvälistä standardia. Kyseisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa varten yhteisön tullikoodeksikomitea määritteli, että jauhetussa aktiivihiilessä on vähintään 90 painoprosenttia (% m/m) hiukkasia, joiden
koko on vähemmän kuin 0,5 mm. Tutkimuksessa vahvistettiin tämän määritelmän täsmällisyys.

(11) Jauhetun aktiivihiilen yleisimmät käyttötarkoitukset ovat
veden käsittely (juomavesi ja jätevesi), kaasujen ja ilman
puhdistus, liuottimien talteenotto, sokerin, kasviöljyjen ja
rasvojen värinpoisto sekä erilaisten tuotteiden hajunpoisto
ja puhdistus kemianteollisuudessa (esim. orgaaniset hapot),
lääketeollisuudessa (esim. ruuansulatuselimistön hoitoon
tarkoitetut kapselit) ja elintarviketeollisuudessa (esim. alkoholi- ja virvoitusjuomat).

(12) Kuten aiemmasta tutkimuksesta ilmeni ja tässä tutkimuksessa vahvistettiin, yhteisön tuottajien tuottaman ja myymän jauhetun aktiivihiilen sekä Kiinasta tuodun jauhetun
aktiivihiilen on todettu olevan kaikin tavoin samanlaisia ja
niillä on näin ollen samat fyysiset ja kemialliset ominaisuudet. Koska Kiina on siirtymätalousmaa, normaaliarvo
oli määritettävä markkinataloutta toteuttavasta kolmannesta maasta saatujen tietojen perusteella, kuten johdantoosan 18 kappaleessa mainitaan. Käytettävissä olevien tietojen mukaan markkinataloutta toteuttavassa kolmannessa
maassa eli Yhdysvalloissa tuotetulla ja myydyllä jauhetulla

(13) Toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun tarkoituksena on perusasetuksen 11 artiklan 2
kohdan mukaisesti määrittää, johtaisiko toimenpiteiden
raukeaminen todennäköisesti polkumyynnin jatkumiseen
tai toistumiseen.

(14) Tältä osin tarkasteltiin yhteisöön tutkimusajanjakson aikana suuntautuneen viennin määriä. Huomattakoon, että
koska yksikään kiinalainen viejä tai yksikään yhteisön
tuoja ei toiminut yhteistyössä tässä tutkimuksessa, vientiä
koskevat tiedot määritettiin perusasetuksen 18 artiklan
mukaisesti eli käytettävissä olevien tietojen perusteella.
Sen jälkeen, kun lopulliset polkumyyntitullit otettiin käyttöön vuonna 1996, jauhetun aktiivihiilen tuonnista yhteisöön on ollut saatavilla tilastoja. Näitä tilastotietoja tukevat markkinatutkimuksesta saadut tiedot, joita ovat toimittaneet valituksen esittäneet yhteisön tuottajat. Tämän perusteella ja koska muutakaan luotettavampaa tietoa ei ollut saatavilla, käytettiin kyseisiä tilastoja. Niiden mukaan
tutkimusajanjakson aikana yhteisöön tuotiin Kiinasta 993
tonnia jauhettua aktiivihiiltä.

(15) Alkuperäisen tutkimusajanjakson aikana Kiinasta tuotiin
yhteisöön 4 008 tonnia jauhettua aktiivihiiltä, mikä vastaa
noin 10 prosenttia yhteisön kulutuksesta. Vuonna 1996
polkumyyntitullin käyttöönoton jälkeen tuonti väheni 960
tonniin ja pysyi tätä seuraavina vuosina suhteellisen vakaana: vuonna 1999 se oli 842 tonnia ja vuonna 2000
811 tonnia.

(16) Kiinasta yhteisöön tuodun jauhetun aktiivihiilen markkinaosuus on Eurostatin tietojen mukaan alle 3 prosenttia,
mutta se on kuitenkin merkittävä eli yli perusasetuksessa
säädetyn vähimmäistason (1).

2. Polkumyynnin jatkumisen todennäköisyys
(17) Polkumyynnin jatkumisen todennäköisyyttä arvioitaessa
tarkasteltiin, tapahtuuko vienti Kiinasta tällä hetkellä polkumyynnillä. Näin tehtiin siksi, että jos polkumyyntiä
esiintyy nyt, tämä voisi olla keskeinen osoitus siitä, että
polkumyynti jatkuisi todennäköisesti tulevaisuudessa, jos
toimenpiteiden annettaisiin raueta.
(1) Asetuksen 5 artiklan 7 kohta ja 9 artiklan 3 kohta.
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a) Vertailumaa
(18) Koska Kiina on siirtymätalousmaa, normaaliarvo määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan mukaisesti valitusta soveltuvasta markkinataloutta toteuttavasta kolmannesta maasta saatujen tietojen perusteella.

(19) Yhdysvallat valittiin alkuperäisessä menettelyssä soveltuvaksi vertailumaaksi. Kuten tarkastelun vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa mainittiin, komissio aikoi käyttää
Yhdysvaltoja vertailumaana myös tässä tutkimuksessa.
Tutkimuksesta kävi ilmi, että Yhdysvallat oli soveltuvin
vertailumaa seuraavista syistä:

Yhdysvallat on yksi maailman suurimmista jauhetun aktiivihiilen tuottajamaista. Yhdysvaltalaisen yhteistyössä toimineen tuottajan sekä tarkastelupyynnön esittäneiden yhteisön tuottajien toimittamien tietojen mukaan kyseisten
maiden tuotantomäärät ovat vertailukelpoisia. Lisäksi, kuten johdanto-osan 12 kappaleessa mainitaan, Yhdysvalloissa tuotetun ja myydyn jauhetun aktiivihiilen todettiin
olevan samankaltainen tuote kuin Kiinassa tuotettu ja yhteisöön viety jauhettu aktiivihiili. Yhdysvaltalaisen yhteistyössä toimineen tuottajan myynnin määrä kotimarkkinoilla oli edustavaa verrattuna Kiinasta yhteisöön suuntautuvaan jauhetun aktiivihiilen tuontiin. Kilpailun todettiin
olevan erittäin voimakasta Yhdysvalloissa. Sen lisäksi, että
Yhdysvalloissa kilpailivat keskenään useat eri tuottajat,
markkinoille toi kilpailua myös tuontitavara (lähinnä Kiinasta, Filippiineiltä ja Sri Lankasta), jonka tuontiin ei sovellettu määrällisiä rajoituksia tai tuontitulleja. Lisäksi Yhdysvaltain suurin jauhetun aktiivihiilen tuottaja oli halukas
yhteistyöhön.

(20) Näin ollen ja koska yksikään asianomainen osapuoli ei
esittänyt huomioita vertailumaan valinnasta, Yhdysvallat
valittiin soveltuvimmaksi vertailumaaksi.

b) Normaaliarvo
(21) Perusasetuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti arvioitiin,
voitiinko jauhetun aktiivihiilen kotimarkkinamyyntiä Yhdysvalloissa pitää tavanomaisessa kaupankäynnissä tapahtuneena ottaen huomioon siitä veloitetut hinnat. Komissio
tarkasteli tämän vuoksi, oliko kotimarkkinamyynti kannattavaa. Tätä varten tuotteen kunkin laatuluokan tutkimusajanjakson yksikkökohtaisia kokonaistuotantokustannuksia
verrattiin kunkin laatuluokan myyntitapahtumien keskimääräiseen yksikköhintaan samana aikana. Kaiken myynnin todettiin olleen kannattavaa. Tutkimuksesta ilmeni
myös, että kaikki myynti suuntautui riippumattomille asiakkaille. Näin ollen normaaliarvo määritettiin Yhdysvaltain
kotimarkkinoiden riippumattomien asiakkaiden jauhetusta
aktiivihiilestä tavanomaisessa kaupankäynnissä maksamien
tai maksettaviksi tulevien hintojen perusteella perusasetuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

C 227 E/327

c) Vientihinta
(22) Kuten edellä mainitaan, jauhetun aktiivihiilen kiinalaiset
viejät tai vientiä harjoittavat tuottajat taikka yhteisön tuojat eivät toimineet yhteistyössä tässä tutkimuksessa. Tämän vuoksi vientihinta määritettiin käytettävissä olevien
tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.
Kuten tämän asetuksen johdanto-osan 14 kappaleessa
mainitaan, koska muita luotettavia tietoja ei ollut käytettävissä, käytettiin Eurostatin tietoja.

(23) Eurostat kirjaa tuontitiedot CIF-hinta Euroopan yhteisön
rajalla -tasolla. Nämä hinnat muunnettiin FOB-tasolle (vapaasti aluksessa) vähentämällä merirahti- ja vakuutuskustannukset. Yhteisön tuotannonalan toimittamia tietoja kyseisistä kustannuksista käytettiin laskelmissa, koska muita
luotettavampia tietoja ei ollut käytettävissä.

d) Vertailu
(24) Normaaliarvon ja vientihinnan tasapuolisen vertailun varmistamiseksi otettiin perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan
mukaisesti huomioon eroavuudet niissä tekijöissä, joiden
todettiin vaikuttavan hintoihin ja hintojen vertailukelpoisuuteen. Oikaisuja tehtiin kaupan portaan, palkkioiden,
pakkauskustannusten ja sisämaakuljetusten kustannusten
erojen huomioon ottamiseksi.

(25) Normaaliarvon laskennassa kotimarkkinoiden myyntihinnasta vähennettiin painotetut keskimääräiset sisämaakuljetusten kustannukset ja yksikkökohtaiset pakkauskustannukset. Sisämaakuljetusten kustannuksiin sisältyivät vakuutus-, lastaus- ja purkukustannukset. Koska kiinalaiset
viejät tai vientiä harjoittavat tuottajat eivät toimineet yhteistyössä eikä muuta luotettavaa tietoa ollut käytettävissä,
FOB-vientihinnasta vähennettiin vastaava määrä sisämaakuljetusten kustannuksia ja pakkauskustannuksia.

(26) Pakkauskustannusten laskentaa varten valituksen tehnyt
yhteisön tuotannonala toimitti komissiolle näyttöä siitä,
että tarkasteltavana olevaa tuotetta tuotiin yhteisöön ainakin osaksi säkkeihin pakattuna, kun taas normaaliarvo
määritettiin ottamatta huomioon pakkauskustannuksia.
Vientihintaa oikaistiin tämän vuoksi alaspäin asianmukaisten pakkauskustannusten määrällä.

(27) Yhdysvaltain kotimarkkinamyynti suuntautui pääasiassa
tuotteen lopullisille käyttäjille, kun taas jauhetun aktiivihiilen vientimyynti Kiinasta tapahtuu pääasiassa kauppiaille/
jakelijoille. Tämän vuoksi normaaliarvoa oikaistiin Yhdysvaltain kotimarkkinoilla jakelijoille myönnettävän alennuksen määrällä.

(28) Lisäksi yhteisön tuotannonalan toimittaman näytön mukaan lähes kaikki vientimyynti Kiinasta tapahtui vientiedustajien kautta, koska vienti edellytti vientilisenssejä.
Vientihinnasta vähennettiin tämän vuoksi yhden prosentin
suuruinen palkkio.
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e) Polkumyyntimarginaali
(29) Kaikkien tuoteluokkien painotettua keskimääräistä normaaliarvoa ja painotettua keskimääräistä vientihintaa vertailtiin samassa kaupan portaassa eli jakelijoiden/kauppiaiden tasolla. Tarkastelu osoitti, että polkumyyntimarginaali
jauhetun aktiivihiilen tuonnissa yhteisöön oli tutkimusajanjakson aikana huomattava. Polkumyyntimarginaali oli
samansuuruinen kuin määrä, jolla normaaliarvo ylitti yhteisöön suuntautuvan viennin hinnat. Painotettu keskimääräinen polkumyyntimarginaali oli yli 40 prosenttia.

3. Tuonnin kehitys siinä tapauksessa, että toimenpiteet raukeavat
(30) Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, miten jauhetun aktiivihiilen tuonti Kiinasta kehittyisi, jos toimenpiteet raukeaisivat. Tämän vuoksi tarkasteltiin Kiinan käyttämätöntä
tuotantokapasiteettia, vientimääriä ja Kiinan kotimarkkinoita sekä hinnoittelua Kiinasta muihin kolmansiin maihin suuntautuvassa viennissä. Koska vientiä harjoittavat
tuottajat eivät toimineet tutkimuksessa yhteistyössä, käytettiin yhteisön tuotannonalan toimittamia markkinatutkimustietoja.

a) Tuotantokapasiteetti, Kiinan kotimarkkinat ja vientimäärät
(31) Komission käytettävissä olevien tietojen mukaan Kiina on
Yhdysvaltain ohella maailman suurin aktiivihiilen eri lajien
(rakeistetun ja jauhetun) tuottaja ja viejä. Yhteisön tuotannonalan toimittaman tuotannonalan tilastotutkimuksen
mukaan aktiivihiiltä tuotettiin Kiinassa vuonna 1998 tosiasiallisesti noin 100 000 tonnia, mistä 40 prosenttia eli
40 000 tonnia oli jauhettua aktiivihiiltä. Tuotantokapasiteetin määräksi arvioitiin samana ajankohtana 140 000
tonnia, mikä perustui siihen, että suurimpien kiinalaisten
tuottajien kapasiteetti on 31 prosenttia Kiinan koko kapasiteetista, josta ainakin puolet eli 70 000 tonnia voidaan
osoittaa jauhetun aktiivihiilen tuotantoon. Jauhetun aktiivihiilen tuotantoon oli vuonna 1998 siis käytettävissä
noin 30 000 tonnia käyttämätöntä kapasiteettia.

(32) Edellä mainittuun tuotannonalan tilastotutkimukseen sisältyvien aiempia vuosia koskevien tietojen perusteella arvioitiin, että jauhetun aktiivihiilen kulutuksen, tuotannon ja
tuotantokapasiteetin vuotuinen kasvu Kiinassa oli vähintään 5 prosenttia. Näin ollen jauhetun aktiivihiilen käyttämätön kapasiteetti kasvaisi vuoteen 2003 mennessä
36 000 tonniin. Kotimarkkinoiden erityistilanteen (ks. seuraava kappale) koko käyttämätön kapasiteetti olisi käytettävissä vientiin.

(33) Lisäksi edellä mainitun tilastotutkimuksen mukaan Kiinan
kotimarkkinoille oli ominaista huomattava ylitarjonta ja
siitä johtuva hintojen epävakaus. Tämän vuoksi kiinalaiset
jauhetun aktiivihiilen tuottajat hakeutuivat entistä enem-
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män vientimarkkinoille, mikä oli usein ainoa mahdollisuus
tuotannon ylläpitämiseen. Huomattakoon, että jauhettuun
aktiivihiileen ei sovellettu Kiinassa vientirajoituksia, ainoastaan vientilisenssejä. Ottaen huomioon Kiinan kotimarkkinoiden tilanne, huomattava käyttämätön kapasiteetti ja
niistä johtuva vientimarkkinoille suuntautumisen tarve, pidettiin todennäköisenä, että viennin hinnat olisivat alhaiset
ja vienti tapahtuisi polkumyynnillä.

(34) Kiinan tärkeimmät jauhetun aktiivihiilen vientimarkkinat
olivat Kaakkois-Aasia, Japani, Korean tasavalta, Yhdysvallat ja Eurooppa. Yhteisön tuotannonalan toimittaman näytön mukaan kuitenkin jauhetun aktiivihiilen tuonnin lisätarve muissa kolmansissa maissa olisi hyvin vähäinen, joten ne eivät juurikaan voisi ottaa vastaan enempää Kiinasta tulevaa vientiä. Lisäksi olisi huomattava, että jauhettuun aktiivihiileen sovelletaan eräillä Aasian alueen potentiaalisilla vientimarkkinoilla, kuten Intiassa ja Indonesiassa,
korkeita tulleja.

(35) Sen sijaan yhteisön markkinat voisivat – jos polkumyyntitulli poistettaisiin – ottaa vastaan suuria määriä jauhettua
aktiivihiiltä Kiinasta yhteisön suuren kulutuksen vuoksi.
Tässä yhteydessä on huomattava, että kiinalaiset viejä toimivat edelleenkin yhteisön markkinoilla käyttäen niihin
etuyhteydessä olevia tuojia, mikä helpottaa jauhetun aktiivihiilen tuonnin ja jakelun lisäämistä.

(36) On siis todettava, että jos toimenpiteet poistettaisiin, kiinalaiset tuottajat todennäköisesti lisäisivät kapasiteettinsa
käyttöä, kun yhteisöstä tulisi houkutteleva vientimarkkinaalue.

b) Hinnoittelu
(37) Kiinasta muihin kolmansiin maihin kuten Yhdysvaltoihin
ja Japaniin suuntautuvan viennin hinnoittelun tarkastelusta ilmeni, että jauhetun aktiivihiilen vienti näihin maihin tapahtui erittäin alhaisilla hinnoilla ja polkumyynnillä,
kun hintoja verrattiin tässä tutkimuksessa määritettyyn
normaaliarvoon. Yhteisön tuotannonalan toimittaman
näytön sekä yhdysvaltalaisen yhteistyössä toimineen tuottajan toimittamien tietojen mukaan Yhdysvaltoihin suuntautuvassa viennissä polkumyyntimarginaali olisi yli 40
prosenttia, kun taas Japaniin suuntautuvassa viennissä se
olisi yli 90 prosenttia.

(38) Kun otetaan huomioon vientiin käytettävissä oleva suuri
käyttämätön kapasiteetti ja Kiinan jauhetun aktiivihiilen
tuotannon vientipainotteisuus, on kohtuullista olettaa,
että yhteisöön suuntautuvan viennin polkumyyntimarginaalit olisivat vähintään samaa tasoa kuin muillakin Kiinan jauhetun aktiivihiilen suurilla vientimarkkinoilla, jos
polkumyyntitoimenpiteiden annettaisiin raueta.
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4. Polkumyynnin jatkumisen todennäköisyyttä
koskevat päätelmät
(39) Jauhetun aktiivihiilen tuonti Kiinasta ylitti tutkimusajanjakson aikana vähimmäistason ja tapahtui edelleen polkumyynnillä. Todettiin, että polkumyynti jatkui ja että on
hyvin todennäköistä, että se jatkuisi edelleen, jos toimenpiteiden annettaisiin raueta. Lisäksi on todennäköistä, että
jauhetun aktiivihiilen vienti Kiinasta yhteisöön lisääntyisi
huomattavasti vähintään alkuperäisen tutkimusajanjakson
tasolle ja että lisätuonnin hinnat olisivat huomattavan alhaista polkumyyntitasoa, jos toimenpiteiden annettaisiin
raueta.

E. YHTEISÖN TUOTANNONALAN MÄÄRITELMÄ

(40) Kaksi yhteisön tuottajaa, joiden puolesta valitus tehtiin,
toimivat yhteistyössä tutkimuksessa. Koska ne edustivat
yli 80 prosenttia jauhetun aktiivihiilen tuotannosta yhteisössä, ne muodostavat perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisön tuotannonalan.

Tuonti Kiinasta
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Tutkimusajanjakso

1997

1998

1999

2000

Määrä (tonnia)

818

647

842

811

993

Indeksinä

100

79

103

99

121

Hinta (euroa tonnilta)

832

834

863

1 089

1 067

Indeksinä

100

100

104

131

128

b) Tuonnin hinnoittelu
(45) Senkin jälkeen, kun vuonna 1996 oli otettu käyttöön
polkumyyntitulli, Kiinasta peräisin olevan jauhetun aktiivihiilen hinnat olivat yhteisön tuotannonalan hintoja alhaisemmat. Ero yhteisön tuotannonalan hintoihin oli 15
prosenttia tutkimusajanjakson aikana. Eron määritys perustui yhteisön tuotannonalan keskimääräisiin noudettuna
lähettäjältä -tason myyntihintoihin ja Eurostatilta saatuihin
Kiinan tuonnin hintoihin, joita oikaistiin tuonnin jälkeisten kustannusten, tuontitullien ja polkumyyntitullien huomioon ottamiseksi.

3. Yhteisön tuotannonalan taloudellinen tilanne
F. YHTEISÖN MARKKINOIDEN TILANNE

1. Yhteisön kulutus
(41) Yhteisön jauhetun aktiivihiilen todettavissa oleva kulutus
määritettiin yhteisön tuotannonalan yhteisön markkinoiden myyntimäärien, tarkastelupyynnössä mainittujen
muita yhteisön tuottajia koskevien tietojen sekä Eurostatin
jauhetun aktiivihiilen tuontia koskevien tietojen perusteella.

(42) Näiden tietojen mukaan yhteisön kulutus pysyi tarkastelujakson aikana käytännössä vakaana, hieman alle 40 000
tonnissa vuodessa.

2. Tuonti Kiinasta
a) Määrä, markkinaosuus ja hinnat
(43) Eurostatin tietojen mukaan Kiinasta tulevan tuonnin
määrä lisääntyi hieman tarkastelujakson aikana, mutta pysyi alle 3 prosentissa kulutuksesta, kun aiemmassa tutkimuksessa sen markkinaosuus oli yli 10 prosenttia.

(44) Tarkastelujakson aikana Kiinasta tulevan tuonnin määrä
lisääntyi 28 prosenttia, mikä johtui lähinnä kahdesta seikasta. Ensimmäinen syy oli euron ja dollarin valuuttakurssin kehitys erityisesti vuosina 1999–2000. Toiseksi hiilen
maailmamarkkinahinnat nousivat, kuten markkinatutkimuksen tiedoista kävi ilmi.

a) Alustavat huomiot
(46) Koska yhteisön tuotannonala koostuu kahdesta yrityksestä, yhteisön tuotannonalaa koskevat tiedot oli luottamuksellisuussyistä indeksoitava, ja kaikkien markkinatoimijoiden markkinaosuudet on pyöristetty.

b) Tuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste
(47) Yhteisön tuotannonalan jauhetun aktiivihiilen tuotanto väheni tarkastelujakson aikana 5 prosenttia hieman yli
30 000 tonniin. Yhteisön tuotannonalan koko tuotantokapasiteetti pysyi vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana vakaana, noin 35 000 tonnissa, ja käyttöaste
oli korkea.

c) Myynti yhteisössä ja markkinaosuus
(48) Yhteisön tuotannonalan myynnin määrä väheni 11 prosenttia vuosina 1997–1999. Vuonna 2000 ja tutkimusajanjakson aikana se kasvoi hieman, mutta oli edelleen 6
prosenttia vuoden 1997 tasoa alhaisempi. Koska kulutus
pysyi käytännössä vakaana, markkinaosuus noudatteli
myynnin suuntauksia. Markkinaosuus pieneni kaikkiaan
7 prosenttiyksikköä ja oli tutkimusajanjakson aikana
noin 60 prosenttia.

Myynti (tonnia)

Indeksinä

1997

1998

1999

2000

Tutkimusajanjakso

100

91

89

92

94

C 227 E/330

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

24.9.2002

j) Investoinnit

d) Varastot
(49) Yhteisön tuotannonalan jauhetun aktiivihiilen tilivuoden
lopun varastot kasvoivat tarkastelujakson aikana 15 prosenttia, kun myynti väheni ja laitteistot olivat käynnissä
jatkuvasti, jotta vältyttäisiin kalliilta uunien uudelleensytyttämisiltä.

(55) Yhteisön tuotannonala teki tarkastelujakson aikana pitkäaikaisia investointeja parantaakseen tuottavuuttaan ja rationalisoidakseen tuotantoprosessiaan. Investointien määrät pysyivät varsin vakaina eri vuosina.

k) Tuottavuus
e) Myyntihinnat yhteisössä
(50) Yhteisön tuotannonalan keskimääräiset nettomyyntihinnat
nousivat 7 prosenttia tarkastelujakson aikana. Vuosina
1999–2000 hinnat olivat korkeammat kuin tutkimusajanjakson aikana.

(56) Yhteisön tuotannonalan tuottavuus laskettuna tonneina
kutakin jauhetun aktiivihiilen tuotannossa ja myynnissä
työskentelevää henkeä kohden lisääntyi 7 prosenttia tarkastelujakson aikana.

l) Polkumyyntimarginaalin suuruus ja elpyminen aiemmasta
polkumyynnistä
Jauhetun aktiivihiilen hinta 1997

1998

1999

2000

Tutkimusajanjakso

Indeksinä

103

111

110

107

100

(57) Kun tarkastellaan tutkimusajanjakson aikana todetun polkumyyntimarginaalin suuruuden vaikutusta yhteisön tuotannonalan tilanteeseen, on todettava, että Kiinan osalta
todettu marginaali on huomattava. Polkumyyntitoimenpiteiden soveltamisen vuoksi yhteisön tuotannonala pystyi
kuitenkin toipumaan aiemmasta polkumyynnistä.

f) Kannattavuus ja sijoitetun pääoman tuotto
(51) Yhteisön tuotannonala oli 10 prosenttia tappiolla vuonna
1993 eli aiemman tutkimuksen tutkimusajanjaksona,
mutta pääsi kannattavaksi vuonna 1997. Lukuun ottamatta vuotta 2000, jolloin tuotto oli tyydyttävä korkean
hintatason ja melko alhaisten yksikkökustannusten ansiosta, yhteisön tuotannonalan kannattavuus ei kuitenkaan
koskaan ollut yli 6 prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto
pysyi vakaana ja positiivisena tarkastelujakson aikana.

Kannattavuus

Indeksinä

1997

1998

1999

2000

Tutkimusajanjakso

100

94

85

198

131

g) Kassavirta
(52) Yhteisön tuotannonala tuotti positiivista kassavirtaa koko
kauden aikana, ja kassavirran kehitys noudatteli kannattavuuden kehitystä.

h) Pääoman saanti
(53) Yhteisön tuotannonalalla ei ollut erityisiä ongelmia pääoman tai lainojen saannissa tarkastelujakson aikana.

i) Työllisyys ja palkat
(54) Yhteisön tuotannonalan työllisyys aleni 9 prosenttia tarkastelujakson aikana alle 350 työntekijään, mutta kokonaistyövoimakustannukset nousivat 11 prosenttia, siis
noin 20 prosenttia työntekijää kohden.

4. Yhteisön tuotannonalan vientitoiminta
(58) Yhteisön tuotannonalan jauhetun aktiivihiilen vienti kasvoi hieman tarkastelujakson aikana; vientiin meni runsas
kolmannes koko tuotannosta.

5. Muista kolmansista maista tulevan tuonnin määrät
ja hinnat
(59) Muista kolmansista maista kuin Kiinasta tulevan jauhetun
aktiivihiilen kokonaistuontimäärät laskivat tarkastelujakson aikana noin 7 600 tonnista 5 400 tonniin vuoden
1997 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana; tämän tuonnin markkinaosuus oli 20 prosenttia vuonna 1997 ja 15
prosenttia tutkimusajanjakson aikana. Suurimmat yhteisöön viejät ovat olleet Yhdysvallat, Malesia ja Indonesia.
Tuonti Yhdysvalloista on vähentynyt puoleen, mutta Malesiasta ja Indonesiasta tuleva tuonti on lisääntynyt noin
1 100 tonnista 1 900 tonniin vuoden 1997 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana. Malesiasta ja Indonesiasta tulevan tuonnin keskimääräiset tuontihinnat olivat alhaisemmat kuin yhteisön tuotannonalan hinnat ja samaa luokkaa
kuin Kiinasta peräisin olevan tuonnin hinnat.

6. Muiden yhteisön tuottajien myynti
(60) Muut jauhetun aktiivihiilen tuottajat yhteisössä ovat lähinnä rakeistetun aktiivihiilen käsittelijöitä; tähän tuotteeseen ei sovelleta polkumyyntitoimenpiteitä. Tarkastelujakson aikana ne alkoivat tuoda Kiinasta entistä enemmän
rakeistettua aktiivihiiltä, jota ne muuttivat jauheiseen
muotoon. Ne pystyivät näin lisäämään markkinaosuuttaan
10 prosentista yli 20 prosenttiin vuoden 1997 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana. Tästä kilpailusta huolimatta yhteisön tuotannonala pystyi kuitenkin myymään
tuottamaansa jauhettua aktiivihiiltä hinnoilla, joilla kannattavuus oli kohtuullista.
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7. Päätelmät
(61) Toimenpiteiden ansiosta yhteisön tuotannonala on päässyt
jälleen kannattavaksi ja ne ovat keventäneet Kiinasta peräisin olevan polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin aiheuttamia hintapaineita. Yhteisön tuotannonala alkoi kuitenkin
menettää markkinaosuuttaan erityisesti siksi, että muut
yhteisön tuottajat alkoivat myydä Kiinasta peräisin olevasta rakeistetusta aktiivihiilestä valmistettua jauhettua aktiivihiiltä. Vaikka yhteisön tuotannonalan taloudellinen tilanne onkin kohtuullinen, sen asema markkinoilla on
edelleen haavoittuva.

G. VAHINGON TOISTUMISEN TODENNÄKÖISYYS

(62) Johdanto-osan 39 kappaleessa todetaan, että polkumyyntitoimenpiteiden raukeaminen johtaisi todennäköisesti siihen, että Kiinasta polkumyynnillä tapahtuva tuonti yhteisöön lisääntyisi huomattavasti.

(63) Jos toimenpiteet raukeaisivat, on todennäköistä, että jauhettua aktiivihiiltä tuotaisiin yhteisön markkinoille huomattavia määriä erittäin alhaisilla hinnoilla, jotka alittaisivat yhteisön tuotannonalan hinnat merkittävästi. Jos toimenpiteiden annettaisiin raueta, tuontitavaran ja yhteisön
tuotannonalan tuottaman tavaran tämänhetkinen hintaero,
15 prosenttia (ks. johdanto-osan 45 kappale), saattaisi
nousta yli 30 prosenttiin, joka on tullin määrä nykyisiin
tuontihintoihin nähden. Huomattakoon, että Kiinasta yhteisöön suuntautuvan viennin tämänhetkiset hinnat (CIFhinnat) vastaavat Kiinasta muihin kolmansiin maihin
suuntautuvan viennin hintoja.

(64) Kiinasta voitaisiin viedä yhteisöön arviolta vähintään
10 000 tonnia jauhettua aktiivihiiltä heti polkumyyntitullin voimassaolon päätyttyä. Määrä vastaisi yli neljännestä
yhteisön markkinoista. Koska tämän tuotannonalan kiinteät kustannukset ovat suuret ja uunien sytyttäminen uudelleen tuotantokatkosten jälkeen on erittäin kallista, näin
mittava polkumyynnillä tapahtuva tuonti alentaisi välittömästi yhteisönkin markkinahintoja merkittävästi, kun yhteisön tuotannonala pyrkisi ensin säilyttämään markkinaosuutensa sen sijaan, että se vähentäisi tuotantoaan. Yhteisön tuotannonalan kannattavuus romahtaisi täysin ja
siitä tulisi yhtä tappiollinen kuin vuonna 1993. Keskipitkällä aikavälillä yhteisön tuotannonala joutuisi poistumaan
markkinoilta, koska se ei enää voi merkittävästi parantaa
tuottavuuttaan ja näin alentamaan yksikkökustannuksiaan.
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tettu arvio polkumyyntihinnoilla tapahtuvan tuonnin lisääntymisen todennäköisistä vaikutuksista vahvistuu, kun
tarkastellaan tärkeimpiä markkinoiden muutoksia, jotka
tapahtuivat alkuperäisen tutkimusajanjakson ja tämän tarkastelun tutkimusajanjakson välillä.

— Tämän tarkastelun tutkimusajanjakson aikana Kiinasta
peräisin olevan tuonnin markkinaosuus oli merkittävästi pienempi kuin alkuperäisen tutkimusajanjakson
aikana.

— Yhteisön tuotannonalan ja Kiinasta tulevan tuonnin
hintojen ero on pienentynyt huomattavasti sovelletun
tullin ansiosta.

— Tämän tarkastelun tutkimusajanjakson aikana tavaraa
tuotiin halvalla Indonesiasta ja Malesiasta, mutta tämän tuonnin määrät olivat huomattavasti pienemmät
kuin Kiinasta alkuperäisen tutkimusajanjakson aikana
tulleen tuonnin määrät. Muistettakoon myös, että Malesiasta tuotua tavaraa oli yhteisön markkinoilla jo
alkuperäisen tutkimusajanjakson aikana.

— Yhteisön tuotannonalan ulkopuolisten yhteisön tuottajien markkinaosuus on kasvanut.

Tämän perusteella päätellään, että tärkein yhteisön tuotannonalan tilanteen parantumiseen johtanut muutos oli tasapuolisten toimintaedellytysten palautuminen Kiinasta tulevassa jauhetun aktiivihiilen tuonnissa. Yhteisön tuotannonalan myönteinen tilanne heikkenisi näin ollen nopeasti, jos kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat pystyisivät
jälleen myymään yhteisön markkinoille merkittävästi nykyistä suurempia määriä tavaraa polkumyynnillä.

(66) Edellä esitetyn perusteella päätellään, että vahingon toistuminen on todennäköistä, jos toimenpiteiden annetaan
raueta.

H. YHTEISÖN ETU

1. Alustavat huomiot
(65) Edellä selostettua tilannetta olisi tarkasteltava seuraavat
seikat huomioon ottaen. Yhteisön tuotannonalan tilanne
on epäilemättä parantunut, vaikka se onkin edelleen haavoittuva. Esimerkiksi mainittakoon, että yhteisön tuotannonala tuotti 10,8 prosenttia tappiota alkuperäisen tutkimusajanjakson aikana, mutta tuottaa nyt noin 6 prosenttia
voittoa. Edellä olevassa johdanto-osan kappaleessa selos-

(67) Perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti tarkasteltiin, olisiko
nykyisten polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon jatkaminen kokonaisuudessaan yhteisön edun vastaista. Yhteisön edun määrittäminen perustui arviointiin kaikista asiaan liittyvistä etunäkökohdista kuten tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisön tuotannonalan, muiden yhteisön
tuottajien, tuojien/kauppiaiden sekä käyttäjien ja tavarantoimittajien etunäkökohdista.
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(68) On muistettava, että toimenpiteiden käyttöön ottamisen ei
katsottu edellisessä tutkimuksessa olevan yhteisön edun
vastaista. Tämä tutkimus on lisäksi tarkastelu, jossa siis
analysoidaan tilannetta, jossa polkumyyntitoimenpiteet
ovat jo käytössä, joten siinä voidaan arvioida, onko nykyisillä toimenpiteillä ollut kohtuuttoman kielteisiä vaikutuksia asianomaisiin osapuoliin.
(69) Tämän perusteella tutkittiin, oliko – huolimatta päätelmistä, jotka koskevat yhteisön tuotannonalan etunäkökohtia sekä vahingollisen polkumyynnin toistumisen todennäköisyyttä, jos toimenpiteiden voimassaolo päättyisi – olemassa pakottavia syitä, joiden perusteella olisi pääteltävä,
ettei olisi yhteisön edun mukaista pitää toimenpiteitä voimassa tässä tapauksessa.
2. Yhteisön tuotannonalan edut
(70) Yhteisön tuotannonala on osoittautunut rakenteellisesti
elinkelpoiseksi tuotannonalaksi, joka kykenee mukautumaan muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Tämän osoittavat
erityisesti sen tilanteen myönteinen kehittyminen aikana,
jona todellinen kilpailu oli palautunut, kun polkumyyntitoimenpiteet oli otettu käyttöön Kiinasta peräisin olevassa
tuonnissa, sekä tuotannonalan investoinnit huippuunsa
kehitettyyn tuotantokapasiteettiin. Voidaan kuitenkin päätellä, että jos polkumyyntitoimenpiteiden voimassaoloa ei
jatketa, tuotannonalan tilanne todennäköisesti heikkenee
voimakkaasti.
3. Muiden tuottajien edut
(71) Kun otetaan huomioon Kiinasta yhteisöön tuotavan jauhetun aktiivihiilen todennäköiset määrät ja hinnat, jos
toimenpiteiden annettaisiin raueta, myös muiden jauhetun
aktiivihiilen tuottajien (myös niiden, jotka valmistavat sitä
Kiinasta peräisin olevasta rakeistetusta aktiivihiilestä)
markkinaosuus pienenisi ja taloudellinen tila heikkenisi.
4. Etuyhteydettömien tuojien/kauppiaiden edut
(72) Komissio lähetti kyselylomakkeet 26 etuyhteydettömälle
tuojalle/kauppiaalle. Yhtään vastausta ei saatu.
(73) Näin ollen pääteltiin, että toimenpiteiden voimassaolon
jatkaminen ei vaikuttaisi etuyhteydettömiin tuojiin/kauppiaisiin.
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6. Tavarantoimittajien edut
(75) Komissio lähetti kyselylomakkeet 11 yritykselle, jotka toimittavat raaka-aineita jauhetun aktiivihiilen tuottajille, ja
sai vain kaksi vastausta. Vastauksissa suhtauduttiin myönteisesti toimenpiteiden säilyttämiseen, koska tämä turvaisi
vastaisuudessakin myynnin yhteisössä.
7. Päätelmät
(76) Edellä esitetyn perusteella päätellään, ettei ole olemassa
sellaisia pakottavia, yhteisön etuun perustuvia syitä, jotka
estäisivät polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon jatkamisen.
I. POLKUMYYNTITOIMENPITEET

(77) Kaikille osapuolille ilmoitettiin niistä oleellisista seikoista
ja huomioista, joiden perusteella voimassa olevien toimenpiteiden soveltamisen jatkamista aiotaan suositella. Osapuolille myönnettiin myös määräaika, jossa näiden oli
esitettävä huomionsa kyseisen ilmoittamisen jälkeen. Yhtään huomautusta ei esitetty.
(78) Edellä selostetun perusteella ja perusasetuksen 11 artiklan
2 kohdan mukaisesti voidaan todeta, että Kiinasta peräisin
olevan jauhetun aktiivihiilen tuonnissa asetuksella (EY)
N:o 1006/96 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden soveltamista olisi jatkettava,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan, CN-koodiin ex 3802 10 00 (Taric-koodi 3802 10 00 20) kuuluvan jauhetun aktiivihiilen tuonnissa.
2.
Lopullisen polkumyyntitullin määrä on 323 euroa tonnilta (nettopaino).
2 artikla
Ellei toisin säädetä, sovelletaan voimassa olevia tulleja koskevia
säännöksiä ja määräyksiä.
3 artikla

5. Käyttäjien edut
(74) Komissio lähetti kyselylomakkeen 42 käyttäjälle. Se sai
kaksi epätäydellistä vastausta, joista ilmeni, että jauhetun
aktiivihiilen vaikutus kustannuksiin oli hyvin pieni (vähemmän kuin 0,1 prosenttia).

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä,
jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
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toimenpiteestä

kalastusalusten

(2002/C 227 E/06)
KOM(2002) 190 lopull. — 2002/0115(CNS)
(Komission esittämä 28 päivänä toukokuuta 2002)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, JOKA

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, ja
erityisesti sen [36 ja] 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

(4) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2792/1999 7 artiklassa
säädetyt romutuspalkkioiden enimmäismäärät ovat riittämättömät mahdollistamaan korkeampien palkkioiden
maksamisen.

(5) Kalavarojen säilyttämissyistä johtuen yhteisön toimenpide
olisi toteutettava mahdollisimman nopeasti ja sen olisi
oltava ajallisesti rajoitettu, jotta laivaston tarvittava rakenneuudistus voidaan toteuttaa viipymättä.

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä 17 päivänä joulukuuta
1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2792/1999 (1)
on tarjonnut alusten käytöstä poistamista koskevia kannustimia keinona saattaa laivaston kapasiteetti pitkällä aikavälillä tasapainoon käytettävissä olevien kalavarojen
kanssa.

(2) Useat yhteisön kalastusalan kannalta tärkeät kannat ovat
vakavasti uhanalaisia. Sellaisille kalastusalusten omistajille,
joiden kalastusmahdollisuudet ovat merkittävästi vähentyneet [kalavarojen säilyttämisestä ja hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa] annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o . . . mukaisesti hyväksytyn monivuotisen hoitosuunnitelman vuoksi, olisi sen vuoksi tarjottava lisäkannustimia alusten käytöstä poistamiseksi neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2792/1999 jo säädettyjen kannustimien
lisäksi. Jäsenvaltioiden käyttöön olisi annettava tähän tarkoitukseen riittävästi lisärahoitusta.

(3) Ainoastaan sellaisilla alusten omistajilla, joihin monivuotisten hoitosuunnitelmien vaikutus kohdistuu ankarana
niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat noudattaneet MOO IV:n
asianomaisia laivastokapasiteetin vähennyksiä koskevia
säännöksiä, olisi oltava mahdollisuus käyttää hyväkseen
alusten käytöstä poistamista koskevia lisäkannustimia
tässä asetuksessa määriteltävään kalastusalusten romuttamiseen. Vähintään 25 prosentin vähennystä aluksen kalastusmahdollisuuksissa olisi pidettävä ankaran vaikutuksen
objektiivisena indikaattorina.
(1) EYVL L 337, 30.12.1999, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 179/2002 (EYVL L 31,
1.2.2002, s. 25).

(6) On tarpeen varmistaa, että romuttamiseen tarkoitettujen
varojen käyttö on riittävän joustavaa, jotta ne voidaan
ohjata niitä eniten tarvitseville jäsenvaltioille edellyttäen,
että nämä ovat täyttäneet MOO IV:stä johtuvat velvoitteensa.

(7) Olisi määriteltävä selkeästi kaikkien osapuolien tehtävät
rahoitustoimenpiteen täytäntöönpanossa ja pyrittävä takaamaan toimenpiteen hallinnointi- ja seurantamenettelyn
avoimuus ja tasapuolisuus.

(8) Tässä asetuksessa annetut rahoitusosuuksia koskevat säännöt olisi määriteltävä viittauksilla neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 2792/1999 säädettyihin sääntöihin.

(9) Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (2)
mukaisesti.

(10) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on tarpeen ja aiheellista tämän asetuksen perustavoitteen, eli kalavarojen säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen toteuttamiseksi, säätää kalastusalusten romuttamista koskevista säännöistä.
Perustamissopimuksen 5 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi,
(2) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
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II OSASTO
VUOSI 2003

4 artikla
I OSASTO

Yhteisön rahoitustuki

KOHDE JA TUKIKELPOISUUS

Yhteisö voi myöntää vuodeksi 2003 jäsenvaltioille 3 artiklan
nojalla aiheutuneita menoja vastaavan rahoitustuen (jäljempänä
”rahoitustuki”). Rahoitustuki lasketaan asetuksen (EY) N:o
2792/1999 (2) liitteessä IV olevan taulukon 3 ryhmässä 1 vahvistettujen tasojen mukaisesti.

1 artikla
Kohde
Tällä asetuksella toteutetaan vuosina 2003–2006 yhteisön kiireellinen toimenpide, jonka tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita saavuttamaan neuvoston asetuksella (EY) N:o . . . hyväksytyistä monivuotisista hoitosuunnitelmista johtuvat pyyntiponnistuksen lisävähennykset. Toimenpide muodostuu erityisestä
kannustimesta, jolla jäsenvaltiot saavat varoja monivuotisten
hoitosuunnitelmien aiheuttamien kalastusalusten lisäromutustarpeiden yhteisrahoittamiseen. Toimenpidettä sovelletaan ainoastaan sellaisiin jäsenvaltioihin, jotka ovat saavuttaneet MOO
IV:ssä niiden laivastolle ja 2 artiklassa tarkoitetuille aluksille
asetetut neuvoston päätöksen 97/413/EY (1) mukaiset kokonaistavoitteet ja laivastonosia koskevat tavoitteet.

2 artikla
Tukikelpoisuus
Alukset, joihin sovelletaan [kalavarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa] annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o . . . 5 artiklan mukaisesti hyväksyttyä monivuotista hoitosuunnitelmaa, voivat saada korotetun
romutuspalkkion tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti edellyttäen, että:

5 artikla
Ennakkoarvio vuotuisista menoista
Jäsenvaltioiden, jotka haluavat rahoitustukea, on esitettävä komissiolle 30 päivään kesäkuuta 2003 mennessä vuotta 2003
koskeva ennakkoarvio käytöstä poistamisesta aiheutuvista menoista sekä asetuksen (EY) N:o 2792/1999 mukaisen pyyntiponnistuksen mukauttamisohjelman että tämän toimenpiteen
osalta. Komissio tekee alustavan ja suuntaa antavan jaon jäsenvaltioittain ja sitoutuu sitten varaamaan talousarviossa tähän
tarkoitukseen käytettävissä olevan vuotuisen kokonaismäärän
ottaen huomioon monivuotisten hoitosuunnitelmien vaikutuksen laivastoon sekä asetuksen (EY) N:o 2792/1999 nojalla
pyyntiponnistuksen mukauttamiseen osoitettujen varojen ehdotetun käytön.

6 artikla
Menettely
a) alus on myös kelpoinen saamaan asetuksessa (EY) N:o
2792/1999 säädetyn romutuspalkkion,

b) sen pyyntiponnistusta on täytynyt vähentää monivuotisen
hoitosuunnitelman vuoksi vähintään 25 prosenttia.

1.
Jäsenvaltioiden on jätettävä menojen maksamista koskevat
hakemuksensa 30 päivään kesäkuuta 2004 mennessä. Komissio
tekee päätöksen kullekin jäsenvaltiolle maksettavasta yhteisön
rahoitustuesta hakemusten ja kussakin jäsenvaltiossa monivuotisten hoitosuunnitelmien osalta vallitsevan tilanteen sekä asetuksen (EY) N:o 2792/1999 nojalla pyyntiponnistuksen mukauttamiseen käytettävissä olevien varojen perusteella. Komissio maksaa enintään 50 prosenttia tuesta hakemuksen saatuaan
ja jäljellä olevan määrän saatuaan 2 kohdassa tarkoitettujen
viranomaisten antaman todistuksen.

3 artikla
Korotetun romutuspalkkion enimmäismäärä
Alusten omistajille voidaan myöntää julkista tukea tukikelpoisista aluksista asetuksen (EY) N:o 2792/1999 7 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen taulukoiden perusteella lisättynä 20 prosentilla.

2.
Yhteisön kiireellisen kalastusalusten romuttamistoimenpiteen täytäntöönpanosta vastaavat ne viranomaiset, jotka kyseisissä jäsenvaltioissa toimivat kalastusta koskevien rakennerahastotoimenpiteiden hallinto- ja maksuviranomaisina. He suorittavat heille asetuksessa (EY) N:o 1260/1999 säädetyt tehtävät.

(1) EYVL L 175. 3.7.1997, s. 27, sellaisena kuin se on muutettuna
neuvoston päätöksellä 2002/70/EY (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 77).

(2) EYVL L 337, 30.12.1999, s. 10, muutettuna asetuksella (EY) N:o
1451/2001 (EYVL L 198, 21.7.2001, s. 9).
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3.
Jollei tässä asetuksessa säädettävistä säännöksistä muuta
johdu, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1260/1999 33–39 artiklaa sekä johdettua oikeutta.
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IV OSASTO
TÄYTÄNTÖÖNPANO JA VOIMAANTULO

8 artikla
Täytäntöönpano

III OSASTO
VUODET 2004–2006

7 artikla
Vuosina 2004–2006 tämän toimenpiteen rahoittamiseen tarvittavat varat saadaan käyttöön kohdentamalla rakennerahasto-ohjelmia uudelleen, mistä säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o
1260/1999 41 ja 44 artiklassa, ja sisällyttämällä ne olemassa
oleviin KOR-ohjelmiin.

Komissio vahvistaa tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevat
yksityiskohtaiset säännöt [kalavarojen säilyttämisestä ja kestävästä käytöstä yhteisessä kalastuspolitiikassa] annetun asetuksen
(EY) N:o . . . 10 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
9 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
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Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden
sekä vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annettujen neuvoston
direktiivien 78/660/ETY, 83/349/ETY ja 91/674/ETY muuttamisesta
(2002/C 227 E/07)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOM(2002) 259/2 lopull. — 2002/0112(COD)
(Komission esittämä 28 päivänä toukokuuta 2002)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 44 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä,

sekä katsovat seuraavaa:

lettavaksi hyväksyttyjen IAS-standardien mukaisesti. Asetuksessa annetaan jäsenvaltioille myös mahdollisuus sallia
tai vaatia hyväksyttyjen IAS-standardien soveltamista yhtiöiden tilinpäätösten valmistelussa sekä sallia tai vaatia IASstandardien soveltamista muiltakin kuin julkisesti noteeratuilta yhtiöiltä.

(4) IAS-asetuksessa säädetään, että IAS-standardin hyväksyminen yhteisössä sovellettavaksi edellyttää, että standardi täyttää yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä
perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan
nojalla 25 päivänä heinäkuuta 1978 annetussa neuvoston
direktiivissä 78/660/ETY (2) ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla 13 päivänä kesäkuuta 1983 annetussa neuvoston direktiivissä 83/349/ETY (3) asetetun perusvaatimuksen,
jonka mukaan standardin soveltamisen on annettava oikea
ja riittävä kuva yhtiön taloudellisesta asemasta ja suorituskyvystä; periaatetta tarkastellaan kyseisten neuvoston direktiivien perusteella, mutta tiukkaa yhdenmukaisuutta direktiivien kaikkien säännösten kanssa ei edellytetä.

(1) Lissabonissa 23 ja 24 päivänä maaliskuuta 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto korosti tarvetta nopeuttaa rahoituspalvelujen sisämarkkinoiden loppuunsaattamista, asetti
rahoituspalveluja koskevan komission toimintasuunnitelman täytäntöönpanon määräajaksi vuoden 2005 ja kehotti
parantamaan tilinpäätöstietojen vertailtavuutta niiden EU:n
alueella toimivien yhtiöiden osalta, joiden arvopaperit on
julkisesti noteerattu säännellyillä markkinoilla (jäljempänä:
”julkisesti noteeratut yhtiöt”).

(5) Koska direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY soveltamisalaan kuuluvien yritysten tilinpäätöksissä ja konsolidoiduissa tilinpäätöksissä, joita ei laadita IAS-asetuksen mukaisesti, noudatettavien yhteisön tilinpäätösvaatimusten pääasiallisena lähteenä säilyvät kyseiset direktiivit, on tärkeää, että
yrityksillä, jotka soveltavat IAS-standardeja, ja yrityksillä,
jotka eivät niitä sovella, on tasapuoliset toimintaedellytykset.

(2) Komissio julkaisi 13 päivänä kesäkuuta 2000 tiedonannon
”EU:n tilinpäätösraportoinnin strategia: tie eteenpäin” (1),
jossa ehdotettiin, että kaikki EU:n alueella toimivat julkisesti
noteeratut yhtiöt laativat konsolidoidut tilinpäätöksensä viimeistään vuonna 2005 yhtenäisten standardien eli kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS) mukaisesti.

(6) Sekä IAS-standardien hyväksymiseksi että direktiivien
78/660/ETY ja 83/349/ETY soveltamiseksi on suotavaa,
että kyseiset direktiivit noudattavat kansainvälisen tilinpäätöskäytännön kehitystä. Komission tiedonannossa ”Tilinpäätösten yhdenmukaistaminen: Kansainvälistä yhdenmukaistamista koskeva uusi strategia” (4) Euroopan unionia kehotettiin toimimaan niin, että yhdenmukaisuus yhteisön
tilinpäätösdirektiivien sekä erityisesti IAS-komiteassa tehtävän kansainvälisten tilinpäätösstandardien kehitystyön välillä säilyy.

(3) Kansainvälisten tilinpäätössuositusten soveltamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY)
N:o . . . (jäljempänä: ”IAS-asetus”) vaaditaan, että vuodesta
2005 alkaen kaikkien julkisesti noteerattujen yhtiöiden on
laadittava konsolidoidut tilinpäätöksensä yhteisössä sovel(1) KOM(2000) 359, 13.6.2000.

(2) EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2001/65/EY (EYVL L 283, 27.10.2001, s. 28).
(3) EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2001/65/EY (EYVL L 283, 27.10.2001, s. 28).
(4) KOM(1995) 508, 14.11.1995.
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(7) Toimintakertomus ja konsolidoitu toimintakertomus ovat
tilinpäätösraportoinnin tärkeitä osia. Nykyisten vaatimusten
laajentaminen parhaiden nykykäytäntöjen perusteella, jotta
ne antaisivat oikean kuvan yhtiön liiketoiminnan kehittymisestä ja sen tilasta, on tarpeen edistämään selostusten
laadun yhdenmukaistamista ja antamaan lisäohjeita ”oikean
kuvan” antavan selostuksen tietosisällöstä. Annettavat tiedot
eivät saisi rajoittua yhtiön liiketoiminnan taloudellisiin näkökohtiin. Tämän odotetaan johtavan yhtiön kehityksen ja
tilan ymmärtämisen kannalta merkityksellisten ympäristönäkökohtien, sosiaalisten ja muiden näkökohtien analysointiin. Tämä on myös ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja julkistamisesta yritysten tilinpäätöksissä ja toimintakertomuksissa 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun
komission suosituksen 2001/453/EY (1) mukaista.

C 227 E/337

tyjä yhtiöryhmiä tai neuvoston direktiivissä 83/349/ETY
määriteltyjä konsolidoituja tilinpäätöksiä (*).
___________
(*) EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1.”
3. Lisätään 8 artiklaan seuraava kohta:

”Jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että yhtiöt käyttävät 10
a artiklan mukaista taseen esittämistapaa muutoin säädettyjen tai sallittujen esittämistapojen sijaan.”

4. Ei koske suomenkielistä versiota: 9 artiklassa vastattavissa
erän B kohdalla säilyy sana ”Varaukset”.
(8) ”Tilintarkastuskertomuksen” laatimisen ja esitystavan erot
vähentävät vertailtavuutta ja vaikeuttavat tämän tilinpäätösten tärkeän osan ymmärtämistä. Yhdenmukaisuutta lisätään
tilintarkastuskertomuksen muotoa ja sisältöä koskeviin erityisvaatimuksiin parhaiden nykykäytäntöjen perusteella tehtävien muutosten avulla.

5. Ei koske suomenkielistä versiota: 10 artiklassa erän J kohdalla säilyy sana ”Varaukset”.

6. Lisätään seuraava 10 a artikla:
(9) Näin ollen direktiiviä 78/660/ETY ja direktiiviä 83/349/ETY
olisi muutettava vastaavasti. On myös tarpeen muuttaa vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä 19 päivänä joulukuuta 1991 annettua neuvoston
direktiiviä 91/674/ETY (2). Ehdotetuilla muutoksilla poistetaan kaikki ristiriidat, joita direktiivien 78/660/ETY,
83/349/ETY ja 91/674/ETY ja 1 päivänä toukokuuta
2002 voimassa olevien IAS-standardien välillä on,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

”10 a artikla

Sen sijaan, että taseen erät esitetään 9 ja 10 artiklan mukaisesti, jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että yhtiöt tai
tietyt yhtiöryhmät esittävät taseen erät jakaen ne lyhyt- ja
pitkäaikaisiin eriin, kunhan tietosisältö vastaa vähintään 9
ja 10 artiklassa edellytettyä.”

7. Muutetaan 20 artiklaa seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

Muutetaan direktiiviä 78/660/ETY seuraavasti:

1. Lisätään 2 artiklan 1 kohtaan seuraava alakohta:

”Jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että tilinpäätökseen
sisällytetään ensimmäisessä kohdassa mainittujen asiakirjojen lisäksi muita asiakirjoja.”

”Varaukset on tarkoitettu sellaisia luonteeltaan selvästi
määriteltyjä velkoja varten, jotka tilinpäätöspäivänä
ovat joko todennäköisiä tai varmoja mutta joiden
määrä ja syntymisen ajankohta on epävarma.”

b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”Varauksia ei saa merkitä suoraan vastaaviin merkittyjen
erien arvonvähennyksiksi.”
2. Lisätään 4 artiklaan seuraava 6 kohta:
8. Lisätään 22 artiklaan seuraava kohta:
”6.
Jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että liiketoimen
tai sopimuksen tosiasiallinen luonne otetaan huomioon
esitettäessä lukuja tuloslaskelman ja taseen erissä. Tämän
salliminen tai vaatiminen voidaan rajoittaa koskemaan tiet(1) EYVL L 156, 13.6.2001, s. 33.
(2) EYVL L 374, 31.12.1991, s. 7.

”Jäsenvaltiot voivat 2 artiklan 1 kohdasta poiketen sallia tai
vaatia, että kaikki yhtiöt tai jotkut yhtiöryhmät esittävät
toimintansa tuloksellisuutta koskevan selvityksen sen sijaan, että ne esittävät tuloslaskelman erät 23–26 artiklan
mukaisesti, kunhan tietosisältö vastaa vähintään kyseisissä
artikloissa edellytettyä”.
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9. Muutetaan 31 artiklaa seuraavasti:

”Toimintakertomuksessa on oltava yhtiön liiketoiminnan kehittymisestä ja sen tilasta selostus, joka antaa
ainakin tosiasioita vastaavan kuvan.

a) Korvataan 1 kohdan c alakohdan bb alakohta seuraavasti:

Selostuksessa on oltava yhtiön liiketoiminnan kehittymisestä ja sen tilasta tasapuolinen ja kattava analyysi.
Annettavat tiedot eivät saa rajoittua yhtiön liiketoiminnan taloudellisiin näkökohtiin.

”kaikki sellaiset vastuut, jotka liittyvät kyseiseen tai sitä
edeltäneeseen tilikauteen, on otettava huomioon, vaikka
tällaiset vastuut ja menetykset tulisivat tietoon vasta
tilinpäätöspäivän ja tilinpäätöksen laatimisen välisenä
aikana,”

Toimintakertomuksessa esitettävään analyysiin on tarvittaessa sisällytettävä tietoa ja lisäselvityksiä tilinpäätöksessä esitetyistä luvuista.”

b) Lisätään seuraava 1 a kohta:
”1 a.
Jäsenvaltiot voivat 31 artiklan 1 kohdan c alakohdan bb alakohdan mukaisesti esitettyjen lukujen lisäksi sallia tai vaatia, että kaikki sellaiset ennakoitavissa
olevat vastuut ja mahdolliset menetykset, jotka liittyvät
kyseiseen tai aikaisempaan tilikauteen, otetaan huomioon, vaikka tällaiset vastuut ja menetykset tulisivat tietoon vasta tilinpäätöspäivän ja tilinpäätöksen laatimisen
välisenä aikana.”
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b) Korvataan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:
”tiedot yhtiön todennäköisestä tulevasta kehityksestä
sekä merkittävistä epävarmuustekijöistä ja riskeistä,
jotka voivat vaikuttaa kehitykseen;”
15. Poistetaan 48 artiklasta kolmas virke.

10. Korvataan 33 artiklan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:
”käyttöomaisuuden osalta tehdään arvonkorotuksia.”
11. Korvataan 42 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:
”Varaukset eivät saa määrältään olla suurempia kuin on
tarpeen.”
12. Lisätään seuraava 42 e ja 42 f artikla:

16. Korvataan 49 artiklan kolmas virke seuraavasti:
”Tilintarkastuksen suorittamisesta vastuussa olevan henkilön tai henkilöiden (jäljempänä:’tilintarkastajat’) tilintarkastuskertomusta ei tarvitse sisällyttää julkistettavaan asiakirjaan, mutta on ilmoitettava, onko tilintarkastajan lausunto
annettu muistutuksin vai muistutuksitta tai jos tilintarkastajat eivät ole voineet antaa lausuntoa. Lisäksi on ilmoitettava, sisältyykö tilintarkastuskertomukseen asioita, joihin
tilintarkastajat ovat kiinnittäneet erityistä huomiota antamatta kuitenkaan lausuntoa muistutuksin.”

”42 e artikla
Jäsenvaltiot voivat 32 artiklasta poiketen sallia tai vaatia,
että kaikki yhtiöt tai jotkut yhtiöryhmät arvostavat käypään arvoon tietynlaiset omaisuuserät, jotka eivät ole rahoitusvälineitä.
Tämän salliminen tai vaatiminen voidaan rajoittaa direktiivissä 83/349/ETY määriteltyihin konsolidoituihin tilinpäätöksiin.
42 f artikla
Jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että kaikki yhtiöt tai
jotkut yhtiöryhmät sisällyttävät arvon muutoksen tuloslaskelmaan, jos omaisuuserä arvostetaan 42 e artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 31 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamista.”
13. Korvataan 43 artiklan 1 kohdan 6 alakohdassa ilmaus ”9 ja
10 artiklassa” ilmauksella ”9, 10 ja 10 a artiklassa”.

17. Korvataan 51 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”Yhtiöiden on annettava tilinpäätöksensä tarkastettavaksi
yhdelle tai useammalle sellaiselle henkilölle, jonka jäsenvaltiot ovat hyväksyneet suorittamaan lakisääteisiä tilintarkastuksia direktiivin 84/253/ETY (*) perusteella.
Tilintarkastajien on myös varmistettava, että toimintakertomus on sopusoinnussa saman tilikauden tilinpäätöksen
kanssa.
___________
(*) EYVL L 126, 12.5.1984, s. 20.”
18. Lisätään seuraava 51 a artikla:
”51 a artikla
1.

Tilintarkastuskertomuksessa on oltava:

14. Muutetaan 46 artiklaa seuraavasti:
a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

a) johdanto, jossa on ainakin yksilöitävä tilintarkastuksen
kohteena oleva tilinpäätös;
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b) kuvaus tilintarkastuksen laajuudesta, jossa on ainakin
mainittava, mitä tilintarkastusstandardeja noudattaen tilintarkastus on suoritettu;
c) tilintarkastajan lausunto, jossa on selvästi esitettävä tilintarkastajien näkemys siitä, annetaanko tilinpäätöksessä oikeat ja riittävät tiedot noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti ja, tarvittaessa, täyttääkö tilinpäätös lakisääteiset vaatimukset; tilintarkastajan lausunto on vakiomuotoinen, ehdollinen, kielteinen tai
avoin, jos tilintarkastajat eivät ole voineet antaa lausuntoa;
d) maininta asioista, joihin tilintarkastajat kiinnittävät erityistä huomiota antamatta kuitenkaan lausuntoa muistutuksin;
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a) kyseinen yritys (emoyritys) tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa toisessa yrityksessä (tytäryritys); tai
b) emoyritys johtaa kyseistä yritystä (emoyritys) ja toista
yritystä (tytäryritys) yhtenäiseltä pohjalta.”
2. Korvataan 3 artiklan 1 kohdassa ilmaus ”13, 14 ja 15
artiklan” ilmauksella ”13 ja 15 artiklan”.
3. Muutetaan 6 artiklaa seuraavasti:
a) Korvataan 4 kohta seuraavasti:

e) lausunto siitä, onko vuosikertomus sopusoinnussa saman tilikauden tilinpäätöksen kanssa.

”Tätä artiklaa ei sovelleta, jos jonkin konsolidoitavan
yrityksen arvopapereita otetaan kaupankäynnin kohteeksi neuvoston direktiivin 93/22/ETY (*) 1 artiklan
13 kohdassa määritellyillä säännellyillä markkinoilla
jossakin jäsenvaltiossa.

2. Tilintarkastajien on allekirjoitettava ja päivättävä tilintarkastuskertomus.”

___________
(*) EYVL L 141, 11.6.1993, s. 27.”

19. Poistetaan 53 artiklan 1 kohta.

b) Poistetaan 5 kohta.

20. Lisätään seuraava 53 a artikla:

4. Muutetaan 7 artiklaa seuraavasti:

”53 a artikla

a) Poistetaan 1 kohdan b alakohdasta toinen alakohta.

Jäsenvaltiot eivät saa sallia 11, 27, 46, 47 ja 51 artiklassa
säädettyjä poikkeuksia yhtiöille, joiden arvopapereita otetaan kaupankäynnin kohteeksi neuvoston direktiivin
93/22/ETY (*) 1 artiklan 13 kohdassa määritellyillä säännellyillä markkinoilla jossakin jäsenvaltiossa.
___________
(*) EYVL L 141, 11.6.1993, s. 27.”
21. Korvataan 56 artiklan 1 kohdassa viittaus ”9, 10” viittauksella ”9, 10, 10 a”.
22. Korvataan 60 artiklan ensimmäisessä kohdassa ilmaus
”markkina-arvon” ilmauksella ”käyvän arvon”.
23. Korvataan 61 a artiklassa viittaus
viittauksella ”42 a–f artiklan”.

”42 a–d

artiklan”

b) Korvataan 2 kohdan a alakohdassa ilmaus ”13, 14 ja 15
artiklan” ilmauksella ”13 ja 15 artiklan”.
c) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
”Jäsenvaltio ei saa soveltaa 1 ja 2 kohtaa yhtiöihin,
joiden arvopapereita otetaan kaupankäynnin kohteeksi
neuvoston direktiivin 93/22/ETY 1 artiklan 13 kohdassa määritellyillä säännellyillä markkinoilla jossakin
jäsenvaltiossa.”
5. Korvataan 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ilmaus ”13,
14 ja 15 artiklan” ilmauksella ”13 ja 15 artiklan”.
6. Poistetaan 14 artikla.

2 artikla
Muutetaan direktiiviä 83/349/ETY seuraavasti:
1. Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”Muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltio voi vaatia, että tämän jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön alainen yritys laatii konsolidoidun tilinpäätöksen ja konsolidoidun toimintakertomuksen, jos:

7. Lisätään 16 artiklan 1 kohtaan seuraava alakohta:
”Jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että konsolidoituun
tilinpäätökseen sisällytetään ensimmäisessä kohdassa mainittujen asiakirjojen lisäksi muita asiakirjoja.”
8. Korvataan 17 artiklan 1 kohdassa ilmaus ”3–10” ilmauksella ”3–10 a”.
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9. Korvataan 34 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ilmaus ”13
tai 14 artiklan” ilmauksella ”13 artiklan” ja poistetaan
teksti ”sanotun rajoittamatta kuitenkaan 14 artiklan 3 kohdan soveltamista”.
10. Korvataan 34 artiklan 5 kohdassa sana ”kuuluvalla” sanalla
”kuuluvilla” ja poistetaan teksti ”tai 14 artiklan perusteella
konsolidoinnin ulkopuolelle jätetyillä”.
11. Muutetaan 36 artiklaa seuraavasti:
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Konsolidoidun tilinpäätöksen tarkastuksesta vastuussa olevan henkilön tai olevien henkilöiden (jäljempänä:’tilintarkastajien’) on myös varmistettava, että konsolidoitu toimintakertomus on sopusoinnussa saman tilikauden konsolidoidun tilinpäätöksen kanssa.

2.

Tilintarkastuskertomuksessa on oltava:

a) johdanto, jossa on ainakin yksilöitävä tilintarkastuksen
kohteena oleva konsolidoitu tilinpäätös;

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Konsolidoidussa toimintakertomuksessa on oltava
konsolidointiin kuuluvien yritysten liiketoiminnan kehittymisestä ja niiden tilasta selostus, joka antaa ainakin
tosiasioita vastaavan kuvan.
Selostuksessa on oltava yritysten liiketoiminnan kehittymisestä ja tilasta tasapuolinen ja kattava analyysi. Annettavat tiedot eivät saa rajoittua liiketoiminnan taloudellisiin näkökohtiin.
Konsolidoidussa toimintakertomuksessa esitettävässä
analyysissä on tarvittaessa annettava tietoa ja lisäselvityksiä konsolidoidussa tilinpäätöksessä esitetyistä luvuista.”

b) kuvaus tilintarkastuksen laajuudesta, jossa on ainakin
mainittava, mitä tilintarkastusstandardeja noudattaen tilintarkastus on suoritettu;

c) tilintarkastajan lausunto, jossa on selvästi esitettävä tilintarkastajien näkemys siitä, annetaanko konsolidoidussa tilinpäätöksessä oikeat ja riittävät tiedot noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti ja, tarvittaessa,
täyttääkö konsolidoitu tilinpäätös lakisääteiset vaatimukset; tilintarkastajan lausunto on vakiomuotoinen,
ehdollinen, kielteinen tai avoin, jos tilintarkastajat eivät
ole voineet antaa lausuntoa;

d) maininta asioista, joihin tilintarkastajat kiinnittävät erityistä huomiota antamatta kuitenkaan lausuntoa muistutuksin;

b) Korvataan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:
”b) tiedot näiden yritysten todennäköisestä tulevasta kehityksestä kokonaisuutena sekä merkittävistä epävarmuustekijöistä ja riskeistä, jotka voivat vaikuttaa
kehitykseen;”

e) lausunto siitä, onko konsolidoitu toimintakertomus sopusoinnussa saman tilikauden konsolidoidun tilinpäätöksen kanssa.

3.
Tilintarkastajien on allekirjoitettava ja päivättävä tilintarkastuskertomus.
c) Lisätään seuraava 3 kohta:
”3.
Jos toimintakertomuksen lisäksi edellytetään konsolidoidun toimintakertomuksen esittämistä, nämä kertomukset voidaan antaa yhtenä asiakirjana. Tällaista
asiakirjaa laadittaessa voi olla tarkoituksenmukaista painottaa enemmän niitä asioita, jotka ovat merkityksellisiä konsolidointiin sisältyville yrityksille kokonaisuutena
tarkasteltuna.”
12. Korvataan 37 artikla seuraavasti:
”1.
Yhtiöiden on annettava konsolidoitut tilinpäätöksensä tarkastettavaksi yhdelle tai useammalle sellaiselle
henkilölle, joka on sen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla,
jonka alainen emoyritys on, hyväksytty suorittamaan lakisääteisiä
tilintarkastuksia
neuvoston
direktiivin
84/253/ETY (*) perusteella.

4.
Jos emoyrityksen tilinpäätös on liitetty konsolidoituun tilinpäätökseen, tässä artiklassa tarkoitettu tilintarkastuskertomus voidaan yhdistää mihin tahansa direktiivin
78/660/ETY 51 artiklassa tarkoitettuun emoyrityksen tilinpäätöstä koskevaan tilintarkastuskertomukseen.
___________
(*) EYVL L 126, 12.5.1984, s. 20.”
13. Lisätään 38 artiklaan seuraava 7 kohta:

”7.
Tämän artiklan 2 ja 3 kohtaa ei saa soveltaa yhtiöihin, joiden arvopapereita otetaan kaupankäynnin kohteeksi
neuvoston direktiivin 93/22/ETY 1 artiklan 13 kohdassa
määritellyillä säännellyillä markkinoilla jossakin jäsenvaltiossa.”
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3 artikla
Muutetaan direktiiviä 91/674/ETY seuraavasti:
1. Korvataan 1 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:
”1.
Direktiivin 78/660/ETY 2 ja 3 artikla, 4 artiklan 1
kohta ja 3–5 kohta, 6, 7, 13 ja 14 artikla, 15 artiklan 3
ja 4 kohta, 16–21 artikla, 29–35 artikla, 37–41 artikla, 42
artikla, 42 a–42 f artikla, 43 artiklan 1 kohdan 1–7 alakohta
ja 9–14 alakohta, 45 artiklan 1 kohta, 46 artiklan 1 ja 2
kohta, 48–50 artikla, 50 a artikla, 51 artiklan 1 kohta, 51 a
artikla, 56-59 artikla, 61 artikla sekä 61 a artikla koskevat
tämän direktiivin 2 artiklassa tarkoitettuja yrityksiä, jollei
tässä direktiivissä toisin säädetä. Tämän direktiivin 46, 47,
48, 51 ja 53 artiklaa ei sovelleta varoihin ja velkoihin, jotka
arvostetaan direktiivin 78/660/ETY 7 a jakson mukaisesti.
2. Kun direktiiveissä 78/660/ETY ja 83/349/ETY viitataan
direktiivin 78/660/ETY 9, 10 ja 10 a artiklaan (tase) tai
22–26 artiklaan (tuloslaskelma), viittauksia pidetään viittauksina tämän direktiivin 6 artiklaan (tase) tai 34 artiklaan
(tuloslaskelma).”
2. Korvataan 6 artiklassa vastattavissa erän E kohdalla ilmaus
”Varaukset” ilmauksella ”Muut varaukset”.
3. Muutetaan 46 artiklaa seuraavasti:
a) Lisätään 5 kohtaan seuraava alakohta:
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”Jäsenvaltiot voivat sallia poikkeamisen ensimmäisestä
alakohdasta.”
b) Korvataan 6 kohta seuraavasti:
”Jokaiseen sijoitusten kohtaan sovellettu menetelmä tai
menetelmät sekä niiden avulla määritellyt luvut on yksilöitävä tilinpäätöksen liitetiedoissa.”
4 artikla
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan
viimeistään [. . .]. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
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.
5 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
6 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
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Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2200/96 oikaisemisesta tuottajaorganisaatioiden
hyväksymistä koskevan siirtymäajan alkamisen osalta
(2002/C 227 E/08)
KOM(2002) 252 lopull. — 2002/0111(CNS)
(Komission esittämä 29 päivänä toukokuuta 2002)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

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

pitänyt sen sijaan olla asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamisen alkamispäivä.
(3) Tämän vuoksi on asianmukaista oikaista asetuksen (EY) N:o
2200/96 13 artiklan 1 kohdassa oleva virhe. Koska edellä
13 artiklan 1 kohdassa oleva virhe on voinut vaikuttaa
kielteisesti tuottajaorganisaatioihin, joita kyseiset siirtymäajat koskevat, on asianmukaista soveltaa vastaavia säännöksiä asetuksen (EY) N:o 2200/96 voimaantulopäivästä,

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,
sekä katsoo seuraavaa:
(1) Hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä
28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 2200/96 (1) 13 artiklan 1 kohdan mukaan hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 18
päivänä toukokuuta 1972 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1035/72 (2) nojalla hyväksytyille tuottajaorganisaatioille, jotka eivät täyttäneet asetuksen (EY) N:o 2200/96
mukaisia hyväksymistä koskevia vaatimuksia, myönnetään
siirtymäaika, jonka aikana sovelletaan asetuksen (EY) N:o
2200/96 IV osaston säännöksiä asetuksen voimaantuloa
seuraavien kahden vuoden ajan. Kyseinen kahden vuoden
siirtymäaika voidaan pidentää viideksi vuodeksi, jos asianomainen jäsenvaltio hyväksyy tuottajaorganisaation asetuksessa (EY) N:o 2200/96 säädettyjen kaikkien vaatimusten
täyttämiseksi esittämän toimintasuunnitelman, jonka ansiosta jäsenvaltio voi myöntää hyväksynnän.
(2) Asetuksen (EY) N:o 2200/96 13 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan kahden ja viiden vuoden siirtymäaikojen alkamispäiväksi asetuksen voimaantulopäivä eli 21 päivä marraskuuta 1996. Tässä suhteessa tapahtui virhe: siirtymätoimenpiteiden soveltamisella asetuksen (EY) N:o 2200/96
voimaantulopäivästä alkaen ei olisi ollut perusteita, koska
asetus (EY) N:o 1035/72 oli voimassa 31 päivään joulukuuta 1996. Kyseisten siirtymäaikojen alkamispäivän olisi

(1) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 545/2002 (EYVL L 84, 28.3.2002,
s. 1).
(2) EYVL L 118, 20.5.1972, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1363/95 (EYVL L 132,
16.6.1995, s. 1).

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 2200/96 13 artiklan 1 kohta
seuraavasti:
”1. Tuottajaorganisaatioihin, jotka on hyväksytty ennen tämän
asetuksen voimaantuloa asetuksen (ETY) N:o 1035/72 nojalla ja jotka eivät ilman siirtymäaikaa voi saada hyväksymistä tämän asetuksen 11 artiklan mukaisesti, sovelletaan
IV osaston säännöksiä kahden vuoden ajan 1 päivästä tammikuuta 1997 alkaen, jos kyseiset organisaatiot täyttävät
edelleen asetuksen (ETY) N:o 1035/72 asiaa koskevien artiklojen vaatimukset.”
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.
Sitä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 2200/96 voimaantulopäivästä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
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Ehdotus neuvoston asetukseksi eräistä Liberiaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
(2002/C 227 E/09)
KOM(2002) 269 lopull.
(Komission esittämä 29 päivänä toukokuuta 2002)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

tuksen liitteessä I luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 301 artiklan,
2 artikla
ottaa huomioon 7 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston yhteisen kannan 2001/357/YUTP (1), sellaisena kuin se on
muutettuna ja jatkettuna . . . toukokuuta 2002 annetulla neuvoston yhteisellä kannalla 2002/. . ./YUTP,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,

1.
Kielletään Liberiasta tai muualta peräisin olevien, tämän
asetuksen liitteessä II määriteltyjen raakatimanttien suora tai
välillinen tuonti Liberiasta yhteisöön.
2.
Komissio oikeutetaan muuttamaan liitettä II sen mukauttamiseksi yhdistettyyn nimikkeistöön mahdollisesti tehtäviin
muutoksiin.

sekä katsoo seuraavaa:
(1) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto antoi 6
päivänä toukokuuta 2002 Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan VII luvun nojalla päätöslauselman 1408(2002),
jossa se päätti jatkaa niitä Liberiaan kohdistuvia rajoittavia
toimenpiteitä, jotka otettiin käyttöön 7 päivänä maaliskuuta 2001 annetulla Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1343(2001) sen vuoksi,
että Liberia on tukenut Sierra Leonen Vallankumouksellista
yhteisrintamaa (RUF) ja muita aseellisia kapinallisryhmiä
alueella.

3 artikla
Komissio pitää yllä kaikkia tarvittavia yhteyksiä Yhdistyneiden
Kansakuntien
turvallisuusneuvoston
päätöslauselman
1343(2001) 14 kohdassa perustettuun komiteaan tämän asetuksen tehokasta täytäntöönpanoa varten, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisia
jäsenvaltioiden oikeuksia ja velvoitteita.

4 artikla
(2) Eräät kyseisistä toimenpiteistä kuuluvat perustamissopimuksen soveltamisalaan, ja tämän vuoksi ja erityisesti kilpailun vääristymisen välttämiseksi tarvitaan yhteisön lainsäädäntöä turvallisuusneuvoston asianomaisten päätösten
täytäntöön panemiseksi yhteisön alueella. Tässä asetuksessa
yhteisön alueella tarkoitetaan niitä jäsenvaltioiden alueita,
joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta
siinä määrätyin edellytyksin,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Kielletään sellaisen teknisen koulutuksen tai avun antaminen Liberialle, joka koskee aseiden ja kaikenlaisen niihin liittyvän materiaalin, mukaan lukien aseet ja ampumatarvikkeet,
sotilasajoneuvot ja sotatarvikkeet, puolisotilaalliset tarvikkeet
ja edellä mainittujen varaosat, toimittamista, valmistamista,
huoltamista tai käyttämistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
jäsenvaltioiden viranomaisten toimivaltuuksia.

Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän
asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat tähän asetukseen liittyvät asianmukaiset tiedot, erityisesti tiedot sen rikkomisesta ja täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista ja kansallisten tuomioistuinten
antamista tuomioista.

5 artikla
Tämän asetuksen soveltamiseen eivät vaikuta mahdolliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka johtuvat ennen tämän asetuksen
voimaantuloa allekirjoitetuista kansainvälisistä sopimuksista,
muista sopimuksista tai myönnetyistä lisensseistä taikka luvista.

6 artikla

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei sovelleta niissä
tapauksissa, joissa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman
1343(2001) 14 kohdassa perustettu komitea on ennalta myöntänyt poikkeuksen. Kyseisiä poikkeuksia myöntävät tämän ase-

1.
Kunkin jäsenvaltion on määritettävä tämän asetuksen
säännösten rikkomisesta määrättävät seuraamukset. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia. Seuraamuksista tarvittaessa annettavan lainsäädännön puuttuessa
säädetään tämän asetuksen säännösten rikkomisesta seuraamuksiksi jäsenvaltioiden neuvoston asetuksen (EY) N:o
1146/2001 (2) 6 artiklan mukaisesti määrittämät seuraamukset.

(1) EYVL L 126, 8.5.2001, s. 1.

(2) EYVL L 156, 13.6.2001, s. 1.

C 227 E/344

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

2.
Kukin jäsenvaltio on vastuussa kanteen nostamisesta sen
lainkäyttövallan alaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä,
yhteisöä tai elintä vastaan, jos kyseinen henkilö, yhteisö tai elin
on rikkonut mitä tahansa tässä asetuksessa säädettyä kieltoa.
7 artikla
Tätä asetusta sovelletaan
— yhteisön alueella sen ilmatila mukaan luettuna,
— jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai
aluksessa,
— missä tahansa muualla olevaan jäsenvaltion kansalaiseen,
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— oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on yhtiöitetty
tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

8 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona
se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tätä asetusta lakataan soveltamasta 8 päivänä toukokuuta
2003.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
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LIITE I
Luettelo 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista
(muutetaan tarvittaessa)
BELGIA
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et
de la coopération au développement
Egmont 1
Rue des Petits Carmes 19
B-1000 Bruxelles
Direction des relations économiques et bilatérales extérieures
a) Service Afrique du Sud du Sahara (B.22),
Puhelin (32-2) 501 85 77
b) Coordination de la politique commerciale (B.40)
Puhelin (32-2) 501 83 20
c) Service transports (B.42)
Puhelin (32-2) 501 37 62
Faksi (32-2) 501 88 27
Ministère des affaires économiques
ARE 4 o division, service des licences
Avenue du Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Puhelin (32-2) 206 58 16/27
Faksi (32-2) 230 83 22

RANSKA
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale des douanes et des droits indirects
Cellule embargo — Bureau E2
Puhelin (33-1) 44 74 48 93
Faksi (33-1) 44 74 48 97
Ministère des affaires étrangères
Direction des Nations unies et des organisations internationales
Puhelin (33-1) 43 17 59 68
Faksi (33-1) 43 17 46 91

IRLANTI
Department of Public Enterprise
Aviation Regulation and International Affairs Division
44, Kildare Street
Dublin 2
Ireland
Puhelin (353-1) 604 10 50
Faksi (353-1) 670 74 11

TANSKA
Erhvervs og Bolig Styrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Puhelin (45) 35 46 60 00
Faksi (45) 35 46 60 01
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Copenhagen K
Puhelin (45) 33 92 00 00
Faksi (45) 32 54 05 33

ITALIA
Ministero degli Affari esteri D.G.A.E.-Uff. X
Roma
Puhelin (39-06) 36 91 37 50
Faksi (39-06) 36 91 37 52
Ministero del Commercio estero Gabinetto
Roma
Puhelin (39-06) 59 93 23 10
Faksi (39-06) 59 64 74 94

SAKSA
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Puhelin (49-61 96) 908-0
KREIKKA
Ministry of National Economy
General Secretariat for International Economic Relations
General Directorate for Policy Planning and Management
Kornarou 1
GR-105 63 Athens
Puhelin (01) 32 86 401-3
Faksi (01) 32 86 404

Ministero dei Trasporti Gabinetto
Roma
Puhelin (39-06) 44 26 71 16/84 90 40 94
Faksi (39-06) 44 26 71 14
LUXEMBURG
Ministère des affaires étrangères
Direction des relations économiques internationales et
de la coopération
BP 1602
L-1016 Luxembourg

ALANKOMAAT
ESPANJA
Ministerio de Economía
Dirección General de Comercio Inversiones
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Puhelin (34-91) 349 38 60
Faksi (34-91) 457 28 63

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directie Verenigde Naties
Afdeling Politieke Zaken
2594 AC Den Haag
Nederland
Puhelin (31-70) 348 42 06
Faksi (31-70) 348 67 49
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ITÄVALTA

RUOTSI

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abteilung II/A/2
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien

Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
Fredsgatan 6
S-103 39 Stockholm
Puhelin (46-8) 405 10 00
Faksi (46-8) 723 11 76

Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr
Oberste Zivilluftfahrtbehörde (OZB)
Radetzkystraße 2
A-1030 Wien
Österreichische Nationalbank
Otto Wagner Platz 3
A-1090 Wien
Puhelin (43-1) 404 20-0
Faksi (43-1) 404 20 73 99

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Foreign and Commonwealth Office
Sanctions Unit
United Nations Department
King Charles Street
London SW1A 2AH
United Kingdom
Puhelin (44-207) 72 70 36 39
Faksi (44-207) 72 70 14 73

PORTUGALI
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Puhelin (351-21) 394 60 72
Faksi (351-21) 394 60 73

Export Control Organisation
Department of Trade and Industry
Kingsgate House
66-74 Victoria Street
London SW1E 6SW
United Kingdom
Puhelin (44-171) 215 67 40
Faksi (44-171) 222 06 12

SUOMI
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176/PB 176
FIN-00161 Helsinki/Helsingfors
Puhelin (358-9) 16 05 59 00
Faksi (358-9) 16 05 57 07

LIITE II
2 artiklassa tarkoitetut raakatimantit
CN-koodi

ex 7102 10 00

Tavaran kuvaus

Lajittelemattomat timantit, valmistamattomat, eivät asennetut tai kiinnitetyt

7102 21 00

Teollisuustimantit, valmistamattomat tai ainoastaan sahatut, halkaistut tai raakahiotut

7102 31 00

Muut kuin teollisuustimantit, valmistamattomat tai ainoastaan sahatut, halkaistut tai
raakahiotut

7105 10 00

Timanteista saatu pöly ja jauhe
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Ehdotus neuvoston asetukseksi lisätullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista
peräisin olevien tuotteiden tuonnissa
(2002/C 227 E/10)
KOM(2002) 285 lopull. — 2002/0121(ACC)
(Komission esittämä 31 päivänä toukokuuta 2002)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

yhteisöön suuntautuvaan vientiin kuin Amerikan yhdysvaltojen käyttöön ottaman suojatoimenpiteen vaikutus yhteisön vientiin.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

(7) Amerikan yhdysvaltojen käyttöön ottamaa suojatoimenpidettä ei ole sovellettu tiettyihin tuotteisiin, joita nimitetään
tietyiksi teräslevytuotteiksi, tuonnin absoluuttisen lisääntymisen vuoksi.

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Amerikan yhdysvallat on ottanut 20 päivänä maaliskuuta
2002 käyttöön suojatoimenpiteen tullinkorotusten tai tariffikiintiöiden muodossa muun muassa Euroopan yhteisöstä tulevassa terästuotteiden tuonnissa.

(2) Tämä toimenpide aiheuttaa huomattavaa vahinkoa asianomaisille yhteisön tuottajille ja häiritsee WTO:n sopimuksesta johtuvien myönnytysten ja velvollisuuksien tasapainoa. Toimenpide rajoittaa huomattavasti yhteisön asianomaisten terästuotteiden vientiä Amerikan yhdysvaltoihin
yhteisön viennin arvon vähentyessä vähintään 2 407 miljoonaa euroa vuodessa.

(3) Amerikan yhdysvaltojen ja yhteisön välillä WTO:n sopimuksen mukaisesti käydyissä neuvotteluissa ei päästy tyydyttävään tulokseen.

(4) WTO:n sopimus antaa toimenpiteen kohteena olevalle
vientiä harjoittavalle jäsenelle oikeuden pidättäytyä oleellisesti vastaavia tuotteita koskevien myönnytysten soveltamisesta tai muista velvollisuuksista edellyttäen, että
WTO:n tavarakauppaneuvosto ei vastusta asiaa.

(5) Tietyille Amerikan yhdysvalloista peräisin oleville, vuosittain yhteisöön tuotaville tuotteille käyttöön otettavat 100,
30, 15, 13 ja 8 prosentin lisätullit vastaavat oleellisesti
vastaavien kaupallisten myönnytysten soveltamisesta pidättäytymistä siten, että kannettavat tullit eivät ylitä Yhdysvaltojen suojatoimenpiteen soveltamisalaan kuuluvista
yhteisön viemistä tuotteista kannettavien tullien määrää,
joka on 626 miljoonaa euroa vuodessa.

(6) Oleellisesti vastaavien myönnytysten soveltamisesta pidättäytymisen olisi ensisijaisesti koskettava teräsalaa ja vain
tarpeen vaatiessa muita aloja. Valitut Amerikan yhdysvalloista peräisin olevat teollisuustuotteet ovat tuotteita, joiden tarjonnasta yhteisö ei ole oleellisesti riippuvainen,
mutta joilla on oleellisesti sama vaikutus Yhdysvalloista

(8) Kuten WTO:n sopimuksessa sallitaan, sellaisen yhteisön
myönnytysten osan, joka vastaa suojatoimenpiteen osaa,
jota ei sovelleta tuonnin absoluuttisen lisääntymisen seurauksena ja joka vastaa 379 miljoonan euron suuruisten
sovellettavien tullien määrää, soveltamisesta olisi pidättäydyttävä Amerikan yhdysvalloille erityisen tärkeiden tuotteiden osalta 18 päivästä kesäkuuta 2002, kunnes Amerikan yhdysvallat lakkaa soveltamasta suojatoimenpidettään.

(9) Tuotteisiin, joille on myönnetty tuontilisenssi tullittomana
tai alennetuin tullein ennen tämän asetuksen voimaantuloa, ei pitäisi soveltaa kyseisiä lisätulleja.

(10) Tuotteisiin, joiden osalta voidaan esittää näyttö, että ne on
viety Amerikan yhdysvalloista yhteisöön ennen lisätullien
voimaantuloa, ei pitäisi soveltaa kyseisiä lisätulleja.

(11) Tuotteet, joihin sovelletaan myönnytyksistä pidättäytymistä, olisi asetettava tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettelyyn ainoastaan tullikoodeksikomitean tarkastelun perusteella.

(12) Tämä asetus ei koske Amerikan yhdysvaltojen suojatoimenpiteen yhdenmukaisuutta WTO:n sopimuksen kanssa.
Lisätullia olisi sovellettava joka tapauksessa täysimääräisenä 20 päivästä maaliskuuta 2005, kunnes Amerikan
yhdysvallat lakkaa soveltamasta suojatoimenpidettään.
Sitä olisi kuitenkin sovellettava välittömästi sen jälkeen,
kun WTO:n riitojenratkaisuelin on päättänyt, että Amerikan yhdysvaltojen suojatoimenpide on ristiriidassa
WTO:n sopimuksen kanssa.

(13) Yhteisö toimitti tavarakauppaneuvostolle 14 päivänä toukokuuta 2002 kirjallisen ilmoituksen kyseisistä myönnytyksistä pidättäytymisestä. Tavarakauppaneuvosto ei ole
vastustanut kyseistä pidättäytymistä,
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ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Pidättäydytään soveltamasta 18 päivästä kesäkuuta 2002 yhteisön Amerikan yhdysvalloille myöntämiä tariffimyönnytyksiä,
jotka koskevat tämän asetuksen liitteissä I ja II lueteltuja tuotteita.
2 artikla
1.
Liitteissä I ja II lueteltuihin Amerikan yhdysvalloista peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavia tulleja korotetaan arvon
mukaan määräytyvällä 100, 30, 15, 13 tai 8 prosentin lisätullilla kyseisten liitteiden mukaisesti.
2.
Liitteessä I lueteltuja lisätulleja sovelletaan 18 päivästä
kesäkuuta 2002, kunnes liitteessä II luetellut lisätullit tulevat
voimaan.
3.

Liitteessä II lueteltuja lisätulleja sovelletaan:

i) 20 päivästä maaliskuuta 2005; tai
ii) viidennestä päivästä sen jälkeen, kun WTO:n riitojenratkaisuelin on päättänyt, että Amerikan yhdysvaltojen käyttöön
ottama suojatoimenpide on ristiriidassa WTO:n sopimuksen
kanssa, mikäli tämä ajankohta on aikaisempi. Tällöin komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ilmoituksen, jossa mainitaan WTO:n riitojenratkaisuelimen päätöksen päivämäärä.
4.
Tätä asetusta sovelletaan, kunnes Amerikan yhdysvallat
on luopunut suojatoimenpiteen soveltamisesta. Komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ilmoituksen, jossa ilmoitetaan päivämäärä, jona Amerikan yhdysvallat on luopunut
käyttöön ottamiensa suojatoimenpiteiden soveltamisesta.
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3 artikla
1.
Liitteessä I lueteltuihin tuotteisiin, joille on myönnetty
tuontilisenssi tullittomana tai alennetuin tullein ennen tämän
asetuksen voimaantuloa, ei sovelleta kyseisessä liitteessä säädettyä lisätullia.
2.
Liitteessä I lueteltuihin tuotteisiin, joiden osalta voidaan
esittää näyttö, että ne ovat jo olleet matkalla yhteisöön kyseisen
liitteen voimaantulopäivänä, ja joiden määräpaikkaa ei voida
muuttaa, ei sovelleta kyseisessä liitteessä säädettyä lisätullia.
Liitteessä II lueteltuihin tuotteisiin, jotka eivät kuulu liitteen I
soveltamisalaan, joiden osalta voidaan esittää näyttö, että ne
ovat jo olleet matkalla yhteisöön kyseisen liitteen voimaantulopäivänä, ja joiden määräpaikkaa ei voida muuttaa, ei sovelleta
kyseisessä liitteessä säädettyä lisätullia.
3.
Liitteissä I ja II luetellut tuotteet voidaan asettaa tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettelyyn komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (1) 551 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ainoastaan, jos tullikoodeksikomitea
on tarkastellut taloudellisten edellytysten täyttymistä, jollei tuotteita ja toimintoja mainita kyseisen asetuksen liitteen 76 A
osassa.
4 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

(1) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.
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LIITE I
LUETTELO TUOTTEISTA, JOIDEN TUONTIIN LISÄTULLEJA SOVELLETAAN 18 PÄIVÄSTÄ KESÄKUUTA
2002
Tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvat tuotteet määritellään jäljempänä lueteltuja CN-koodeja koskevilla yhdistetyn
nimikkeistön (1) tuotteen kuvauksilla. Tämän liitteen tuotteen kuvaukset ovat pelkästään ohjeellisia.

Tavaran kuvaus ja CN-koodi

Lisätulli

Kuivatut kasvikset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut jotka kuuluvat CN-koodiin:
0712 20 00

100 %

Tuoreet omenat, päärynät ja kvittenit jotka kuuluvat CN-koodiin:
0808 10 90

100 %

Riisi jotka kuuluvat CN-koodeihin:
1006 30 98
1006 40 00

100 %
100 %

Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut, (myös rypäleen puristemehu
”grape must”) ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät jotka
kuuluvat CN-koodeihin:
2009 11 99
2009 12 00
2009 19 98

100 %
100 %
100 %

T-paidat, aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset paidat, neulosta jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6109 10 00
6109 90 10
6109 90 30
6109 90 90

100
100
100
100

Miesten ja poikien puvut, yhdistelmäasut, takit, bleiserit, pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (muut kuin uimahousut) jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6203 42 90
6203 43 11
6203 43 19

100 %
100 %
100 %

Naisten ja tyttöjen puvut, yhdistelmäasut, jakut, takit ja bleiserit, leningit, hameet, housuhameet,
pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (ei kuitenkaan uimapuvut) jotka kuuluvat
CN-koodiin:
6204 62 90

100 %

Miesten ja poikien paidat jotka kuuluvat CN-koodiin:
6205 30 00

100 %

Vuode- ja matkahuovat jotka kuuluvat CN-koodiin:
6301 30 10

100 %

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, pleteroidut tai
muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut jotka kuuluvat CN-koodiin:
7210 12 11

100 %

Levyvalmisteet ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7220 20 31
7220 90 11
7220 90 39
7220 90 90

100
100
100
100

%
%
%
%

%
%
%
%

(1) Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liite I (EYVL L 279,
23.10.2001, s. 1).
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Muut tangot ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7222 20 81
7222 20 89

100 %
100 %

Rakenteet (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset) ja rakenteiden osat
(esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunakehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa
käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä jotka kuuluvat CN-koodiin:
7308 30 00

100 %

Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita
(ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 l
vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita jotka kuuluvat CN-koodiin:
7310 29 90

100 %

Muut valetut tavarat, rautaa tai terästä jotka kuuluvat CN-koodiin:
7325 99 90

100 %

Muut tavarat, rautaa tai terästä jotka kuuluvat CN-koodiin:
7326 20 90

100 %

Painokoneet ja -laitteet, joita käytetään painettaessa kirjakkeiden, kuva- ja painolaattojen, -sylinterien ja muiden nimikkeeseen 8442 kuuluvien painokomponenttien avulla; mustesuihkupainokoneet ja -laitteet, muut kuin nimikkeeseen 8471 kuuluvat; painatuksen apulaitteet jotka
kuuluvat CN-koodeihin:
8443 11 00
8443 19 90

100 %
100 %

Silmälasit ja niiden kaltaiset esineet, näön korjaamiseen, silmien suojaamiseen tai muuhun
tarkoitukseen jotka kuuluvat CN-koodeihin:
9004 10 91
9004 10 99

100 %
100 %

Seurapelivälineet ja pelilaitteet sisätiloja varten, biljardipelit, kasinoiden pelipöydät ja automaattiset keilapelivarusteet jotka kuuluvat CN-koodiin:
9504 10 00

100 %
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Tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvat tuotteet määritellään jäljempänä lueteltuja CN-koodeja koskevilla yhdistetyn
nimikkeistön (1) tuotteen kuvauksilla. Tämän liitteen tuotteen kuvaukset ovat pelkästään ohjeellisia.

Tavaran kuvaus ja CN-koodi

Lisätulli

Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt) jotka kuuluvat CN-koodiin:
0710 40 00

13 %

Kuivatut kasvikset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut jotka kuuluvat CN-koodeihin:
0712 20 00
0712 90 90

15 %
13 %

Kuivattu, silvitty palkovilja, myös kalvoton tai halkaistu jotka kuuluvat CN-koodeihin:
0713 33 90
0713 40 00

13 %
13 %

Muut tuoreet tai kuivatut pähkinät, myös kuorettomat jotka kuuluvat CN- koodiin:
0802 32 00

15 %

Tuoreet tai kuivatut taatelit, viikunat, ananakset, avokadot, guavat, mangot ja mangostanit jotka
kuuluvat CN- koodiin:
0804 50 00

15 %

Tuoreet tai kuivatut sitrushedelmät jotka kuuluvat CN- koodiin:
0805 40 00

15 %

Tuoreet tai kuivatut viinirypäleet jotka kuuluvat CN- koodiin:
0806 10 10

15 %

Tuoreet omenat, päärynät ja kvittenit jotka kuuluvat CN-koodeihin:
0808 10 90
0808 20 50

15 %
15 %

Tuoreet aprikoosit, kirsikat, persikat (myös nektariinit), luumut ja oratuomenmarjat jotka kuuluvat CN- koodiin:
0809 20 95

15 %

Riisi jotka kuuluvat CN-koodeihin:
1006 20 98
1006 30 98
1006 40 00

8%
8%
8%

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet jotka kuuluvat CN- koodiin:
2005 80 00

15 %

Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut, (myös rypäleen puristemehu
”grape must”) ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät jotka
kuuluvat CN-koodeihin:
2009 11 99
2009 12 00
2009 19 98
2009 21 00
2009 29 99

15 %
15 %
15 %
15 %
15 %

Tupakasta tai tupakankorvikkeesta valmistetut sikarit, pikkusikarit ja savukkeet jotka kuuluvat
CN- koodiin:
2402 20 90

30 %

(1) Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liite I (EYVL L 279,
23.10.2001, s. 1).
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Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, painatus- tai muuhun
graafiseen tarkoitukseen, sekä reikäkorttipaperi ja -kartonki ja reikänauhapaperi, rullina tai
suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina, muu kuin nimikkeen
4801 tai 4803 paperi; käsintehty paperi, kartonki ja pahvi jotka kuuluvat CN- koodiin:
4802 56 10

15 %

Toaletti- ja kasvopyyhepehmopaperi, käsipyyhe- ja lautasliinapaperi sekä niiden kaltainen paperi, jollaista käytetään kotitalous- tai saniteettitarkoituksiin, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, myös krepattu, poimutettu, kohokuvioitu, rei'itetty, pintavärjätty, pintakoristeltu tai painettu, rullina tai arkkeina jotka kuuluvat CN- koodiin:
4803 00 31

15 %

Toalettipaperi ja sen kaltainen paperi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, jollaisia käytetään
kotitalous- tai hygieniatarkoituksiin, rullina, joiden leveys on enintään 36 cm tai määräkokoon
tai -muotoon leikatut; nenäliinat, kasvo-, käsi- ja muut pyyhkeet, pöytäliinat, lautasliinat, vauvanvaipat, tamponit, lakanat ja niiden kaltaiset talous-, hygienia- ja sairaalatavarat, vaatteet ja
vaatetustarvikkeet, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa jotka kuuluvat CN-koodeihin:
4818 20 10

15 %

4818 30 00

15 %

4818 50 00

15 %

Kotelot, rasiat, laatikot, pussit ja muut pakkauspäällykset, paperia, kartonkia, pahvia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa; lokerolaatikot, kirjekaukalot ja niiden kaltaiset paperi-, kartonki- tai pahvitavarat, jollaisia käytetään esim. toimistoissa tai myymälöissä jotka kuuluvat
CN-koodeihin:
4819 10 00

15 %

4819 20 10

15 %

4819 20 90

15 %

4819 30 00

15 %

4819 40 00

15 %

4819 50 00

15 %

4819 60 00

15 %

Konttorikirjat, tilikirjat, muistikirjat, tilauskirjat, kuittilomakekirjat, kirjepaperilehtiöt, muistilehtiöt, päiväkirjat ja niiden kaltaiset tavarat, harjoitusvihot, kirjoitusalustat, keräilykannet (sekä
irtolehtiä varten että muut), pahvikannet, asiakirjakannet, lomake- ja niiden kaltaiset sarjat,
myös hiilipaperivälilehdin, ja muut koulu-, toimisto- ym. tarvikkeet, paperia, kartonkia tai
pahvia; näyte- ja keräilykansiot sekä kirjankannet ja -päällykset, paperia, kartonkia tai pahvia
jotka kuuluvat CN-koodeihin:
4820 10 30

15 %

4820 10 50

15 %

4820 10 90

15 %

4820 30 00

15 %

4820 50 00

15 %

4820 90 00

15 %

Miesten ja poikien päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit (myös hiihtotakit ja – puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta, muut kuin nimikkeeseen 6103
kuuluvat jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6101 30 10

30 %

6101 30 90

30 %

Naisten ja tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit (myös hiihtotakit ja – puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta, muut kuin nimikkeeseen 6104
kuuluvat jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6102 30 10

30 %

6102 30 90

30 %
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Miesten ja poikien puvut, yhdistelmäasut, takit, bleiserit, pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (muut kuin uimahousut), neulosta jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6103 42 10

30 %

6103 42 90

30 %

6103 43 10

30 %

6103 43 90

30 %

Naisten ja tyttöjen puvut, yhdistelmäasut, jakut, takit ja bleiserit, leningit, hameet, housuhameet,
pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (ei kuitenkaan uimapuvut), neulosta jotka
kuuluvat CN-koodeihin:
6104 43 00

30 %

6104 62 10

30 %

6104 62 90

30 %

6104 63 10

30 %

6104 63 90

30 %

Miesten ja poikien paidat, neulosta jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6105 10 00

30 %

6105 20 10

30 %

6105 20 90

30 %

Naisten ja tyttöjen puserot, myös paitapuserot neulosta jotka kuuluvat CN- koodiin:
6106 10 00

30 %

Miesten ja poikien alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta jotka kuuluvat CN- koodiin:
6107 11 00

30 %

Naisten ja tyttöjen alushameet, pikkuhousut ja muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, aamupuvut
(negliges), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta jotka kuuluvat CN- koodiin:
6108 22 00

30 %

T-paidat, aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset paidat, neulosta jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6109 10 00

30 %

6109 90 10

30 %

6109 90 30

30 %

6109 90 90

30 %

Neulepuserot, pujopaidat, neuletakit, liivit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta jotka kuuluvat
CN-koodeihin:
6110 11 10

30 %

6110 11 30

30 %

6110 11 90

30 %

6110 12 10

30 %

6110 12 90

30 %

6110 19 10

30 %

6110 19 90

30 %

6110 20 10

30 %

6110 20 91

30 %

6110 20 99

30 %

6110 30 10

30 %

6110 30 91

30 %

6110 30 99

30 %

6110 90 10

30 %

6110 90 90

30 %
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Verryttelypuvut, hiihtopuvut sekä uimapuvut ja uimahousut, neulosta jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6112 41 10
6112 41 90

30 %
30 %

Nimikkeiden 5903, 5906 ja 5907 neuloksista valmistetut vaatteet jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6113 00 10
6113 00 90

30 %
30 %

Muut vaatteet, neulosta jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6114 20 00
6114 30 00
6114 90 00

30 %
30 %
30 %

Sukkahousut, myös terättömät, sukat, puolisukat ja niiden kaltaiset neuletuotteet, myös suonikohjusukat ja jalkineet, joissa ei ole kiinnitettyä anturaa, neulosta jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6115 11 00
6115 12 00
6115 19 00
6115 92 00
6115 93 10
6115 93 30
6115 93 91
6115 93 99
6115 99 00

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Kintaat ja muut käsineet, neulosta jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6116 10 20
6116 93 00

30 %
30 %

Miesten ja poikien päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit (myös hiihtotakit ja – puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, muut kuin nimikkeeseen 6203 kuuluvat
jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6201 12 10
6201 12 90
6201 13 10
6201 13 90
6201 92 00
6201 93 00

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Naisten ja tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit (myös hiihtotakit ja – puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, muut kuin nimikkeeseen 6204 kuuluvat
jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6202 11 00
6202 93 00

30 %
30 %

Miesten ja poikien puvut, yhdistelmäasut, takit, bleiserit, pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (muut kuin uimahousut) jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6203 11 00
6203 39 19
6203 39 90
6203 42 11
6203 42 31
6203 42 35
6203 42 90
6203 43 11
6203 43 19
6203 43 90

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
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Naisten ja tyttöjen puvut, yhdistelmäasut, jakut, takit ja bleiserit, leningit, hameet, housuhameet,
pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (ei kuitenkaan uimapuvut) jotka kuuluvat
CN-koodeihin:
6204 29 18
6204 29 90
6204 31 00
6204 33 90
6204 42 00
6204 43 00
6204 44 00
6204 49 10
6204 62 11
6204 62 31
6204 62 39
6204 62 90
6204 63 11
6204 63 18
6204 63 90
6204 69 18
6204 69 90

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Miesten ja poikien paidat jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6205 20 00
6205 30 00

30 %
30 %

Naisten ja tyttöjen puserot, myös paitapuserot jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6206 30 00
6206 40 00

30 %
30 %

Nimikkeiden 5602, 5603, 5903, 5906 ja 5907 kankaista valmistetut vaatteet jotka kuuluvat
CN-koodeihin:
6210 40 00
6210 50 00

30 %
30 %

Verryttelypuvut, hiihtopuvut sekä uimapuvut ja uimahousut; muut vaatteet jotka kuuluvat CNkoodeihin:
6211 32 10
6211 32 90
6211 33 10
6211 33 41
6211 33 90
6211 42 10
6211 42 90
6211 43 10
6211 43 41
6211 43 90
6211 49 00

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Rintaliivit, lantioliivit, korsetit, housunkannattimet, sukanpitimet, sukkanauhat ja niiden kaltaiset
tavarat sekä niiden osat, myös neulosta jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6212 10 10
6212 10 90
6212 20 00
6212 90 00

30 %
30 %
30 %
30 %

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit jotka kuuluvat CN- koodiin:
6215 10 00

30 %

Kintaat ja muut käsineet jotka kuuluvat CN- koodiin:
6216 00 00

30 %
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Muut sovitetut vaatetustarvikkeet; vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden osat, muut kuin nimikkeeseen 6212 kuuluvat jotka kuuluvat CN- koodiin:
6217 10 00

30 %

Vuode- ja matkahuovat jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6301 30 10

30 %

6301 30 90

30 %

6301 40 10

30 %

6301 40 90

30 %

Tavarapeitteet, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset; teltat; purjeet veneitä, purjelautoja tai maakulkuneuvoja varten; leirintävarusteet jotka kuuluvat CN- koodiin:
6306 29 00

30 %

Muut sovitetut tavarat, myös vaatteiden leikkuukaavat jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6307 10 10

30 %

6307 10 90

30 %

6307 90 99

30 %

Muut jalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat kumia tai muovia jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6402 19 00

30 %

6402 99 10

30 %

6402 99 39

30 %

6402 99 93

30 %

6402 99 96

30 %

6402 99 98

30 %

Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia, nahkaa tai tekonahkaa ja päälliset nahkaa jotka
kuuluvat CN-koodeihin:
6403 19 00

30 %

6403 51 11

30 %

6403 51 15

30 %

6403 51 19

30 %

6403 51 95

30 %

6403 51 99

30 %

6403 59 35

30 %

6403 59 39

30 %

6403 59 95

30 %

6403 59 99

30 %

6403 91 11

30 %

6403 91 13

30 %

6403 91 16

30 %

6403 91 18

30 %

6403 91 93

30 %

6403 91 98

30 %

6403 99 11

30 %

6403 99 33

30 %

6403 99 36

30 %

6403 99 38

30 %

6403 99 50

30 %

6403 99 91

30 %

6403 99 93

30 %

6403 99 98

30 %
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Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia, nahkaa tai tekonahkaa ja päälliset tekstiiliainetta jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6404 11 00
6404 19 10
6404 19 90

30 %
30 %
30 %

Muut jalkineet jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6405 90 10
6405 90 90

30 %
30 %

Jalkineiden osat (mukaan lukien päälliset, myös jos ne on kiinnitetty muihin pohjiin kuin
ulkopohjiin); irtopohjat, kantapäätyynyt ja niiden kaltaiset tavarat; nilkkaimet, säärystimet ja
niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat jotka kuuluvat CN- koodiin:
6406 99 80

30 %

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, pleteroidut tai
muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7210 12 11
7210 12 19
7210 12 90
7210 30 10
7210 30 90

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 32 10
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 90
7219 90 10
7219 90 90

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Levyvalmisteet ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7220 20 31
7220 90 11
7220 90 39
7220 90 90

30 %
30 %
30 %
30 %

Muut tangot ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7222 20 11
7222 20 19
7222 20 21
7222 20 31
7222 20 39
7222 20 81
7222 20 89
7222 30 98
7222 40 99

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Lanka, ruostumatonta terästä jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7223 00 11
7223 00 99

30 %
30 %
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Levyvalmisteet muuta seosterästä, leveys pienempi kuin 600 mm jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7226 92 10
7226 92 90
7226 99 80

30 %
30 %
30 %

Muut tangot muuta seosterästä; profiilit, muuta seosterästä; ontot poratangot, seosterästä tai
seostamatonta terästä jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7228 30 61

30 %

7228 30 69
7228 50 61

30 %
30 %

7228 50 69
7228 50 89
7228 60 89

30 %
30 %
30 %

Lanka, muuta seosterästä jotka kuuluvat CN- koodiin:
7229 90 90

30 %

Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit
jotka kuuluvat CN- koodiin:
7301 20 00

30 %

Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa (muuta kuin valurautaa) tai terästä jotka kuuluvat
CN-koodeihin:
7304 29 11
7304 29 19

30 %
30 %

7304 31 91
7304 31 99
7304 41 90

30 %
30 %
30 %

7304 49 91
7304 59 91

30 %
30 %

7304 90 90

30 %

Muut putket ja profiiliputket (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla
tavalla saumatut), rautaa tai terästä jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7306 20 00
7306 30 29
7306 40 91

30 %
30 %
30 %

7306 40 99

30 %

Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä
jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7307 11 10
7307 11 90

30 %
30 %

7307 19 10
7307 19 90

30 %
30 %

Rakenteet (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset) ja rakenteiden osat
(esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunakehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa
käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7308 10 00
7308 20 00

30 %
30 %

7308 30 00
7308 40 90
7308 90 51

30 %
30 %
30 %

7308 90 59
7308 90 99

30 %
30 %
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Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai
nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut
tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita jotka kuuluvat
CN-koodeihin:
7309 00 10

30 %

7309 00 30

30 %

7309 00 51

30 %

7309 00 59

30 %

7309 00 90

30 %

Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita
(ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 l
vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7310 10 00

30 %

7310 29 10

30 %

7310 29 90

30 %

Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7311 00 10

30 %

7311 00 99

30 %

Säikeislanka, köysi, kaapeli, punottu nauha, silmukat ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai
terästä, ilman sähköeristystä jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7312 10 51

30 %

7312 10 59

30 %

7312 10 71

30 %

7312 10 99

30 %

7312 90 90

30 %

Metallikangas (myös päätön), ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, valmistettu rauta- tai teräslangasta; leikkoverkko, rautaa tai terästä jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7314 14 00

30 %

7314 19 00

30 %

7314 42 90

30 %

7314 49 00

30 %

Ketjut ja niiden osat, rautaa tai terästä jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7315 11 90

30 %

7315 12 00

30 %

7315 19 00

30 %

7315 89 00

30 %

7315 90 00

30 %

Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat (myös
jousilaatat) ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7318 14 99

30 %

7318 16 99

30 %

Jouset ja jousenlehdet, rautaa tai terästä jotka kuuluvat CN- koodiin:
7320 90 90

30 %

Uunit, kamiinat, liedet (myös jos niissä on lisäkattila keskuslämmitystä varten), grillit, hiilipannut, kaasukeittimet, lämpölevyt ja niiden kaltaiset talouslaitteet, muut kuin sähköllä toimivat,
sekä niiden osat, rautaa tai terästä jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7321 11 90

30 %

7321 13 00

30 %

C 227 E/360

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Tavaran kuvaus ja CN-koodi

24.9.2002

Lisätulli

Lämmönsäteilijät keskuslämmitystä varten, ei kuitenkaan sähköllä kuumennettavat, sekä niiden
osat, rautaa tai terästä; ilmankuumentimet ja kuuman ilman jakelulaitteet (myös raittiin tai
ilmastoidun ilman jakeluun soveltuvat), joissa on moottorituuletin tai -puhallin, ei kuitenkaan
sähköllä kuumennettavat, sekä niiden osat, rautaa tai terästä jotka kuuluvat CN- koodiin:
7322 90 90

30 %

Pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat, rautaa tai terästä; rauta- ja teräsvilla;
padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotussienet ja -käsineet ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa
tai terästä jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7323 93 10

30 %

7323 93 90

30 %

7323 99 99

30 %

Saniteettitavarat ja niiden osat, rautaa tai terästä jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7324 10 90

30 %

7324 90 90

30 %

Muut valetut tavarat, rautaa tai terästä jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7325 10 99

30 %

7325 99 10

30 %

7325 99 90

30 %

Muut tavarat, rautaa tai terästä jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7326 20 90

30 %

7326 90 10

30 %

7326 90 30

30 %

7326 90 40

30 %

7326 90 50

30 %

7326 90 60

30 %

7326 90 91

30 %

7326 90 93

30 %

7326 90 95

30 %

7326 90 97

30 %

Sadonkorjuu- tai puimakoneet ja -laitteet, myös olki- tai rehupaalaimet; ruohonleikkuu- tai
niittokoneet; munien, hedelmien tai muiden maataloustuotteiden puhdistus- tai lajittelukoneet,
muut kuin nimikkeen 8437 koneet ja laitteet jotka kuuluvat CN-koodeihin:
8433 11 10

30 %

8433 11 59

30 %

8433 11 90

30 %

8433 19 90

30 %

Painokoneet ja -laitteet, joita käytetään painettaessa kirjakkeiden, kuva- ja painolaattojen, -sylinterien ja muiden nimikkeeseen 8442 kuuluvien painokomponenttien avulla; mustesuihkupainokoneet ja -laitteet, muut kuin nimikkeeseen 8471 kuuluvat; painatuksen apulaitteet jotka
kuuluvat CN-koodeihin:
8443 11 00

30 %

8443 19 90

30 %

Pneumaattiset ja hydrauliset käsityövälineet ja käsityövälineet, joissa on yhteenrakennettu sähkötai muu moottori jotka kuuluvat CN- koodiin:
8467 21 99

30 %

Erikoismoottoriajoneuvot, muut kuin pääasiallisesti henkilö- tai tavarankuljetukseen suunnitellut
(esim. hinausautot, nosturiautot, paloautot, betoninsekoitinautot, kadunlakaisuautot, ruiskuautot, työpaja-autot ja röntgenautot) jotka kuuluvat CN-koodeihin:
8705 10 00

30 %

8705 90 90

30 %
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Huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut alukset; soutuveneet ja kanootit jotka kuuluvat CN-koodeihin:
8903 10 10
8903 10 90
8903 91 10
8903 91 91
8903 91 93
8903 91 99
8903 92 10
8903 92 99
8903 99 10
8903 99 91
8903 99 99

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Silmälasien tai niiden kaltaisten esineiden kehykset ja niiden osat jotka kuuluvat CN- koodiin:
9003 19 30

30 %

Silmälasit ja niiden kaltaiset esineet, näön korjaamiseen, silmien suojaamiseen tai muuhun
tarkoitukseen jotka kuuluvat CN-koodeihin:
9004 10 91
9004 10 99

30 %
30 %

Valokopiolaitteet, joissa on optinen järjestelmä tai jotka perustuvat kontaktimenetelmään, sekä
lämpökopiolaitteet jotka kuuluvat CN-koodeihin:
9009 11 00
9009 12 00

30 %
30 %

Rannekellot, taskukellot ja niiden kaltaiset kellot, myös ajanottokellot, muut kuin nimikkeeseen
9101 kuuluvat jotka kuuluvat CN- koodiin:
9102 11 00

30 %

Lyömäsoittimet (esim. rummut, ksylofonit, symbaalit, kastanjetit ja marakasit) jotka kuuluvat
CN- koodiin:
9206 00 00

30 %

Istuimet (muut kuin nimikkeeseen 9402 kuuluvat), myös vuoteiksi muutettavat, sekä niiden osat
jotka kuuluvat CN-koodeihin:
9401 61 00
9401 71 00

30 %
30 %

Muut huonekalut ja niiden osat jotka kuuluvat CN-koodeihin:
9403 60 10
9403 70 90

30 %
30 %

Tehdasvalmisteiset rakennukset jotka kuuluvat CN- koodiin:
9406 00 39

30 %

Seurapelivälineet ja pelilaitteet sisätiloja varten, biljardipelit, kasinoiden pelipöydät ja automaattiset keilapelivarusteet jotka kuuluvat CN- koodiin:
9504 10 00

30 %

Luudat, harjat (myös jos ne ovat koneiden, laitteiden tai kulkuneuvojen osia), siveltimet, käsikäyttöiset mekaaniset lattianlakaisimet, moottorittomat, sekä mopit ja höyhenhuiskut; luudantai harjantekoon tarkoitetut valmiit harjaskimput ja -tupsut; maalaustyynyt ja -telat; kumi- ja
muut kuivauspyyhkimet (ei kuitenkaan kuivaustelat) jotka kuuluvat CN- koodiin:
9603 21 00

30 %

Kuulakärkikynät; huopa-, kuitu- tai muulla huokoisella kärjellä varustetut kynät; täytekynät ja
niiden kaltaiset kynät; monistuskynät; lyijytäytekynät; kynänvarret, kynänpitimet ja niiden kaltaiset pitimet; edellä mainittujen tavaroiden osat (myös hylsyt ja pidikkeet), muut kuin nimikkeeseen 9609 kuuluvat jotka kuuluvat CN- koodiin:
9608 10 10

30 %
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Ehdotus neuvoston asetukseksi lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Taiwanista peräisin
olevien kirjoitettavien CD-levyjen tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen
tullin lopullisesta kantamisesta
(2002/C 227 E/11)
KOM(2002) 282 lopull.
(Komission esittämä 3 päivänä kesäkuuta 2002)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(4) Komissio jatkoi lopullisten päätelmien tekemiseksi tarpeellisina pitämiensä tietojen hankkimista ja tarkistamista.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta
22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ”perusasetus”, ja erityisesti sen
9 artiklan,

(5) Kaikille osapuolille ilmoitettiin niistä olennaisista seikoista
ja huomioista, joiden perusteella aiottiin suositella lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottoa ja väliaikaisen tullin
vakuutena olevien määrien lopullista kantamista.

(6) Osapuolille annettiin myös määräaika, jonka kuluessa ne
voivat tehdä huomautuksia tämän ilmoituksen johdosta.

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka tämä on tehnyt
kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

A. VÄLIAIKAISET TOIMENPITEET

(1) Komissio otti asetuksella (EY) N:o 2479/2001 (2), jäljempänä ”väliaikaista tullia koskeva asetus”, käyttöön väliaikaisen polkumyyntitullin Taiwanista peräisin olevien ja
CN-koodiin ex 8523 90 00 (Taric-koodi 8523 90 00 10)
luokiteltavien kirjoitettavien CD-levyjen, jäljempänä ”CDR-levyt”, tuonnissa.

(2) Polkumyyntiä ja vahinkoa koskeva tutkimus kattoi
1 päivän tammikuuta 2000 ja 31 päivän joulukuuta
2000 välisen ajanjakson, jäljempänä ”tutkimusajanjakso”.
Vahinkoa koskevaan tutkimukseen liittyvä kehityssuuntien
tarkastelu kattoi ajanjakson 1 päivästä tammikuuta 1997
tutkimusajanjakson loppuun, jäljempänä ”tarkastelujakso”.

(7) Osapuolten suulliset ja kirjalliset huomautukset tutkittiin,
ja alustavia päätelmiä muutettiin tarvittaessa niiden perusteella.

(8) Alustavien toimenpiteiden käyttöönoton seurauksena
kaksi taiwanilaista yritystä, Nan Ya Plastics Corporation,
Taipei, ja Rimma International Inc., Taipei, hakivat uuden
vientiä harjoittavan tuottajan asemaa ja pyysivät, ettei
niitä kohdeltaisi eri tavalla kuin tutkimuksessa yhteistyössä
toimineita yrityksiä. Koska polkumyyntitutkimuksessa on
käytetty otantamenetelmää, perusasetuksen 11 artiklan 4
kohdan mukaista uusia viejiä koskevaa tutkimusta yksittäisten polkumyyntimarginaalien määrittämiseksi ei voida
aloittaa tässä menettelyssä. Näiden pyyntöjen tarkastelu
yhdessä kyseisten yritysten toimittaman lisänäytön kanssa
osoitti, että ainoastaan toinen niistä, Nan Ya Plastics Corporation, täytti kaikki perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan vaatimukset, joita olisi muuten sovellettu, eli

— se ei vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta yhteisöön
tutkimusajanjakson aikana
B. MYÖHEMPI MENETTELY

(3) Sen jälkeen, kun oli ilmoitettu niistä olennaisista tosiasioista ja huomioista, joiden perusteella oli päätetty ottaa
käyttöön väliaikaiset polkumyyntitoimenpiteet, useat asianomaiset osapuolet esittivät kirjallisia huomautuksia. Perusasetuksen 6 artiklan 5 kohdan säännösten mukaisesti
osapuolille, jotka pyysivät saada tulla kuulluiksi suullisesti,
annettiin siihen mahdollisuus.
(1) EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1 (”perusasetus”), asetus sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2238/2000 (EYVL L
257, 11.10.2000, s. 2).
(2) EYVL L 334, 18.12.2001, s. 8.

— se ei ollut etuyhteydessä yhteenkään taiwanilaiseen
viejään tai tuottajaan, johon sovelletaan väliaikaisia
polkumyyntitoimenpiteitä, ja

— se on tosiasiallisesti vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta yhteisöön toimenpiteiden perustana olevan tutkimusajanjakson jälkeen tai sillä on peruuttamaton
sopimusvelvoite merkittävän tuotemäärän viemiseksi
yhteisöön.
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Näissä olosuhteissa, ja tämän uuden vientiä harjoittavan
tuottajan sekä otokseen kuulumattomien yhteistyössä toimineiden yritysten tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi
Nan Ya Plastics Corporation lisättiin niiden yritysten luetteloon, joihin sovelletaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa mainittua painotettua keskimääräistä tullia.

C. TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

1. Tarkasteltavana oleva tuote
(9) Kirjoitettavien CD-levyjen (”CD-R-levyt”) ja tutkimuksen
ulkopuolelle jätettyjen toistuvasti kirjoitettavien CD-levyjen (”CD-RW-levyt”) samanlaisen ulkonäön vuoksi valituksen tekijä, eurooppalaisia CD-R-levyjen valmistajia edustava komitea (CECMA) pyysi, että tarkasteltavana oleva
tuote (CD-R-levyt) olisi erotettava CD-RW-levyistä käyttöön otettavien tullien asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

(10) Levyn tyyppi mainitaan yleensä joko itse levyssä tai sen
pakkauksessa. Näin ollen erityiset lisämaininnat eivät vaikuta tarpeellisilta. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa,
että maininta puuttuisi, levyn painamattoman puolen
väri ilmaisee tuotteen tyypin. CD-R-levyjen painamaton
puoli on väriltään joko kirkas (esim. syaniinin sininen,
ftalosyaniinin vihreä, keltainen, vihreä/keltainen taikka hopean tai kullan värinen) tai tummansinistä atso-väriä. CDRW-levyt ovat tummanharmaita ja niiden heijastavuus on
alhainen CD-R-levyihin verrattuna.
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(13) Eräät osapuolet väittivät, että väliaikaista tullia koskevassa
asetuksessa olleessa tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmässä ei otettu huomioon markkinoilla esiintyviä erilaisia CD-R-levyjen pakkaustyyppejä. Pakkauksia, niihin
liittyviä tuotantokustannuksia ja yhteisön tuotannonalan
tuotannon vertailua Taiwanista peräisin olevaan tuontiin
käsitellään jakson ”Tarkasteltavana oleva tuonti” b kohdassa ja jakson ”Yhteisön tuotannonalan tilanne” a kohdassa. On syytä huomata, että pakkaus on olennainen
tekijä ainoastaan hintavertailun mutta ei tarkasteltavana
olevan tuotteen määritelmän kannalta.

(14) Edellä selostetun perusteella vahvistetaan väliaikaista tullia
koskevan asetuksen johdanto-osan 9–10 kappaleessa esitetyt alustavat päätelmät.

2. Samankaltainen tuote
(15) Koska muita huomautuksia ei esitetty, vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 11 kappaleessa esitetty samankaltaisen tuotteen kuvaus.

D. OTOS

(16) Koska taiwanilaisten vientiä harjoittavien tuottajien otoksesta ei tehty huomautuksia, vahvistetaan väliaikaista tullia
koskevan asetuksen johdanto-osan 12–18 kappaleessa esitetyt päätelmät.

E. POLKUMYYNTI

1. Normaaliarvo
(11) CD-R-levyt, jotka ovat halkaisijaltaan pienempiä kuin tavanomaiset 12 cm, kuuluvat myös tarkasteltavana olevan
tuotteen määritelmään. Halkaisijaltaan 8 cm:n CD-R-levyjen tallennuskapasiteetti tai soittoaika ovat vähäisemmät
kuin 12 cm:n vakiokokoa olevien CD-R-levyjen. Jotkin
8 cm:n CD-R-levyt on sovitettu vastaamaan käyntikortin
kokoa, mutta erilaisesta muodosta huolimatta niiden ominaisuudet ovat samat kuin 12 cm:n CD-R-levyillä. Kaikkia
mainittuja pienikokoisia CD-R-levyjä voidaan käyttää kaikissa henkilökohtaisissa tietokoneissa samalla tavoin kuin
12 cm:n CD-R-levyjäkin. Näin ollen 8 cm:n CD-R-levyt ja
käyntikortin muotoiset CD-R-levyt kuuluvat molemmat
tämän tutkimuksen ja käyttöön otettujen toimenpiteiden
piiriin.

(12) Niin sanotut minidisc-levyt on kuitenkin erotettava CDR-levyistä. Vaikka minidisc-levyt ovat kirjoitettavia optisia
tuotteita, jotka käyttävät samaa laser-tekniikkaa kuin CDR-levyt, niiden sisältö on pois pyyhittävissä ja niitä ympäröi kiinteä kuori kuten 3,5 tuuman levykkeitä. Minidisclevylle kirjoittaminen ja siltä lukeminen edellyttää erityislaitetta (minidisc-nauhoitin tai -soitin), joka ei ole osa
henkilökohtaista tietokonetta. Fyysisten ominaisuuksien
erilaisuuden vuoksi ja koska tuotteiden kohdemarkkinat
ovat täysin toiset, minidisc-levyt eivät kuulu käyttöön
otettujen toimenpiteiden piiriin.

(17) Väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen yksi
vientiä harjoittava tuottaja vaati siihen etuyhteydessä olevan ja kotimarkkinoillaan toimivan yrityksen myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten jättämistä pois sen määrittämisestä, oliko myynti tapahtunut tavanomaisessa kaupankäynnissä, ja pois normaaliarvon määrittämisestä. Kyseinen vientiä harjoittava tuottaja väitti, että siihen etuyhteydessä oleva yritys oli perustettu sähköistä kaupankäyntiä
varten, jossa myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset ovat
korkeat, ja että se osallistui tarkasteltavana olevan tuotteen
myyntiin vain väliaikaisesti taloudellisen tilanteensa parantamiseksi. Samoin kyseinen vientiä harjoittava tuottaja
väitti, että siihen etuyhteydessä olevan yrityksen lähes
kaikki myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset liittyivät
muiden tuotteiden kuin tarkasteltavana olevan tuotteen
myyntiin. Samasta syystä se vaati komissiota jättämään
kokonaan huomiotta etuyhteydessä olevan yrityksen kotimarkkinamyynnin polkumyyntiä koskevissa laskelmissa.

(18) Pyyntö jättää kokonaan huomiotta etuyhteydessä olevan
yrityksen kotimarkkinamyynti sekä myynti-, hallinto- ja
yleiskustannukset hylättiin, sillä sen tueksi ei ollut tarkastettuja tietoja. Normaaliarvon määrittämisessä komissio
kuitenkin hyväksyi joidenkin sellaisten myynti-, hallintoja yleiskustannusten pois jättämisen, joista osoitettiin, että
ne eivät liittyneet tarkasteltavana olevan tuotteen kotimarkkinamyyntiin.
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(19) Kaksi vientiä harjoittavaa tuottajaa esitti, että komission ei
olisi pitänyt liittää kaikkia korkomenoja tarkasteltavana
olevan tuotteen myyntiin vaan ainoastaan ne, jotka liittyivät operatiiviseen liiketoimintaan. Ne väittivät, että pitkän
ja lyhyen aikavälin investoinnit muodostavat osan yrityksen kokonaisvaroista ja edellyttävät rahoitusta eli niistä
aiheutuu korkomenoja, jotka eivät liity tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon tai myyntiin.

(20) Tämä väite hyväksyttiin, koska osoitettiin, että tietyt rahoituskulut eivät liittyneet tarkasteltavana olevan tuotteen
tuotantoa ja myyntiä koskevaan operatiiviseen liiketoimintaan. Näin ollen myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksiin
tehtiin oikaisu ennen niiden käyttämistä sen määrittämisessä, oliko myynti tapahtunut tavanomaisessa kaupankäynnissä, ja normaaliarvon laskemisessa.
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myönnetään vain, jos eri tekijöissä kuten pakkauksessa
on eroja, joiden vuoksi normaaliarvoa ja vientihintaa ei
voida verrata tasapuolisesti. Tässä tapauksessa laskennallinen normaaliarvo perustui vientiin myydyn tuotelajin tuotantokustannuksiin pakkauskustannukset mukaan luettuina, joten vientihinnan ja normaaliarvon välillä ei ollut
eroja pakkauskustannuksissa.

(25) Sen sijaan hyväksyttiin väite, joka koski yksittäiset pakkauskustannukset sisältävien yksittäisten vientihintojen
vertailua laskennalliseen normaaliarvoon, joka sisälsi painotetut keskimääräiset vientipakkauskustannukset saman
tuotelajin osalta. Niiden neljän vientiä harjoittavan tuottajan osalta, jotka olivat vieneet sellaisia tuotelajeja, joiden
osalta oli käytettävä laskennallista normaaliarvoa, normaaliarvon laskutapaa tarkistettiin niin, että otettiin huomioon
vientipakkauskustannukset sekä tuotelajia että pakkaustyyppiä kohti.

2. Vientihinta
(21) Vientihinnan määrittämiseen liittyviä pyyntöjä ei esitetty.
Näin ollen vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 26 kappaleen päätelmät.

(26) Yksi vientiä harjoittava tuottaja esitti, ettei komissio ollut
ottanut huomioon tarkastuskäynnin yhteydessä tehdyissä
polkumyyntilaskelmissaan eräitä muutoksia sen vientimyynnin pakkaustyypeissä.

3. Vertailu
(22) Kolme vientiä harjoittavaa tuottajaa esitti, että vertaillessaan normaaliarvoa ja vientihintaa komissio ei kohdellut
pakkauskustannuksia johdonmukaisesti laskennallisen normaaliarvon ja tosiasiallisiin hintoihin perustuvan normaaliarvon välillä. Niiden mukaan ei ollut asianmukaista, että
komissio teki pakkauskustannusten osalta oikaisun hintoihin perustuvan normaaliarvon yhteydessä, mutta ei laskennallisen normaaliarvon yhteydessä.

(23) Kolme vientiä harjoittavaa tuottajaa esitti myös, että pakkauskustannusten osalta on tehtävä oikaisu perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan f alakohdan mukaisesti silloin
kun normaaliarvoon ja vientihintaan suoraan liittyvien
pakkauskustannusten välillä on eroa. Ne esittivät, että verratessaan painotettua keskimääräistä normaaliarvoa yksittäisten vientitoimien hintoihin komissio vertasi yksittäisiä
vientihintoja, joihin sisältyivät yksittäiset pakkauskustannukset liiketoimea kohti, laskennalliseen normaaliarvoon,
joka sisälsi painotetut keskimääräiset vientipakkauskustannukset saman tuotelajin osalta. Näin ollen kyseiset kolme
vientiä harjoittavaa tuottajaa pyysivät pakkauskustannusten vähentämistä kaikista vientihinnoista ja laskennallisesta normaaliarvosta samoin perustein.

(24) Sen väitteen suhteen, jonka mukaan oikaisun tekeminen
pakkauskustannusten osalta olisi pakollista, todetaan, että
perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukainen oikaisu

(27) Tämä väite hyväksyttiin ja asianomaisia pakkaustyyppejä
koskevia tietoja muutettiin.

4. Polkumyyntimarginaali
(28) Kaksi vientiä harjoittavaa tuottajaa esitti, että komission ei
olisi pitänyt määrittää polkumyyntimarginaaleja vertaamalla painotettua keskimääräistä normaaliarvoa tuotelajeittain kaikkien yksittäisten vientitoimien hintoihin, koska
niiden mielestä komission perustelut tämän menetelmän
käyttämiselle olivat riittämättömät. Vaikka kyseiset kaksi
yritystä myönsivät, että vientihinnat erosivat huomattavasti eri ajankohtina tutkimusajanjakson aikana, niiden
mukaan maailmanmarkkinahinnat, normaaliarvo mukaan
luettuna, ja vientihinnat laskivat samanaikaisesti, minkä
vuoksi vientihintojen eroja ei pitäisi ottaa huomioon. Samoin ne ehdottivat, että normaaliarvoa ja vientihintaa olisi
pikemmin pitänyt vertailla liiketoimikohtaisesti.

(29) Näitä väitteitä ei hyväksytty. Liiketoimikohtaisen vertailun
osalta todetaan, että tätä menetelmää ei käytetä yhteisössä,
koska vertailun tekemiseksi tarvittavaa yksittäisten liiketoimien valintaa pidetään liian epäkäytännöllisenä ja puolueellisena, ainakin tällaisessa tapauksessa, jossa vientitoimia
ja kotimarkkinoiden liiketoimia on tuhansia. Näin ollen
päätelmänä oli, että liiketoimikohtainen vertailu ei ole sopiva vaihtoehtoinen vertailumenetelmä.
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(30) Jotta voitaisiin verrata painotettua keskimääräistä normaaliarvoa kaikkien yksittäisten vientitoimien hintoihin sen
sijaan, että verrattaisiin painotettua keskimääräistä normaaliarvoa vientihintojen painotettuun keskiarvoon, vientihintojen pitää todetusti erota huomattavassa määrin eri
ostajien, alueiden tai ajankohtien välillä, ja lisäksi on pitänyt todeta, ettei perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdassa
mainittujen kahden muun vertailumenetelmän käyttö heijastaisi polkumyynnin esiintymistä täysimääräisesti. Ensimmäisen vaatimuksen osalta todettiin, että vientihinnat olivat huomattavasti alhaisemmat tutkimusajanjakson toisen
puoliskon aikana ensimmäiseen puoliskoon verrattuna, eivätkä asianomaiset vientiä harjoittavat tuottajat kiistäneet
tätä havaintoa. Sen sijaan ne olivat eri mieltä siitä, muodostiko hintojen ero suuntauksen, ja niiden mielestä tämä
johtui maailmanlaajuisesta hintojen ja normaaliarvon laskusta. Vientihintojen laskun katsottiin muodostavan suuntauksen kahdesta syystä: ensinnäkin lasku jatkui läpi tutkimusajanjakson toisen puoliskon ja toiseksi hintojen
lasku oli hyvin merkittävää, joissakin tapauksissa jopa
50 prosenttia. Väitettä, jonka mukaan vientihintojen erot
johtuivat maailmanlaajuisesta suuntauksesta hinnoissa ja
normaaliarvoissa, ei pidetty olennaisena, sillä analyysin
on perustuttava yhteisöön suuntautuneen viennin hintoihin. On huomattava myös, että perusasetuksen 2 artiklan
11 kohdassa edellytetään eron osoittamista vientihintojen
rakenteessa mutta ei selitystä tällaiselle rakenteelliselle
erolle.

(31) Vaatimukseen sen osoittamisesta, että ainoastaan painotetun keskimääräisen normaaliarvon vertaaminen kaikkien
yksittäisten vientitoimien hintoihin heijastaisi täysimääräisesti polkumyynnin esiintymisastetta, on syytä huomauttaa, että tämän menetelmän soveltaminen johti huomattavasti suurempaan polkumyyntimarginaaliin kuin painotetun keskimääräisen normaaliarvon vertaaminen vientihintojen painotettuun keskiarvoon, jossa ei oteta huomioon
yhteisöön suuntautuneen viennin hintojen huomattavaa
laskua tutkimusajanjakson toisen puoliskon aikana. Jos ei
olisi verrattu painotettua keskimääräistä normaaliarvoa
kaikkien yksittäisten vientitoimien hintoihin, painotetun
keskimääräisen normaaliarvon vertaaminen vientihintojen
painotettuun keskiarvoon olisi ”piilottanut” tutkimusajanjakson toisen puoliskon aikana esiintyneen huomattavasti
merkittävämmän tai kohdennetun polkumyynnin. Samoin
oli aiheellista ottaa huomioon polkumyyntilaskelmissa –
vertaamalla painotettua keskimääräistä normaaliarvoa
kaikkien yksittäisten vientitoimien hintoihin – se, että
vientihinnat tutkimusajanjakson toisen puoliskon aikana
olivat tuotantokustannuksia alhaisemmat ja edustivat
näin ollen hyvin aggressiivista polkumyyntiä.

(32) Samat kaksi vientiä harjoittavaa tuottajaa viittasivat
WTO:n paneelin ja valituselimen raportteihin intialaisia
vuodeliinavaatteita koskevassa asiassa, jota WTO:n riitojenratkaisuelin on käsitellyt, ja väittivät, että niin sanottu
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”negatiivisten polkumyyntimarginaalien nollaaminen” ei
ole sallittua, kun lasketaan polkumyyntimarginaaleja painotetun keskimääräisen normaaliarvon ja kaikkien yksittäisten vientitoimien hintojen vertailun perusteella.

(33) Edellä mainitun WTO:n riitojenratkaisuelimen käsittelemän asian osalta huomautetaan, että paneelin ja valituselimen tarkastelema menetelmä erosi tässä tutkimuksessa
käytetystä menetelmästä. WTO:n riitojenratkaisuelin ei ole
antanut suosituksia painotetun keskimääräisen normaaliarvon vertaamisesta kaikkien yksittäisten vientitoimien hintoihin. Joka tapauksessa nollaamisesta voidaan todeta, että
vaikka ei käytettäisi tätä menetelmää, painotetun keskimääräisen normaaliarvon vertaaminen kaikkien yksittäisten vientitoimien hintoihin tuotelajeittain ja painotetun
keskimääräisen normaaliarvon vertaaminen vientihintojen
painotettuun keskiarvoon tuotelajeittain antaisi tulokseksi
saman polkumyyntimarginaalin. Tällaisessa tapauksessa
perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdan viimeisessä virkkeessä esitetty menetelmä painotetun keskimääräisen normaaliarvon vertaamisesta kaikkien yksittäisten vientitoimien hintoihin kävisi tarpeettomaksi. Lisäksi kohdennetun
polkumyynnin tapauksessa nollaaminen mahdollistaa sen
välttämisen, että positiiviset polkumyyntimarginaalit ”piilotettaisiin” negatiivisilla polkumyyntimarginaaleilla. Näin
ollen ei voida hyväksyä väitettä, jonka mukaan nollaaminen ei ole sallittua verrattaessa painotettua keskimääräistä normaaliarvoa kaikkien yksittäisten vientitoimien
hintoihin.

(34) Polkumyyntimarginaalit vahvistettiin väliaikaista tullia
koskevan asetuksen johdanto-osan 28–33 kappaleessa selostetulla tavalla. Painotetun keskimääräisen normaaliarvon, tarvittaessa tarkistettuna, vertaaminen tuotelajeittain
vientihintojen painotettuun keskiarvoon noudettuna lähettäjältä -tasolla kahden otokseen valitun yrityksen osalta ja
kaikkien yksittäisten vientitoimien hintoihin noudettuna
lähettäjältä -tasolla kolmen muun otokseen valitun yrityksen osalta osoitti polkumyynnin esiintymisen kaikkien
otoksessa mukana olleiden vientiä harjoittavien tuottajien
osalta.

(35) Edellä mainittujen päätelmien mukaisesti laskelmiin tehtyjen muutosten seurauksena tutkittujen yritysten polkumyyntimarginaaleja tarkistettiin hieman. Tarkistus ei ole
vaikuttanut väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 28 ja 29 kappaleessa selostetun menetelmän
valintaan, joka näin ollen vahvistetaan. Vastaavasti tarkistettiin myös perusasetuksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti laskettua painotettua keskimääräistä polkumyyntimarginaalia niiden yhteistyössä toimineiden yritysten
osalta, jotka eivät olleet mukana otoksessa. Laskelmien
tarkistaminen vaikutti myös yhteistyöhön osallistumattomille yrityksille vahvistettuun polkumyyntimarginaaliin.
Lopulliset polkumyyntimarginaalit ovat CIF tullaamattomana -tuontihinnasta prosentteina ilmaistuina seuraavat:
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— Auvistar Industry Co.

17,7 %

— Princo Corporation

29,9 %

— Prodisc Technology Inc.

17,7 %

— Ritek Corporation

17,7 %

— Unidisc Technology Co.

17,7 %

— Otokseen kuulumattomat yhteistyössä
toimineet vientiä harjoittavat tuottajat

19,2 %

— Yhteistyöhön osallistumattomat vientiä harjoittavat tuottajat

38,5 %

F. YHTEISÖN TUOTANNONALA

(36) Koska uusia yhteisön tuotannonalaan liittyviä tietoja ei
toimitettu, vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 35–38 kappaleessa esitetyt alustavat
päätelmät.

G. VAHINKO

1. Yhteisön kulutus
(37) Koska esille ei ole tullut uusia tietoja, vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 40 kappaleessa esitetyt yhteisön kulutusta koskevat alustavat päätelmät.
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oliko CD-R-levyssä painatus vai ei) ja samanlainen pakkaus.

(41) Väitettiin, ettei Taiwanista peräisin olevia yhteisöön tuotuja CD-R-levyjä ja yhteisön tuotannonalan tuottamia CDR-levyjä voida verrata niiden erilaisten tuotemerkkien
vuoksi. Tämän väitteen mukaan yhteisön tuotannonalan
valmistama tuote, joka on yleensä tuotemerkillä varustettu, olisi hinnoiteltu korkeammalle kuin tuotemerkittömät taiwanilaiset tuotteet.

(42) Tutkimus osoitti, että tuotemerkin käyttäminen vaikuttaa
kuluttajiin vain silloin kun myyntihinta on vastaavaa tasoa, eli vaikka kuluttajat eivät ole valmiita maksamaan
lisähintaa tuotemerkillä varustetusta tuotteesta, he ovat
taipuvaisia valitsemaan sellaisen, jos hinta on sama.

(43) Yhteisön tuottajat myyvät sekä tuotemerkillä varustettuja
että tuotemerkittömiä tuotteita, joskin viimeksi mainitut
on yleensä varustettu vähittäismyyjän nimellä ja sen vaatimusten mukaisesti. Tutkimuksessa ei paljastunut hintaeroja tuotemerkillä varustettujen ja tuotemerkittömien
tuotteiden välillä. Lisäksi taiwanilaiset vientiä harjoittavat
tuottajat toimivat täsmälleen samalla tavalla eli myivät
tuotteita joko omalla nimellään tai asiakkaidensa vaatimusten mukaisesti. Sellaisella tuotemerkillä varustettujen
tuotteiden, joiden kuluttajien voisi olettaa olevan yhteisöstä peräisin, todettiin usein olevan Taiwanissa valmistettuja.

2. Tarkasteltavana oleva tuonti
a) Taiwanista peräisin olevan tuonnin määrä, hinta ja markkinaosuus
(38) Koska esille ei tullut uusia tietoja Taiwanista peräisin olevien CD-R-levyjen tuonnin määrästä, hinnasta ja markkinaosuudesta, vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 41–43 kappaleessa esitetyt päätelmät.

(44) Edellä selostetun perusteella vahvistetaan väliaikaista tullia
koskevan asetuksen johdanto-osan 44–47 kappaleessa esitetyt alustavat päätelmät hinnan alittavuudesta ja keskimääräinen hinnan alittavuuden marginaali 29 prosenttia.

3. Yhteisön tuotannonalan tilanne
a) Tuotantokustannukset ja kannattavuus

b) Hinnan alittavuus
(39) Eräät osapuolet asettivat kyseenalaiseksi sen, oliko pakkaukset otettu asianmukaisesti huomioon hinnan alittavuutta koskevissa laskelmissa. Kohdan ”Yhteisön tuotannonalan tilanne” a alakohdassa käsitellään tarkemmin väitettä, jonka mukaan taiwanilaiset vientiä harjoittavat tuottajat tarjoavat laajemman pakkausvalikoiman kuin yhteisön tuotannonala.

(40) Hinnan alittavuudesta on syytä huomata, että yhteisön
tuotannonalan tuottamien sekä Taiwanissa tuotettujen ja
sieltä tuotujen CD-R-levyjen myyntihintoja yhteisön markkinoilla vertailtiin ainoastaan sellaisten CD-R-levyjen
osalta, joilla oli samat perusominaisuudet (tallennettavan
tiedon tyyppi, tallennuskapasiteetti, heijastava kerros ja se,

(45) Väitettiin, että taiwanilaiset vientiä harjoittavat tuottajat
tarjoavat laajemman pakkausvalikoiman kuin yhteisön
tuotannonala ja ettei väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa selostettu tarpeeksi pakkauksen vaikutusta tuotantokustannuksiin.

(46) Vaikka tutkimus osoitti, että pakkaustyyppejä oli hyvin
erilaisia ja että niitä muutettiin säännöllisesti markkinointitarkoituksessa, voitiin erottaa seuraavat päätyypit. Ne on
luokiteltu järjestyksessä nousevien keskimääräisten tuotantokustannusten mukaan tutkimusajanjakson aikana, ja suluissa oleva luku ilmaisee kustannusten eron indeksoidussa
muodossa. Vastoin väitettä, jonka mukaan taiwanilaiset
vientiä harjoittavat tuottajat tarjoavat laajemman pakkausvalikoiman kuin yhteisön tuotannonala, vahvistetaan, että
molemmat toimittajaryhmät tarjoavat samoja pakkaustyyppejä yhteisön markkinoilla, ja valinnan ratkaisevat samat etuyhteydettömät asiakkaat eli vähittäiskauppiaat.
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(47) Bulkkitavarana myydyt CD-R-levyt (100) (1) toimitetaan
tavanomaisesti muovisissa keskiötuella varustetuissa levypakkauksissa, joihin CD-R-levyt on pinottu. Pakkaus CDR-levyineen on kiedottu useimmiten sellofaaniin. Bulkkituote voi muodostua myös sellofaaniin kiedotusta pinosta
CD-R-levyjä ilman keskiötukea.
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(52) Työntekijää kohti laskettujen keskimääräisten työvoimakustannusten nousuksi vahvistettiin 23 prosenttia, mikä
korvaa väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdantoosan 64 kappaleessa mainitun luvun 39 prosenttia.

4. Vahinkoa koskevat päätelmät
(48) CD-R-levyt voidaan myydä myös niin sanotuissa kakkulaatikoissa (144), joita voidaan kuvata laatikkoina, joihin on
kiinnitetty muovinen kansi niin, että tuloksena on tiivis
kotelo.
(49) Litteä kotelo (niin sanottu korurasia), jossa on mukana
vihkonen (200), oli yleisin pakkausmuoto tutkimusajanjakson aikana. Tämä pakkaustyyppi oli yleisin myös musiikki-CD-levyjen myynnissä. Tuoreempi ilmiö on ohut
kotelo (174), jonka erona tavanomaiseen litteään koteloon
verrattuna on se, että musta alusta, johon CD-R-levy kiinnitetään, muodostaa samalla myös kotelon takakannen.
Tuloksena oleva kotelo on paksuudeltaan noin puolet alkuperäisestä litteästä kotelosta.
b) Työllisyys, tuottavuus ja palkat
(50) Keskimääräiset työvoimakustannukset työntekijää kohti ja
tuottavuus laskettiin uudelleen yhden yhteisön tuottajan
vuotta 1997 koskevien työvoimalukujen tarkistamisen ottamiseksi huomioon. Kyseinen tuottaja oli toimittanut
vuoden lopun tilannetta koskevat luvut, harjoittelijat mukaan luettuina, tulevaa tuotantokapasiteettia silmällä pitäen, sen sijaan että se olisi ilmoittanut vuotuisen keskimäärän täysipäiväisiä työntekijöitä vastaavana lukuna.

1997

1998

1999

2000
(= tutkimusajanjakso)

Työllisyys

427

623

877

1 037

Indeksi

100

146

205

243

Keskimääräiset työvoimakustannukset
työntekijää kohti
tuhansina euroina

25,0

27,7

31,5

30,7

Indeksi

100

111

126

123

Tuottavuus
CD-R-levyjä työntekijää kohti
Indeksi

45 300
100

137 500 240 000 311 200
304

530

687

(51) Keskimääräiset palkkakustannukset työntekijää kohti nousivat 23 prosenttia tarkastellulla ajanjaksolla, mikä vastasi
palkkojen tavanomaista indeksoimista elinkustannuksiin
sekä koulutuskustannuksia ja uuden erikoistuneen henkilöstön palkkaamista käyttämään uusia koneita. Kustannusten lasku vuodesta 1999 vuoteen 2000 voidaan selittää
sillä, että uutta henkilöstöä palkattiin lähinnä pakkausosastoille, joissa keskimääräiset palkat ovat alhaisemmat
ja työsuhteet yleensä määräaikaisia, koska tämä työ edellyttää vähemmän teknistä asiantuntemusta.
(1) Indeksin perusluku = 100

(53) Viitaten väliaikaista tullia koskevaan asetukseen, muistutetaan, että hinnaltaan alhaisen tuonnin määrä Taiwanista
kasvoi merkittävästi tarkastellun ajanjakson aikana. Sen
markkinaosuus kasvoi 6,3 prosentista 60,1 prosenttiin ja
tuontihinnat laskivat keskimäärin 73 prosenttia. Yhteisön
markkinoita hallitsi tuonti Taiwanista, joka tarkastelujakson aikana hyötyi myynnin määrän ja markkinaosuuden
osalta merkittävästi enemmän kuin yhteisön tuotannonala
CD-R-levyjen kysynnän suotuisasta kehityksestä yhteisössä.

(54) Tuonnin määrän kasvu ja myyntihinnan lasku olivat erityisen silmiinpistäviä vuoden 1999 ja tutkimusajanjakson
välisenä aikana. Kyseinen tuonti alitti yhteisön tuotannonalan myyntihinnat keskimäärin 29 prosentilla tutkimusajanjakson aikana, ja se aiheutti laskupainetta myyntihintoihin yhteisön markkinoilla. Taiwanilaisten vientiä harjoittavien tuottajien harjoittaman polkumyynnin todettiin
olleen merkittävää. Muiden tekijöiden ei todettu vaikuttaneen kotimarkkinahintoihin.

(55) Jotkin yhteisön tuotannonalan tilanteeseen liittyvät taloudelliset indikaattorit kuten CD-R-levyjen tuotanto, asennettu tuotantokapasiteetti, myynnin määrä, kassavirta,
työllisyys ja tuottavuus osoittivat myönteistä kehitystä tarkastelujakson aikana. Myönteinen kehitys oli kuitenkin
odotettua vähäisempää verrattuna markkinoiden nopeaan
kasvuun. Kapasiteetin käyttöaste kasvoi vuoteen 1999,
mutta laski tutkimusajanjakson aikana 86 prosenttiin. Tarkastelujakson aikana yhteisön tuotannonalan keskimääräiset myyntihinnat laskivat selvästi.

(56) Yhteisön tuotannonala saavutti aluksi 16,8 prosentin
markkinaosuuden vuonna 1998, mutta menetti sen jälkeen osan siitä taiwanilaisille tuojille, ja tutkimusajanjakson aikana yhteisön tuotannonalan markkinaosuus oli
12,6 prosenttia. Yhteisön tuotannonalan vaikeudet ennakoidun myynnin saavuttamisessa kasvavilla markkinoilla
johtivat varastojen määrän merkittävään kasvuun tutkimusajanjakson aikana. Sijoitusten negatiivinen tuotto tutkimusajanjakson aikana johti siihen, että yhteisön tuotannonala lykkäsi uusia investointipäätöksiä tai perui ne suurelta osin.

(57) Huolimatta keskimääräisten palkkakustannusten noususta
työntekijää kohti yhteisön tuotannonala saavutti voitollisen tason vuonna 1999 tuotantokustannusten kokonaismäärän vähentämisen ansiosta. Uudetkaan kustannussäästöt eivät kuitenkaan riittäneet kompensoimaan myyntihintojen merkittävää laskua, vaan tulos kääntyi tappiolliseksi
tutkimusajanjakson aikana.
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(58) Tutkimuksessa paljastui, että yhteisön tuotannonala ei
päässyt osallistumaan yhteisön markkinoiden kasvuun,
että se vähensi huomattavasti investointejaan CD-R-levyjen tuotantoon myyntihintojen laskun vuoksi, että taiwanilaiset vientiä harjoittavat tuottajat alittivat sen myyntihinnat keskimäärin 29 prosentilla, että se kärsi taloudellisia tappioita tutkimusajanjakson aikana ja että sillä oli
vaikeuksia hankkia lisärahoitusta.

(59) Edellä selostetun perusteella vahvistetaan väliaikaista tullia
koskevan asetuksen johdanto-osan 66–71 kappaleessa esitetyt päätelmät.

H. SYY-YHTEYS

1. Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin vaikutus
(60) Väitettiin, ettei syynä yhteisön tuotannonalan tuotannon,
myynnin ja markkinaosuuden riittävän kasvun puutteeseen ole Taiwanista peräisin oleva tuonti, vaan sen korkea
kapasiteetin käyttöaste vuonna 1999 ja tutkimusajanjakson aikana, minkä vuoksi yhteisön tuotannonala ei voinut
kasvattaa myyntiään tai lisätä markkinaosuuttaan.

(61) On syytä muistaa, että yhteisön tuotannonalan kapasiteetin käyttöaste laski 91,8 prosentista vuonna 1999 86,3
prosenttiin tutkimusajanjakson aikana. Lisäksi kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 55 kappaleessa mainitaan, varastot kasvoivat huomattavasti vuoden 1999 loppua kohti ja vielä enemmän tutkimusajanjakson loppua kohti. Tutkimusajanjakson aikana CD-R-levyjen tuotanto ylitti myynnin noin 40 miljoonalla kappaleella, minkä seurauksena varastot vuoden lopussa edustivat yli 20 prosenttia CD-R-levyjen vuosittaisesta tuotannosta. Tämä osoittaa selvästi, että kapasiteetin käyttöaste
ei ole voinut olla syynä yhteisön tuotannonalan kasvun
puutteeseen.

(62) Lisäksi väitettiin, että yhteisön tuotannonalan kärsimä vahinko johtui sen kyvyttömyydestä mukautua maailmanmarkkinahintoihin. Samoin väitettiin, että hintojen laskupaine johtui maailmanlaajuisesta ylikapasiteetista. Tähän
liittyen väitettiin, että erittäin alhaisen hintatason vuoksi
viime aikoina ei ollut investoitu juuri lainkaan CD-R-levyjen lisätuotantokapasiteettiin.

(63) Asianomaiset osapuolet eivät toimittaneet näyttöä tueksi
väitteelleen, että CD-R-levyille oli olemassa yksi tai useampia maailmanlaajuisia viitehintoja. Tämän väitteen arvioinnissa olisi syytä huomata myös, että tutkimustulosten mukaan CD-R-levyjä saatettiin myydä vientimarkkinasta riippuen eri pakkausmuodoissa. Kuten edellä 39–44 kappaleessa todettiin, pakkauksella on suuri vaikutus tuotantokustannuksiin, mikä voi selittää hintatason vaihteluja pakkaustyypin ja kohdemarkkinan mukaan. Ilman yksityiskohtaisia tietoja CD-R-levyjen tuotelajivalikoimasta eri
kohdemarkkinoilla ei voida tehdä luotettavaa maailman-
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laajuista hinta-analyysiä. Lisäksi se, että taiwanilaiset vientiä harjoittavat tuottajat asettivat tuontihinnan yhteisön
markkinoilla tuotantokustannuksiaan alhaisemmaksi, aiheutti laskupainetta yhteisön hintatasoon, mihin yhteisön
tuotannonala joutui vastaamaan myymällä tappiolla tutkimusajanjakson aikana.

(64) Kuten edellä 58 kappaleessa mainitaan, yhteisön tuotannonala vähensi huomattavasti investointejaan yhteisön
markkinoiden myyntihintojen heikkenemisen vuoksi. Sitä
vastoin maailmanlaajuisesti toimivat taiwanilaiset vientiä
harjoittavat tuottajat laajensivat tuotantolaitoksiaan epäsuotuisista hintanäkymistä huolimatta. Käytettävissä olevien tietojen perusteella taiwanilaisten omistama tuotantokapasiteetti tutkimusajanjaksolla ylitti maailmanmarkkinoiden arvioidun kokonaiskysynnän, joka kasvoi 84 prosenttia vuoteen 1999 verrattuna. Tämä taiwanilaisten
vientiä harjoittavien tuottajien kapasiteetin lisäys viittaa
siihen, että ne itse myötävaikuttivat ylikapasiteetin syntymiseen. Lisäksi taiwanilaisten yritysten kapasiteetin lisäys
merkitsee sitä, että väite, jonka mukaan ne eivät investoineet CD-R-levyjen tuotantokapasiteettiin, ei ole perusteltu.

(65) Näiden tosiseikkojen ja huomioiden perusteella edellä mainitut väitteet hylätään.

2. CD-R-levyjen tuonti muista maista
(66) Muista maista peräisin olevan tuonnin markkinaosuus pieneni tarkastelujakson aikana 78,8 prosentista 21,3 prosenttiin. Suurimmat yhteisöön viejät ovat Japani ja Singapore, joiden markkinaosuudet tutkimusajanjakson aikana
olivat 9,5 ja 2,7 prosenttia.

(67) Havaittiin, että japanilaisten yritysten tuontihinnat yhteisöön laskivat tarkastelujakson aikana selvemmin kuin taiwanilaisten yritysten. Japanilaisten yritysten tuontihinnat
olivat jopa 53 prosenttia taiwanilaisten yritysten tuontihintoja korkeammat vuosina 1997–1999, mutta ainoastaan 26 prosenttia korkeammat tutkimusajanjaksolla. Näin
ollen oletettiin, että japanilaisten yritysten yhteisöön suuntautuneen tuonnin hintojen selvä lasku tarkastelujakson
aikana oli osaltaan vaikuttanut hintojen laskupaineeseen
yhteisön markkinoilla.

(68) Palautettakoon mieleen, että japanilaisten yritysten hinnat
ovat olleet tarkastelujakson aikana aina huomattavasti taiwanilaisten vientiä harjoittavien tuottajien vientihintoja
korkeammat. Vaikka Japanista tuotu määrä kasvoi tarkastelujakson aikana 53 miljoonasta CD-R-levystä 192 miljoonaan levyyn, Japanin osuus yhteisön markkinoista supistui 33 prosentista 9,5 prosenttiin. Japanista peräisin
olevan tuonnin vaikutus markkinoihin oli näin ollen paljon pienempi kuin polkumyynnillä alhaiseen hintaan tuotujen taiwanilaisten CD-R-levyjen.
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(69) Vienti Taiwanista Japaniin saavutti 87 miljoonaa CD-R-levyä tutkimusajanjakson aikana, ja CD-R-levyn keskihinta
oli 0,42 euroa, mikä on 26 prosenttia enemmän kuin
taiwanilaisten yritysten keskimääräinen vientihinta yhteisöön. Tämä hinta vastaa tarkkaan japanilaista alkuperää
olevien CD-R-levyjen keskimääräistä tuontihintaa yhteisöön. Näin ollen vaikuttaa siltä, että taiwanilaisten vientiä
harjoittavien tuottajien hinnat yhteisön markkinoilla ovat
erityisen alhaiset.

(70) Singaporesta tuodut CD-R-levyt tulivat yhteisön markkinoille alhaisemmilla hinnoilla kuin Taiwanista peräisin
oleva tuonti, mutta niiden markkinaosuus laski 14,2 prosentista 2,7 prosenttiin tarkastelujakson aikana. Käytettävissä olevista tiedoista käy ilmi myös, että yksi CD-R-levyjen tuottaja hallitsee Singaporen markkinoita sekä kotimaisen tuotannon että yhteisöön suuntautuvan viennin
osalta, ja kyseinen yritys on etuyhteydessä toiseen, yhteisössä sijaitsevaan CD-R-levyjen tuottajaan. Tarkastelujakson aikana molemmat myivät CD-R-levyjä kolmannelle,
yhteisössä sijaitsevalle tytäryhtiölle, joka markkinoi CDR-levyjä tuotemerkillä. Tällä perusteella ei voida katsoa,
että tärkeimmän singaporelaisen vientiä harjoittavan tuottajan myynti olisi tapahtunut tavanomaisten kaupan edellytysten mukaisesti.

(71) Muistutetaan, että alhaiseen hintaan polkumyynnillä tapahtunut tuonti Taiwanista hallitsi 60 prosenttia yhteisön
markkinoista tutkimusajanjakson aikana. Koska sekä Japanista peräisin olevan tuonnin markkinaosuus että hinnat
yhteisön markkinoilla olivat laskeneet, sen ei katsota voineen vaikuttaa merkittävästi hintojen laskupaineeseen yhteisön markkinoilla.

3. Suurtuotannon edut
(72) Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 56
kappaleessa mainituista suurtuotannon eduista pyydettiin
lisäselvitystä, ja erityisesti oli väitetty, että taiwanilaisten
vientiä harjoittavien tuottajien tuotantokustannukset CDR-levyä kohti olivat yhteisön tuotannonalaa alhaisemmat
yritysten suuremman keskikoon vuoksi. Taiwanilaisten
vientiä harjoittavien tuottajien saavuttamilla suurtuotannon eduilla oli siten merkitystä selitettäessä taiwanilaisten
yritysten ja yhteisön tuotannonalan tuottamien CD-R-levyjen hintaeroa.

(73) Todettiin todellakin, että otoksessa mukana olleiden taiwanilaisten vientiä harjoittavien tuottajien tehtaiden keskimääräinen kapasiteetti oli tutkimusajanjakson aikana
530 miljoonaa CD-R-levyä vuodessa, kun taas yhteisön
tuotannonalan vastaava keskiarvo oli 40 miljoonaa CDR-levyä vuodessa. Kaikissa yrityksissä olevat tuotantolinjat
ovat kuitenkin samojen joko Saksassa, Sveitsissä tai Japanissa sijaitsevien yritysten valmistamia ja kooltaan samaa
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luokkaa. Taiwanilaiset vientiä harjoittavat tuottajat ovat
yksinkertaisesti asentaneet enemmän tuotantolinjoja kuin
yhteisön tuottajat. Tämän vuoksi katsotaan, ettei näiden
kiinteiden kustannusten osalta ole voitu saavuttaa suurtuotannon etuja.

(74) On kuitenkin syytä mainita, että tuotantokustannusten
määrittämisessä ratkaiseva tekijä on se, kuinka monta CDR-levyä tietty tuotantolinja voi valmistaa tietyn ajan kuluessa. Tuotantokoneiston hankintakustannukset pysyivät
varsin vakaina tarkastelujakson ajan, mutta tuotantoteho
kasvoi keskimäärin 10 CD-R-levystä minuutissa vuonna
1997 25 CD-R-levyyn minuutissa vuonna 2000. Tämän
tehokkuuden lisäyksen ansiosta yhteisön tuotannonala
pystyi vähentämään tuotantokustannuksiaan.

(75) Oli tavallista, että saman yrityksen sisällä oli käytössä eri
sukupolvea olevia koneita, jolloin uudet investoinnit vastasivat tehokkaimmasta tuotannosta, ja vanhemmat koneet oli jo poistettu osittain tai kokonaan. Koneiden taloudellisesti järkevä käyttöaika on teoriassa enintään viisi
vuotta mutta käytännössä todennäköisesti lyhyempi. Sama
pätee sekä taiwanilaisiin vientiä harjoittaviin tuottajiin että
yhteisön tuotannonalaan. Vuonna 2000 hankittu tuotantolinja tuottaa keskimäärin noin miljoona CD-R-levyä
kuukaudessa, kun vuonna 1997 asennettu tuotantolinja
tuottaa vain 400 000 CD-R-levyä kuukaudessa.

(76) Taiwanilaiset vientiä harjoittavat tuottajat eivät toimittaneet näyttöä väitetyistä suurtuotannon eduista ja niiden
laajuudesta eli siitä, että suurempi tehdaskoko ja enemmän tuotantolinjoja johtaisi alhaisempiin tuotantokustannuksiin CD-R-levyä kohti. Taiwanilaisten vientiä harjoittavien tuottajien ei todettu esimerkiksi hyötyneen mistään
erityisistä eduista raaka-aineiden hankintakustannuksissa,
eivätkä ne myöskään väittäneet sellaisia etuja esiintyneen.

(77) Joka tapauksessa on korostettava, että vaikka tuotantokustannukset CD-R-levyä kohti olisivatkin alhaisemmat, se ei
oikeuttaisi taiwanilaisten viejien harjoittamaa polkumyyntiä. Väitetyt suurtuotannon edut eivät näin ollen muuta
syy-yhteyttä polkumyynnillä tuotujen taiwanilaisten CDR-levyjen ja yhteisön tuotannonalan kärsimän vahingon
välillä.

4. Syy-yhteyttä koskevat päätelmät
(78) Päätelmänä vahvistetaan, että tarkasteltavana oleva polkumyynnillä tapahtunut tuonti oli syynä yhteisön tuotannonalan kärsimään vahinkoon. Vahinko näkyy siinä, että
yhteisön tuotannonala ei päässyt osallistumaan markkinoi-
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den kasvuun, että investointeja CD-R-levyjen tuotantoon
oli vähennettävä huomattavasti myyntihintojen laskusuuntauksen vuoksi, että taiwanilaiset vientiä harjoittavat tuottajat alittivat yhteisön tuotannonalan myyntihinnat keskimäärin 29 prosentilla, että yhteisön tuotannonala kärsi
taloudellisia tappioita tutkimusajanjakson aikana ja että
sillä oli vaikeuksia hankkia lisärahoitusta.

(79) Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan
77–94 kappaleessa selostettujen tekijöiden vaikutuksesta
ei esitetty muita väitteitä. Näin ollen esitetään päätelmänä,
että yhteisön kulutuksen kehityksellä, muista kolmansista
maista peräisin olevalla tuonnilla, yhteisön tuotannonalan
vientitoiminnalla, yhteisön tuotannonalan kolmansista
maista tekemillä CD-R-levyjen hankinnoilla ja suurnopeuksisen teknologian omaksumisella ei ollut juurikaan vaikutusta yhteisön tuotannonalan kapasiteetin käyttöasteen,
varastojen kertymisen, myyntihintojen, markkinaosuuden,
kannattavuuden, investointien ja niiden tuoton sekä pääoman hankkimiskyvyn negatiiviseen kehitykseen.

Ottaen huomioon esitetty tarkastelu, jossa asianmukaisesti
erotettiin kaikkien tiedossa olevien tekijöiden vaikutus yhteisön tuotannonalan tilanteeseen polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin haitallisesta vaikutuksesta, vahvistetaan,
että kyseiset muut tekijät eivät poista sitä tosiseikkaa,
että arvioidun vahingon on katsottava johtuneen polkumyynnillä tapahtuneesta tuonnista. Samoin katsotaan, että
Taiwanista peräisin olevien CD-R-levyjen tuonnilla oli
merkittävä negatiivinen vaikutus yhteisön tuotannonalan
tilanteeseen ja että muiden tekijöiden, erityisesti kolmansista maista, mukaan luettuna Japani, tulevan tuonnin vaikutus ei ollut sellainen, että se olisi muuttanut päätelmää
Taiwanista polkumyynnillä tulevan tuonnin ja yhteisön
tuotannonalalle aiheutuneen merkittävän vahingon välisestä aidosta ja merkittävästä syy-yhteydestä.

I. YHTEISÖN ETU

1. Yhteisön tuotannonalan etu
(80) Koska uusia yhteisön tuotannonalan etuun liittyviä tietoja
ei toimitettu, vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 98–100 kappaleessa esitetyt alustavat päätelmät.
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avulla, osoittaa, ettei Taiwanista peräisin oleva tuonti ole
syynä hintojen laskupaineeseen. Tämä osoittaa myös, että
polkumyyntitullien käyttöönotto ei ole tuojien edun mukaista.

(82) Tämän väitteen tueksi ei kuitenkaan esitetty näyttöä, ja
käytettävissä olevien tietojen uudelleen tarkastelu vahvisti,
että Taiwanista peräisin olevien CD-R-levyjen tuonnin
määrän kasvu ja hintojen lasku aiheutti laskupainetta hintoihin yhteisön markkinoilla. Tutkimuksessa ilmeni, että
yhteistyössä toimineiden tuojien tavanomainen kauppamarginaali hinnaltaan alhaisista CD-R-levyistä ei riittänyt
kattamaan niiden yleiskustannuksia, mikä johti tappioihin
tutkimusajanjakson aikana. Lisäksi markkinahinnat laskivat sellaista vauhtia, että tuojat joutuivat tilanteeseen, jossa
passitettavina olevien tavaroiden arvo laski nopeasti ja
lopullinen myyntihinta jäi toisinaan tuojien maksamaa
ostohintaa alhaisemmaksi.

(83) On huomautettava myös, että yksikään tuoja ei kiistänyt
komission alustavia päätelmiä. Tasapuoliset kaupankäyntiolosuhteet yhteisön markkinoilla olisivat tuojien edun
mukaista, koska ne palauttaisivat riittävän hintatason yhteisön markkinoille.

(84) Edellä selostetun perusteella vahvistetaan väliaikaista tullia
koskevan asetuksen johdanto-osan 101 ja 102 kappaleessa esitetyt alustavat päätelmät.

3. Käyttäjien ja kuluttajien etu
(85) Koska uusia käyttäjien ja kuluttajien etuun liittyviä tietoja
ei toimitettu, vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 103–105 kappaleessa esitetyt alustavat päätelmät.

4. Yhteisön etua koskeva päätelmä
(86) Edellä todetun perusteella vahvistetaan väliaikaista tullia
koskevan asetuksen johdanto-osan 107 kappaleessa esitetty alustava päätelmä, jonka mukaan yhteisön edun perusteella ei ole olemassa pakottavia syitä olla ottamatta
käyttöön lopullisia polkumyyntitoimenpiteitä.

J. LOPULLISET POLKUMYYNTITOIMENPITEET

2. Tuojien etu
(81) Väitteiden mukaan se, että yhteistyössä toimineet taiwanilaisten CD-R-levyjen tuojat eivät kyenneet kattamaan yleiskustannuksiaan tutkimusajanjakson aikana alhaisiin markkinahintoihin sovelletun tavanomaisen kauppamarginaalin

1. Vahingon korjaava taso
(87) Väitettiin, että väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 110 kappaleessa mainittu ja vahinkoa aiheuttamattoman hinnan määrittämisessä käytetty 8 prosentin
voittomarginaali ennen veroja oli kohtuuttoman korkea.
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(88) Tämä marginaali, joka olisi ollut kohtuudella saavutettavissa tavanomaisissa kilpailuoloissa, perustui arvioon siitä,
miten taiwanilaisten vientiä harjoittavien tuottajien yhteisön markkinoille polkumyynnillä tuomat CD-R-levyt olivat vaikuttaneet yhteisön tuotannonalan myyntihintoihin,
sekä ilman polkumyyntiä muista kolmansista maista tulleen tuonnin hintatasoon ja yhteisön tuotannonalan tekemien investointien rahoituskustannusten kattamiseksi tarvittavaan kannattavuustasoon. Tarkastelu osoitti, että 8
prosentin voittomarginaali ennen veroja oli kohtuullinen.
(89) Joka tapauksessa on huomattava, että lopulliset polkumyyntitoimenpiteet perustuvat alhaisemman tullin soveltamista koskevan säännön mukaisiin polkumyyntimarginaaleihin.

2. Lopulliset polkumyyntitoimenpiteet
Maa

Taiwan

Yritys

Polkumyyntitulli

Acer Media Technology Inc.

19,2 %

Auvistar Industry Co., Ltd.

17,7 %

Digital Storage Technology Co.

19,2 %

Gigastore Corporation

19,2 %

Lead Data Inc.

19,2 %

Megamedia Corporation

19,2 %

Nan Ya Plastics Corporation

19,2 %

Postech Corporation

19,2 %

Princo Corporation

29,9 %

Prodisc Technology Inc.

17,7 %

Ritek Corporation

17,7 %

Unidisc Technology Inc.

17,7 %

Kaikki muut yritykset

38,5 %
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(91) Kaikki näiden yritysten yksilöllisten polkumyyntitullien soveltamiseen liittyvät vaatimukset (esimerkiksi yrityksen nimenmuutoksen tai uusien tuotanto- tai myyntiyksiköiden
perustamisen johdosta tehdyt) on toimitettava viipymättä
komissiolle (1) ja mukaan on liitettävä kaikki asian kannalta oleelliset tiedot ja erityisesti ne, jotka koskevat esimerkiksi kyseiseen nimenmuutokseen tai kyseisiin uusiin
tuotanto- tai myyntiyksiköihin mahdollisesti liittyviä yrityksen tuotantotoiminnan sekä kotimarkkinamyynnin ja
viennin muutoksia. Komissio muuttaa tarvittaessa tätä asetusta neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan saattamalla yksilöllisten tullien soveltamisalaan kuuluvien yritysten luettelon ajan tasalle.

(92) Koska polkumyyntitutkimuksessa on käytetty otantamenetelmää, perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaista
uusia viejiä koskevaa tarkastelua yksittäisten polkumyyntimarginaalien määrittämiseksi ei voida aloittaa tässä menettelyssä. Mahdollisten aidosti uusien taiwanilaisten vientiä harjoittavien tuottajien ja yhteistyössä toimineiden
mutta otokseen kuulumattomien yritysten tasapuolisen
kohtelun varmistamiseksi katsotaan kuitenkin, että on annettava säännökset siitä, että viimeksi mainituille yrityksille määrättyä painotettua keskimääräistä tullia voidaan
soveltaa kaikkiin sellaisiin uusiin taiwanilaisiin vientiä harjoittaviin tuottajiin, joihin muutoin sovellettaisiin perusasetuksen 11 artiklan 4 kohtaa.

3. Väliaikaisten tullien kantaminen
(93) Vientiä harjoittavien tuottajien polkumyyntimarginaalien
suuruuden ja yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen vahingon vakavuuden perusteella katsotaan, että on tarpeen
kantaa lopullisesti väliaikaista tullia koskevan asetuksen
mukaisesti väliaikaisen polkumyyntitullin vakuutena olevat määrät käyttöön otetun lopullisen tullin suuruisina,
jos tämä on yhtä suuri kuin tai matalampi kuin väliaikainen tulli. Muussa tapauksessa tullia tulisi kantaa lopullisesti vain väliaikaista tullia vastaava määrä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

(90) Tässä asetuksessa yrityksille vahvistetut yksilölliset polkumyyntitullit määritettiin tämän tutkimuksen päätelmien
perusteella. Näin ollen ne kuvastavat kyseisten yritysten
senhetkistä tilannetta. Näitä tulleja voidaan siten soveltaa
(toisin kuin koko maata koskevia, ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavia tulleja) yksinomaan tarkasteltavana olevasta maasta peräisin olevien, erikseen mainittujen yritysten eli tarkoin määrättyjen oikeussubjektien tuottamien
tuotteiden tuontiin. Jos yrityksen nimeä ja osoitetta ei
ole erikseen mainittu tämän asetuksen artiklaosassa (erikseen mainittuihin yrityksiin etuyhteydessä olevat yritykset
mukaan luettuina), sen tuottamiin tuontituotteisiin ei
voida soveltaa näitä tulleja, vaan niihin on sovellettava
”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia.

1 artikla
1.
Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli Taiwanista
peräisin olevien kirjoitettavien CD-levyjen (CD-R-levyt) tuonnissa, jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodiin
ex 8523 90 00 (Taric-koodi 8523 90 00 10).

2.
Vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohintaan
sovellettava lopullinen tulli on seuraavien yritysten tuottamien
tuotteiden osalta seuraava:
(1) Euroopan Komissio
Kauppapolitiikan pääosasto
Sihteeristö B
UYSI VIRALLINEN OSOITE
B-1049 Bryssel, Belgia.
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Maa

Taiwan

3.

Yritys
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Polkumyyntitulli

Taric-lisäkoodi

Acer Media Technology Inc.,
29 Jianguo E. Road, Gueishan,
Taoyuan 333, Taiwan, R.O.C.

19,2 %

A298

Auvistar Industry Co., Ltd.,
21, Tung-Yuan Road, Chung-Li Industrial Park, Taiwan R.O.C.

17,7 %

A299

Digital Storage Technology Co., Ltd.,
No 42, Kung 4 Rd., Linkou 2nd Industrial Park,
Taipei Hsien, Taiwan R.O.C.

19,2 %

A300

Gigastorage Corporation,
2, Kuang Fu South Rd., Hsinchu Industrial Park,
Hsinchu, Taiwan R.O.C.

19,2 %

A301

Lead Data Inc.,
No 23, Kon Yeh 5th Rd., Hsinchu Industrial Park Fu Kou Hsiang,
Hsinchu Hsien, Taiwan R.O.C.

19,2 %

A302

Megamedia Corporation,
No 13, Kung Chien Rd., Chi-Tu District,
Keelung, Taiwan R.O.C.

19,2 %

A303

Nan Ya Plastics Corporation,
201, Tung Hwa N. Road,
Taipei, Taiwan R.O.C.

19,2 %

A361

Postech Corporation,
No 42, Kuang Fu South Road, Hsinchu Industrial Park,
Hsinchu Hsien, Taiwan R.O.C.

19,2 %

A304

Princo Corporation,
No 6, Creation 4th Rd., Science-based Industrial Park,
Hsinchu, Taiwan R.O.C.

29,9 %

A305

Prodisc Technology Inc.,
No 13, Wu-Chuan 7th Rd., Wu-Ku Industrial District,
Wu-Ku County, Taipei, Taiwan R.O.C.

17,7 %

A306

Ritek Corporation,
No 42, Kuanfu N. Road, Hsinchu Industrial Park,
Taiwan 30316 R.O.C.

17,7 %

A307

Unidisc Technology Co., Ltd.,
4F, No 543, Chung-Cheng Rd.,
Hsin-Tien, Taipei, Taiwan, R.O.C.

17,7 %

A308

Kaikki muut yritykset

38,5 %

A999

Jollei toisin säädetä, sovelletaan voimassa olevia tulleja koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

2 artikla
Jos uusi taiwanilainen vientiä harjoittava tuottaja toimittaa riittävät todisteet siitä, että:

— se ei ole vienyt yhteisöön asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa
kuvattuja tuotteita tutkimusajanjakson aikana (1 päivän
tammikuuta 2000 ja 31 päivän joulukuuta 2000 välillä),

— se ei ole etuyhteydessä yhteenkään taiwanilaiseen viejään tai
tuottajaan, johon sovelletaan tällä asetuksella käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä, ja

— se on tosiasiallisesti vienyt asianomaisia tuotteita yhteisöön
toimenpiteiden perustana olevan tutkimusajanjakson jälkeen tai sillä on peruuttamaton sopimusvelvoite merkittävän tuotemäärän viemiseksi yhteisöön,

neuvosto voi muuttaa tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohtaa
yksinkertaisella enemmistöllä komission ehdotuksesta, jonka
tämä on tehnyt kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa, lisäämällä
uuden vientiä harjoittavan tuottajan niiden kyseisessä artiklassa
mainittujen yritysten luetteloon, joihin sovelletaan painotettua
keskimääräistä tullia.
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3 artikla

4 artikla

Kannetaan Taiwanista peräisin olevassa tuonnissa väliaikaista
tullia koskevalla asetuksella käyttöön otetun väliaikaisen polkumyyntitullin vakuutena olevat määrät tällä asetuksella lopullisesti käyttöön otetun tullin suuruisina. Vakuutena olevat lopullisen polkumyyntitullin ylittävät määrät vapautetaan.

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
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Ehdotus neuvoston päätökseksi vastavuoroista tunnustamista koskevan Euroopan yhteisön ja
Kanadan välisen sopimuksen tekemisestä 20 päivänä heinäkuuta 1998 tehdyn neuvoston päätöksen
N:o 98/566/EY muuttamisesta
(2002/C 227 E/12)
KOM(2002) 270 lopull. — 2002/0120(ACC)
(Komission esittämä 3 päivänä kesäkuuta 2002)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300
artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen, 3 kohdan ensimmäisen alakohdan
ensimmäisen virkkeen ja 4 kohdan kanssa,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1) Vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Kanadan välisen sopimuksen (1), jäljempänä ”sopimus”, tehokkaan toiminnan varmistamiseksi 20 päivänä heinäkuuta 1998 tehtyä neuvoston
päätöstä N:o 98/566/EY (2) on muutettava komission valtuuttamiseksi ryhtymään kaikkiin sopimuksen
toiminnan edellyttämiin toimenpiteisiin.
(2) Neuvoston olisi pidätettävä itsellään valtuudet päättää alakohtaisten liitteiden soveltamisen päättämisestä,
ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla
Korvataan vastavuoroista tunnustamista koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan välisen sopimuksen
tekemisestä 20 päivänä heinäkuuta 1998 tehdyn neuvoston päätöksen N:o 98/566/EY 3 artikla seuraavalla:
”3 artikla
1.
Komissio edustaa yhteisöä sopimuksen XI ja XII artiklassa tarkoitetussa sekakomiteassa sekä
alakohtaisissa liitteissä perustetuissa alakohtaisissa sekakomiteoissa neuvoston nimeämän erityiskomitean avustamana. Komissio toteuttaa sopimuksessa eritellyt nimeämiset, ilmoittamiset, tietojen vaihdon
ja tarkistuspyynnöt kuultuaan tätä erityiskomiteaa.
2.
Neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta yhteisön kannasta sekakomiteassa
tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat alakohtaisten liitteiden soveltamisen päättämistä XIX artiklan 2
kohdan mukaisesti.
3.
Kaikissa muissa tapauksissa yhteisön kannan sekakomiteassa tai tarvittaessa alakohtaisissa sekakomiteoissa määrittää komissio kuultuaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua erityiskomiteaa.”

(1) EYVL L 280, 16.10.1998, s. 3.
(2) EYVL L 280, 16.10.1998, s. 1.
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Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Australian välisen sopimuksen tekemisestä
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, todistusten ja merkintöjen vastavuoroisesta tunnustamisesta
18 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyn neuvoston päätöksen N:o 98/508/EY muuttamisesta
(2002/C 227 E/13)
KOM(2002) 271 lopull. — 2002/0117(ACC)
(Komission esittämä 3 päivänä kesäkuuta 2002)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300
artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen, 3 kohdan ensimmäisen alakohdan
ensimmäisen virkkeen ja 4 kohdan kanssa,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,
sekä katsoo, että
(1) vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, todistusten ja merkintöjen vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Australian välisen sopimuksen (1), jäljempänä ”sopimus”, tehokkaan toiminnan varmistamiseksi 18 päivänä kesäkuuta 1998 tehtyä neuvoston päätöstä N:o 98/508/EY (2) on
muutettava komission valtuuttamiseksi ryhtymään kaikkiin sopimuksen toiminnan edellyttämiin toimenpiteisiin,
ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Ainoa artikla
Korvataan Euroopan yhteisön ja Australian välisen sopimuksen tekemisestä vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, todistusten ja merkintöjen vastavuoroisesta tunnustamisesta 18 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyn
neuvoston päätöksen N:o 98/508/EY 3 artikla seuraavalla:
”3 artikla
1.
Komissio edustaa yhteisöä sopimuksen 12 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa neuvoston nimeämän erityiskomitean avustamana. Komissio toteuttaa sopimuksessa eritellyt nimeämiset, ilmoittamiset, tietojen vaihdon ja tarkistuspyynnöt kuultuaan tätä erityiskomiteaa.
2.
Yhteisön kannan sekakomiteassa määrittää komissio kuultuaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua erityiskomiteaa.”

(1) EYVL L 229, 17.8.1998, s. 3.
(2) EYVL L 229, 17.8.1998, s. 1.
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Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Uuden Seelannin välisen sopimuksen
tekemisestä vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta 18 päivänä
kesäkuuta 1998 tehdyn neuvoston päätöksen N:o 98/509/EY muuttamisesta
(2002/C 227 E/14)
KOM(2002) 272 lopull. — 2002/0087(ACC)
(Komission esittämä 3 päivänä kesäkuuta 2002)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300
artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen, 3 kohdan ensimmäisen alakohdan
ensimmäisen virkkeen ja 4 kohdan kanssa,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1) Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn Euroopan yhteisön ja
Uuden Seelannin välisen sopimuksen (1), jäljempänä ”sopimus”, tehokkaan toiminnan varmistamiseksi
18 päivänä kesäkuuta 1998 tehtyä neuvoston päätöstä N:o 98/509/EY (2) on muutettava komission
valtuuttamiseksi ryhtymään kaikkiin sopimuksen toiminnan edellyttämiin toimenpiteisiin,
ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla
Korvataan Euroopan yhteisön ja Uuden Seelannin välisen sopimuksen tekemisestä vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta 18 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyn neuvoston päätöksen
N:o 98/509/EY 3 artikla seuraavalla:
”3 artikla
1.
Komissio edustaa yhteisöä sopimuksen 12 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa neuvoston nimeämän erityiskomitean avustamana. Komissio toteuttaa sopimuksessa eritellyt nimeämiset, ilmoittamiset, tietojen vaihdon ja tarkistuspyynnöt kuultuaan tätä erityiskomiteaa.
2.
Yhteisön kannan sekakomiteassa määrittää komissio kuultuaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua erityiskomiteaa.”

(1) EYVL L 229, 17.8.1998, s. 62.
(2) EYVL L 229, 17.8.1998, s. 61.
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Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 68/151/ETY muuttamisesta yhtiömuodoltaan tietynlaisia yhtiöitä koskevien julkistamisvaatimusten osalta
(2002/C 227 E/15)
KOM(2002) 279 lopull. — 2002/0122(COD)
(Komission esittämä 3 päivänä kesäkuuta 2002)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 44 artiklan 2 kohdan g alakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

noudattavat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi,
joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58
artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten
sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi, 9 päivänä maaliskuuta 1968 annetussa ensimmäisessä neuvoston direktiivissä 68/151/ETY (1), esitetään osakeyhtiöiden asiakirjojen ja tietojen pakollista julkistamista koskevat vaatimukset.

(2) SLIM-hankkeen (Simplification of the Legislation on the
Internal Market) neljännen vaiheen yhteydessä, jonka komissio käynnisti lokakuussa 1998, yhtiöoikeustyöryhmä
esitti syyskuussa 1999 ensimmäisen ja toisen yhtiöoikeusdirektiivin yksinkertaistamista koskevan raportin, joka sisälsi suosituksia. (2).

(3) Kun direktiivi 68/151/ETY nykyaikaistetaan esitettyjen
suositusten mukaisesti, siitä on kahdenlaista etua: se edesauttaa sen tärkeän tavoitteen saavuttamisessa, että yritystiedot saadaan osapuolten saataville helpommin ja nopeammin, ja sillä myös yksinkertaistetaan huomattavasti yritysten julkistamisvelvoitteita.

(4) Direktiivin 68/151/ETY soveltamisalaan kuuluvien yritysten luetteloa on laajennettava, jotta voidaan ottaa huomi(1) EYVL L 65, 14.3.1968, s. 8, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla.
(2) Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille - SLIMhankkeen neljännen vaiheen tulokset, 4.2.2000 (KOM(2000)56 lopullinen).

oon direktiivin antamisen jälkeen kansallisella tasolla käyttöön otetut uudet yritysmuodot.

(5) Vuoden 1968 jälkeen on annettu useita direktiivejä, joilla
on pyritty yhdenmukaistamaan yrityksiltä edellytettyihin
tilinpäätösasiakirjoihin sovellettavia vaatimuksia, kuten yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan
nojalla 25 päivänä kesäkuuta 1978 annettu neljäs neuvoston direktiivi 78/660/ETY (3), konsolidoiduista tilinpäätöksistä perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla 13 päivänä kesäkuuta 1983 annettu seitsemäs neuvoston direktiivi 83/349/ETY (4), pankkien ja
muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä 8 päivänä joulukuuta 1986 annettu
neuvoston direktiivi 86/635/ETY (5) ja vakuutusyritysten
tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä 19 päivänä joulukuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi
91/674/ETY (6). Direktiivin 68/151/ETY viittaukset tilinpäätösasiakirjoihin, jotka on julkistettava näiden direktiivien mukaisesti, on saatettava ajan tasalle.

(6) Uudistamisen myötä yritysten on voitava valita, toimittavatko ne pakolliset asiakirjat ja tiedot paperilla vai sähköisesti. Asianosaisten on voitava saada rekisteristä jäljennös
näistä asiakirjoista ja tiedoista paperilla ja sähköisesti.

(7) Jäsenvaltioiden on voitava päättää, että virallinen lehti,
joka on nimetty pakollisten asiakirjojen ja tietojen julkaisemista varten, pidetään paperisena tai sähköisessä muodossa tai julkistaa tiedot yhtä tehokkaalla tavalla.

(8) Yritystietojen saatavuutta toisesta maasta on parannettava
antamalla mahdollisuus rekisteröidä asiakirjat ja tiedot vapaaehtoisesti muillakin kielillä pakollisen, yhdellä yrityksen jäsenvaltiossa sallitulla kielellä tapahtuvan julkistamisen lisäksi. Hyvässä uskossa toimivien kolmansien osapuolten on voitava vedota näihin käännöksiin.
(3) EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11. Direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/65/EY (EYVL L 283, 27.10.2001, s. 28).
(4) EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2001/65/EY.
(5) EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on
muutettuna direktiivillä 2001/65/EY.
(6) EYVL L 374, 31.12.1991, s. 7.
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(9) On asianmukaista täsmentää, että kaikissa kirjeissä ja tilauslomakkeissa, riippumatta siitä, ovatko ne paperilla vai
muulla välineellä tuotettuja, on esitettävä pakolliset direktiivin 68/151/ETY 4 artiklassa luetellut tiedot. Teknologian kehityksen perusteella on asianmukaista säätää, että
tiedot on esitettävä yrityksen Internet-sivustolla.

24.9.2002

b) Poistetaan 2 kohta.
3. Korvataan 3 artikla seuraavasti:
”3 artikla

(10) Direktiiviä 68/151/ETY on muutettava vastaavasti,
OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1.
Jokaisessa jäsenvaltiossa on oltava kullekin siellä rekisteröidylle yhtiölle joko keskusrekisterissä, kaupparekisterissä
tai yhtiörekisterissä oma asiakirjavihkonsa.

1 artikla
Muutetaan direktiiviä 68/151/ETY seuraavasti:
1. Muutetaan 1 artikla seuraavasti:
a) korvataan kolmas luetelmakohta seuraavasti:
”— Ranskassa:
la société anonyme, la société en commandite par
actions, la société à responsabilité limitée, la société
par actions simplifiée;”

b) korvataan kuudes luetelmakohta seuraavasti:
”— Alankomaissa:
de naamloze vennootschap, de commanditaire vennootschap op aandelen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;”

c) korvataan yhdeksäs luetelmakohta seuraavasti:
”— Tanskassa:

2.
Kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka on 2 artiklan mukaan
julkistettava, on otettava asiakirjavihkoon tai merkittävä rekisteriin; rekisterimerkintöjen perusteiden on aina ilmettävä
asiakirjavihkosta.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki yritysten asiakirjat ja tiedot, jotka on 2 artiklan mukaan julkistettava,
voidaan 1 päivästä tammikuuta 2005 lähtien ottaa asiakirjavihkoon sähköisessä muodossa. Lisäksi jäsenvaltiot voivat
vaatia kaikilta yhtiöiltä tai joiltakin yhtiöryhmiltä, että ne
toimittavat kaikki nämä asiakirjat ja tiedot tai joihinkin
luokkiin kuuluvat asiakirjat tai tiedot sähköisessä muodossa
1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen.
Kaikki 2 artiklassa tarkoitetut asiakirjavihkoon 1 päivästä
tammikuuta 2005 alkaen otettavat joko paperilla tai sähköisessä muodossa toimitetut asiakirjat ja tiedot on säilytettävä
asiakirjavihkossa tai merkittävä rekisteriin sähköisessä muodossa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rekisteri muuntaa sähköiseen muotoon kaikki 1 päivän tammikuuta 2005
jälkeen paperilla toimitetut asiakirjat ja tiedot.
Rekisterin ei tarvitse muuntaa automaattisesti sähköiseen
muotoon 2 artiklassa tarkoitettuja asiakirjoja ja tietoja, jotka
on toimitettu paperilla 31 päivään joulukuuta 2004 mennessä. Jäsenvaltioiden on kuitenkin varmistettava, että rekisteri muuntaa ne sähköiseen muotoon 3 kohdan nojalla annettujen sääntöjen mukaisesti esitetyn hakemuksen perusteella.

aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab;”
2. Muutetaan 2 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 1 kohdan f alakohta seuraavasti:
”f) Kunkin tilikauden tilinpäätösasiakirjat, jotka on julkaistava neuvoston direktiivien 78/660/ETY (*),
83/349/ETY (**),
86/635/ETY (***)
ja
91/674/ETY (****) mukaisesti.
___________
(*) EYVL L
(**) EYVL L
(***) EYVL L
(****) EYVL L

222,
193,
372,
374,

14.8.1978, s. 11.
18.7.1983, s. 1.
31.12.1986, s. 1.
31.12.1991, s. 7.”

3.
Edellä 2 artiklassa tarkoitetuista asiakirjoista ja tiedoista on hakemuksesta annettava jäljennöksiä tai otteita.
Hakija voi 1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen valita, esittääkö se rekisterille hakemuksen paperilla vai sähköisessä
muodossa.
Rekisterin on 1 päivästä tammikuuta 2005 annettava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut jäljennökset hakijan valinnan mukaan paperilla tai sähköisessä muodossa riippumatta
siitä, onko asiakirjat ja tiedot otettu asiakirjavihkoon ennen
1 päivää tammikuuta 2005 vai sen jälkeen. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää, että kaikkia tai johonkin luokkaan
kuuluvia asiakirjoja ja tietoja, jotka on 31 päivään joulukuuta 2004 asti toimitettu asiakirjavihkoon paperilla, ei
ole saatavissa rekisteristä sähköisessä muodossa, jos ne on
toimitettu asiakirjavihkoon ennen soveltamispäivää edeltävää määräaikaa. Määräajan pituus on vähintään 10 vuotta.
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Hinta, joka edellä 2 artiklassa tarkoitetuista asiakirjoista ja
tiedoista paperilla tai sähköisessä muodossa annettavista jäljennöksistä tai otteista peritään, ei saa olla niistä aiheutuvia
hallinnollisia kustannuksia suurempi.

Paperijäljennökset ja otteet on todistettava oikeiksi, jollei
hakija muuta pyydä. Sähköisiä jäljennöksiä ja otteita ei todisteta oikeiksi, jollei hakija nimenomaisesti pyydä sitä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimet varmistaakseen, että sähköisten jäljennösten varmentamisella taataan sekä niiden alkuperä että sisällön oikeellisuus sähköisiä
allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista 13 päivänä
joulukuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/93/EY (*) 2 artiklan 2 kohdassa määriteltyä kehittynyttä sähköistä allekirjoitusta käyttäen.
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tettu päätökseen, jollei julkistamattomuudesta johdu sitä,
että asiakirjoilla ja tiedoilla ei ole oikeusvaikutuksia.
8.
Tässä artiklassa ilmauksella ’sähköisessä muodossa’ tarkoitetaan, että tiedot lähetetään lähetyspaikasta ja vastaanotetaan määränpäässä tietoja elektronisesti käsittelevien laitteiden (mukaan lukien digitaalinen pakkaaminen) tai tietojen
säilytyksen avulla, ja lähetetään, siirretään ja vastaanotetaan
kokonaan linjoja, radioyhteyttä, optisia tai muita elektromagneettisia välineitä käyttäen.
___________
(*) EYVL L 13, 19.1.2000, s. 12.”
4. Lisätään seuraava 3 a artikla:
”3 a artikla

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot on
julkistettava julkaisemalla ne asianomaisen jäsenvaltion siihen tarkoitukseen määräämässä kansallisessa virallisessa julkaisussa joko kokonaisuudessaan tai osittain taikka viittauksina asiakirjavihkoon otettuun tai rekisteriin merkittyyn
asiakirjaan. Tähän tarkoitukseen määrätty virallinen julkaisu
voi olla sähköisessä muodossa.

Jäsenvaltiot voivat päättää korvata virallisessa julkaisussa julkaisemisen toisella yhtä tehokkaalla tavalla, joka edellyttää
ainakin sellaisen järjestelmän käyttöä, jossa julkistettuihin
tietoihin voidaan tutustua aikajärjestyksessä sähköisen keskusjärjestelmän kautta.

5. Yhtiö ei voi vedota asiakirjoihin ja tietoihin ulkopuolista henkilöä kohtaan ennen 4 kohdassa tarkoitettua julkistamista, jollei yhtiö näytä, että ulkopuolinen henkilö tiesi
niistä.

Toimissa, jotka on tehty ennen kuudettatoista julkistamispäivän jälkeistä päivää, asiakirjoihin tai tietoihin ei voi vedota sellaista ulkopuolista henkilöä kohtaan, joka osoittaa,
että hän ei ollut voinut tietää niistä.

6. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta vältettäisiin 4 kohdan mukaisesti julkistettujen ja
rekisterissä tai asiakirjavihkossa olevien tietojen väliset ristiriitaisuudet.

Jos ristiriitaisuuksia kuitenkin ilmenee, 4 kohdan mukaisesti
julkistettuun sanamuotoon ei voi vedota ulkopuolista henkilöä kohtaan; ulkopuolinen henkilö voi kuitenkin vedota
siihen, jollei yhtiö osoita, että henkilö tiesi asiakirjavihkossa
olevasta tai rekisteriin merkitystä sanamuodosta.

7. Ulkopuolinen henkilö voi lisäksi aina vedota asiakirjoihin ja tietoihin, joiden julkistamistoimia ei ole vielä saa-

1.
Asiakirjat ja tiedot, jotka on 2 artiklan mukaan julkistettava, on laadittava jollakin sellaisella kielellä, joka on sallittu siinä jäsenvaltiossa sovellettavan kielilainsäädännön
mukaisesti, jossa yhtiöllä on kotipaikka.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun pakollisen julkistamisen
lisäksi jäsenvaltioiden on sallittava, että 2 artiklassa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot julkistetaan 3 artiklan mukaisesti
millä tahansa yhteisön virallisella kielellä.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että asiakirjojen ja tietojen käännökset on todistettava oikeiksi.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimet varmistaakseen, että asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti kaikilla
niillä yhteisön virallisilla kielillä, joilla asiakirjat ja tiedot
on julkistettu.
3.
Edellä 1 kohdassa edellytetyn pakollisen julkistamisen
ja 2 kohdassa sallitun julkistamisen lisäksi jäsenvaltiot voivat
sallia 2 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen ja tietojen julkistamisen 3 artiklan mukaisesti millä tahansa muulla kielellä.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että asiakirjojen ja tietojen käännökset on todistettava oikeiksi.
4.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimet, jotta
voidaan välttää mahdolliset ristiriitaisuudet 1 kohdan nojalla
julkistettujen asiakirjojen ja tietojen ja 2 tai 3 kohdan nojalla
julkistettujen käännösten välillä.
Jos ristiriitaisuuksia kuitenkin ilmenee, 2 tai 3 kohdan mukaisesti julkistettuun käännökseen ei voi vedota ulkopuolista
henkilöä kohtaan; ulkopuolinen henkilö voi kuitenkin vedota siihen, jollei yhtiö osoita, että henkilö tiesi 1 kohdan
mukaisesti julkistetusta versiosta.”
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5. Korvataan 4 artikla seuraavasti:
”4 artikla
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että yhtiön kirjeissä ja tilauslomakkeissa, olivatpa ne paperille painettuja tai millä tahansa muulla tavalla tuotettuja, on mainittava:
a) tiedot, joista voidaan todeta rekisteri, jossa 3 artiklassa
tarkoitettu asiakirjavihko on, ja yhtiön rekisterinumero
tuossa rekisterissä;
b) yhtiön oikeudellinen muoto, kotipaikka ja tarvittaessa
tieto sen selvitystilasta.
Jos edellä tarkoitetuissa asiakirjoissa mainitaan yhtiön pääoma, maininnan tulee koskea merkittyä ja maksettua pääomaa.
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että yhtiön Internet-sivustoon
on sisällytettävä vähintään ensimmäisessä kohdassa mainitut
tiedot ja tarvittaessa maininta yhtiön merkitystä ja maksetusta pääomasta.”
6. Korvataan 6 artikla seuraavasti:
”6 artikla
Jäsenvaltioiden on säädettävä asianmukaiset seuraamukset
sen varalta:

24.9.2002

a) 2 artiklan 1 kohdan f alakohdassa edellytettyjä tilinpäätösasiakirjoja ei julkisteta;
b) 4 artiklan mukaan vaadittavia tietoja ei ole esitetty siinä
tarkoitetuissa liikeasiakirjoissa tai yhtiön Internet-sivustolla.”
2 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan 31 päivään joulukuuta 2004 mennessä. Niiden on
ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä
siitä, miten viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän direktiivin kattamalla alalla antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.
3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä siitä, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.
4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
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Ehdotus neuvoston päätökseksi vastavuoroista tunnustamista koskevan Euroopan yhteisön ja
Japanin välisen sopimuksen tekemisestä 27 päivänä syyskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen
N:o 2001/747/EY muuttamisesta
(2002/C 227 E/16)
KOM(2002) 273 lopull. — 2002/0118(ACC)
(Komission esittämä 3 päivänä kesäkuuta 2002)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300
artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen, 3 kohdan ensimmäisen alakohdan
ensimmäisen virkkeen ja 4 kohdan kanssa,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1) Vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Japanin välisen sopimuksen (1), jäljempänä ”sopimus”, tehokkaan toiminnan varmistamiseksi 27 päivänä syyskuuta 2001 tehtyä neuvoston
päätöstä N:o 2001/747/EY (2) on muutettava komission valtuuttamiseksi ryhtymään kaikkiin sopimuksen toiminnan edellyttämiin toimenpiteisiin,
ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla
Korvataan vastavuoroista tunnustamista koskevan Euroopan yhteisön ja Japanin välisen sopimuksen tekemisestä 27 päivänä syyskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen N:o 2001/747/EY 3 artikla seuraavalla:
”3 artikla
1.
Komissio edustaa yhteisöä sopimuksen 8 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa tai siinä määrätyssä missä tahansa alakomiteassa neuvoston nimeämän erityiskomitean avustamana. Komissio
toteuttaa tämän sopimuksen täytäntöön panemisen edellyttämät toimet kuultuaan tätä erityiskomiteaa.
2.
Yhteisön kannan sekakomiteassa määrittää komissio kuultuaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua erityiskomiteaa.”

(1) EYVL L 284, 29.10.2001, s. 3.
(2) EYVL L 284, 29.10.2001, s. 1.
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Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytöstä ja kaupallisesta hyödyntämisestä
(2002/C 227 E/17)
KOM(2002) 207 lopull. — 2002/0123(COD)
(Komission esittämä 5 päivänä kesäkuuta 2002)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 95 artiklan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen,
ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,
ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon,
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä,

oiden välillä, mikä luo esteitä näiden keskeisten tietoresurssien taloudellisen potentiaalin hyödyntämiselle. Julkisen sektorin tiedon uudelleenkäyttöä ja kaupallista hyödyntämistä koskevia kansallisia sääntöjä ja käytäntöjä olisi
riittävästi yhdenmukaistettava silloin, kun erot kansallisissa säännöksissä ja käytännöissä tai niiden epäselvyys
haittaavat sisämarkkinoiden toimintaa ja tietoyhteiskunnan kehitystä yhteisössä.

(7) Lisäksi ilman yhteisön tasoista riittävää yhdenmukaistamista joissain jäsenvaltioissa tekniikan haasteisiin vastaamiseksi jo käynnistetyt kansalliset lainsäädäntötoimet voisivat johtaa vielä huomattavampiin eroihin. Tällaisten
lainsäädännöllisten erojen ja epävarmuustekijöiden vaikutus kasvaa entisestään tietoyhteiskuntakehityksessä, joka
on jo nyt suuresti lisännyt tiedon käyttöä rajojen yli.

sekä katsovat seuraavaa:
(1) Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa määrätään sisämarkkinoiden luomisesta ja järjestelmän luomisesta kilpailun vääristymisen estämiseksi sisämarkkinoilla. Julkisen
sektorin tiedon hyödyntämistä koskevien sääntöjen ja käytäntöjen yhdenmukaistaminen jäsenvaltioissa myötävaikuttaa näiden tavoitteiden saavuttamiseen.
(2) Tieto- ja osaamisyhteiskunnan kehittymisen pitäisi vaikuttaa kaikkien yhteisön kansalaisten elämään, sillä se uudistaa muun muassa tapoja päästä tiedon lähteille ja hankkia
tietoa.
(3) Digitaalinen sisältö on tässä kehityksessä keskeisellä sijalla.
Sisällöntuotanto on viime vuosina luonut ja luo edelleen
nopeassa tahdissa työpaikkoja. Useimmat uudet työpaikat
syntyvät pienissä, aloittelevissa yrityksissä.
(4) Julkinen sektori kerää, kokoaa ja jakelee monia aloja koskevaa tietoa, kuten paikkatietoa, matkailutietoa, yritystietoa, patenttitietoa ja koulutukseen liittyvää tietoa.
(5) Yksi sisämarkkinoiden luomisen tärkeimmistä tavoitteista
on luoda edellytykset, joilla edistetään yhteisön laajuisten
palvelujen kehittämistä. Julkisen sektorin tieto on tärkeä
raaka-aine digitaalisissa sisältötuotteissa ja -palveluissa, ja
siitä tulee yhä merkittävämpi sisällönlähde langattomien
sisältöpalvelujen kehittyessä. Myös laaja rajat ylittävä
maantieteellinen kattavuus on olennainen tekijä tässä yhteydessä.
(6) Julkisen sektorin tietoresurssien hyödyntämistä koskevat
säännöt ja käytännöt vaihtelevat huomattavasti jäsenvalti-

(8) Julkisen sektorin tiedon uudelleenkäytön edellytyksille tarvitaan yleiset puitteet, jotta voidaan varmistaa oikeudenmukaiset, oikeasuhteiset ja syrjimättömät edellytykset tällaisen tiedon uudelleenkäytölle.

(9) Tätä direktiiviä olisi sovellettava julkisen sektorin hallussa
ja yleisesti saatavilla oleviin asiakirjoihin. Julkisen sektorin
elinten salliessa tällaisten asiakirjojen uudelleenkäytön
asiakirjojen olisi oltava uudelleenkäytettävissä kaupallisiin
ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin tietyin edellytyksin. Julkisen sektorin elimiä olisi rohkaistava asettamaan
kaikki hallussaan ja yleisesti saatavilla olevat asiakirjat uudelleenkäytettäviksi.

(10) Julkisen sektorin elinten käyttämät erilaiset tiedon tallennusmuodot voivat aiheuttaa huomattavia ongelmia yksityisen sektorin organisaatioille, jotka haluavat käyttää uudelleen useista eri lähteistä tulevaa tietoa. Tarvetta digitalisoida paperiasiakirjoja tai muokata digitaalisia tiedostoja
keskenään yhteensopiviksi voitaisiin vähentää vaatimalla
julkisen sektorin elimiä asettamaan asiakirjat saataville kaikissa niissä muodoissa, joissa ne on jo luotu.

(11) Tiedon uudelleenkäyttöoikeutta koskeviin pyyntöihin olisi
vastattava kohtuullisessa ajassa ja noudatettava vastaavanlaisia vastausaikoja kuin tiedonsaantipyynnöissä, jotta uusien koostettujen tietotuotteiden ja -palvelujen luominen
ei estyisi. Kohtuuttomat viiveet asiakirjojen uudelleenkäyttöoikeutta koskevan pyynnön esittämisen ja pyyntöä koskevan päätöksen välillä voivat haitata koko yhteisön kattavien tietokokoelmien luomista, koska hitain jäsenvaltio
määrää tahdin.
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(12) Jos maksuja peritään, asiakirjojen tai uudelleenkäyttöoikeuksien tarjonnasta saatavat kokonaistulot eivät saisi ylittää
niiden tuottamisesta ja jakelusta aiheutuvia kokonaiskustannuksia ja kohtuullista voittoa. Tuottaminen kattaa keräämisen ja kokoamisen, ja jakelu voi kattaa myös käyttäjätuen. Aiheutuneet kustannukset ja kohtuullinen tuotto
muodostavat ylärajan tällaisille maksuille, koska kohtuuttomia maksuja ei pitäisi periä. Julkisen sektorin elinten
olisi sallittava periä alhaisempia maksuja tai olla kokonaan
perimättä maksua ja jäsenvaltioiden olisi rohkaistava julkisen sektorin elimiä asettamaan asiakirjoja saataville hintaan, joka ei ylitä asiakirjojen jäljentämisestä ja jakelusta
aiheutuvia lisäkuluja.

(13) Maksujen ja muiden julkisen sektorin tiedon uudelleenkäytön edellytysten olisi oltava syrjimättömiä. Tämä koskee myös julkisen sektorin elinten julkisen tehtävän ulkopuolista kaupallista toimintaa. Tämä merkitsee, että tietoja
olisi tarjottava julkisen sektorin elimen kaupalliseen toimintaan samoin edellytyksin kuin muillekin markkinoilla
toimijoille. Erityisen tärkeää on, että julkisen sektorin elimen olisi annettava julkisen sektorin tietoja pyynnöstä
kolmansien käyttöön samoin maksuin ja edellytyksin
kuin omaan kaupalliseen toimintaansa.

(14) Julkisen sektorin tiedon uudelleenkäytön edellytysten selkeys ja yleinen saatavuus on ehdoton edellytys yhteisön
laajuisten tietomarkkinoiden kehitykselle. Näin ollen
kaikki tiedon uudelleenkäyttöön sovellettavat edellytykset
olisi saatettava mahdollisten uudelleenkäyttäjien tietoon.

(15) Myös verkossa saatavilla olevat vakiomuotoiset käyttöoikeussopimukset voivat olla tässä mielessä erittäin hyödyllisiä. Julkisen sektorin elinten hyödyntäessä tekijänoikeuksiaan ja/tai periessä maksua asiakirjojen uudelleenkäytöstä, niiden on asetettava saataville vakiomuotoisia käyttöoikeussopimuksia sopimuksenteon helpottamiseksi ja
sen avoimuuden lisäämiseksi.

(16) Julkisen sektorin elinten ei pitäisi toimia tavalla, joka voisi
olla ristiriidassa kilpailuoikeuden perusperiaatteiden
kanssa tai merkitä määräävän aseman väärinkäyttöä. Asiakirjojen hyödyntämistä koskevat yksinoikeusjärjestelyt julkisen sektorin elinten ja yksityisen sektorin toimijoiden
välillä voivat johtaa huomattaviin vääristymiin markkinoilla. Monissa tapauksissa tällaiset järjestelyt tehdään
kansallisista lähtökohdista, jolloin muilla yhteisön toimijoilla ei ole mahdollisuutta tulla markkinoille ja käyttää
uudelleen samaa tietoa. Yleistä taloudellista etua koskevan
palvelun tarjoamiseksi voi kuitenkin joskus olla tarpeen
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myöntää yksinoikeuksia julkisen sektorin tietojen käyttöön. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun yksikään kaupallinen yritys ei suostu julkaisemaan kyseisiä tietoja ilman yksinoikeutta.

(17) Julkisen sektorin tiedon uudelleenkäytössä olisi kaikilta
osin otettava huomioon henkilötietojen käsittelyä koskevat viranomaisten erityiset velvoitteet, joista säädetään yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta
1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY (1). Erityisesti on huomattava, että
julkisen sektorin elinten keräämiä tietoja ei saisi käyttää
tarkoituksiin, jotka eivät liity niiden alkuperäiseen, ilmoitettuun ja lailliseen keruutarkoitukseen. Henkilötietojen tai
henkilötietoja sisältävien asiakirjojen uudelleenkäyttö kaupallisiin tarkoituksiin ei yleisesti ottaen välttämättä vastaakaan tällaisia alkuperäisiä tarkoituksia, varsinkin jos tietojen toimittaminen viranomaiselle on ollut pakollista ja
tiedon kohteella ei ole ollut mahdollisuutta kieltää henkilötietojensa käsittelyä.

(18) Tämä direktiivi ei vaikuta kolmansien tekijänoikeuksiin.
Direktiivi ei vaikuta julkisen sektorin elinten tekijänoikeuksien olemassaoloon tai omistajuuteen, eikä se millään
tavoin rajoita näiden oikeuksien käyttöä tämän direktiivin
soveltamisalan ulkopuolella. Tämän direktiivin velvoitteita
olisi sovellettava ainoastaan siinä laajuudessa kuin asetetut
velvoitteet ovat kansainvälisten tekijänoikeussuojasopimusten määräysten mukaisia; näistä sopimuksista mainittakoon erityisesti Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta ja teollis- ja tekijänoikeuksien
kauppaan liittyvistä näkökohdista tehty sopimus (2). Julkisen sektorin elinten olisi kuitenkin käytettävä tekijänoikeuksiaan uudelleenkäyttöä helpottavalla tavalla.

(19) Ehdotuksen tavoitteita ovat yhteisön laajuisten, julkisen
sektorin tietoon perustuvien tietotuotteiden ja -palvelujen
luomisen helpottaminen, julkisen sektorin tiedon käytön
edistäminen rajojen yli yritysten lisäarvotietotuotteissa ja
-palveluissa, kilpailun vääristymien vähentäminen yhteisön
markkinoilla ja välttyminen suuremmilta eroavaisuuksilta,
joita aiheutuisi jäsenvaltioiden edetessä eri tahtiin julkisen
sektorin tiedon uudelleenkäyttöön liittyvissä kysymyksissä.
Näitä tavoitteita ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voi toiminnan luontaisen yhteisön laajuuden ja vaikutusten takia toteuttaa paremmin
yhteisö perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistettujen
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti.
Tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden
tavoitteiden saavuttamiseksi,
(1) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
(2) EYVL L 336, 23.12.1994, s. 214.
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OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I LUKU

24.9.2002

1. ”julkisen sektorin elimellä” valtion viranomaisia alueviranomaisia ja paikallisviranomaisia, julkisoikeudellisia laitoksia
sekä yhden tai useamman tällaisen viranomaisen tai yhden
tai useamman tällaisen julkisoikeudellisen laitoksen muodostamia yhteenliittymiä;

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

2. ”julkisoikeudellisella laitoksella” elintä

Kohde ja soveltamisala
1.
Tällä direktiivillä vahvistetaan vähimmäissäännöt jäsenvaltioiden julkisen sektorin elinten hallussa ja yleisesti saatavilla
olevien asiakirjojen kaupalliselle ja muulle kuin kaupalliselle
hyödyntämiselle unionin kansalaisten ja sellaisten luonnollisten
ja oikeushenkilöiden toimesta, joiden asuinpaikka tai rekisteröity toimipaikka on jäsenvaltiossa.

a) joka on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään yleisen
edun mukaisia tarpeita ja joka ei harjoita teollista tai
kaupallista toimintaa,

b) joka on oikeushenkilö ja
2.

Tätä direktiiviä ei sovelleta:

a) asiakirjoihin, joiden toimittaminen ei kuulu kyseisen julkisen
sektorin elimen julkiseen tehtävään, joka määritellään laissa,
muilla sitovilla säännöillä jäsenvaltiossa tai tällaisten sääntöjen puuttuessa kyseisen jäsenvaltion yleisen hallintokäytännön mukaisesti;
b) asiakirjoihin tai niiden osiin, joihin kohdistuu kolmansien
tekijänoikeuksia;
c) henkilötietoja sisältäviin asiakirjoihin, ellei tällaisten henkilötietojen uudelleenkäyttö ole sallittu yhteisön lainsäädännön säännösten tai henkilötietojen käsittelyyn ja yksityisyyden suojaan liittyvien kansallisten säännösten nojalla;
d) asiakirjoihin, joita julkisen palvelun yleisradioyhtiöt, niiden
tytäryhtiöt ja muut elimet ja näiden tytäryhtiöt tarvitsevat
julkisen palvelun lähetystehtävänsä suorittamiseen;

c) jonka toiminta on suurimmaksi osaksi valtion, alue- tai
paikallisviranomaisten taikka muiden julkisoikeudellisten
laitosten rahoittamaa, tai jonka johto on näiden laitosten
valvonnan alainen, taikka jonka hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä valtio, alue- tai paikallisviranomainen taikka muu julkisoikeudellinen laitos nimittää enemmän kuin puolet;

3. ”asiakirjalla”

a) kaikkea sisältöä tallennusvälineestä riippumatta (paperilla
tai sähköisessä muodossa tallennettuna tai äänenä, visuaalisessa muodossa tai audiovisuaalisena tallenteena);

b) tällaisen sisällön osaa;

e) koulutus- ja tutkimuslaitosten, kuten koulujen, korkeakoulujen, tutkimuskeskusten, arkistojen ja kirjastojen asiakirjoihin;

4. ”yleisesti saatavilla olevalla asiakirjalla” asiakirjoja jotka ovat
asiakirjojen saatavuutta koskevien jäsenvaltion sääntöjen
mukaan saatavilla sekä asiakirjoja, joita julkisen sektorin
elimet käyttävät tarjoamiensa kaupallisten tietotuotteiden
tai -palvelujen perustana;

f) kulttuurilaitosten, kuten museoiden, kirjastojen, arkistojen,
orkestereiden, oopperoiden, balettien ja teattereiden asiakirjoihin.

5. ”uudelleenkäytöllä” sitä että luonnolliset tai oikeushenkilöt
käyttävät julkisen sektorin elinten hallussa olevia asiakirjoja
kaupallisiin tai muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin;

3.
Tämän direktiivin säännöksiä on sovellettava ainoastaan
siinä laajuudessa kuin asetetut velvoitteet ovat kansainvälisten
tekijänoikeussuojasopimusten määräysten mukaisia, erityisesti
kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta ja teollis- ja
tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn Bernin yleissopimuksen.

6. ”henkilötiedoilla” direktiivin 95/46/EY 2 artiklan a kohdan
määritelmän mukaisia tietoja.

3 artikla
Pääperiaate

2 artikla
Määritelmät
Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

Julkisen sektorin elinten salliessa yleisesti saatavilla olevien asiakirjojen uudelleenkäytön asiakirjojen on oltava uudelleenkäytettävissä kaupallisiin ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin II
ja III luvussa säädetyin edellytyksin.
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II LUKU

7 artikla

UUDELLEENKÄYTÖN EDELLYTYKSET

Syrjimättömyys

4 artikla

1.
Asiakirjojen kaupallisen uudelleenkäytön tai hyödyntämisen kaikkien edellytysten on oltava syrjimättömiä.

Saatavuus
1.
Julkisen sektorin elinten on asetettava asiakirjansa saataville kaikissa jo luoduissa muodoissa ja kaikkina jo luotuina
kielitoisintoina, mahdollisuuksien mukaan ja tarkoituksenmukaisissa tapauksissa sähköisessä muodossa. Julkisen sektorin elimillä ei ole velvollisuutta luoda asiakirjoja tai muuntaa niitä
pyynnön täyttämiseksi.

2.
Julkisen sektorin elimiä ei voida vaatia jatkamaan tietyn
tyyppisten asiakirjojen tuottamista, jotta yksityisen sektorin organisaatio voisi käyttää niitä uudelleen.

2.
Asiakirjojen muun kuin kaupallisen uudelleenkäytön kaikkien edellytysten on oltava syrjimättömiä toisiinsa verrattavissa
olevien käyttäjäryhmien suhteen.
3.
Jos julkisen sektorin elin käyttää asiakirjoja julkisen tehtävänsä ulkopuolisessa kaupallisessa toiminnassa, on sovellettava samoja edellytyksiä ja maksuja kuin muihinkin käyttäjiin,
jos uudelleenkäyttö on sallittu.
8 artikla

5 artikla

Avoimuus

Aikarajat ja vaatimukset pyynnön epäämistapauksissa

1.
Kaikki julkisen sektorin elinten hallussa olevien asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevat maksut on määriteltävä etukäteen ja julkistettava, mahdollisuuksien mukaan ja tarkoituksenmukaisissa tapauksissa sähköisessä muodossa.

1.
Julkisen sektorin elinten on käsiteltävä uudelleenkäyttöä
koskevat pyynnöt ja asetettava asiakirjat pyynnön esittäjän saataville kohtuullisessa ajassa ja enintään samassa ajassa, jossa
tiedonsaantipyynnöt käsitellään, mahdollisuuksien mukaan ja
tarkoituksenmukaisissa tapauksissa sähköisessä muodossa.

2.
Jos aikarajoja ei ole määritelty, julkisen sektorin elinten
on käsiteltävä pyynnöt ja toimitettava asiakirjat pyynnön esittäjälle enintään kolmen viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

2.
Kaikki asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevat muut edellytykset on ilmaistava selkeästi ja julkistettava, mahdollisuuksien mukaan ja tarkoituksenmukaisissa tapauksissa sähköisessä
muodossa.
9 artikla
Uudelleenkäytön helpottaminen

3.
Evätessään pyynnön julkisen sektorin elinten on ilmoitettava pyynnön esittäjälle epäämisen syyt, jotka perustuvat kyseisen jäsenvaltion asiakirjojen saatavuutta koskevan järjestelmän
soveltuviin säännöksiin, johonkin 1 artiklan 2 kohdan poikkeukseen tai 3 artiklaan. Jos pyynnön epääminen perustuu 1
artiklan 2 kohdan b alakohtaan, julkisen sektorin elimen on
ilmoitettava tekijänoikeudet omistava luonnollinen tai oikeushenkilö tai vaihtoehtoisesti käyttöluvan antaja, jolta julkisen
sektorin elin on saanut kyseisen aineiston. Kyseinen julkisen
sektorin elin ei voi joutua vastuuseen tällaisten tietojen virheellisyydestä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sähköisessä muodossa on
saatavilla vakiomuotoisia käyttöoikeussopimuksia julkisen sektorin tiedon kaupallista hyödyntämistä varten ja että sopimukset voidaan tehdä sähköisesti.
III LUKU
HYVÄ KAUPPATAPA

10 artikla
Yksinoikeusjärjestelyjen kieltäminen

4.
Kaikissa kielteisissä päätöksissä on oltava viittaus menettelyihin, joiden avulla pyynnön esittäjä voi hakea muutosta
päätökseen.

6 artikla

1.
Asiakirjojen on oltava kaikkien mahdollisten markkinoilla
toimijoiden uudelleenkäytettävissä, vaikka yksi tai useampi
markkinoilla toimija jo tarjoaisi näihin asiakirjoihin perustuvia
lisäarvotuotteita. Asiakirjoja hallussaan pitävien julkisen sektorin elinten ja kolmansien sopimukset tai muut järjestelyt eivät
saa sisältää yksinoikeuksia, jotka perusteettomasti rajoittavat
kilpailua tai tiedon uudelleenkäyttöä.

Maksujen määräytymisperiaatteet
Jos maksuja peritään, asiakirjojen tarjonnasta tai uudelleenkäyttöoikeuksien luovuttamisesta saatavat kokonaistulot eivät saa
ylittää niiden tuottamisesta ja jakelusta aiheutuvia kustannuksia
ja kohtuullista voittoa. Maksujen kustannuslähtöisyyttä koskeva
todistustaakka on asiakirjan uudelleenkäyttöoikeudesta maksua
perivällä julkisen sektorin elimellä.

2.
Jos yksinoikeus katsotaan välttämättömäksi esimerkiksi
yleistä etua koskevan palvelun tarjoamiseksi, tällaisen yksinoikeuden myöntämisperustetta on tarkasteltava uudelleen säännöllisesti ja joka tapauksessa kolmen vuoden välein. Tämän
direktiivin voimaantulon jälkeen luotujen yksinoikeusjärjestelyjen on oltava julkisia.
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IV LUKU
LOPPUSÄÄNNÖKSET

11 artikla

24.9.2002

Uudelleentarkastelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, minkälaisiin julkisen sektorin elimiin sitä sovelletaan. Lisäksi on tarkasteltava direktiivin kokonaisvaikutuksia julkisen
sektorin tiedon saatavuuteen uudelleenkäyttöä varten sekä direktiivin vaikutuksia valtioiden tuloihin.

Täytäntöönpano
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan
viimeistään [31 päivänä joulukuuta 2004]. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
Kyseisissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava
tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä tällainen viittaus. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä,
miten viittaukset tehdään.

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

12 artikla
Uudelleentarkastelu
Tätä direktiiviä tarkastellaan uudelleen kolmen vuoden kuluessa
sen voimaantulosta.

14 artikla
Osoitus
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
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Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän
vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevien neuvoston direktiivien 72/166/ETY, 84/5/ETY,
88/357/ETY ja 90/232/ETY sekä direktiivin 2000/26/EY muuttamisesta
(2002/C 227 E/18)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOM(2002) 244 lopull. — 2002/0124(COD)
(Komission esittämä 7 päivänä kesäkuuta 2002)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja kolmannen
virkkeen, 55 artiklan sekä 95 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta
otettava vakuutus (liikennevakuutus) on erityisen tärkeä
Euroopan kansalaisille sekä vakuutuksenottajina että vahingon kärsijöinä. Se on merkittävä myös vakuutusyrityksille, sillä liikennevakuutukset ovat keskeinen osa yhteisön
vahinkovakuutustoimintaa. Liikennevakuutus vaikuttaa
myös henkilöjen ja ajoneuvojen vapaaseen liikkuvuuteen.
Liikennevakuutuksen yhtenäismarkkinoiden vahvistamisen
ja vakiinnuttamisen olisi oltava yhteisön toiminnan keskeinen tavoite rahoituspalvelujen alalla.

(2) Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta
otettavaa vakuutusta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
lähentämisestä 24 päivänä huhtikuuta 1972 annetulla
neuvoston direktiivillä 72/166/ETY (1), moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
30 päivänä joulukuuta 1983 annetulla toisella neuvoston
direktiivillä 84/5/ETY (2), moottoriajoneuvojen käyttöön
liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevan
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 14 päivänä
toukokuuta 1990 annetulla kolmannella neuvoston direktiivillä 90/232/ETY (3) ja moottoriajoneuvojen käyttöön
(1) EYVL L 103, 2.5.1972, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna direktiivillä 84/5/ETY (EYVL L 8, 11.1.1984, s. 17).
(2) EYVL L 8, 11.1.1984, s. 17, direktiivi sellaisena kuin viimeksi muutettuna direktiivillä 90/232/ETY (EYVL L 129, 19.5.1990. s. 33).
(3) EYVL L 129, 19.5.1990, s. 33.

liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevien
jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen lähentämisestä ja neuvoston direktiivien 73/239/ETY ja 88/357/ETY muuttamisesta 16 päivänä toukokuuta 2000 annetulla Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/26/ETY (neljäs
liikennevakuutusdirektiivi) (4) on jo edistetty huomattavasti yhtenäistämistä.
(3) On tarpeen ajantasaistaa ja kehittää yhteisön liikennevakuutusjärjestelmää. Tämä tarve on vahvistettu vakuutusalan edustajien, kuluttajien ja vahingon kärsijöiden yhdistysten kuulemisissa.
(4) Jotta estetään direktiivin 72/166/ETY säännösten virheelliset tulkinnat ja helpotetaan vakuutusturvan hankkimista
väliaikaisin rekisterikilvin varustetuille ajoneuvoille, ajoneuvon pysyvän kotipaikan määritelmän olisi viitattava
sen valtion alueeseen, jonka antama rekisterikilpi ajoneuvossa on, riippumatta siitä, onko kilpi pysyvä vai väliaikainen.
(5) Väärennetyin tai laittomin rekisterikilvin varustettujen ajoneuvojen pysyväksi kotipaikaksi katsotaan direktiivin
72/166/ETY mukaan kyseiset kilvet myöntäneen jäsenvaltion alue. Tämä sääntö usein merkitsee sitä, että kansallisten toimistojen on käsiteltävä sellaisten liikennevahinkojen taloudellisista seurauksista, joilla ei ole mitään yhteyttä
jäsenvaltioon, johon ne ovat sijoittautuneet. Vaikka tarkoitus ei ole muuttaa yleisperiaatetta, että ajoneuvon pysyvä
kotipaikka määräytyy rekisterikilpien perusteella, olisi kuitenkin vahvistettava erityissääntö tilanteisiin, joissa vahingon on aiheuttanut rekisterikilvetön ajoneuvo tai ajoneuvo, jonka rekisterikilpi ei vastaa tai ei enää vastaa
kyseistä ajoneuvoa. Tässä tapauksessa ja yksinomaan korvausvaatimuksen selvittämistä varten ajoneuvon pysyväksi
kotipaikaksi olisi katsottava sen jäsenvaltion alue, jossa
vahinko on aiheutunut.
(6) Direktiivissä 72/166/ETY mainitun pistokoe-käsitteen tulkinnan ja soveltamisen helpottamiseksi asiaa koskevaa
säännöstä olisi selkeytettävä. Kieltoa liikennevakuutusten
järjestelmällisestä tarkastamisesta olisi sovellettava ajoneuvoihin, joiden pysyvä kotipaikka on toisen jäsenvaltion
alueella, ja ajoneuvoihin, joiden pysyvä kotipaikka on kolmannen maan alueella ja jotka tulevat toisen jäsenvaltion
alueelta. Vakuutusten tarkastaminen voidaan sallia, jos tarkastukset eivät ole järjestelmällisiä tai syrjiviä ja jos ne
toteutetaan osana poliisin valvontaa, jonka yksinomaisena
tarkoituksena ei ole vakuutusten tarkastaminen.
(4) EYVL L 181, 20.7.2000, s. 65.
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(7) Direktiivissä 72/166/ETY sallitaan jäsenvaltioille tietyissä
tapauksissa poiketa moottoriajoneuvojen yleisestä vakuuttamisvelvollisuudesta. Eräissä näissä tapauksissa jäsenvaltioiden on varmistettava korvausten maksaminen toisen jäsenvaltion alueella aiheutuneesta vahingosta. Tällainen
poikkeus, joka ei vaaranna vahingon kärsineiden suojaa,
olisi säilytettävä. Toisissa tapauksissa poikkeusta soveltava
jäsenvaltio ei ole velvollinen maksamaan korvausta ulkomailla aiheutuneesta liikennevahingosta kärsineelle, niin
kauan kuin muut jäsenvaltiot saavat vaatia voimassa olevaa vihreää korttia tai rajavakuutussopimusta ajoneuvon
tullessa niiden alueelle. Kun tarkastukset lopetettiin yhteisön sisärajoilla, korvausten maksua vahingon kärsineille
tällaisten vakuuttamattomien ajoneuvojen ulkomailla aiheuttamista liikennevahingoista ei ole enää taattu. Poikkeuksia direktiivissä 72/166/ETY säädetyissä tapauksissa ei tulisi enää sallia. Direktiivin 2000/26/EY vastaavat säännökset olisi poistettava.

(8) Jäsenvaltioiden velvollisuuteen taata tietyt vastuurajat ylittävä vakuutusturva on tärkeä tekijä vahingon kärsineiden
suojan varmistamisessa. Direktiivissä 84/5/ETY säädetyt
vastuun vähimmäismäärät on ajanmukaistettava inflaation
huomioon ottamiseksi, mutta myös niiden reaaliarvoa on
korotettava vahingon kärsineiden suojan parantamiseksi.
Lisäksi on kumottava nykyiset henkilövahinkojen vahinkotapauskohtaiset vastuun vähimmäismäärät, kun vahingon kärsineitä on useampia, sekä omaisuus- ja henkilövahinkojen yhteinen vastuumäärä, sillä ne vähentävät vahingon kärsineiden todellista vakuutusturvaa tietyissä vahingoissa.

(9) Sen varmistamiseksi, ettei vastuun vähimmäismäärä pienene ajan myötä, säännöksiin olisi lisättävä lauseke säännöllisistä tarkistuksista, jotka perustuvat yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä 23 päivänä lokakuuta
1995 annetussa neuvoston asetuksessa N:o (EY)
2494/95 (1) säädettyyn Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston julkaisemaan kuluttajahintaindeksiin. On tarpeen laatia tällaista tarkastusta koskevat menettelysäännöt.

(10) Direktiivin 84/5/ETY säännös, joka mahdollistaa jäsenvaltioille petoksen estämiseksi rajoittaa korvausten maksamista tai vapauttaa korvauselin suorittamasta korvausta
omaisuusvahingosta, jonka on aiheuttanut tuntematon
ajoneuvo, voi eräissä tapauksissa estää vahingon kärsineitä
saamasta oikeutettua korvausta. Tätä mahdollisuutta rajoittaa korvausta tai vapauttaa korvauksesta ei olisi sovellettava tapauksissa, joissa sama onnettomuus on aiheuttanut omaisuusvahingon lisäksi vakavia henkilövahinkoja ja
petoksen riski on vähäinen. Jokaisen jäsenvaltion olisi
määriteltävä kansallisessa lainsäädännössään määritettävä
vakavien henkilövahinkojen käsite.
(1) EYVL L 257, 27.10.1995, s. 1.
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(11) Tällä hetkellä direktiivissä 84/5/ETY on mahdollisuus,
jonka mukaan jäsenvaltiot voivat määrätä tietynsuuruisen
omavastuun vahingon kärsineille, kun vakuuttamaton ajoneuvo aiheuttaa omaisuusvahingon. Tämä mahdollisuus
alentaa perusteetta vahingon kärsineiden suojaa ja johtaa
syrjintään verrattuna vahingon kärsineisiin muissa vahingoissa. Tätä mahdollisuutta ei tulisi enää sallia.

(12) Muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta, säännöksistä, joilla helpotetaan palvelujen tarjoamisen vapauden tehokasta käyttämistä, sekä direktiivin
73/239/ETY muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1988
annettua toista neuvoston direktiiviä 88/357/ETY (2) olisi
muutettava, jotta vakuutusyritysten sivukonttorit voisivat
olla edustajia liikennevakuutustoiminnassa, kuten ne nykyisin jo ovat muilla vakuutustoiminnan aloilla.

(13) Ajoneuvon kaikkien matkustajien sisällyttäminen vakuutusturvan piiriin on nykyisen lainsäädännön huomattava
saavutus. Tämä tavoite vaarantuu, jos kansallisessa lainsäädännössä suljetaan vakuutusturvan ulkopuolelle matkustajat, jotka tietävät tai joiden olisi pitänyt tietään ajoneuvon kuljettajan olleen alkoholin tai muun huumaavan
aineen vaikutuksen alaisena liikennevahingon aiheutuessa.
Matkustaja ei yleensä pysty arvioimaan asianmukaisesti
kuljettajan päihtymyksen tasoa. Tavoitetta estää kuljettajia
ajamasta huumaavien aineiden vaikutuksen alaisina ei saavuteta alentamalla vahinkoa kärsineiden matkustajien vakuutusturvaa. Matkustajien kuuluminen ajoneuvon pakollisen liikennevakuutuksen piiriin ei vaikuta matkustajien
mahdolliseen vastuuseen kansallisen lainsäädännön nojalla
eikä tietystä liikennevahingosta maksettavien vahingonkorvausten määrään.

(14) Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden vakuutusturva liikennevahingoissa, joissa on osallisena moottoriajoneuvo, vaihtelee huomattavasti yhteisössä. Muutamissa jäsenvaltioissa
jalankulkijat ja pyöräilijät eivät kuulu moottoriajoneuvon
vakuutuksen piiriin, ellei kuljettajan tuottamusta voida
osoittaa. Toisissa jäsenvaltiossa jalankulkijat ja pyöräilijät
kuuluvat liikennevakuutuksen piiriin, koska ne ovat onnettomuuden heikoimpia osapuolia. Näiden eroavuuksien
vähentämiseksi on varmistettava, että jalankulkijat ja pyöräilijät kuuluvat liikennevahinkoon osallisen ajoneuvon
pakollisen liikennevakuutuksen piiriin riippumatta siitä,
onko kuljettaja aiheuttanut vahingon tuottamuksellaan.
Moottoriajoneuvon pakollisen liikennevakuutuksen tarjoaman turvan piiriin kuuluminen ei vaikuta jalankulkijan tai
pyöräilijän yksityisoikeudellisen vastuuseen tai tietystä liikennevahingosta kansallisen lainsäädännön mukaan maksettavien vahingonkorvausten määrään.
(2) EYVL L 172, 4.7.1998, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna direktiivillä 2000/26/EY.
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(15) Jotkut vakuutusyritykset lisäävät vakuutussopimuksiin ehtoja, joiden perusteella sopimus kumoutuu, jos ajoneuvo
on rekisteröintivaltion ulkopuolella määrättyä aikaa pidempään. Käytäntö on ristiriidassa direktiivissä
90/232/ETY vahvistetun periaatteen kanssa, jonka mukaan pakollisen liikennevakuutuksen on yhden vakuutusmaksun perusteella oltava voimassa koko yhteisössä. Olisi
sen vuoksi täsmennettävä, että vakuutusturvan on oltava
voimassa koko sopimuskauden ajan riippumatta siitä,
onko ajoneuvo määrätyn ajan toisessa jäsenvaltiossa rajoittamatta kansallisen lainsäädännön mukaisia jäsenvaltioiden velvollisuuksia ajoneuvojen rekisteröinnin osalta.

(16) Olisi ryhdyttävä toimiin, että helpotetaan vakuutusturvan
saamista kuluttajalle toisesta jäsenvaltiosta toimitetulle ajoneuvolle silloin, kun ostaja on vastaanottanut ajoneuvon
mutta ei ole vielä rekisteröinyt sitä määränpääjäsenvaltiossa. Olisi säädettävä tilapäinen poikkeus yleissäännöstä,
jossa määritetään missä riski sijaitsee. Määränpääjäsenvaltiona on 30 päivän ajan ajoneuvon vastaanottamisesta
pidettävä rekisteröintivaltion sijasta jäsenvaltiota, jossa
riski sijaitsee.
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teeton toiminta varmistetaan kaksinkertaistamatta neljännen liikennevakuutusdirektiivin mukaisia järjestelyjä, kyseisen direktiivin mukaisesti nimetty vakuutusyrityksen
korvausedustajan olisi myös sallittava käsitellä liikennevahinkoja. Tämä menettely on yhteensopiva direktiivissä
72/166/ETY säädetyn vihreän kortin järjestelmän kanssa,
jossa kansalliset toimistot käsittelevät sellaisten ajoneuvojen aiheuttamiin liikennevahinkoihin liittyviä korvausvaatimuksia, joiden pysyvä kotipaikka on toisen jäsenvaltion
alueella.

(21) Jotta vahingon kärsineiden on helpompi hakea korvausta,
direktiivin 2000/26/EY mukaisesti perustettujen tietokeskusten on annettava sekä kyseisen direktiivin soveltamisalaan kuuluvia että kaikkia muita liikennevahinkoja koskevia tietoja.

(22) Sen vuoksi olisi muutettava direktiivejä 72/166/ETY,
84/5/ETY, 88/357/ETY, 90/232/ETY ja 2000/26/EY,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
(17) Sen, joka haluaa ottaa uuden liikennevakuutuksen toisesta
vakuutusyrityksestä olisi voitava osoittaa aikaisemman sopimuksensa vahingottomat kaudet tai aiheutuneiden liikennevahinkojen määrä. Vakuutussopimuksen päättyessä
vakuutusyrityksen on toimitettava vakuutuksenottajalle todistus vahingottomista vuosista tai liikennevahinkojen
määrästä viimeisten viiden vuoden ajalta rajoittamatta vakuutussopimuksen osapuolten oikeuksia sopia vakuutusmaksusta.

Direktiivin 72/166/ETY muuttaminen
Muutetaan direktiivi 72/166/ETY seuraavasti:

1. Muutetaan 1 artiklan 4 kohta seuraavasti:

a) korvataan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

(18) Liikenneonnettomuudessa vahinkoa kärsineiden asianmukaisen suojan varmistamiseksi jäsenvaltioiden ei pitäisi
sallia omavastuuosuuden perimistä vahingon kärsineeltä.

”— sen valtion aluetta, jonka rekisterikilpi ajoneuvossa
on, riippumatta siitä, onko kilpi pysyvä vai väliaikainen; tai”;

b) lisätään neljäs luetelmakohta seuraavasti:
(19) Vahingon kärsineen oikeus vedota vakuutussopimukseen
ja vaatia korvausta suoraan vakuutusyritykseltä on erittäin
tärkeätä liikenneonnettomuuden vahingon kärsijän kannalta. Direktiivissä 2000/26/EY jo säädetään vahingon
kärsijän liikenneonnettomuudesta, joka on aiheutunut sellaisen vakuutetun ajoneuvon käytöstä, jolla ajoneuvolla on
pysyvä kotipaikka tuossa jäsenvaltiossa suorasta korvauksenvaatimisoikeudesta vahinkovastuussa olevaa vakuutusyritystä vastaan. Korvausten tehokkaan ja nopean käsittelyn helpottamiseksi ja kalliiden oikeuskäsittelyjen välttämiseksi tämä oikeus olisi laajennettava kaikille liikenneonnettomuuksien vahingon kärsijöille.

(20) Liikenneonnettomuudessa vahingon kärsineiden suojan
parantamiseksi direktiivissä 2000/26/EY säädettyä perusteltua korvaustarjousta koskeva menettely olisi laajennettava kaikkiin liikennevahinkoihin. Jotta menettelyn moit-

”— jos liikennevahingossa osallisena olevalla ajoneuvolla
ei ole rekisterikilpeä tai rekisterikilpi ei vastaa tai ei
enää vastaa ajoneuvoa, sen valtion aluetta, jossa liikennevahinko aiheutui, korvausvaatimuksen käsittelemiseksi 2 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti;”.

2. Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.
Jäsenvaltioiden on oltava tarkastamatta sellaisten ajoneuvojen liikennevakuutuksia, joiden pysyvä kotipaikka on
jonkin toisen jäsenvaltion alueella, ja sellaisten ajoneuvojen
liikennevakuutuksia, joiden pysyvä kotipaikka on kolmannen valtion alueella ja jotka saapuvat niiden alueelle toisen
jäsenvaltion alueelta.
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Ne voivat kuitenkin tarkastaa vakuutuksia edellyttäen, että
tarkastukset eivät ole järjestelmällisiä tai syrjiviä, ja jos ne
toteutetaan osana poliisin valvontaa, jonka yksinomaisena
tarkoituksena ei ole vakuutusten tarkastaminen.”
3. Poistetaan 4 artiklan b alakohta.
2 artikla
Direktiivin 84/5/ETY muuttaminen
Muutetaan direktiivin 84/5/ETY 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla
1.
Direktiivin 72/166/ETY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun liikennevakuutuksen on katettava sekä omaisuusvahingot että henkilövahingot.
2.
Jäsenvaltioiden on vaadittava, rajoittamatta kuitenkaan
niiden oikeutta vahvistaa korkeampia vastuurajoja, että vastuumäärät, joiden osalta tällainen vakuutus on pakollinen,
ovat vähintään seuraavat:
a) henkilövahingossa 1 000 000 euroa vahingon kärsinyttä
kohden,
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olevan henkilön tai henkilöiden ja muiden vakuutuksenantajien tai sosiaaliturvalaitosten välillä, joilta vaaditaan korvauksia vahingon kärsineelle samasta vahingosta. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan saa sallia laitoksen asettavan korvauksen maksamisen ehdoksi, että vahingon kärsijän on jollakin
tavoin osoitettava vastuussa olevan henkilön olevan kyvytön maksamaan tai kieltäytyvän maksamasta.
5.
Kaikissa tapauksissa vahingon kärsinyt voi kääntyä
suoraan elimen puoleen, joka on vahingon kärsineeltä pyytämänsä tiedot saatuaan velvollinen antamaan tälle perustellun päätöksen korvausten suorittamisesta.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vapauttaa elimen maksamasta
korvausta sellaisten henkilöiden vahingoista, jotka ovat vapaaehtoisesti nousseet vahingon tai vamman aiheuttaneeseen ajoneuvoon, jos elin voi osoittaa näiden tienneen ajoneuvon olevan vakuuttamaton.
6.
Jäsenvaltiot voivat rajoittaa korvausten maksamista tai
vapauttaa elimen korvauksen suorittamisesta, jos kyseessä
on tuntemattoman ajoneuvon aiheuttama omaisuusvahinko.
Tätä mahdollisuutta ei saa soveltaa, jos vahingon kärsineelle
on samassa liikennevahingossa aiheutunut vakavia henkilövahinkoja.

b) omaisuusvahingossa 500 000 euroa vahinkotapausta
kohden, riippumatta vahingon kärsineiden lukumäärästä.

Jokaisen jäsenvaltion on määriteltävä kansallisessa lainsäädännössään edellytykset, joiden perusteella henkilövahingon
katsotaan olevan vakava.

3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetut määrät on tarkistettava
joka viides vuosi neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2494/95 (*)
säädetyn Euroopan kuluttajahintaindeksin muutosten huomioon ottamiseksi. Ensimmäinen tarkistus on tehtävä [viiden vuoden kuluttua direktiivin 2003/. . ./EY voimaantulosta].

7.
Jokaisen jäsenvaltion on sovellettava lakejaan, asetuksiaan ja hallinnollisia määräyksiään elimen suorittamiin korvauksiin, rajoittamatta muun vahingon kärsineelle edullisemman käytännön soveltamista.

Määrät muutetaan ilman eri toimenpidettä. Määriä korotetaan yleisessä kuluttajahintaindeksissä kyseisenä aikana, eli
tarkistuspäivää edeltävänä viitenä vuonna, tapahtuneen prosentuaalisen muutoksen verran ja arvo pyöristetään ylöspäin täyteen 10 000 euroon.
Komission on annettava neuvoston ja Euroopan parlamentin tiedoksi tarkistetut vastuumäärät ja varmistettava, että
ne julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

___________
(*) EYVL L 257, 27.10.1995, s. 1.”

3 artikla
Direktiivin 88/357/ETY muuttaminen
Poistetaan direktiivin 88/357/ETY 12 a artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan toinen virke.
4 artikla

4.
Jokaisen jäsenvaltion on perustettava tai valtuutettava
elin suorittamaan korvausta omaisuusvahingoista ainakin
vakuuttamisvelvollisuuden vastuurajoihin saakka tai korvausta henkilövahingoista, jotka on aiheuttanut tuntematon
ajoneuvo tai ajoneuvo, jolle ei ole täytetty 1 kohdassa tarkoitettua vakuuttamisvelvollisuutta.
Ensimmäinen alakohta ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta
pitää kyseisen elimen suorittamaa korvausta ensisijaisena
tai toissijaisena eikä oikeutta järjestää korvausvaatimusten
sovittelua kyseisen elimen ja vahingosta korvausvastuussa

Direktiivin 90/232/ETY muuttaminen
Muutetaan direktiivi 90/232/ETY seuraavasti:
1. Lisätään 1 artiklaan toinen kohta seuraavasti:
”Vakuutusturvasta ei saa sulkea pois matkustajaa sillä perusteella, että hän tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että ajoneuvon kuljettaja oli liikennevahingon aiheutuessa alkoholin
tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena.”
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2. Lisätään 1 a artikla seuraavasti:
”1 a artikla
Direktiivin 72/166/ETY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
liikennevakuutuksen on katettava jalankulkijoille ja pyöräilijöille aiheutuneet henkilövahingot sellaisesta liikennevahingosta, jossa moottoriajoneuvo on osallisena, riippumatta
kuljettajan tuottamuksesta.”
3. Korvataan 2 artiklan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:
”— kattavat yhden vakuutusmaksun perusteella ja koko sopimuskauden ajan koko yhteisön alueen, mukaan lukien ajan jonka ajoneuvo on sopimuskauden aikana
toisessa jäsenvaltiossa, ja”
4. Lisätään 4 a–4 f artikla seuraavasti:
”4 a artikla
1. Poiketen siitä, mitä säädetään direktiivin 88/357/ETY
2 artiklan d kohdan toisesta luetelmakohdassa, jos ajoneuvo
on toimitettu toisesta jäsenvaltiosta toiseen ajoneuvon määränpääjäsenvaltioksi katsotaan 30 päivän ajan siitä, kun ostaja on hyväksynyt vastaanottaneensa toimituksen, sen jäsenvaltion alue, jossa riski sijaitsee, vaikka ajoneuvoa ei olisi
virallisesti rekisteröity määränpääjäsenvaltiossa.
2. Siinä tapauksessa, että vakuuttamaton ajoneuvo on
osallisena liikennevahinkoon 1 kohdassa tarkoitettuna aikana, direktiivin 84/5/ETY 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu
elin ajoneuvon määränpääjäsenvaltiossa on korvausvelvollinen mainitun artiklan mukaisesti.
4 b artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 15 päivän kuluessa
direktiivin 72/166/ETY 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti vakuutettua ajoneuvoa koskevan vakuutussopimuksen päättymisestä vakuutuksenottajalle toimitetaan todistus vahingottomista vuosista tai aiheutuneiden liikennevahinkojen määrästä sopimusta edeltäneen viiden vuoden ajalta.
4 c artikla
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koitetulla tavalla vakuutetun ajoneuvon aiheuttamissa liikennevahingoissa oikeus vaatia korvausta suoraan vahingon aiheuttajalle vastuuvakuutuksen myöntäneeltä vakuutusyritykseltä.

4 e artikla

1.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että vakuutusyrityksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2000/26/EY (*) 4 artiklan 1–5 kohdan mukaisesti nimeämä
korvausedustaja voi, rajoittamatta mainitun direktiivin mukaisia velvollisuuksia, käsitellä ja selvittää myös kaikki korvausvaatimukset, jotka johtuvat direktiivin 72/166/ETY 3
artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla ja hänen edustamansa vakuutusyhtiön myöntämällä pakollisella liikennevakuutuksella
vakuutetun ajoneuvon aiheuttamista liikennevahingoista
siinä jäsenvaltiossa, jonne edustaja on nimetty.

2.
Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön direktiivin
2000/26/EY 4 artiklan 6 kohdassa säädetty menettely direktiivin 72/166/ETY 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti vakuutetun ajoneuvon aiheuttamiin liikennevahinkoihin liittyvien
korvausvaatimusten käsittelemiseksi.

3.
Edellä 1 ja 2 kohta eivät vaikuta direktiivin
72/166/ETY 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen toimistojen
järjestelmään, jotka käsittelevät niiden vakuutettujen tai vakuuttamattomien ajoneuvojen, joiden pysyvä kotipaikka on
toisen jäsenvaltion alueella, aiheuttamiin liikennevahinkoihin liittyviä korvausvaatimuksia.

4 f artikla

Rajoittamatta direktiivin 2000/26/EY mukaisia velvollisuuksia jäsenvaltioiden on varmistettava, että mainitun direktiivin 5 artiklan mukaisesti perustetut tai hyväksytyt tietokeskukset antavat kyseisessä artiklassa tarkoitetut tiedot kaikille
niille, jotka ovat kärsineet direktiivin 72/166/ETY 3 artiklan
1 kohdan mukaisesti vakuutetun ajoneuvon aiheuttamia
omaisuus- tai henkilövahinkoja.
___________
(*) EYVL L 181, 20.7.2000, s. 65.”

5 artikla
Direktiivin 2000/26/EY muuttaminen

Vahingon kärsineelle ei saa määrätä omavastuuta direktiivin
72/166/ETY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen
osalta.

Muutetaan direktiivin 2000/26/EY 5 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

4 d artikla

1. Poistetaan 2 alakohdan ii alakohta;

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että vahingon kärsineillä on direktiivin 72/166/ETY 3 artiklan 1 kohdassa tar-

2. Poistetaan 5 alakohdan ii alakohta.
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6 artikla

7 artikla

Täytäntöönpano

Voimaantulo

1.
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamiseksi tarvittavat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2004. Niiden on
ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

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

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 tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
komissiolle.

8 artikla
Osoitus
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
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Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön ja maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annettujen direktiivien 96/92/EY ja 98/30/EY muuttamisesta (1)
(2002/C 227 E/19)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOM(2002) 304 lopull. — 2001/0077(COD)
(Komission esittämä 7 päivänä kesäkuuta EY:n perustamissopimuksen 250 (2) artiklan nojalla)

(1) EYVL C 240 E, 28.8.2001, s. 60.

ALKUPERÄINEN EHDOTUS

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

MUUTETTU EHDOTUS

Ei muutoksia

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,
ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon,
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä,
sekä katsovat seuraavaa
(1) Sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä
19 päivänä joulukuuta 1996 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/92/EY (1) ja maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä 22 päivänä
kesäkuuta 1998 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/30/EY (2) ovat merkittävällä tavalla edistäneet sähkön ja kaasun sisämarkkinoiden luomista.
(2) Näiden direktiivien täytäntöönpanosta saadut kokemukset
ovat osoittaneet ne merkittävät hyödyt, joita sähkön ja
kaasun sisämarkkinat ovat alkaneet tuottaa tehokkuuden
parantumisen, hintojen laskun, palvelun tason parantumisen sekä kilpailukyvyn parantumisen muodossa. Merkittäviä puutteita esiintyy kuitenkin edelleen samoin kuin
mahdollisuuksia parantaa näiden markkinoiden toimintaa.

___________
(1) EYVL L 27, 30.1.1997, s. 20.
(2) EYVL L 204, 21.7.1998, s. 1.

(2) Näiden direktiivien täytäntöönpanosta saadut kokemukset
ovat osoittaneet ne merkittävät hyödyt, joita sähkön ja
kaasun sisämarkkinat ovat alkaneet tuottaa tehokkuuden
parantumisen, hintojen laskun, palvelun tason parantumisen sekä kilpailukyvyn parantumisen muodossa. Merkittäviä puutteita esiintyy kuitenkin edelleen samoin kuin
mahdollisuuksia parantaa näiden markkinoiden toimintaa
erityisesti, kun on kyse tasapuolisten toimintaedellytysten
varmistamisesta tuotannossa ja markkinoiden valtaukseen
tähtäävän toiminnan aiheuttamiin riskeihin puuttumisesta;
syrjimättömien siirto- ja jakelutariffien varmistamisesta siten, että verkkoon pääsy perustuu tariffeihin, jotka on
julkaistu ennen niiden voimaantuloa, sekä sen varmistamisesta, että pienten ja heikossa asemassa olevien asiakkaiden oikeuksia suojellaan ja sähköntuotannossa käytettyjä polttoainelähteitä koskevat tiedot ilmoitetaan.
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(3) Lissabonissa 23 ja 24 päivänä maaliskuuta 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi pikaisia toimia sähkö- ja
kaasualojen sisämarkkinoiden toteuttamiseksi ja näiden
alojen vapauttamisen nopeuttamiseksi, jotta niillä voitaisiin saavuttaa täysin toimintakykyiset sisämarkkinat. Energiamarkkinoiden vapauttamisen tilannetta koskevasta toisesta kertomuksesta 6 päivänä heinäkuuta 2000 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti vaati komissiota sopimaan yksityiskohtaisesta aikataulusta, jonka mukaisesti yksityiskohtaisesti määritellyt tavoitteet tulee toteuttaa, jotta lopulta päästään asteittaiseen mutta täydelliseen energiamarkkinoiden vapauttamiseen.
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MUUTETTU EHDOTUS

Ei muutoksia

(4) Perustamissopimuksessa Euroopan kansalaisille taatut vapaudet – tavaroiden vapaa liikkuvuus, palvelujen tarjoamisen vapaus ja sijoittautumisvapaus – ovat mahdollisia
ainoastaan täysin avoimilla markkinoilla, jotka antavat
kaikille asiakkaille mahdollisuuden valita vapaasti toimittajansa ja kaikille toimittajille mahdollisuuden toimittaa
vapaasti hyödykkeitä asiakkailleen.

(5) Ottaen huomioon, että riippuvuus maakaasun kulutuksesta oletettavasti kasvaa, olisi harkittava aloitteita ja toimenpiteitä, joilla edistetään vastavuoroisia järjestelyjä kolmansien maiden verkkoihin pääsemiseksi sekä markkinoiden yhdentymistä.

(4) Täysin toimintakykyisten sisämarkkinoiden toteuttamisen
suurimmat esteet liittyvät verkkoon pääsyyn markkinoiden erilaisiin avautumisasteisiin eri jäsenvaltioissa.

(6) Täysin toimintakykyisten sisämarkkinoiden toteuttamisen
suurimmat esteet liittyvät verkkoon pääsyyn, verkkojen
hinnoitteluun, markkinoiden erilaisiin avautumisasteisiin
eri jäsenvaltioissa sekä erilaisiin lähestymistapoihin, joita
sovelletaan ulkoisten kustannusten siirtämiseen hintoihin.

(7) Jotta kilpailu toimisi, verkkoon pääsyn on oltava syrjimätöntä, avointa ja kohtuullisesti hinnoiteltua. Investointiedellytysten on oltava suotuisat.

(5) Siirtoverkonhaltijan riippumattomuus on syrjimättömän
verkkoon pääsyn toteuttamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tästä syystä eriyttämistä koskevia säännöksiä olisi
vahvistettava. Syrjimättömän jakeluverkkoon pääsyn varmistamiseksi, olisi otettava käyttöön jakeluverkonhaltijaa
koskevat eriyttämisvaatimukset sekä sähkön että kaasun
jakeluverkon haltijoille.

(8) Siirtoverkonhaltijan riippumattomuus on syrjimättömän
verkkoon pääsyn toteuttamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tästä syystä eriyttämistä koskevia säännöksiä olisi
vahvistettava. Syrjimättömän jakeluverkkoon pääsyn varmistamiseksi, olisi otettava käyttöön jakeluverkonhaltijaa
koskevat eriyttämisvaatimukset sekä sähkön että kaasun
jakeluverkon haltijoille.

(6) Jäsenvaltioille olisi asianmukaista antaa mahdollisuus tarvittaessa vapauttaa pienet jakeluyritykset näistä eriyttämisvaatimuksista, jotta näille yrityksille ei aiheutuisi suhteetonta taloudellista ja hallinnollista taakkaa.

(9) Jäsenvaltioille olisi asianmukaista antaa mahdollisuus tarvittaessa vapauttaa pienet jakeluyritykset näistä eriyttämisvaatimuksista, jotta näille yrityksille ei aiheutuisi suhteetonta taloudellista ja hallinnollista taakkaa.
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(7) Olisi tarpeen toteuttaa lisätoimenpiteitä, joilla varmistetaan siirtoinfrastruktuurin ja muun siihen liittyvän infrastruktuurin, varastot ja muut lisäpalvelulaitokset mukaan
luettuina, käytöstä perittävät avoimet, ennakoitavissa olevat ja syrjimättömät tariffit. Näitä tariffeja pitäisi soveltaa
kaikkiin verkon käyttäjiin syrjimättömin perustein.

(10) Olisi tarpeen toteuttaa lisätoimenpiteitä, joilla varmistetaan siirtoinfrastruktuurin ja muun siihen liittyvän infrastruktuurin, varastot ja muut lisäpalvelulaitokset mukaan
luettuina, käytöstä perittävät avoimet, ennakoitavissa olevat ja syrjimättömät tariffit. Näitä tariffeja pitäisi soveltaa
kaikkiin verkon käyttäjiin syrjimättömin perustein.

(8) Runkoverkkojen kautta tapahtuvasta sähkönsiirrosta
29 päivänä lokakuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin
90/547/ETY (1) ja verkkojen kautta tapahtuvasta maakaasun siirrosta 31 päivänä toukokuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/296/ETY (2) toiminnasta saatujen kokemusten perusteella vaikuttaa asianmukaiselta toteuttaa
toimenpiteitä, joilla taataan yhtenäisten ja syrjimättömien
verkkoon pääsyä koskevien järjestelyjen soveltaminen sähkön ja maakaasun siirtoon, jäsenvaltioiden mukaan luettuina.

(11) Runkoverkkojen kautta tapahtuvasta sähkönsiirrosta
29 päivänä lokakuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin
90/547/ETY (1) ja verkkojen kautta tapahtuvasta maakaasun siirrosta 31 päivänä toukokuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/296/ETY (2) toiminnasta saatujen kokemusten perusteella vaikuttaa asianmukaiselta toteuttaa
toimenpiteitä, joilla taataan yhtenäisten ja syrjimättömien
verkkoon pääsyä koskevien järjestelyjen soveltaminen sähkön ja maakaasun siirtoon, jäsenvaltioiden väliset rajat
ylittävät kaasu- ja sähkövirrat mukaan luettuina.

(9) Kansallisten sääntelyviranomaisten on tärkeä osa syrjimättömän verkkoon pääsyn takaamisessa. Näillä viranomaisilla olisi oltava valtuudet asettaa tai hyväksyä ennen niiden voimaantuloa.

(12) Kansallisten sääntelyviranomaisten harjoittamalla tehokkaalla sääntelyllä on tärkeä osa syrjimättömän verkkoon
pääsyn takaamisessa. Näillä viranomaisilla olisi oltava valtuudet asettaa tai hyväksyä tariffit tai ainakin siirto- ja
jakelutariffien sekä nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten käyttötariffien laskentamenetelmät ennen niiden voimaantuloa.

(13) Syrjimättömyyden ja kustannusvastaavuuden takaavat tasapainottamismekanismit ovat välttämättömiä uusien yrittäjien tehokkaan markkinoille pääsyn varmistamiseksi.
Tämä olisi saavutettava perustamalla tasapainottamisvaatimusten täyttämiseksi avoimet markkinaperusteiset mekanismit sähkön ja kaasun toimitusta ja ostoa varten niin
pian kuin sähkö- ja kaasumarkkinat ovat tulleet riittävän
likvideiksi. Niin kauan kuin markkinat eivät ole likvidejä,
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi toimittava aktiivisesti sen varmistamiseksi, että tasapainottavat tariffit
ovat syrjimättömiä ja vastaavat kustannuksia.

(10) Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi voitava hyväksyä
tariffit siirto- tai jakeluverkonhaltijan (-haltijoiden) tai nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijan (haltijoiden) ehdotuksen pohjalta tai tämän haltijan (näiden haltijoiden) ja verkon käyttäjien yhteisesti sopiman ehdotuksen
pohjalta.

(14) Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi voitava asettaa tai
hyväksyä tariffit tai niiden laskentamenetelmät siirto- tai
jakeluverkonhaltijan (-haltijoiden) tai nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijan (haltijoiden) ehdotuksen
pohjalta tai tämän haltijan (näiden haltijoiden) ja verkon
käyttäjien yhteisesti sopiman ehdotuksen pohjalta. Näitä
tehtäviä suorittaessaan kansallisten sääntelyviranomaisten
olisi varmistettava, että siirto- ja jakelutariffit ovat syrjimättömiä ja vastaavat kustannuksia, ja otettava huomioon
hajautetun sähköntuotannon ja kysynnänhallintatoimien
ansiosta pitkällä aikavälillä vältetyt verkon rajakustannukset.

___________

___________

(1) EYVL L 313, 13.11.1990, s. 30. Direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission direktiivillä 98/75/EY (EYVL L
276, 13.10.1998, s. 9).
(2) EYVL L 147, 12.6.1991, s. 37. Direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission direktiivillä 95/49/EY (EYVL L
233, 30.9.1995, s. 86).

(1) EYVL L 313, 13.11.1990, s. 30. Direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission direktiivillä 98/75/EY (EYVL L
276, 13.10.1998, s. 9).
(2) EYVL L 147, 12.6.1991, s. 37. Direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission direktiivillä 95/49/EY (EYVL L
233, 30.9.1995, s. 86).
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(11) On tärkeää, että yhteisön koko teollisuus ja kauppa, pienet ja keskisuuret yritykset mukaan luettuina, sekä kaikki
yhteisön kansalaiset voisivat mahdollisimman pian nauttia
sisämarkkinoiden aiheuttamista hyödyistä.

(15) On tärkeää, että yhteisön koko teollisuus ja kauppa, pienet ja keskisuuret yritykset mukaan luettuina, sekä kaikki
yhteisön kansalaiset voisivat mahdollisimman pian nauttia
sisämarkkinoiden aiheuttamista hyödyistä, koska se edistää oikeudenmukaisuutta, kilpailukykyä ja epäsuorasti
työllisyyttä yritysten hyötyessä tehokkuuden lisääntymisestä.

(12) Kaasu- ja sähköasiakkaiden pitäisi voida valita toimittajansa vapaasti. Sähkön ja kaasun sisämarkkinoiden loppuunsaattaminen on kuitenkin syytä toteuttaa vaiheittain,
jotta teollisuus voi mukautua tilanteeseen ja jotta voidaan
varmistaa, että asiakkaiden etujen suojelemiseksi on toteutettu riittävät toimenpiteet ja luotu riittävät järjestelmät ja
että asiakkailla on todellinen mahdollisuus valita kaasun
tai sähkön toimittajansa.

(16) Kaasu- ja sähköasiakkaiden pitäisi voida valita toimittajansa vapaasti. Sähkön ja kaasun sisämarkkinoiden loppuunsaattaminen on kuitenkin syytä toteuttaa vaiheittain
tiettyyn määräaikaan mennessä, jotta teollisuus voi mukautua tilanteeseen ja jotta voidaan varmistaa, että asiakkaiden etujen suojelemiseksi on toteutettu riittävät toimenpiteet ja luotu riittävät järjestelmät ja että asiakkailla
on todellinen mahdollisuus valita kaasun tai sähkön toimittajansa.

(13) Markkinoiden asteittainen avaamisen täydelle kilpailulle
tulisi poistaa vähitellen jäsenvaltioiden väliset eroavaisuudet. Olisi varmistettava, että tämän direktiivin täytäntöönpano on avointa ja varmaa.

(17) Markkinoiden asteittainen avaamisen täydelle kilpailulle
tulisi poistaa vähitellen jäsenvaltioiden väliset eroavaisuudet. Olisi varmistettava, että tämän direktiivin täytäntöönpano on avointa ja varmaa.

(14) Direktiivissä 98/30/EY säädetään varastojen käyttömahdollisuudesta kaasuverkkoon pääsyn yhteydessä. Sisämarkkinoiden toteuttamisesta saatujen kokemusten perusteella
vaikuttaa tarpeelliselta toteuttaa lisätoimenpiteitä, joilla
selvennetään kaasuvarastojen ja muiden lisäpalvelulaitosten käyttömahdollisuuksia koskevia säännöksiä ja joilla
erotetaan selvemmin toisistaan siirto- ja jakeluverkkojen
toiminta ja kaasun osalta kaasuvarastojen ja nesteytetyn
maakaasun käsittelylaitosten toiminta.

(18) Direktiivissä 98/30/EY säädetään varastojen käyttömahdollisuudesta kaasuverkkoon pääsyn yhteydessä. Sisämarkkinoiden toteuttamisesta saatujen kokemusten perusteella
vaikuttaa tarpeelliselta toteuttaa lisätoimenpiteitä, joilla
selvennetään kaasuvarastojen ja muiden lisäpalvelulaitosten käyttömahdollisuuksia koskevia säännöksiä ja joilla
erotetaan selvemmin toisistaan siirto- ja jakeluverkkojen
toiminta ja kaasun osalta kaasuvarastojen ja nesteytetyn
maakaasun käsittelylaitosten toiminta.

(15) Lähes kaikki jäsenvaltiot ovat päättäneet varmistaa sähköntuotantomarkkinoiden kilpailun avoimen lupamenettelyn avulla. Jäsenvaltioille olisi kuitenkin varattava oikeus
turvata toimitusvarmuus tarjouskilpailumenettelyllä, jos
lupamenettelyn pohjalta ei rakenneta riittävää sähköntuotantokapasiteettia.

(19) Lähes kaikki jäsenvaltiot ovat päättäneet varmistaa sähköntuotantomarkkinoiden kilpailun avoimen lupamenettelyn avulla. Jäsenvaltioille olisi kuitenkin varattava oikeus
turvata toimitusvarmuus tarjouskilpailumenettelyllä, jos
lupamenettelyn pohjalta ei rakenneta riittävää sähköntuotantokapasiteettia.

(16) Toimitusvarmuuden turvaamiseksi kysynnän ja tarjonnan
tasapainoa yksittäisissä jäsenvaltioissa olisi valvottava, toimitusvarmuuden vaarantuessa

(20) Toimitusvarmuuden turvaamiseksi kysynnän ja tarjonnan
tasapainoa yksittäisissä jäsenvaltioissa olisi valvottava, ja
valvonnan pohjalta olisi laadittava kertomus yhteisössä
vallitsevasta tilanteesta ottaen huomioon eri alueiden välinen yhteenliitämiskapasiteetti. Valvontaa olisi harjoitettava tarpeeksi aikaisin, jotta toimitusvarmuuden vaarantuessa voidaan toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet. Tarpeellisen verkkoinfrastruktuurin rakentamisen ja ylläpidon, mukaan luettuna yhteenliittämiskapasiteetin, tulisi
myötävaikuttaa sähkö- ja kaasutoimitusten vakauteen.
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(21) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaasuverkkoon
voidaan syrjimättömästi päästää biokaasua ja biomassasta
peräisin olevaa kaasua, jos niiden pääseminen verkkoon
on teknisten sääntöjen ja turvallisuusnormien mukaista.

(22) Pitkäaikaiset sopimukset ovat edelleen tärkeä osa jäsenvaltioiden kaasutoimituksia, ja ne olisi säilytettävä vaihtoehtona kaasuntoimittajayrityksiä varten, jos ne eivät estä
tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamista ja ovat EY:n
perustamissopimuksen mukaisia kilpailusäännöt mukaan
luettuina.

(17) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikilla asiakkailla
on oikeus saada määrätynlaatuisia sähköntoimituksia kohtuullisin hinnoin. Mahdollisimman korkean julkisen palvelun vaatimustason ylläpitämisen varmistamiseksi yhteisössä, kaikista jäsenvaltioiden tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi toteuttamista toimista olisi ilmoitettava säännöllisesti komissiolle. Komission olisi säännöllisesti julkaistava kertomus, jossa analysoidaan julkisen palvelun tavoitteiden saavuttamiseksi kansallisella tasolla toteutettuja toimenpiteitä ja vertaillaan niiden tehokkuutta,
jotta komissio voisi antaa suosituksia toimenpiteistä, joita
kansallisella tasolla olisi toteutettava korkeiden julkisen
palvelun vaatimusten saavuttamiseksi.

(23) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikilla asiakkailla
on oikeus saada määrätynlaatuisia sähköntoimituksia kohtuullisin, vertailukelpoisin ja selkästi määritellyin hinnoin.
Lisäksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikille kaasuverkkoon liitetyille loppukäyttäjille tiedotetaan niiden
oikeudesta saada määrätynlaatuisia maakaasuntoimituksia
kohtuullisin hinnoin. Mahdollisimman korkean julkisen
palvelun vaatimustason ylläpitämisen varmistamiseksi yhteisössä, kaikista jäsenvaltioiden tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi toteuttamista toimista olisi ilmoitettava säännöllisesti komissiolle. Komission olisi säännöllisesti julkaistava kertomus, jossa analysoidaan julkisen palvelun tavoitteiden saavuttamiseksi kansallisella tasolla toteutettuja toimenpiteitä ja vertaillaan niiden tehokkuutta,
jotta komissio voisi antaa suosituksia toimenpiteistä, joita
kansallisella tasolla olisi toteutettava korkeiden julkisen
palvelun vaatimusten saavuttamiseksi.

(18) Velvollisuus ilmoittaa komissiolle uuden tuotantokapasiteetin rakennusluvan epäämisestä on osoittautunut turhaksi hallinnolliseksi taakaksi ja se on näin ollen syytä
poistaa.

(24) Velvollisuus ilmoittaa komissiolle uuden tuotantokapasiteetin rakennusluvan epäämisestä on osoittautunut turhaksi hallinnolliseksi taakaksi ja se on näin ollen syytä
poistaa.

(19) Perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistettujen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti suunnitellun
toiminnan tavoitetta eli sellaisten täysin toimintakykyisten
sähkön ja kaasun sisämarkkinoiden luomista, joilla vallitsee terve kilpailu, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön
tasolla. Tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(25) Perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistettujen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti suunnitellun
toiminnan tavoitetta eli sellaisten täysin toimintakykyisten
sähkön ja kaasun sisämarkkinoiden luomista, joilla vallitsee terve kilpailu, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön
tasolla. Tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.
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(20) Direktiivit 90/547/ETY ja 91/296/ETY olisi kumottava,
jotta voidaan varmistaa sähkö- ja kaasuverkkoihin pääsyn
yhtenäinen käsittely myös kauttakulkutapauksissa,

(26) Direktiivit 90/547/ETY ja 91/296/ETY olisi kumottava,
jotta voidaan varmistaa sähkö- ja kaasuverkkoihin pääsyn
yhtenäinen käsittely myös kauttakulkutapauksissa,

(21) Tämän vuoksi direktiivejä 96/92/EY ja 98/30/EY olisi
muutettava vastaavasti.

(27) Tämän vuoksi direktiivejä 96/92/EY ja 98/30/EY olisi
muutettava vastaavasti.
(28) Tässä direktiivissä otetaan huomioon perusoikeudet ja
etenkin Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut
periaatteet,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

Ei muutoksia

1 artikla
Muutokset direktiiviin 96/92/EY
Muutetaan direktiivi 96/92/EY seuraavasti:
1. Korvataan 1, 2 ja 3 artikla seuraavasti:
”1 artikla
Tässä direktiivissä luodaan yhteiset säännöt sähkön tuotannolle, siirrolle jakelulle. Siinä luodaan säännöt sähköalan
järjestämiselle ja toiminnalle, markkinoille pääsylle, tarjouskilpailuihin sovellettaville perusteille ja menettelyille, lupien myöntämisille ja verkkojen käytölle.
2 artikla
Tässä direktiivissä tarkoitetaan:
1. ’sähköntuotannolla’ sähkön tuottamista,
2. ’tuottajalla’ sähköä tuottavaa luonnollista henkilöä tai
oikeushenkilöä,
3. ’omavaraisella tuottajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tuottaa sähköä pääasiassa omaan
käyttöönsä,
4. ’itsenäisellä tuottajalla’
a) tuottajaa, joka ei harjoita sähkön siirto- tai jakelutoimintoja sen verkon alueella, johon se kuuluu,
b) jäsenvaltioissa, joissa ei ole vertikaalisesti integroituneita yrityksiä ja joissa on käytössä tarjouskilpailumenettely, a alakohdan määritelmää vastaavaa
tuottajaa, jota ei voida asettaa yksinomaan yhteenliitetyn verkon taloudelliseen arvojärjestelmään,

Tässä direktiivissä luodaan yhteiset säännöt sähkön tuotannolle, siirrolle, jakelulle ja toimitukselle. Siinä luodaan
säännöt sähköalan järjestämiselle ja toiminnalle, markkinoille pääsylle, tarjouskilpailuihin sovellettaville perusteille
ja menettelyille, lupien myöntämisille ja verkkojen käytölle.
Ei muutoksia
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5. ’siirrolla’ sähkön siirtämistä yhteenliitetyssä suurjänniteverkossa loppukäyttäjälle tai jakelijoille, mutta ei
sähkön toimitusta,

6. ’siirtoverkonhaltijalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on vastuussa siirtoverkon käytöstä, ylläpidosta ja tarvittaessa kehittämisestä tietyllä alueella,
sen mahdollisista yhteyksistä muihin verkkoihin sekä
sen varmistamisesta, että verkko pystyy täyttämään
kohtuulliset sähkön siirtovaatimukset pitkällä aikavälillä,

6. ’jakelulla’ sähkön siirtämistä keski- ja pienjännitteisissä
jakeluverkoissa asiakkaille,

7. ’jakelulla’ sähkön siirtämistä keski- ja pienjännitteisissä
jakeluverkoissa asiakkaille mutta ei sähkön toimitusta,

8. ’jakeluverkonhaltijalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on vastuussa jakeluverkon käytöstä, ylläpidosta ja tarvittaessa kehittämisestä tietyllä alueella,
sen mahdollisista yhteyksistä muihin verkkoihin sekä
sen varmistamisesta, että verkko pystyy täyttämään
kohtuulliset sähkön jakeluvaatimukset pitkällä aikavälillä,

7. ’asiakkailla’ sähkön tukkuasiakkaita tai loppukäyttäjiä,

9. ’asiakkailla’ sähkön tukkuasiakkaita tai loppukäyttäjiä,

8. ’tukkuasiakkaalla’ luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä,

10. ’tukkuasiakkaalla’ luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka ostavat sähköä jälleenmyyntiä varten sen
verkon sisällä tai ulkopuolella, johon he/ne kuuluvat,

9. ’loppukäyttäjällä’ asiakasta, joka ostaa sähköä omaan
käyttöönsä,

11. ’loppukäyttäjällä’ asiakasta, joka ostaa sähköä omaan
käyttöönsä,

12. ’kotitalousasiakkaalla’ asiakasta, joka ostaa sähköä
oman kotitaloutensa käyttöön muuta kuin kaupallista
tai elinkeinotoimintaa varten,

10. ’muulla kuin kotitalousasiakkaalla’,

13. ’muulla kuin kotitalousasiakkaalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ostaa sähköä muuhun
kuin oman kotitaloutensa käyttöön, tuottajat ja tukkuasiakkaat mukaan luettuina,

14. ’vaatimukset täyttävillä asiakkailla’ asiakkaita, joilla on
mahdollisuus saada sähköä kilpailevilta sähköntoimittajilta tämän direktiivin mukaisesti,

11. ’rajayhdysjohdoilla’ sähköverkkojen toisiinsa liittämiseen käytettäviä välineitä,

15. ’rajayhdysjohdoilla’ sähköverkkojen toisiinsa liittämiseen käytettäviä välineitä,
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12. ’yhteenliitetyllä verkolla’ yhdellä tai useammalla rajayhdysjohdolla toisiinsa liitettyjä siirto- ja jakeluverkkoja,

16. ’yhteenliitetyllä verkolla’ yhdellä tai useammalla rajayhdysjohdolla toisiinsa liitettyjä siirto- ja jakeluverkkoja,

13. ’erillisellä linjalla’,

17. ’erillisellä linjalla’ joko sähkölinjaa, joka liittää erillisen
tuotantoyksikön erilliseen asiakkaaseen tai sähkölinjaa,
joka liittää sähköntuottajan ja sähkön toimittajan niiden omiin tiloihin, tytäryrityksiin ja vaatimukset täyttäviin asiakkaisiin suoraa sähkön toimitusta varten,

14. ’taloudellisella arvojärjestyksellä’ sähköntoimittajien
asettamista järjestykseen taloudellisin perustein,

18. ’taloudellisella arvojärjestyksellä’ sähköntoimittajien
asettamista järjestykseen taloudellisin perustein,

15. ’lisäpalveluilla’ kaikkia siirto- tai jakeluverkon toimintaan tarvittavia palveluita,

19. ’lisäpalveluilla’ kaikkia siirto- tai jakeluverkon toimintaan tarvittavia palveluita,

16. ’verkon käyttäjällä’ kaikkia luonnollisia henkilöitä tai
oikeushenkilöitä, jotka toimittavat sähköä tai joille
sitä toimitetaan siirto- tai jakeluverkon kautta,

20. ’verkon käyttäjällä’ kaikkia luonnollisia henkilöitä tai
oikeushenkilöitä, jotka toimittavat sähköä tai joille
sitä toimitetaan siirto- tai jakeluverkon kautta,

17. ’sähkön toimituksella’ sähkön myyntiä asiakkaille,

21. ’sähkön toimituksella’ sähkön myyntiä asiakkaille,

18. ’integroituneella sähköalan yrityksellä’ vertikaalisesti tai
horisontaalisesti integroitunutta yritystä,

22. ’integroituneella sähköalan yrityksellä’ vertikaalisesti tai
horisontaalisesti integroitunutta yritystä,

19. ’vertikaalisesti integroituneella yrityksellä’ yritystä,

23. ’vertikaalisesti integroituneella yrityksellä’ yritystä tai
sellaisten yritysten ryhmää, joiden keskinäiset suhteet
on
määritelty
neuvoston
asetuksen
(ETY)
N:o 4064/89 (*) 3 artiklan 3 kohdassa, kun kyseinen
yritys tai ryhmä harjoittaa kahta tai useampaa seuraavista toiminnoista: sähkön siirto, jakelu, tuotanto ja
toimitus,

20. ’horisontaalisesti integroituneella yrityksellä’ yritystä,
joka harjoittaa vähintään yhtä seuraavista toiminnoista: sähkön tuotanto myyntiin, sähkön siirto, jakelu
tai toimitus, sekä lisäksi jotain muuta sähköön liittymätöntä toimintaa,

24. ’horisontaalisesti integroituneella yrityksellä’ yritystä,
joka harjoittaa vähintään yhtä seuraavista toiminnoista: sähkön tuotanto myyntiin, sähkön siirto, jakelu
tai toimitus, sekä lisäksi jotain muuta sähköön liittymätöntä toimintaa,

21. ’tarjouskilpailumenettelyllä’ menettelyä, jossa suunnitellut lisävaatimukset ja varakapasiteetti katetaan toimituksilla uudesta tai olemassa olevasta sähköntuotantokapasiteetista,

25. ’tarjouskilpailumenettelyllä’ menettelyä, jossa suunnitellut lisävaatimukset ja varakapasiteetti katetaan toimituksilla uudesta tai olemassa olevasta sähköntuotantokapasiteetista,
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22. ’pitkän aikavälin suunnittelulla’ sähkön tuotanto- siirto
ja kapasiteetin investointitarpeen suunnittelua pitkällä
aikavälillä siten, että verkon sähkön kysyntä tyydytetään ja toimitukset asiakkaille turvataan,

26. ’pitkän aikavälin suunnittelulla’ sähkön tuotanto-,
siirto- ja jakelukapasiteetin investointitarpeen suunnittelua pitkällä aikavälillä siten, että verkon sähkön kysyntä tyydytetään ja toimitukset asiakkaille turvataan,

23. ’pienellä erillisellä verkolla’ mitä tahansa verkkoa, jossa
kulutus oli alle 2 500 gigawattituntia vuonna 1996 ja
jossa alle 5 prosenttia vuosikulutuksesta on peräisin
yhteyksistä toisiin verkkoihin,

27. ’pienellä erillisellä verkolla’ mitä tahansa verkkoa, jossa
kulutus oli alle 2 500 gigawattituntia vuonna 1996 ja
jossa alle 5 prosenttia vuosikulutuksesta on peräisin
yhteyksistä toisiin verkkoihin,

28. ’tasepoikkeamalla’ siirto- tai jakeluverkonhaltijalle ilmoitetun, tiettynä ajanjaksona yhdessä tai useammassa
määrätyssä pisteessä verkkoon syötetyn tai verkosta
otetun sähkön määrän ja toisaalta mitatun, samana
ajanjaksona yhdessä tai useammassa pisteessä verkkoon syötetyn tai verkosta otetun sähkön määrän erotusta,

29. ’varmuudella’ sähkön toimitus- ja hankintavarmuutta
sekä teknistä turvallisuutta,

30. ’energiatehokkuutta edistävällä kysynnänhallinnalla’
yleistä tai yhdennettyä lähestymistapaa, jonka tavoitteena on vaikuttaa sähkönkulutuksen määrään ja ajankohtaan primaarienergian kulutuksen ja huippukuormitusten vähentämiseksi suosimalla tuotantokapasiteetin lisäämiseen tähtäävien investointien sijasta sellaisia
investointeja, jotka tehdään energiatehokkuutta edistäviin toimenpiteisiin tai muihin toimenpiteisiin, kuten
keskeytettävissä oleviin toimitussopimuksiin, jos tällaiset investoinnit ovat tehokkain ja taloudellisin vaihtoehto ottaen huomioon vähentyneen energiankulutuksen myönteiset ympäristövaikutukset sekä siihen liittyvät toimitusvarmuutta ja jakelukustannuksia koskevat
näkökohdat,

31. ’uusiutuvilla energialähteillä’ uusiutuvia, muita kuin
fossiilisia energialähteitä (tuuli-, aurinko-, maalämpö-,
aalto- ja vuorovesienergia, vesivoima, biomassa, kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa syntyvä kaasu
ja biokaasu),

32. ’hajautetulla sähköntuotannolla’ pienjännitteiseen jakeluverkkoon kytkettyjä voimaloita,

33. ’tietojen ilmoittamisella’ sellaisten sähköntuotantoon
liittyvien kaupallisten tietojen antamista saataville
koostetussa muodossa, jotka koskevat sähköntuotannossa käytettäviä lähteitä, niiden sijaintipaikkaa tai
ympäristövaikutuksia.
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Ei muutoksia

1. Jäsenvaltioiden on oman institutionaalisen järjestelmänsä mukaisesti ja toissijaisuusperiaate asianmukaisesti
huomioon ottaen varmistettava, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista, että sähköalan yritykset
toimivat tämän direktiivin periaatteiden mukaisesti siten,
että sähköalalla saadaan aikaan kilpailulliset markkinat; jäsenvaltiot eivät saa harjoittaa syrjintää näiden yritysten
välillä niiden oikeuksien tai velvollisuuksien suhteen.

1.
Jäsenvaltioiden on oman institutionaalisen järjestelmänsä mukaisesti ja toissijaisuusperiaate asianmukaisesti
huomioon ottaen varmistettava, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista, että sähköalan yritykset
toimivat tämän direktiivin periaatteiden mukaisesti siten,
että sähköalalla saadaan aikaan kilpailulliset ja kestävät
markkinat; jäsenvaltiot eivät saa harjoittaa syrjintää näiden
yritysten välillä niiden oikeuksien tai velvollisuuksien suhteen.

2. Ottaen huomioon perustamissopimuksen asiaan koskevat määräykset ja erityisesti sen 86 artiklan jäsenvaltiot
voivat yleisen taloudellisen edun nimissä asettaa sähköalalla toimiville yrityksille julkisen palvelun velvoitteita,
jotka voivat koskea turvallisuutta, toimitusvarmuus mukaan luettuna, toimitusten säännöllisyyttä, laatua ja hintaa
sekä ympäristönsuojelua. Näiden velvoitteiden on oltava
selkeästi määriteltyjä, avoimia, syrjimättömiä ja todennettavia. jäsenvaltiot voivat toteuttaa pitkän aikavälin suunnittelua ottaen huomioon, että kolmannet osapuolet saattavat
pyrkiä verkkoon.

2.
Ottaen täysin huomioon perustamissopimuksen asiaan koskevat määräykset ja erityisesti sen 86 artiklan jäsenvaltiot voivat yleisen taloudellisen edun nimissä asettaa
sähköalalla toimiville yrityksille julkisen palvelun velvoitteita, jotka voivat koskea turvallisuutta, toimitusvarmuus
mukaan luettuna, toimitusten säännöllisyyttä, laatua ja hintaa sekä ympäristönsuojelua, energiatehokkuus ja ilmastonsuojelu mukaan luettuina. Näiden velvoitteiden on oltava
selkeästi määriteltyjä, avoimia, syrjimättömiä ja todennettavia. Tässä kohdassa tarkoitetun toimitusvarmuuden ja
energiatehokkuutta edistävän kysynnänhallinnan osalta
sekä ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi jäsenvaltiot voivat toteuttaa pitkän aikavälin suunnittelua ottaen huomioon, että kolmannet osapuolet saattavat pyrkiä verkkoon.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikilla on niiden alueella oikeus saada yleispalvelua eli määrätynlaatuisia
sähköntoimituksia kohtuullisin hinnoin.

3.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikilla loppukäyttäjillä on niiden alueella oikeus saada yleispalvelua eli
määrätynlaatuisia sähköntoimituksia kohtuullisin hinnoin.
Tätä varten jäsenvaltiot voivat nimetä toimituksista viime
kädessä vastaavan tahon. Jäsenvaltioiden on asetettava jakeluyhtiöille velvollisuus liittää asiakkaat verkkoonsa sellaisin ehdoin ja tariffein, jotka on vahvistettu 22 artiklan 2
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

4.
Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet Niiden on varmistettava kuluttajansuojan korkea taso erityisesti sopimusehtojen, yleisen tiedottamisen ja riitojenratkaisumenettelyjen avoimuuden osalta. Näihin toimenpiteisiin sisältyvät erityisesti liitteessä esitetyt toimenpiteet.

4.
Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet loppukäyttäjien suojelemiseksi ja varmistettava erityisesti, että heikossa asemassa olevia asiakkaita suojellaan
verkosta kytkemiseltä. Tässä yhteydessä jäsenvaltiot voivat
toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä syrjäseuduilla asuvien loppukäyttäjien suojelemiseksi. Niiden on varmistettava kuluttajansuojan korkea taso erityisesti sopimusehtojen, yleisen tiedottamisen ja riitojenratkaisumenettelyjen
avoimuuden osalta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
vaatimukset täyttävät asiakkaat voivat tosiasiallisesti vaihtaa toimittajaa. Näihin toimenpiteisiin sisältyvät erityisesti
liitteessä esitetyt toimenpiteet.
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5.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sähköntoimittajat erittelevät laskuissa ja kaikessa loppukäyttäjille suunnatussa mainos- ja myynninedistämisaineistossa seuraavat seikat:
a) kunkin energialähteen prosenttiosuus kaupallisesta polttoaineseoksesta, jota käytetään toimitettavan sähkön
tuottamiseen,
b) kaikki energialähteet, joita toimittaja on käyttänyt polttoaineseoksessa edellisen vuoden aikana,
c) kunkin energialähteen suhteellinen merkitys kasvihuonekaasujen syntymisessä.
Sähköpörssistä hankitun sähkön osalta voidaan käyttää
sähköpörssin ilmoittamia edellisen vuoden lukuja.

5. Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sosiaaliseen ja taloudelliseen yhteenkuuluvuuteen,
ympäristönsuojeluun toimitusvarmuuteen. tarvittavan verkkoinfrastruktuurin.

6.
Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sellaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka liittyvät
sosiaaliseen ja taloudelliseen yhteenkuuluvuuteen, ympäristönsuojeluun, johon voi sisältyä energiatehokkuutta edistäviä kysynnänhallintatoimia ja ilmastonmuutoksen torjuntakeinoja, sekä toimitusvarmuuteen. Toimenpiteisiin voi sisältyä erityisesti riittävien taloudellisten kannustimien tarjoaminen, jossa käytetään tarvittaessa kaikkia olemassa olevia kansallisia ja yhteisön keinoja, tarvittavan verkkoinfrastruktuurin, myös yhteenliittämiskapasiteetin, ylläpitoa
ja rakentamista varten.

6. Jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta 5, 6, 16
ja 21 artiklan säännöksiä, jos niiden soveltaminen oikeudellisesti tai tosiasiallisesti estäisi sähköalan yrityksiä täyttämästä niille yleisen taloudellisen edun nimissä asetettuja
velvoitteita, edellyttäen, että kaupan kehitykseen ei vaikuteta tavalla, jotka olisi ristiriidassa yhteisön etujen kanssa.
Yhteisön etuihin kuuluu tämän direktiivin ja perustamissopimuksen 86 artiklan mukaisesti muun muassa kilpailu
vaatimukset täyttävistä asiakkaista.”

7.
Jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta 5, 6, 16
ja 21 artiklan säännöksiä, jos niiden soveltaminen oikeudellisesti tai tosiasiallisesti estäisi sähköalan yrityksiä täyttämästä niille yleisen taloudellisen edun nimissä asetettuja
velvoitteita, edellyttäen, että kaupan kehitykseen ei vaikuteta tavalla, jotka olisi ristiriidassa yhteisön etujen kanssa.
Yhteisön etuihin kuuluu tämän direktiivin ja perustamissopimuksen 86 artiklan mukaisesti muun muassa kilpailu
vaatimukset täyttävistä asiakkaista.

8.
Jäsenvaltioiden on tämän direktiivin täytäntöönpanon
yhteydessä ilmoitettava komissiolle kaikista yleispalvelun
sekä julkisen palvelun velvoitteiden täyttämiseksi hyväksytyistä toimenpiteistä, kuluttajansuojelu ja ympäristönsuojelu mukaan luettuina, ja niiden mahdollisista vaikutuksista
kansalliseen ja kansainväliseen kilpailuun riippumatta siitä,
edellyttävätkö tällaiset toimenpiteet poikkeamista tästä direktiivistä. Niiden on sen jälkeen ilmoitettava komissiolle
kahden vuoden välein kaikista tällaisia toimenpiteitä koskevista muutoksista riippumatta siitä, edellyttävätkö ne
poikkeamista tästä direktiivistä.

___________
(*) EYVL L 257, 21.9.1990, s. 13.”
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2. Poistetaan 4 artikla.
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Ei muutoksia

3. Korvataan 5 ja 6 artikla seuraavasti:
”5 artikla
1. Uuden sähköntuotantokapasiteetin rakentamiseksi jäsenvaltioiden on luotava lupamenettely, jota sovelletaan
puolueettomien, avoimien ja syrjimättömien perusteiden
mukaisesti.
2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä perusteet, joita sovelletaan sähköntuotantokapasiteetin rakentamista koskevien
lupien myöntämiseen niiden alueella. Nämä perusteet voivat liittyä seuraaviin tekijöihin:
a) sähköverkon, laitteistojen ja niihin liittyvien laitteiden
turvallisuus ja varmuus,
b) kansanterveyden ja turvallisuuden suojelu,
c) ympäristönsuojelu,
d) maankäyttö ja laitosten sijaintipaikan valinta,
e) julkisten maiden käyttö,
f) energiatehokkuus,
g) primaaristen energialähteiden laatu,
h) hakijan erityisominaisuudet, kuten tekniset, taloudelliset
tai rahoitukselliset valmiudet,
i) 3 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen toimenpiteiden noudattaminen.
3.
Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet pienimuotoista ja/tai hajautettua sähköntuotantoa
koskevien lupamenettelyjen yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Näitä toimenpiteitä on sovellettava kaikkiin
laitoksiin, joiden kapasiteetti on alle 15 megawattia, sekä
kaikkeen hajautettuun sähköntuotantoon.
3. Lupamenettely ja perusteet on julkaistava. Hakijoille
on ilmoitettava luvan epäämisen syyt. Syiden on oltava
puolueettomia, syrjimättömiä, hyvin perusteltuja ja asianmukaisesti toteennäytettyjä. Hakijalla on oltava mahdollisuus hakea muutosta päätökseen.

4.
Lupamenettely ja perusteet on julkaistava. Hakijoille
on ilmoitettava luvan epäämisen syyt. Syiden on oltava
puolueettomia, syrjimättömiä, hyvin perusteltuja ja asianmukaisesti toteennäytettyjä. Hakijalla on oltava mahdollisuus hakea muutosta päätökseen.
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6 artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niillä on toimitusvarmuuden turvaamiseksi mahdollisuus järjestää uutta
kapasiteettia koskeva tarjouskilpailu julkaistujen perusteiden pohjalta. Tarjouskilpailumenettely voidaan kuitenkin
käynnistää vain siinä tapauksessa, että lupamenettelyn perusteella rakennettava kapasiteetti.

C 227 E/405
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Ei muutoksia

1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niillä on toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja ympäristön suojelemiseksi
mahdollisuus järjestää uutta kapasiteettia tai energiatehokkuutta edistäviä kysynnänhallintatoimia koskeva tarjouskilpailu julkaistujen perusteiden pohjalta. Tarjouskilpailumenettely voidaan kuitenkin käynnistää vain siinä tapauksessa, että lupamenettelyn perusteella rakennettava kapasiteetti tai toteutettavat energiatehokkuutta edistävät kysynnänhallintatoimet eivät ole riittäviä toimitusvarmuuden
turvaamiseksi tai ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

2.
Jäsenvaltiot voivat varmistaa, että niillä on ympäristönsuojelun ja uusimman teknologian edistämiseksi mahdollisuus järjestää uutta kapasiteettia koskeva tarjouskilpailu, joka perustuu julkaistuihin perusteisiin. Tarjouskilpailu voi liittyä uuteen kapasiteettiin tai energiatehokkuutta edistäviin kysynnänhallintatoimiin. Tarjouskilpailumenettely voidaan kuitenkin käynnistää vain siinä tapauksessa, että lupamenettelyn perusteella rakennettava sähköntuotantokapasiteetti tai toteutettavat toimenpiteet eivät ole
riittäviä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

2. Tuotantotavoista pidettävän tarjouskilpailun yksityiskohdat on julkaistava Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä
vähintään kuusi kuukautta ennen tarjousten jättämiselle
asetettua määräaikaa.

Tarjouskilpailuerittelyiden on oltava kaikkien jäsenvaltion
alueelle sijoittuneiden, asiasta kiinnostuneiden yritysten
saatavilla siten, että niillä on riittävästi aikaa tarjouksen
tekemiseen.

3.
Tuotantotavoista ja energiatehokkuutta edistävistä
kysynnänhallintatoimista pidettävän tarjouskilpailun yksityiskohdat on julkaistava Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä vähintään kuusi kuukautta ennen tarjousten jättämiselle asetettua määräaikaa.

Ei muutoksia

Tarjouserittelyihin on sisällyttävä yksityiskohtainen kuvaus
sopimuserittelyistä ja menettelystä, jota kaikkien tarjouksen
tekijöiden on noudatettava, sekä täydellinen luettelo tarjouksen tekijöiden valintaa ja sopimuksen tekemistä sääntelevistä perusteista. Nämä erittelyt voivat liittyä myös 5
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin alueisiin.

Tarjouserittelyihin on sisällyttävä yksityiskohtainen kuvaus
sopimuserittelyistä ja menettelystä, jota kaikkien tarjouksen
tekijöiden on noudatettava, sekä täydellinen luettelo tarjouksen tekijöiden valintaa ja sopimuksen tekemistä sääntelevistä perusteista, mukaan luettuina tarjouskilpailuun sisältyvät kannustimet, kuten tuet. Nämä erittelyt voivat liittyä
myös 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin alueisiin.

3. Kun pyydetään tarjouksia tarvittavasta sähköntuotantokapasiteetista, huomioon on otettava myös olemassa olevien sähköntuotantoyksiköiden sähköntoimitustarjoukset,
joihin sisältyivät pitkän aikavälin toimitustakuut, edellyttäen, että lisävaatimukset voidaan tällä tavoin täyttää.

4.
Kun pyydetään tarjouksia tarvittavasta sähköntuotantokapasiteetista, huomioon on otettava myös olemassa olevien sähköntuotantoyksiköiden sähköntoimitustarjoukset,
joihin sisältyivät pitkän aikavälin toimitustakuut, edellyttäen, että lisävaatimukset voidaan tällä tavoin täyttää.
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4. Jäsenvaltioiden on nimettävä viranomainen tai julkinen elin tai yksityinen elin, joka on riippumaton sähkön
tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja toimitukseen liittyvistä
toiminnoista, hoitamaan 1–4 kohdassa tarkoitetun tarjouskilpailumenettelyn järjestämistä, seurantaa ja valvontaa. Tämän viranomaisen tai elimen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tarjouksiin sisältyvien tietojen luottamuksellisuuden varmistamiseksi.”

4. Lisätään 6 a artikla seuraavasti:
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5.
Jäsenvaltioiden on nimettävä viranomainen tai julkinen elin tai yksityinen elin, joka on riippumaton sähkön
tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja toimitukseen liittyvistä
toiminnoista ja joka voi olla 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kansallinen sääntelyviranomainen, hoitamaan 1–4
kohdassa tarkoitetun tarjouskilpailumenettelyn järjestämistä, seurantaa ja valvontaa. Jos siirtoverkonhaltija on
omistussuhteiltaan täysin riippumaton muusta, siirtoverkkoon liittymättömästä toiminnasta, se voidaan nimetä elimeksi, joka on vastuussa tarjouskilpailumenettelyn järjestämisestä, seurannasta ja valvonnasta. Tämän viranomaisen
tai elimen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet
tarjouksiin sisältyvien tietojen luottamuksellisuuden varmistamiseksi.”

Ei muutoksia

”6 a artikla

on varmistettava toimitusvarmuuteen liittyvien kysymysten
seuranta. Erityisesti on seurattava tarjonnan ja kysynnän
tasapainoa kansallisilla markkinoilla, tulevan kysynnän odotettua tasoa, suunnitteilla tai rakenteilla olevan lisäkapasiteetin määrää sekä Niiden on julkaistava vuosittain heinäkuun 31 päivään mennessä kertomus, jossa esitellään
näissä kysymyksissä saatuja tuloksia sekä mahdollisia toimenpiteitä, joita on toteutettu tai joita suunnitellaan ongelmien ratkaisemiseksi, ja toimitettava tämä kertomus viipymättä komissiolle.”

5. Korvataan 7 artikla seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tai 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen
kansallisten sääntelyviranomaisten on varmistettava toimitusvarmuuteen liittyvien kysymysten seuranta. Erityisesti
on seurattava tarjonnan ja kysynnän tasapainoa kansallisilla markkinoilla, tulevan kysynnän odotettua tasoa, suunnitteilla tai rakenteilla olevan lisäkapasiteetin määrää sekä
verkkojen laatua ja niiden ylläpidon tasoa. Niiden on julkaistava vuosittain heinäkuun 31 päivään mennessä kertomus, jossa esitellään näissä kysymyksissä saatuja tuloksia
sekä mahdollisia toimenpiteitä, joita on toteutettu tai joita
suunnitellaan ongelmien ratkaisemiseksi, ja toimitettava
tämä kertomus viipymättä komissiolle.”

Ei muutoksia

”7 artikla

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä tai vaadittava, että siirtoverkkoja omistavat yritykset nimeävät jäsenvaltioiden
määrittelemäksi ajaksi tehokkuuden ja taloudellisen tasapainon huomioon ottaen siirtoverkonhaltijan.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tekniset säännöt, joilla asetetaan tekniset vähimmäisvaatimukset suunnittelulle ja toiminnalle sähköntuotantolaitosten, jakeluverkkojen, suoraan liitettyjen kuluttajien laitteistojen, rajayhdysjohtojen ja erillisten linjojen liittämiseksi verkkoon,
laaditaan ja julkaistaan. Näillä vaatimuksilla varmistetaan
verkkojen yhteentoimivuus, ja niiden on oltava puolueettomia ja syrjimättömiä. Ne ilmoitetaan komissiolle neuvoston direktiivin 98/34/EY (*) 8 artiklan mukaisesti.

1.
Jäsenvaltioiden on nimettävä tai vaadittava, että siirtoverkkoja omistavat yritykset nimeävät jäsenvaltioiden
määrittelemäksi ajaksi tehokkuuden ja taloudellisen tasapainon huomioon ottaen yhden tai useamman siirtoverkonhaltijan.

Ei muutoksia
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3.
Tätä direktiiviä sovellettaessa siirtoverkonhaltijan on
vastattava
a) sen varmistamisesta, että verkko pystyy täyttämään
kohtuulliset sähkön siirtovaatimukset pitkällä aikavälillä,
b) osaltaan toimitusvarmuuden turvaamisesta varmistamalla riittävä siirtokapasiteetti ja verkon toimintavarmuus,
c) verkon energiavirtojen ohjaamisesta ottaen huomioon
energiavaihto muiden yhteenliitettyjen verkkojen
kanssa; tällöin siirtoverkonhaltija on vastuussa siitä,
että sähköverkko on varma, luotettava ja tehokas, sekä
tässä yhteydessä siitä, että kaikki tarvittavat lisäpalvelut
ovat saatavilla,
d) riittävien tietojen toimittamisesta verkon kanssa yhteenliitettyjen muiden verkkojen haltijoille, jotta yhteenliitetyn verkon varma ja tehokas toiminta, koordinoitu
kehittäminen ja yhteentoimivuus voidaan varmistaa,
e) siitä, ettei verkon käyttäjien tai käyttäjäryhmien välillä
harjoiteta syrjintää varsinkaan sen omien tytäryhtiöiden
tai osakkeenomistajien eduksi.

Jollei siirtoverkonhaltija ole vielä omistussuhteiltaan täysin
riippumaton muusta siirtoverkkoon liittymättömästä toiminnasta, ainakin siirtoverkonhaltijan oikeudellisen muodon, organisaation ja päätöksenteon on oltava riippumaton
muusta siirtoverkkoon liittymättömästä toiminnasta.

Siirtoverkonhaltijan riippumattomuuden varmistamiseksi
on sovellettava seuraavia vähimmäisvaatimuksia:

4.
Jollei siirtoverkonhaltija ole vielä omistussuhteiltaan
täysin riippumaton muusta siirtoverkkoon liittymättömästä
toiminnasta integroituneessa sähköalan yrityksessä, ainakin
siirtoverkonhaltijan oikeudellisen muodon, organisaation ja
päätöksenteon on oltava riippumaton muusta siirtoverkkoon liittymättömästä toiminnasta.

Ei muutoksia

a) Siirtoverkon hallinnosta vastaavat henkilöt eivät saa
osallistua sellaisiin integroituneen sähköalan yrityksen
yritysrakenteisiin, jotka vastaavat, joko suoraan tai välillisesti, sähkön tuotantoon, jakeluun tai toimituksiin
liittyvästä päivittäisestä toiminnasta.

a) Siirtoverkonhaltijan hallinnosta vastaavat henkilöt eivät
saa osallistua sellaisiin integroituneen sähköalan yrityksen yritysrakenteisiin, jotka vastaavat, joko suoraan tai
välillisesti, sähkön tuotantoon, jakeluun tai toimituksiin
liittyvästä päivittäisestä toiminnasta.

b) Asianmukaiset toimenpiteet on toteutettava sen varmistamiseksi, että siirtoverkon hallinnosta vastaavien henkilöiden edut otetaan huomioon tavalla, joka varmistaa
sen, että he voivat toimia riippumattomasti.”

b) Asianmukaiset toimenpiteet on toteutettava sen varmistamiseksi, että siirtoverkonhaltijan hallinnosta vastaavien henkilöiden ammatilliset edut otetaan huomioon
tavalla, joka varmistaa sen, että he voivat toimia riippumattomasti.

c) Siirtoverkonhaltijalla on oltava verkon ylläpitoon tai
kehittämiseen tarvittavien voimavarojen osalta tosiasiallinen päätösoikeus, joka on riippumaton integroituneesta sähköalan yrityksestä
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d) Siirtoverkonhaltijan on laadittava sääntöjen noudattamista koskeva ohjelma, jossa esitetään toimenpiteet
sen varmistamiseksi, ettei syrjintää esiinny. Ohjelmassa
on esitettävä työntekijöiden erityiset velvoitteet, joita
tarvitaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ohjelman
laatii ja sen noudattamista valvoo valvonnasta vastaava
toimihenkilö. Hänen on esitettävä 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle kansalliselle sääntelyviranomaiselle
vuosittain kertomus toteutetuista toimenpiteistä, ja se
on julkaistava.

(*) EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.”

Ei muutoksia

6. Lisätään 7 a artikla seuraavasti:
”7 a artikla
Siirtoverkonhaltijoiden on hankittava toimintojensa toteuttamiseen käyttämänsä energia avointen, syrjimättömien ja
markkinapohjaisten menettelyjen mukaisesti.”

7. Lisätään 8 artiklaan 5 ja 6 kohta seuraavasti:

”5.
Jäsenvaltiot voivat vaatia, että siirtoverkonhaltijat
siirtoverkon, yhteenliittämiskapasiteetti mukaan luettuna,
ylläpidon ja kehittämisen osalta.

”5.
Jäsenvaltiot voivat vaatia, että siirtoverkonhaltijat
noudattavat siirtoverkon, yhteenliittämiskapasiteetti mukaan luettuna, ylläpidon ja kehittämisen osalta tiettyjä vähimmäisnormeja.

6. Siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden vahvistamien sääntöjen on oltava avoimia ja syrjimättömiä on määriteltävä
syrjimättömällä ja vastaavalla tavalla, ja.”

6.
Siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden vahvistamien sähköverkon tasapainottamista koskevien sääntöjen on oltava
tasapuolisia, avoimia ja syrjimättömiä, ja niihin on sisällyttävä säännöt verkon käyttäjiltä tasepoikkeamista veloitettavista maksuista. Verkonhaltijoiden näiden palvelujen tarjontaan soveltamat ehdot ja edellytykset, säännöt ja tariffit
mukaan luettuina, on määriteltävä syrjimättömällä ja kustannuksia vastaavalla tavalla 22 artiklan 2 kohdan mukaista menetelmää noudattaen, ja ne on julkaistava.”

8. Korvataan 9 ja 10 artikla seuraavasti:

Ei muutoksia

”9 artikla

Siirtoverkonhaltijan on säilytettävä liiketoiminnan harjoittamisen yhteydessä saatujen, kaupallisesti arkaluontoisten
tietojen luottamuksellisuus.

Siirtoverkonhaltijan on säilytettävä liiketoiminnan harjoittamisen yhteydessä saatujen, kaupallisesti arkaluontoisten
tietojen luottamuksellisuus, ja sen on estettävä, että sen
omaa toimintaa koskevia, mahdollisesti kaupallista etua
tuottavia tietoja ilmoitetaan syrjivällä tavalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 artiklan soveltamista tai muun
lakiin perustuvan tietojen luovutusvelvollisuuden täyttämistä.
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Ei muutoksia

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä tai vaadittava jakeluverkon omistavia tai niistä vastuussa olevia yrityksiä nimeämään yksi tai useampi jakeluverkonhaltija. Jäsenvaltioiden
on varmistettava, että jakeluverkonhaltijat toimivat 10 artiklan 2 kohdan sekä 11 ja 12 artiklan mukaisesti.

2. Jollei ole vielä omistussuhteiltaan täysin riippumaton
muusta jakeluverkkoon liittymättömästä toiminnasta, ainakin jakeluverkonhaltijan oikeudellisen muodon, organisaation ja päätöksenteon on oltava riippumaton muusta jakeluverkkoon liittymättömästä toiminnasta.

2.
Jollei jakeluverkonhaltija ole vielä omistussuhteiltaan
täysin riippumaton muusta jakeluverkkoon liittymättömästä toiminnasta integroituneessa sähkölaitosyrityksessä,
ainakin jakeluverkonhaltijan oikeudellisen muodon, organisaation ja päätöksenteon on oltava riippumaton muusta
jakeluverkkoon liittymättömästä toiminnasta.

Jakeluverkonhaltijan riippumattomuuden varmistamiseksi
on sovellettava seuraavia vaatimuksia:

Jakeluverkonhaltijan riippumattomuuden varmistamiseksi
on sovellettava seuraavia vähimmäisvaatimuksia:

a) Jakeluverkon hallinnosta vastaavat henkilöt eivät saa
osallistua sellaisiin integroituneen sähköalan yrityksen
yritysrakenteisiin, jotka vastaavat, joko suoraan tai välillisesti, sähkön tuotantoon, siirtoon tai toimituksiin
liittyvästä päivittäisestä toiminnasta.

a) Jakeluverkonhaltijan hallinnosta vastaavat henkilöt eivät
saa osallistua sellaisiin integroituneen sähköalan yrityksen yritysrakenteisiin, jotka vastaavat, joko suoraan tai
välillisesti, sähkön tuotantoon, siirtoon tai toimituksiin
liittyvästä päivittäisestä toiminnasta.

b) Asianmukaiset toimenpiteet on toteutettava sen varmistamiseksi, että jakeluverkon hallinnosta vastaavien henkilöiden edut otetaan huomioon tavalla, joka takaa sen,
että he voivat toimia riippumattomasti.

b) Asianmukaiset toimenpiteet on toteutettava sen varmistamiseksi, että jakeluverkonhaltijan hallinnosta vastaavien henkilöiden ammatilliset edut otetaan huomioon
tavalla, joka takaa sen, että he voivat toimia riippumattomasti.

c) Jakeluverkonhaltijalla on oltava verkon ylläpitoon tai
kehittämiseen tarvittavien voimavarojen osalta tosiasiallinen päätösoikeus, joka on riippumaton integroituneesta sähköalan yrityksestä.

d) Jakeluverkonhaltijan on laadittava sääntöjen noudattamista koskeva ohjelma, jossa esitetään toimenpiteet
sen varmistamiseksi, ettei syrjintää esiinny. Ohjelmassa
on esitettävä työntekijöiden erityiset velvoitteet, joita
tarvitaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ohjelman
laatii ja sen noudattamista valvoo valvonnasta vastaava
toimihenkilö. Hänen on esitettävä 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle kansalliselle sääntelyviranomaiselle
vuosittain kertomus toteutetuista toimenpiteitä, ja se
on julkaistava.

sovelletaan 1 päivästä tammikuuta. Jäsenvaltiot voivat
päättää, ettei näitä säännöksiä sovelleta sellaisiin integroituneisiin sähköalan yrityksiin, joilla on kyseisenä ajankohtana alle 100 000 asiakasta.”

Tätä kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2004. Jäsenvaltiot voivat päättää, ettei näitä säännöksiä sovelleta
sellaisiin integroituneisiin sähköalan yrityksiin, joilla on
kyseisenä ajankohtana alle 100 000 asiakasta.”
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Ei muutoksia

”10 a artikla
Jakeluverkonhaltijoiden on hankittava verkkonsa energian
hävikin ja varakapasiteetin kattamiseksi käytettävä energia
avointen, syrjimättömien ja markkinapohjaisten menettelyjen mukaisesti.”

10. Lisätään 11 artiklaan 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”4.
Kun jakeluverkonhaltijat ovat vastuussa sähkönjakeluverkon tasapainottamisesta, niiden tätä varten vahvistamien sääntöjen on oltava tasapuolisia, avoimia ja syrjimättömiä, ja niihin on sisällyttävä säännöt verkon käyttäjiltä
tasepoikkeamista veloitettavista maksuista. Jakeluverkonhaltijoiden näiden palvelujen tarjontaan soveltamat ehdot
ja edellytykset, säännöt ja tariffit mukaan luettuina, on
määriteltävä syrjimättömällä ja kustannuksia vastaavalla tavalla 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja ne on julkaistava.
5.
Suunnitellessaan jakeluverkon kehittämistä jakeluverkonhaltijan on harkittava energiatehokkuutta edistäviä kysynnänhallintatoimia ja/tai hajautettua sähköntuotantoa,
jotka voivat tehdä sähkökapasiteetin ajantasaistamisen tai
korvaamisen tarpeettomaksi.”

11. Korvataan 12 artikla seuraavasti:

Ei muutoksia

”12 artikla

Jakeluverkonhaltijan on säilytettävä liiketoiminnan harjoittamisen yhteydessä saatujen, kaupallisesti arkaluontoisten
tietojen luottamuksellisuus.”

12. Lisätään 12 a artikla seuraavasti:
”12 a artikla
Edellä 7 artiklan 4 kohdassa ja 10 artiklan 4 kohdassa
asetetut säännökset eivät estä sellaisen yhdistetyn siirtoja jakeluverkonhaltijan toimintaa, joka on oikeudellisen
muotonsa, organisaationsa ja päätöksentekonsa suhteen
täysin riippumaton muusta siirto- tai jakeluverkkoon liittymättömästä toiminnasta ja joka täyttää 7 artiklan 4 kohdan vaatimukset.”

Jakeluverkonhaltijan on säilytettävä liiketoiminnan harjoittamisen yhteydessä saatujen, kaupallisesti arkaluontoisten
tietojen luottamuksellisuus, ja sen on estettävä, että sen
omaa toimintaa koskevia, mahdollisesti kaupallista etua
tuottavia tietoja ilmoitetaan syrjivällä tavalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 artiklan soveltamista tai muun
lakiin perustuvan tietojen luovutusvelvollisuuden täyttämistä.”

Ei muutoksia
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13. Korvataan 13 artikla seuraavasti:

”13 artikla

Jäsenvaltioilla tai niiden nimeämillä toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava oikeus tutustua sähkön tuotanto-,
siirto- ja jakeluyritysten tileihin, joita ne tarvitsevat tarkastusten suorittamiseen.”

14. Lisätään 14 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3.
Integroituneiden sähkölaitosyritysten on sisäisessä
kirjanpidossaan eritytettävä siirtoon, jakeluun, tuotantoon
liittyvät toiminnot siten, kuin niitä vaadittaisiin tekemään,
jos erilliset yritykset harjoittaisivat kyseisiä toimintoja, jotta
voidaan välttää syrjintä, ristiinsubventio ja kilpailun vääristyminen. on laadittava tase ja tuloslaskelma kustakin liiketoiminnasta.”

Jäsenvaltioilla tai niiden nimeämillä toimivaltaisilla viranomaisilla, 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kansalliset
sääntelyviranomaiset mukaan luettuina, on oltava oikeus
tutustua sähkön tuotanto-, siirto- ja jakeluyritysten ja sähkön toimittajien tileihin, joita ne tarvitsevat tarkastusten
suorittamiseen.”

Ei muutoksia

”3.
Integroituneiden sähkölaitosyritysten on sisäisessä
kirjanpidossaan eritytettävä siirtoon, jakeluun, tuotantoon
ja toimitukseen liittyvät toiminnot siten, kuin niitä vaadittaisiin tekemään, jos erilliset yritykset harjoittaisivat kyseisiä toimintoja, jotta voidaan välttää syrjintä, ristiinsubventio ja kilpailun vääristyminen. Niiden on pidettävä erillistä
kirjanpitoa vaatimukset täyttäville asiakkaille ja muille asiakkaille suoritettaviin toimituksiin liittyvistä toiminnoista.
Kirjanpidossa on eriteltävä siirto-/jakeluverkon omistamisesta saatava tuotto. Yritysten on tarvittaessa laadittava
konsolidoitu tilinpäätös muista kuin sähköalaan kuuluvista
toiminnoista. Sisäisessä kirjanpidossa on laadittava tase ja
tuloslaskelma kustakin liiketoiminnasta.

3 a.
Jäsenvaltiot voivat päättää, että yritysten, joiden
vuosituotanto on enintään 1 terawattituntia, ei tarvitse julkaista tilinpäätöstä, jossa sähköntuotanto ja -toimitus on
eriytetty toisistaan. Yritysten on 22 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetun kansallisen sääntelyviranomaisen pyynnöstä
toimitettava eriytetty tilinpäätös kyseiselle viranomaiselle.”

15. Poistetaan 15 artikla.

Ei muutoksia

16. Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kolmansien
osapuolten päästämiseksi siirto- ja jakeluverkkoihin luodaan järjestelmä, jossa käytetään julkaistuja tariffeja, jota
voidaan soveltaa kaikkiin vaatimukset täyttäviin asiakkaisiin ja jota sovelletaan puolueettomasti ja harjoittamatta
syrjintää verkon käyttäjien välillä. että 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kansallinen sääntelyviranomaisen hyväksyy nämä tariffit ennen niiden voimaantuloa.

1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kolmansien
osapuolten päästämiseksi siirto- ja jakeluverkkoihin luodaan järjestelmä, jossa käytetään julkaistuja tariffeja, jota
voidaan soveltaa kaikkiin vaatimukset täyttäviin asiakkaisiin ja jota sovelletaan puolueettomasti ja harjoittamatta
syrjintää verkon käyttäjien välillä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kansallinen sääntelyviranomaisen hyväksyy nämä tariffit tai niiden laskentamenetelmät ennen niiden voimaantuloa ja että
tariffit julkaistaan ennen niiden voimaantuloa.
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2. Siirto- tai jakeluverkonhaltija voi evätä verkkoon pääsyn, jos verkon kapasiteetti ei ole riittävä. Epäämiselle on
esitettävä asianmukaiset perustelut ottaen erityisesti huomioon 3 artiklan säännökset.”

17. Poistetaan 17 ja 18 artikla.

2.
Siirto- tai jakeluverkonhaltija voi evätä verkkoon pääsyn, jos verkon kapasiteetti ei ole riittävä. Epäämiselle on
esitettävä asianmukaiset perustelut ottaen erityisesti huomioon 3 artiklan säännökset. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun verkkoon pääsy evätään, siirto- tai jakeluverkonhaltija antaa tarvittaessa tietoja toimenpiteistä, joita
verkon vahvistaminen edellyttäisi. Tietoja pyytävältä osapuolelta voidaan periä kohtuullinen maksu, jossa on otettu
huomioon tietojen antamisesta aiheutuvat kustannukset.”

Ei muutoksia

18. Korvataan 19 artikla seuraavasti:

”19 artikla

1.
Vaatimukset täyttävät asiakkaat voivat yhteisössä ostaa vapaasti sähköä valitsemaltaan toimittajalta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vaatimukset täyttäviä asiakkaita ovat:
a) 1 päivään tammikuuta 2004 asti direktiivin 96/92/EY
19 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut, vaatimukset
täyttävät asiakkaat; jäsenvaltioiden on julkaistava vuosittain 31 päivään tammikuuta mennessä vaatimukset
täyttävien asiakkaiden määrittelyperusteet,
b) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2004 alkaen kaikki
muut kuin kotitalousasiakkaat,
c) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen kaikki
asiakkaat.

2. Epätasapainon välttämiseksi
avautumisen yhteydessä:

sähkömarkkinoiden

a) sähköntoimitussopimuksia, jotka tehdään toisen jäsenvaltion verkkoon kuuluvan vaatimukset täyttävän asiakkaan kanssa, ei voida kieltää, jos tämän asiakkaan katsotaan olevan vaatimukset täyttävä asiakas molemmissa
näistä verkoissa,
b) siinä tapauksessa, että a alakohdassa tarkoitetuista liiketoimista kieltäydytään, koska asiakas katsotaan vaatimukset täyttäväksi asiakkaaksi vain toisessa näistä kahdesta verkosta, komissio voi sen jäsenvaltion pyynnöstä,
johon vaatimukset täyttävä asiakas on sijoittunut, ja
ottaen huomioon markkinatilanteen ja yleisen edun,
velvoittaa liiketoimesta kieltäytyneen osapuolen toimittamaan pyydetyn sähkötoimituksen.”

Ei muutoksia
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19. Poistetaan 20 artikla.
20. Korvataan 21 ja 22 artikla seuraavasti:
”21 artikla
1.

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteet, jotta:

a) kaikki sähköntuottajat ja sähköntoimittajat, jotka ovat
sijoittautuneet niiden alueen sisäpuolelle, voivat toimittaa sähköä erillisen linjan välityksellä omille laitoksilleen, tytäryrityksilleen ja vaatimukset täyttäville asiakkailleen,

1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta:
Ei muutoksia

b) tuottaja ja sähköntoimittajat voivat toimittaa sähköä
erillisen linjan välityksellä kenelle tahansa vaatimukset
täyttävälle asiakkaalle niiden alueella.
2. Jäsenvaltioiden on laadittava arviointiperusteet, joita
käytetään myönnettäessä lupia niiden alueella tapahtuvalle
erillisten linjojen rakentamiselle. Näiden arviointiperusteiden on oltava tasapuoliset ja syrjimättömät.
3. Mahdollisuudet toimittaa sähköä erillisen linjan välityksellä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla eivät vaikuta mahdollisuuteen tehdä sähköä koskevia sopimuksia mukaisesti.

3.
Mahdollisuudet toimittaa sähköä erillisen linjan välityksellä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla eivät vaikuta mahdollisuuteen tehdä sähköä koskevia sopimuksia 16 artiklan
mukaisesti.

4. Jäsenvaltiot voivat määrätä, että luvan saaminen erillisen linjan rakentamiseksi edellyttää joko verkkoon pääsyn
epäämistä, tapauksen mukaan perusteella, tai riitojen ratkaisumenettelyn aloittamista mukaisesti.

4.
Jäsenvaltiot voivat määrätä, että luvan saaminen erillisen linjan rakentamiseksi edellyttää joko verkkoon pääsyn
epäämistä, tapauksen mukaan 16 artiklan perusteella, tai
riitojen ratkaisumenettelyn aloittamista 22 artiklan mukaisesti.

5. Jäsenvaltiot voivat evätä luvan erillisen linjan rakentamiselle, jos luvan myöntäminen estäisi 3 artiklan säännösten soveltamisen. Epäämiselle on esitettävä asianmukaiset perustelut.

Ei muutoksia

22 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai useampi toimivaltainen elin kansallisiksi sääntelyviranomaisiksi. Näiden
viranomaisten on oltava täysin riippumattomia sähköalan
teollisuuden eduista. Niillä on vähintään oltava velvollisuus
seurata jatkuvasti markkinoita syrjimättömyyden, tosiasiallisen kilpailun ja markkinoiden tehokkaan toiminnan varmistamiseksi erityisesti seuraavien seikkojen osalta:
a) kilpailun taso,
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b) yhteenliittämiskapasiteetin hallintaa ja jakamista koskevat säännöt niiden jäsenvaltioiden kansallista sääntelyviranomaista tai kansallisia sääntelyviranomaisia kuullen,
joiden verkkoon siirtoyhteydet ovat olemassa,

c) mekanismit, joiden avulla käsitellään kapasiteetin riittämättömyyttä kansallisessa sähköverkossa,

d) aika, jonka siirto- ja jakeluyritykset käyttävät liitäntöjen
ja korjausten suorittamiseen,

e) siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden julkaisemat asianmukaiset tiedot rajayhdysjohdoista, verkon käytöstä ja kapasiteetin jakamisesta eri osapuolille, ottaen huomioon,
että muita kuin tiivistelmän muodossa olevia tietoja on
käsiteltävä kaupallisesti luottamuksellisina,

f) 14 artiklassa tarkoitettu tosiasiallinen kirjanpidollinen
eriyttäminen sen varmistamiseksi, että sähköntuotantoon, siirtoon, jakeluun ja toimitukseen liittyvien toimintojen välillä ei esiinny ristiensubventioita; tätä varten viranomaisilla on oltava mahdollisuus tutustua kyseisiin tileihin,

g) uusien sähköntuottajien liittämistä koskevat ehdot, edellytykset ja tariffit sen varmistamiseksi, että ne ovat puolueettomia, avoimia ja syrjimättömiä, ottaen erityisesti
huomioon erilaisten uusiutuvia energialähteitä koskevien teknologioiden, hajautetun sähköntuotannon sekä
sähkön ja lämmön yhteistuotannon edut.

2.
Kansallisilla sääntelyviranomaisilla on vähintään oltava vastuu vahvistaa tai hyväksyä seuraavien seikkojen
laskennassa tai niitä koskevien ehtojen ja edellytysten vahvistamisessa käytettävät menetelmät tai ehdottaa niitä ennen niiden voimaantuloa:

a) liittäminen ja pääsy kansallisiin verkkoihin, siirto- ja
jakelutariffit mukaan luettuina,

b) tasapainottamiseen liittyvien palvelujen tarjonta.

3.
Kansallisilla sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia,
että siirto- tai jakeluverkonhaltijat tarvittaessa muuttavat
2 kohdassa tarkoitettuja ehtoja ja edellytyksiä, tariffeja,
sääntöjä ja menetelmiä sen varmistamiseksi, että ne ovat
kohtuullisia ja niitä sovelletaan syrjimättömällä tavalla.
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4.
Jos jokin osapuoli haluaa tehdä valituksen siirto- tai
jakeluverkonhaltijasta 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen
seikkojen osalta, se voi osoittaa valituksensa kansalliselle
sääntelyviranomaiselle, joka tekee riitojen ratkaisijana toimivana viranomaisena asiasta päätöksen kahden kuukauden kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Tätä määräaikaa voidaan pidentää kahdella kuukaudella, jotta kansallinen sääntelyviranomainen voi hankkia lisätietoja. Määräaikaa voidaan pidentää edelleen valituksen tekijän suostumuksella. Muutoksen hakeminen tällaiseen päätökseen ei
vaikuta lykkäävästi.
Jos valitus tehdään tariffeista, jotka koskevat liittämistä uusiin suuriin voimaloihin, kansallinen sääntelyviranomainen
voi pidentää edellä mainittua kahden kuukauden määräaikaa.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat
hoitaa 1–4 kohdassa tarkoitetut tehtävänsä tehokkaasti ja
ripeästi.

5.
Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat
hoitaa 1–4 kohdassa tarkoitetut tehtävänsä tehokkaasti ja
ripeästi.

2. Jäsenvaltioiden on luotava sellaiset asianmukaiset ja
tehokkaat menetelmät sääntelyn, valvonnan ja avoimuuden
takaamiseksi, joilla vältetään määräävän aseman väärinkäyttö erityisesti kuluttajien etujen vastaisella tavalla ja kaikenlainen markkinoiden valtaukseen tähtäävä toiminta.
Näissä menetelmissä on otettava huomioon perustamissopimuksen määräykset ja erityisesti sen 82 artikla.

6.
Jäsenvaltioiden on luotava sellaiset asianmukaiset ja
tehokkaat menetelmät sääntelyn, valvonnan ja avoimuuden
takaamiseksi, joilla vältetään määräävän aseman väärinkäyttö erityisesti kuluttajien etujen vastaisella tavalla ja kaikenlainen markkinoiden valtaukseen tähtäävä toiminta.
Näissä menetelmissä on otettava huomioon perustamissopimuksen määräykset ja erityisesti sen 82 artikla.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vastuussa olevia
luonnollisia tai oikeushenkilöitä vastaan toteutetaan asianmukaiset toimenpiteet, jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaiset hallinnolliset toimet tai rikosoikeudelliset
menettelyt mukaan luettuina, jos tässä direktiivissä säädettyjä luottamuksellisuussääntöjä rikotaan.”

7.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vastuussa olevia
luonnollisia tai oikeushenkilöitä vastaan toteutetaan asianmukaiset toimenpiteet, jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaiset hallinnolliset toimet tai rikosoikeudelliset
menettelyt mukaan luettuina, jos tässä direktiivissä säädettyjä luottamuksellisuussääntöjä rikotaan.

8.
Rajojen yli ulottuvat riidat ratkaisee se kansallinen
sääntelyviranomainen, jonka toimivaltaan verkon käytön
tai verkkoon pääsyn epäävä verkonhaltija kuuluu.

9.
Tähän viranomaiseen vetoaminen ei rajoita yhteisön
oikeuden mukaisen kanneoikeuden käyttöä.”

21. Lisätään 23 a artikla seuraavasti:

Ei muutoksia

”23 a artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle sähköntuonnista, jota on tapahtunut edellisen kalenterivuoden aikana
kolmansista maista.”

Jäsenvaltioiden on joka kolmas kuukausi ilmoitettava komissiolle fyysisten sähkövirtojen osalta sähköntuonnista,
jota on tapahtunut edellisen kalenterivuoden aikana kolmansista maista.”
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Ei muutoksia

”24 artikla
Jäsenvaltiot, jotka voivat osoittaa direktiivin voimaantulon
jälkeen, että niiden pienten erillisten verkkojen toiminnassa
on huomattavia vaikeuksia, voivat pyytää, että IV, V, VI ja
VII luvun asiaankuuluvista säännöksistä myönnetään poikkeuksia, jotka komissio voi niille myöntää. Komissio ilmoittaa ennen päätöstään jäsenvaltioille näistä hakemuksista luottamuksellisuutta noudattaen. Päätös julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Tätä sovelletaan
myös Luxemburgiin.”
23. Poistetaan 25 artikla.

Jäsenvaltiot, jotka voivat osoittaa direktiivin voimaantulon
jälkeen, että niiden pienten erillisten verkkojen toiminnassa
on huomattavia vaikeuksia, voivat pyytää, että IV, V, VI ja
VII luvun asiaankuuluvista säännöksistä myönnetään poikkeuksia, jotka komissio voi niille myöntää. Komissio ilmoittaa ennen päätöstään jäsenvaltioille näistä hakemuksista luottamuksellisuutta noudattaen. Päätös julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Tätä artiklaa sovelletaan myös Luxemburgiin.”
Ei muutoksia

24. Korvataan 26 artikla seuraavasti:
”26 artikla
1.
Komissio seuraa ja arvioi tämän direktiivin soveltamista ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen yleisestä edistymisestä direktiivin voimaantuloa
seuraavan ensimmäisen vuoden loppuun mennessä ja sen
jälkeen vuosittain. Kertomuksessa käsitellään ainakin seuraavia näkökohtia:

a) saatu kokemus ja edistyminen täydellisten ja täysin toimivien sähkön sisämarkkinoiden luomisessa sekä tähän
liittyvät jäljellä olevat esteet, mukaan luettuina määräävään markkina-asemaan, markkinoiden keskittymiseen,
markkinoiden valtaamiseen tähtäävään tai kilpailua rajoittavaan toimintaan liittyvät näkökohdat,

b) missä määrin tässä direktiivissä asetettujen, toimintojen
eriyttämistä ja tariffeja koskevien vaatimusten avulla on
onnistuttu varmistamaan tasapuolinen ja syrjimätön
pääsy yhteisön sähköverkkoon ja yhtäläinen kilpailun
taso, sekä sähkömarkkinoiden avautumisen taloudelliset,
sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät seuraukset asiakkaille,

c) sellaisten kysymysten käsittely, jotka liittyvät sähköverkon kapasiteettiin ja sähkön toimitusvarmuuteen yhteisössä ja erityisesti kysynnän ja tarjonnan vallitsevaan ja
ennakoituun tasapainoon ottaen huomioon eri alueiden
välinen fyysinen siirtokapasiteetti,

d) yleinen arvio edistymisestä kahdenvälisissä suhteissa
kolmansiin maihin, jotka tuottavat ja vievät tai kuljettavat sähköä, mukaan luettuina edistyminen markkinoiden yhdentymisessä, kaupassa ja kyseisten kolmansien
maiden verkkoon pääsyssä,
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e) mahdollisesti tarvittavat yhdenmukaistamisvaatimukset,
jotka eivät liity tämän direktiivin säännöksiin.

Kertomuksessa voidaan tarvittaessa antaa suosituksia.
2.
Lisäksi 1 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa analysoidaan joka toinen vuosi erilaisia toimenpiteitä, joita
jäsenvaltiot ovat toteuttaneet julkisen palvelun velvoitteiden täyttämiseksi, sekä tarkastellaan näiden toimenpiteiden
tehokkuutta ja erityisesti niiden vaikutuksia sähkömarkkinoilla käytävään kilpailuun. Kertomuksessa voidaan tarvittaessa suosittaa toimenpiteitä, joita olisi toteutettava kansallisella tasolla korkeiden julkisen palvelun vaatimusten
täyttämiseksi tai joilla pyritään estämään markkinoiden sulkeutuminen.”
25. Lisätään liite, jonka teksti on tämän direktiivin liitteenä I.

Ei muutoksia

2 artikla
Muutokset direktiiviin 98/30/EY
Muutetaan direktiivi 98/30/EY seuraavasti:
1. Korvataan 1, 2 ja 3 artikla seuraavasti:
”1 artikla
Tässä direktiivissä annetaan yhteiset säännöt maakaasun
siirrolle, jakelulle, toimitukselle ja varastoinnille. Siinä annetaan säännöt maakaasualan, nesteytetty maakaasu mukaan lukien, järjestämiselle ja toiminnalle, markkinoille
pääsyä varten, verkkojen toiminnalle sekä maakaasun siirrossa, jakelussa, toimituksessa ja varastoinnissa sovellettavat lupien myöntämisperusteet ja -menettelyt.

”2 artikla
Tässä direktiivissä tarkoitetaan:
1. ’maakaasualan yrityksellä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka harjoittaa ainakin yhtä seuraavista
toiminnoista: maakaasun, myös nesteytetyn maakaasun, tuotanto, siirto, jakelu, toimitus, osto tai varastointi ja joka on vastuussa näihin toimintoihin liittyvistä kaupallisista, teknisistä ja/tai ylläpitotehtävistä,
mutta lukuun ottamatta loppukäyttäjiä,

Tässä direktiivissä annetaan yhteiset säännöt maakaasun
siirrolle, jakelulle, toimitukselle ja varastoinnille. Siinä annetaan säännöt maakaasualan, nesteytetty maakaasu mukaan lukien, järjestämiselle ja toiminnalle, markkinoille
pääsyä varten, verkkojen toiminnalle sekä maakaasun siirrossa, jakelussa, toimituksessa ja varastoinnissa sovellettavat lupien myöntämisperusteet ja -menettelyt. Tässä direktiivissä annettuja maakaasua koskevia sääntöjä sovelletaan
myös biokaasuun ja biomassasta peräisin olevaan kaasuun
edellyttäen, että näitä kaasuja voidaan teknisesti ja turvallisesti syöttää maakaasuverkkoon.
Ei muutoksia
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2. ’tuotantovaiheen putkistolla’ putkistoa tai putkistoja,
joita käytetään ja/tai rakennetaan osana öljyn tai kaasun tuotantohanketta tai joita käytetään maakaasun
siirtämiseen yhden tai useamman tällaisen hankkeen
tuotantokentältä jalostuslaitokseen tai vastaanottoasemalle tai lopulliselle maihintuontiasemalle,

3. ’siirrolla’ maakaasun siirtämistä muissa kuin tuotantovaiheen aikaisissa suurpaineputkistoissa asiakkaille toimitettavaksi,

3. ’siirrolla’ maakaasun siirtämistä muissa kuin tuotantovaiheen aikaisissa suurpaineputkistoissa asiakkaille toimitettavaksi, mutta ei maakaasun toimitusta,

4. ’siirtoverkonhaltijalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka harjoittaa siirtotoimintaa ja on vastuussa siirtoverkon käytöstä, ylläpidosta ja tarvittaessa
kehittämisestä tietyllä alueella, sen mahdollisista yhteyksistä muihin verkkoihin sekä sen varmistamisesta,
että verkko pystyy täyttämään kohtuulliset kaasun kuljetusvaatimukset pitkällä aikavälillä,

4. ’jakelulla’ maakaasun siirtämistä paikallisten tai alueellisten putkistojen kautta asiakkaille toimitettavaksi,

5. ’jakelulla’ maakaasun siirtämistä paikallisten tai alueellisten putkistojen kautta asiakkaille toimitettavaksi,
mutta ei maakaasun toimitusta,

6. ’jakeluverkonhaltijalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka harjoittaa jakelutoimintaa ja on vastuussa jakeluverkon käytöstä, ylläpidosta ja tarvittaessa
kehittämisestä tietyllä alueella, sen mahdollisista yhteyksistä muihin verkkoihin sekä sen varmistamisesta,
että verkko pystyy täyttämään kohtuulliset kaasun jakeluvaatimukset pitkällä aikavälillä,

5. ’toimituksella’ maakaasun, nesteytetty maakaasu mukaan lukien, myyntiä asiakkaille,

7. ’toimituksella’ maakaasun, nesteytetty maakaasu mukaan lukien, myyntiä asiakkaille,

6. ’maakaasun toimittajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka toimittaa maakaasua,

8. ’maakaasun toimittajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka toimittaa maakaasua,

7. ’varastolla’ maakaasualan yrityksen omistamaa ja/tai
hoitamaa laitosta, jota käytetään maakaasun varastointiin, lukuun ottamatta tuotantotoimintaan käytettävää
osaa,

9. ’varastolla’ maakaasualan yrityksen omistamaa ja/tai
hoitamaa laitosta, jota käytetään maakaasun varastointiin, lukuun ottamatta tuotantotoimintaan käytettävää
osaa,

8. ’varastointi’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä,
joka harjoittaa varastointitoimintaa,

10. ’varastointilaitteiston haltijalla’ luonnollista henkilöä tai
oikeushenkilöä, joka harjoittaa varastointitoimintaa ja
on vastuussa varaston hoidosta,
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9. ’nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksella’ vastaanottoasemaa, jota käytetään maakaasun nesteyttämiseen
tai nesteytetyn maakaasun purkamiseen, varastointiin
ja kaasuttamiseen,

11. ’nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksella’ vastaanottoasemaa, jota käytetään maakaasun nesteyttämiseen
tai nesteytetyn maakaasun tuontiin, purkamiseen, varastointiin ja kaasuttamiseen, mutta ei varastointiin
käytettäviä osia nesteytetyn maakaasun vastaanottoasemilla,

10. ’nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijalla’
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka harjoittaa maakaasun nesteyttämistä tai nesteytetyn maakaasun purkamista, varastointia ja kaasuttamista ja on
vastuussa nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen toiminnasta,

12. ’nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijalla’
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka harjoittaa maakaasun nesteyttämistä tai nesteytetyn maakaasun purkamista, varastointia ja kaasuttamista ja on
vastuussa nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen toiminnasta,

11. ’verkolla’ siirtoverkkoa ja/tai jakeluverkkoa ja/tai nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksia, jotka omistaa ja/
tai joiden käytöstä vastaa maakaasualan yritys, mukaan lukien sen lisäpalveluja tuottavat laitokset sekä
sellaisten omistussuhteessa olevien yritysten laitokset,
joita tarvitaan siirrossa ja jakelussa,

13. ’verkolla’ siirtoverkkoa ja/tai jakeluverkkoa ja/tai nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksia, jotka omistaa ja/
tai joiden käytöstä vastaa maakaasualan yritys, mukaan lukien sen lisäpalveluja tuottavat laitokset sekä
sellaisten omistussuhteessa olevien yritysten laitokset,
joita tarvitaan siirrossa ja jakelussa,

12. ’lisäpalveluilla’ kaikkia siirto- ja/tai jakeluverkkojen ja/
tai nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten toimintaan
tarvittavia palveluja, varastot ja vastaavat joustavuuden
sallivat välineet, kuormituksen tasapainotus ja sekoitus
mukaan luettuina,

14. ’lisäpalveluilla’ kaikkia siirto- ja/tai jakeluverkkojen ja/
tai nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten toimintaan
tarvittavia palveluja, varastot ja vastaavat joustavuuden
sallivat välineet, kuormituksen tasapainotus ja sekoitus
mukaan luettuina,

15. ’joustavuuden sallivalla välineellä’ välinettä, jonka
avulla voi olla mahdollista tasapainottaa kaasun kysyntää ja tarjontaa, mukaan luettuina varastot, joustavuus
nesteytetyn maakaasun siirtoketjussa ja putkilinjavarastointi kaasun painetta korottamalla,

13. ’yhteenliitetyllä verkolla’ useita toisiinsa yhdistettyjä
verkkoja,

16. ’yhteenliitetyllä verkolla’ useita toisiinsa yhdistettyjä
verkkoja,

14. ’erillisellä linjalla’ yhteenliitettyä verkkoa täydentävää
maakaasuputkea,

17. ’erillisellä linjalla’ yhteenliitettyä verkkoa täydentävää
maakaasuputkea,

15. ’integroituneella maakaasualan yrityksellä’ vertikaalisesti tai horisontaalisesti integroitunutta yritystä,

18. ’integroituneella maakaasualan yrityksellä’ vertikaalisesti tai horisontaalisesti integroitunutta yritystä,

16. ’vertikaalisesti integroituneella yrityksellä’ maakaasualan yritystä harjoittaa kahta tai useampaa seuraavista toiminnoista: maakaasun tuotanto, siirto, jakelu,
toimitus tai varastointi,

19. ’vertikaalisesti integroituneella yrityksellä’ maakaasualan yritystä tai sellaisten yritysten ryhmää, joiden
keskinäiset suhteet on määritelty neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 4064/89 3 artiklan 3 kohdassa, kun kyseinen yritys tai ryhmä harjoittaa kahta tai useampaa
seuraavista toiminnoista: maakaasun tuotanto, siirto,
jakelu, toimitus tai varastointi,
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17. ’horisontaalisesti integroituneella yrityksellä’ yritystä,
joka harjoittaa ainakin yhtä seuraavista toiminnoista:
maakaasun tuotanto, siirto, jakelu, toimitus tai varastointi, sekä jotakin muuta kuin maakaasualaan kuuluvaa toimintaa,

20. ’horisontaalisesti integroituneella yrityksellä’ yritystä,
joka harjoittaa ainakin yhtä seuraavista toiminnoista:
maakaasun tuotanto, siirto, jakelu, toimitus tai varastointi, sekä jotakin muuta kuin maakaasualaan kuuluvaa toimintaa,

18. ’omistussuhteessa olevalla yrityksellä’ seitsemännen
neuvoston direktiivin 83/349/ETY 41 artiklassa tarkoitettuja sidosyrityksiä ja/tai kyseisen direktiivin 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja osakkuusyrityksiä ja/tai
samoille osakkeenomistajille kuuluvia yrityksiä,

21. ’omistussuhteessa olevalla yrityksellä’ seitsemännen
neuvoston direktiivin 83/349/ETY 41 artiklassa tarkoitettuja sidosyrityksiä ja/tai kyseisen direktiivin 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja osakkuusyrityksiä ja/tai
samoille osakkeenomistajille kuuluvia yrityksiä,

19. ’verkon käyttäjällä’ luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka toimittavat maakaasua verkkoon tai
joille sitä toimitetaan verkosta,

22. ’verkon käyttäjällä’ luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka toimittavat maakaasua verkkoon tai
joille sitä toimitetaan verkosta,

20. ’asiakkailla’ maakaasun tukkuasiakkaita tai loppukäyttäjiä ja maakaasualan yrityksiä, jotka ostavat maakaasua,

23. ’asiakkailla’ maakaasun tukkuasiakkaita tai loppukäyttäjiä ja maakaasualan yrityksiä, jotka ostavat maakaasua,

24. ’kotitalousasiakkaalla’ asiakasta, joka ostaa maakaasua
oman kotitaloutensa käyttöön,

25. ’muulla kuin kotitalousasiakkaalla’ asiakasta, joka ostaa
maakaasua muuhun kuin oman kotitaloutensa käyttöön,

21. ’loppukäyttäjällä’ kuluttajaa, joka ostaa maakaasua
omaan käyttöönsä,

26. ’loppukäyttäjällä’ kuluttajaa, joka ostaa maakaasua
omaan käyttöönsä,

27. ’vaatimukset täyttävällä asiakkaalla’ asiakasta, joka voi
vapaasti ostaa kaasua valitsemaltaan toimittajalta 18
artiklan merkityksessä,

22. ’tukkuasiakkailla’ luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka sen verkon sisällä tai ulkopuolella, johon
he/ne kuuluvat,

28. ’tukkuasiakkailla’ luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka ostavat maakaasua jälleenmyyntiä varten
sen verkon sisällä tai ulkopuolella, johon he/ne kuuluvat, ei kuitenkaan siirto- tai jakeluverkonhaltijoita,

23. ’pitkän aikavälin suunnittelulla’ maakaasualan yritysten
harjoittamaa pitkiä ajanjaksoja koskevaa toimitusten ja
siirtokapasiteetin suunnittelua maakaasun kysynnän
tyydyttämiseksi verkossa, lähteiden monipuolistamiseksi ja toimitusten varmistamiseksi asiakkaille,

29. ’pitkän aikavälin suunnittelulla’ maakaasualan yritysten
harjoittamaa pitkiä ajanjaksoja koskevaa toimitusten ja
siirtokapasiteetin suunnittelua maakaasun kysynnän
tyydyttämiseksi verkossa, lähteiden monipuolistamiseksi ja toimitusten varmistamiseksi asiakkaille,

24. ’uudella markkina-alueella’ jäsenvaltiota, jossa sen ensimmäisen pitkäaikaisen maakaasun toimitussopimuksen ensimmäinen kaupallinen toimitus toteutettiin
korkeintaan kymmenen vuotta aiemmin,

30. ’uudella markkina-alueella’ jäsenvaltiota, jossa sen ensimmäisen pitkäaikaisen maakaasun toimitussopimuksen ensimmäinen kaupallinen toimitus toteutettiin
korkeintaan kymmenen vuotta aiemmin,
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31. ’toimitusvarmuudella’ maakaasun toimitusvarmuutta
sekä teknistä turvallisuutta,

32. ’tasepoikkeamalla’ siirto- tai jakeluverkonhaltijalle ilmoitetun, tiettynä ajanjaksona yhdessä tai useammassa
määrätyssä pisteessä verkkoon syötetyn tai verkosta
otetun kaasun määrän ja toisaalta mitatun, samana
ajanjaksona yhdessä tai useammassa pisteessä verkkoon syötetyn tai verkosta otetun kaasun määrän erotusta.

3 artikla

Ei muutoksia

1. Jäsenvaltioiden on oman institutionaalisen järjestelmänsä mukaisesti ja toissijaisuusperiaate asianmukaisesti
huomioon ottaen varmistettava, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista, että maakaasualan yritykset
toimivat tämän direktiivin periaatteiden mukaisesti siten,
että maakaasualalla saadaan aikaan kilpailulliset markkinat.
Jäsenvaltiot eivät saa harjoittaa syrjintää näiden yritysten
välillä niiden oikeuksien tai velvollisuuksien suhteen.

1.
Jäsenvaltioiden on oman institutionaalisen järjestelmänsä mukaisesti ja toissijaisuusperiaate asianmukaisesti
huomioon ottaen varmistettava, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista, että maakaasualan yritykset
toimivat tämän direktiivin periaatteiden mukaisesti siten,
että maakaasualalla saadaan aikaan kilpailulliset ja kestävät
markkinat. Jäsenvaltiot eivät saa harjoittaa syrjintää näiden
yritysten välillä niiden oikeuksien tai velvollisuuksien suhteen.

2. Ottaen huomioon perustamissopimuksen asiaa koskevat määräykset ja erityisesti sen 86 artiklan jäsenvaltiot
voivat yleisen taloudellisen edun nimissä asettaa maakaasualan yrityksille julkisen palvelun velvoitteita, jotka voivat
koskea turvallisuutta, toimitusvarmuus mukaan luettuna,
toimitusten säännöllisyyttä, laatua ja hintaa sekä ympäristönsuojelua. Näiden velvoitteiden on oltava selkeästi määriteltyjä, avoimia, syrjimättömiä ja todennettavia. jäsenvaltiot voivat halutessaan toteuttaa pitkän aikavälin suunnittelua ottaen huomioon, että kolmannet osapuolet saattavat
pyrkiä verkkoon.

2.
Ottaen huomioon perustamissopimuksen asiaa koskevat määräykset ja erityisesti sen 86 artiklan jäsenvaltiot
voivat yleisen taloudellisen edun nimissä asettaa maakaasualan yrityksille julkisen palvelun velvoitteita, jotka voivat
koskea turvallisuutta, toimitusvarmuus mukaan luettuna,
toimitusten säännöllisyyttä, laatua ja hintaa sekä ympäristönsuojelua, ilmastonsuojelu ja energiatehokkuus mukaan
luettuna. Näiden velvoitteiden on oltava selkeästi määriteltyjä, avoimia, syrjimättömiä ja todennettavia. Toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi, energiatehokkuus mukaan luettuna, jäsenvaltiot
voivat halutessaan toteuttaa pitkän aikavälin suunnittelua
ottaen huomioon, että kolmannet osapuolet saattavat pyrkiä verkkoon.

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet loppukäyttäjien suojelemiseksi ja kuluttajansuojan
korkean tason varmistamiseksi Niiden on varmistettava
kuluttajansuojan korkea taso erityisesti sopimusehtojen,
yleisen tiedottamisen ja riitojenratkaisumenettelyjen avoimuuden osalta. Näihin toimenpiteisiin sisältyvät erityisesti
liitteessä esitetyt toimenpiteet.

3.
Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet loppukäyttäjien suojelemiseksi ja kuluttajansuojan
korkean tason varmistamiseksi ja varmistettava erityisesti,
että heikossa asemassa olevia asiakkaita suojellaan verkosta
kytkemiseltä. Tässä yhteydessä jäsenvaltiot voivat toteuttaa
asianmukaiset toimenpiteet sellaisten syrjäseuduilla asuvien
asiakkaiden suojelemiseksi, jotka on liitetty kaasuverkkoon.
Jäsenvaltiot voivat nimetä toimituksista viime kädessä vastaavan tahon kaasuverkkoon liitettyjä asiakkaita varten.
Niiden on varmistettava kuluttajansuojan korkea taso erityisesti sopimusehtojen, yleisen tiedottamisen ja riitojenratkaisumenettelyjen avoimuuden osalta. Jäsenvaltioiden on
varmistettava, että vaatimukset täyttävät asiakkaat voivat
tosiasiallisesti vaihtaa toimittajaa. Näihin toimenpiteisiin
sisältyvät erityisesti liitteessä esitetyt toimenpiteet.
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4. Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sosiaaliseen ja taloudelliseen yhteenkuuluvuuteen,
ympäristönsuojeluun toimitusvarmuuteen. tarvittavan
verkko-infrastruktuurin, myös yhteenliittämiskapasiteetin,
ylläpitoa ja rakentamista varten.

4.
Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sellaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka liittyvät
sosiaaliseen ja taloudelliseen yhteenkuuluvuuteen, ympäristönsuojeluun, johon voi sisältyä ilmastonmuutoksen torjuntakeinoja, sekä toimitusvarmuuteen. Toimenpiteisiin
voi sisältyä erityisesti riittävien taloudellisten kannustimien
tarjoaminen, jossa käytetään tarvittaessa kaikkia olemassa
olevia kansallisia ja yhteisön keinoja, tarvittavan verkkoinfrastruktuurin, myös yhteenliittämiskapasiteetin, ylläpitoa
ja rakentamista varten.

5. Jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta 5 artiklan säännöksiä jakelun osalta, jos niiden soveltaminen oikeudellisesti tai tosiasiallisesti estäisi maakaasualan yrityksiä täyttämästä niille yleisen taloudellisen edun nimissä
asetettuja velvoitteita, edellyttäen, että kaupan kehitykseen
ei vaikuteta tavalla, jotka olisi ristiriidassa yhteisön etujen
kanssa. Yhteisön etuihin kuuluu tämän direktiivin ja perustamissopimuksen 86 artiklan mukaisesti muun muassa kilpailu vaatimukset täyttävistä asiakkaista.”

5.
Jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta 5 artiklan säännöksiä jakelun osalta, jos niiden soveltaminen oikeudellisesti tai tosiasiallisesti estäisi maakaasualan yrityksiä täyttämästä niille yleisen taloudellisen edun nimissä
asetettuja velvoitteita, edellyttäen, että kaupan kehitykseen
ei vaikuteta tavalla, jotka olisi ristiriidassa yhteisön etujen
kanssa. Yhteisön etuihin kuuluu tämän direktiivin ja perustamissopimuksen 86 artiklan mukaisesti muun muassa kilpailu vaatimukset täyttävistä asiakkaista.

6.
Jäsenvaltioiden on tämän direktiivin täytäntöönpanon
yhteydessä ilmoitettava komissiolle kaikista julkisen palvelun velvoitteiden täyttämiseksi hyväksytyistä toimenpiteistä, kuluttajansuojelu ja ympäristönsuojelu mukaan luettuina, ja niiden mahdollisista vaikutuksista kansalliseen ja
kansainväliseen kilpailuun riippumatta siitä, edellyttävätkö
tällaiset toimenpiteet poikkeamista tämän direktiivin säännöksistä. Niiden on sen jälkeen ilmoitettava komissiolle
kahden vuoden välein kaikista tällaisia toimenpiteitä koskevista muutoksista riippumatta siitä, edellyttävätkö ne
poikkeamista tämän direktiivin säännöksistä.”

2. Lisätään 4 a artikla seuraavasti:

Ei muutoksia

”4 a artikla

on varmistettava toimitusvarmuuteen liittyvien kysymysten
seuranta. Erityisesti on seurattava tarjonnan ja kysynnän
tasapainoa kansallisilla markkinoilla, odotetun tulevan kysynnän ja käytettävissä olevien kaasuvarojen tasoa, suunnitteilla ja rakenteilla olevan lisäkapasiteetin määrää sekä.
Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava vuosittain
heinäkuun 31 päivään mennessä kertomus, jossa esitellään
näissä kysymyksissä saatuja tuloksia sekä mahdollisia toimenpiteitä, joita on toteutettu tai joita suunnitellaan ongelmien ratkaisemiseksi, ja sen on toimitettava tämä kertomus viipymättä komissiolle.”

Jäsenvaltioiden tai 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen
kansallisten sääntelyviranomaisten on varmistettava toimitusvarmuuteen liittyvien kysymysten seuranta. Erityisesti
on seurattava tarjonnan ja kysynnän tasapainoa kansallisilla markkinoilla, odotetun tulevan kysynnän ja käytettävissä olevien kaasuvarojen tasoa, suunnitteilla ja rakenteilla
olevan lisäkapasiteetin määrää sekä verkkojen laatua ja
niiden ylläpidon tasoa. Toimivaltaisten viranomaisten on
julkaistava vuosittain heinäkuun 31 päivään mennessä kertomus, jossa esitellään näissä kysymyksissä saatuja tuloksia
sekä mahdollisia toimenpiteitä, joita on toteutettu tai joita
suunnitellaan ongelmien ratkaisemiseksi, ja sen on toimitettava tämä kertomus viipymättä komissiolle.”
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Ei muutoksia

”5 artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että laaditaan tekniset
säännöt, joissa asetetaan nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten, varastojen, muiden siirto- ja jakeluverkkojen sekä
erillisten linjojen verkkoon liittämisen suunnittelua ja käyttöä koskevat tekniset vähimmäisvaatimukset, ja että nämä
säännöt ovat yleisön saatavilla.
Näillä teknisillä säännöillä on varmistettava verkkojen yhteentoimivuus, ja niiden on oltava puolueettomat ja syrjimättömät. Ne on annettava tiedoksi komissiolle annetun
neuvoston direktiivin 8 artiklan mukaisesti.

6 artikla
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että nesteytetyn maakaasun toimivat 7 ja
8 artiklan mukaisesti.

7 artikla
1. Jäsenvaltioiden on nimettävä tai vaadittava, että siirtoverkkoja, varastoja tai nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksia omistavat yritykset nimeävät jäsenvaltioiden määrittelemäksi ajaksi tehokkuuden ja taloudellisen tasapainon
huomioon ottaen yhden tai useamman verkonhaltijan.

2. Kunkin siirtoverkon, varastointilaitteiston ja/tai nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijan on:

Näillä teknisillä säännöillä on varmistettava verkkojen yhteentoimivuus, ja niiden on oltava puolueettomat ja syrjimättömät. Ne on annettava tiedoksi komissiolle 22 päivänä
kesäkuuta
1998
annetun
neuvoston
direktiivin
98/34/EY (*) 8 artiklan mukaisesti.
Ei muutoksia
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että siirtoverkonhaltijat sekä varastointilaitteistojen ja nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistojen
haltijat toimivat 7 ja 8 artiklan mukaisesti.
Ei muutoksia
1.
Jäsenvaltioiden on nimettävä tai vaadittava, että siirtoverkkoja, varastoja tai nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksia omistavat maakaasualan yritykset nimeävät jäsenvaltioiden määrittelemäksi ajaksi tehokkuuden ja taloudellisen tasapainon huomioon ottaen yhden tai useamman
verkonhaltijan.
Ei muutoksia

a) käytettävä, ylläpidettävä ja kehitettävä taloudellisten
edellytysten mukaisesti turvallisia, luotettavia ja tehokkaita siirto-, varastointi- ja/tai nesteytetyn maakaasun
käsittelylaitteistoja ottaen ympäristö asianmukaisesti
huomioon,
b) oltava harjoittamatta syrjintää verkon käyttäjien tai
käyttäjäryhmien välillä ja erityisesti siihen omistussuhteessa olevia yrityksiä suosivalla tavalla,
c) toimitettava mille tahansa toiselle siirtoverkonhaltijalle,
varastointilaitteiston tai nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijalle ja/tai jakeluverkonhaltijalle tarpeelliset tiedot sen varmistamiseksi, että maakaasun siirto ja
varastointi voi tapahtua yhtyeenliitetyn verkon varman
ja tehokkaan käytön kanssa yhteensopivalla tavalla.
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Siirtoverkonhaltijoiden kaasuverkon tasapainottamista varten vahvistamien sääntöjen on oltava tasapuolisia, avoimia
ja syrjimättömiä, ja niihin on sisällyttävä säännöt verkon
käyttäjiltä tasepoikkeamista veloitettavista maksuista. Ehdot
ja edellytykset, joita siirtoverkonhaltijat soveltavat tarjotessaan tällaisia palveluja, tariffit ja säännöt mukaan luettuina,
on määriteltävä syrjimättömällä ja kustannuksia vastaavalla
tavalla 22 artiklan 2 kohdan mukaista menetelmää noudattaen, ja ne on julkaistava.
___________
(*) EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.”

4. Lisätään 7 a ja 7 b artikla seuraavasti:

Ei muutoksia

”7 a artikla

1. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että siirtoverkonhaltijat siirtoverkon, yhteenliittämiskapasiteetti mukaan luettuna, ylläpidon ja kehittämisen osalta.

1.
Jäsenvaltiot voivat vaatia, että siirtoverkonhaltijat
noudattavat siirtoverkon, yhteenliittämiskapasiteetti mukaan luettuna, ylläpidon ja kehittämisen osalta tiettyjä vähimmäisnormeja.

2. Jollei siirtoverkon ole vielä omistussuhteiltaan täysin
riippumaton muusta siirtoverkkoon liittymättömästä toiminnasta, ainakin sen oikeudellisen muodon, organisaation
ja päätöksenteon on oltava riippumaton muusta verkkoon
liittymättömästä toiminnasta.

2.
Jollei siirtoverkonhaltija ole vielä omistussuhteiltaan
täysin riippumaton muusta siirtoverkkoon liittymättömästä
toiminnasta integroituneessa maakaasualan yrityksessä, ainakin sen oikeudellisen muodon, organisaation ja päätöksenteon on oltava riippumaton muusta verkkoon liittymättömästä toiminnasta.

Siirtoverkonhaltijan riippumattomuuden varmistamiseksi
on sovellettava seuraavia vaatimuksia:

Siirtoverkonhaltijan riippumattomuuden varmistamiseksi
on sovellettava seuraavia vähimmäisvaatimuksia:

a) Siirtoverkon hallinnosta vastaavat henkilöt eivät saa
osallistua sellaisiin integroituneen maakaasualan yrityksen yritysrakenteisiin, jotka vastaavat, joko suoraan tai
välillisesti, kaasun tuotantoon, jakeluun tai toimituksiin
liittyvästä päivittäisestä toiminnasta.

a) Siirtoverkonhaltijan hallinnosta vastaavat henkilöt eivät
saa osallistua sellaisiin integroituneen maakaasualan yrityksen yritysrakenteisiin, jotka vastaavat, joko suoraan
tai välillisesti, kaasun tuotantoon, jakeluun tai toimituksiin liittyvästä päivittäisestä toiminnasta.

b) Asianmukaiset toimenpiteet on toteutettava sen varmistamiseksi, että siirtoverkon hallinnosta vastaavien henkilöiden edut otetaan huomioon tavalla, joka varmistaa
sen, että he voivat toimia riippumattomasti.

b) Asianmukaiset toimenpiteet on toteutettava sen varmistamiseksi, että siirtoverkonhaltijan hallinnosta vastaavien henkilöiden ammatilliset edut otetaan huomioon
tavalla, joka varmistaa sen, että he voivat toimia riippumattomasti.

c) Siirtoverkonhaltijalla on oltava verkon ylläpitoon tai
kehittämiseen tarvittavien voimavarojen osalta tosiasiallinen päätösoikeus, joka on riippumaton integroituneesta maakaasualan yrityksestä.
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d) Siirtoverkonhaltijan on laadittava sääntöjen noudattamista koskeva ohjelma, jossa esitetään toimenpiteet
sen varmistamiseksi, ettei syrjintää esiinny. Ohjelmassa
on esitettävä työntekijöiden erityiset velvoitteet, joita
tarvitaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ohjelman
laatii ja sen noudattamista valvoo valvonnasta vastaava
toimihenkilö. Hänen on esitettävä 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle kansalliselle sääntelyviranomaiselle
vuosittain kertomus toteutetuista toimenpiteistä, ja se
on julkaistava.
7 b artikla

Ei muutoksia

Siirtoverkonhaltijoiden on hankittava toimintojensa toteuttamiseen käyttämänsä energia avointen, syrjimättömien ja
markkinapohjaisten menettelyjen mukaisesti.”
5. Korvataan 8–11 artikla seuraavasti:
”8 artikla
1. Kunkin on käsiteltävä liiketoiminnan harjoittamisen
yhteydessä saamiaan kaupallisesti arkaluonteisia tietoja
luottamuksellisina, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan soveltamista tai muun lakiin perustuvan tietojen luovutusvelvollisuuden täyttämistä.

1.
Kunkin siirtoverkonhaltijan, varastointilaitteiston ja/
tai nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijan on
käsiteltävä liiketoiminnan harjoittamisen yhteydessä saamiaan kaupallisesti arkaluonteisia tietoja luottamuksellisina, ja sen on estettävä, että sen omaa toimintaa koskevia,
mahdollisesti kaupallista etua tuottavia tietoja ilmoitetaan
syrjivällä tavalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan soveltamista tai muun lakiin perustuvan tietojen luovutusvelvollisuuden täyttämistä.

2. eivät saa niihin omistussuhteessa olevien yritysten
suorittaman maakaasun myynnin tai oston yhteydessä
käyttää väärin kaupallisesti arkaluonteisia tietoja, joita ne
ovat saaneet kolmansilta osapuolilta verkkoon pääsyä järjestettäessä tai siitä neuvoteltaessa.

2.
Siirtoverkonhaltijat eivät saa niihin omistussuhteessa
olevien yritysten suorittaman maakaasun myynnin tai oston yhteydessä käyttää väärin kaupallisesti arkaluonteisia
tietoja, joita ne ovat saaneet kolmansilta osapuolilta verkkoon pääsyä järjestettäessä tai siitä neuvoteltaessa.
9 artikla
Jäsenvaltioiden on nimettävä tai vaadittava yrityksiä, jotka
omistavat jakeluverkkoja tai vastaavat niistä, nimeämään
yksi tai useampi jakeluverkonhaltija jäsenvaltioiden määrittelemäksi ajaksi ottaen huomioon tehokkuuteen ja talouden tasopainoon liittyvät näkökohdat ja varmistettava, että
kyseiset verkonhaltijat toimivat 10 ja 11 artiklan mukaisesti.

10 artikla

1. Kunkin tehtävänä on käyttää, ylläpitää ja kehittää
taloudellisten edellytysten mukaisesti turvallista, luotettavaa
ja tehokasta verkkoa ottaen ympäristö asianmukaisesti
huomioon.

Ei muutoksia
1.
Kunkin jakeluverkonhaltijan tehtävänä on käyttää, ylläpitää ja kehittää taloudellisten edellytysten mukaisesti turvallista, luotettavaa ja tehokasta verkkoa ottaen ympäristö
asianmukaisesti huomioon.
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2. Joka tapauksessa ei missään tapauksessa saa harjoittaa syrjintää verkon käyttäjien tai käyttäjäryhmien välillä
eikä varsinkaan siihen omistussuhteessa olevia yrityksiä
suosivalla tavalla.

2.
Joka tapauksessa jakeluverkonhaltija ei missään tapauksessa saa harjoittaa syrjintää verkon käyttäjien tai
käyttäjäryhmien välillä eikä varsinkaan siihen omistussuhteessa olevia yrityksiä suosivalla tavalla.

3. Kunkin on toimitettava mille tahansa toiselle ja/tai
ja/tai tarpeelliset tiedot sen varmistamiseksi, että maakaasun siirto ja voi tapahtua yhteenliitetyn verkon varman ja
tehokkaan käytön kanssa yhteensopivalla tavalla.

3.
Kunkin jakeluverkonhaltijan on toimitettava mille tahansa toiselle jakeluverkonhaltijalle ja/tai siirtoverkonhaltijalle ja/tai nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston ja/tai
varastointilaitteiston haltijalle tarpeelliset tiedot sen varmistamiseksi, että maakaasun siirto ja varastointi voi tapahtua
yhteenliitetyn verkon varman ja tehokkaan käytön kanssa
yhteensopivalla tavalla. Näitä sääntöjä sovelletaan myös
biokaasuun ja biomassasta peräisin olevaan kaasuun edellyttäen, että näitä kaasuja voidaan teknisesti ja turvallisesti
syöttää maakaasuverkkoon.

4. Jollei ole vielä omistussuhteiltaan täysin riippumaton
muusta jakeluverkkoon liittymättömästä toiminnasta, ainakin jakeluverkonhaltijan oikeudellisen muodon, organisaation ja päätöksenteon on oltava riippumaton muusta verkkoon liittymättömästä toiminnasta.

4.
Jollei jakeluverkonhaltija ole vielä omistussuhteiltaan
täysin riippumaton muusta jakeluverkkoon liittymättömästä toiminnasta integroituneessa maakaasualan yrityksessä, ainakin jakeluverkonhaltijan oikeudellisen muodon,
organisaation ja päätöksenteon on oltava riippumaton
muusta verkkoon liittymättömästä toiminnasta.

Jakeluverkonhaltijan riippumattomuuden varmistamiseksi
on sovellettava seuraavia vähimmäisvaatimuksia:

Ei muutoksia

a) Jakeluverkon hallinnosta vastaavat henkilöt eivät saa
osallistua sellaisiin integroituneen maakaasualan yrityksen yritysrakenteisiin, jotka vastaavat joko suoraan tai
välillisesti maakaasun tuotantoon, siirtoon ja toimituksiin liittyvästä päivittäisestä toiminnasta.

a) Jakeluverkonhaltijan hallinnosta vastaavat henkilöt eivät
saa osallistua sellaisiin integroituneen maakaasualan yrityksen yritysrakenteisiin, jotka vastaavat joko suoraan
tai välillisesti maakaasun tuotantoon, siirtoon ja toimituksiin liittyvästä päivittäisestä toiminnasta.

b) Asianmukaiset toimenpiteet
tamiseksi, että jakeluverkon
kilöiden ammatilliset edut
joka varmistaa sen, että he
masti.

b) Asianmukaiset toimenpiteet on toteutettava sen varmistamiseksi, että jakeluverkonhaltijan hallinnosta vastaavien henkilöiden ammatilliset edut otetaan huomioon
tavalla, joka varmistaa sen, että he voivat toimia riippumattomasti.

on toteutettava sen varmishallinnosta vastaavien henotetaan huomioon tavalla,
voivat toimia riippumatto-

c) Jakeluverkonhaltijalla on oltava verkon ylläpitoon tai
kehittämiseen tarvittavien voimavarojen osalta tosiasiallinen päätösoikeus, joka on riippumaton integroituneesta maakaasualan yrityksestä.
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d) Jakeluverkonhaltijan on laadittava sääntöjen noudattamista koskeva ohjelma, jossa esitetään toimenpiteet
sen varmistamiseksi, ettei syrjintää esiinny. Ohjelmassa
on esitettävä työntekijöiden erityiset velvoitteet, joita
tarvitaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ohjelman
laatii ja sen noudattamista valvoo valvonnasta vastaava
toimihenkilö. Hänen on esitettävä 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle kansalliselle sääntelyviranomaiselle
vuosittain kertomus toteutetuista toimenpiteistä, ja se
on julkaistava.
Tämän kohdan säännöksiä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2004. Jäsenvaltiot voivat päättää, ettei näitä säännöksiä sovelleta sellaisiin integroituneisiin maakaasualan
yrityksiin, joilla on kyseisenä ajankohtana alle 100 000
asiakasta.

Ei muutoksia

5.
Kun jakeluverkonhaltijat ovat vastuussa kaasuverkon
tasapainottamisesta, niiden tätä varten vahvistamien sääntöjen on oltava tasapuolisia, avoimia ja syrjimättömiä, ja
niihin on sisällyttävä säännöt verkon käyttäjiltä tasepoikkeamista veloitettavista maksuista. Verkonhaltijoiden näiden palvelujen tarjontaan soveltamat ehdot ja edellytykset,
säännöt ja tariffit mukaan luettuina, on määriteltävä syrjimättömällä ja kustannuksia vastaavalla tavalla 22 artiklan
2 kohdan mukaista menetelmää noudattaen, ja ne on julkaistava.
11 artikla

Ei muutoksia

1. Kunkin on käsiteltävä liiketoiminnan harjoittamisen
yhteydessä saamiaan kaupallisesti arkaluonteisia tietoja
luottamuksellisina, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan soveltamista tai muun lakiin perustuvan tietojen luovutusvelvollisuuden täyttämistä.

1.
Kunkin jakeluverkonhaltijan on käsiteltävä liiketoiminnan harjoittamisen yhteydessä saamiaan kaupallisesti
arkaluonteisia tietoja luottamuksellisina, ja sen on estettävä, että sen omaa toimintaa koskevia, mahdollisesti kaupallista etua tuottavia tietoja ilmoitetaan syrjivällä tavalla,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan soveltamista
tai muun lakiin perustuvan tietojen luovutusvelvollisuuden
täyttämistä.

2. eivät saa niihin omistussuhteessa olevien yritysten
maakaasun myynnin tai oston yhteydessä käyttää väärin
kaupallisesti arkaluonteisia tietoja, joita ne ovat saaneet
kolmansilta osapuolilta verkkoon pääsyä järjestettäessä tai
siitä neuvoteltaessa.”

2.
Jakeluverkonhaltijat eivät saa niihin omistussuhteessa
olevien yritysten maakaasun myynnin tai oston yhteydessä
käyttää väärin kaupallisesti arkaluonteisia tietoja, joita ne
ovat saaneet kolmansilta osapuolilta verkkoon pääsyä järjestettäessä tai siitä neuvoteltaessa.”

6. Lisätään 11 a artikla seuraavasti:

Ei muutoksia

”11 a artikla
Edellä 7 a artiklan 2 kohdassa ja 10 artiklan 4 kohdan
säännökset eivät estä sellaisen yhdistetyn siirtoverkon ja
jakeluverkon haltijan toimintaa, joka on oikeudellisen
muotonsa, organisaationsa ja päätöksentekonsa suhteen
täysin riippumaton muusta siirtoverkkoon ja jakeluverkkoon liittymättömästä toiminnasta.”

Edellä 7 a artiklan 2 kohdassa ja 10 artiklan 4 kohdan
säännökset eivät estä sellaisen yhdistetyn siirtoverkon, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston, varastointilaitteiston ja jakeluverkon haltijan toimintaa, joka on oikeudellisen muotonsa, organisaationsa ja päätöksentekonsa suhteen täysin riippumaton muusta siirtoverkkoon, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistoon, varastointilaitteistoon
ja jakeluverkkoon liittymättömästä toiminnasta.”
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Ei muutoksia

”12 artikla

Jäsenvaltioilla tai niiden nimeämillä toimivaltaisilla viranomaisilla, mukaan lukien 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kansalliset sääntelyviranomaiset ja 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut riitojen ratkaisemisesta vastaavat viranomaiset, on oltava oikeus tutustua maakaasualan yritysten
13 artiklan mukaisiin tileihin, joiden tietoja ne tarvitsevat
tehtäviään hoitaessaan. Jäsenvaltioiden ja nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten, riitojen ratkaisemisesta vastaavat
viranomaiset mukaan lukien, on käsiteltävä kaupallisesti
arkaluonteisia tietoja luottamuksellisina. Jäsenvaltiot voivat
poiketa luottamuksensuojan periaatteesta, jos se on tarpeen
toimivaltaisten viranomaisten tehtävien hoitamisen kannalta.”

8. Muutetaan 13 artikla seuraavasti:

Jäsenvaltioilla tai niiden nimeämillä toimivaltaisilla viranomaisilla, mukaan lukien 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kansalliset sääntelyviranomaiset ja 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut riitojen ratkaisemisesta vastaavat viranomaiset, on oltava oikeus tutustua maakaasualan yritysten
13 artiklan mukaisiin tileihin, joiden tietoja ne tarvitsevat
tehtäviään hoitaessaan. Jäsenvaltioiden ja nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten, 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut
kansalliset sääntelyviranomaiset sekä riitojen ratkaisemisesta vastaavat viranomaiset mukaan lukien, on käsiteltävä
kaupallisesti arkaluonteisia tietoja luottamuksellisina. Jäsenvaltiot voivat poiketa luottamuksensuojan periaatteesta, jos
se on tarpeen toimivaltaisten viranomaisten tehtävien hoitamisen kannalta.”

Ei muutoksia

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että maakaasualan yritysten
kirjanpito hoidetaan tämän artiklan 2–5 kohdan mukaisesti.”

b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.
Syrjinnän, ristiinsubventioiden ja kilpailun vääristymisen välttämiseksi integroituneiden maakaasualan
yritysten on sisäisessä kirjanpidossa pidettävä erillään
tilit maakaasun siirtoon, jakeluun, toimituksiin, nesteytetyn maakaasun käsittelyyn ja varastointiin liittyville
toiminnoille siten kuin niitä vaadittaisiin tekemään, jos
kyseisten toimintojen harjoittajat olisivat erillisiä yrityksiä. Sisäisessä kirjanpidossa on laadittava erillinen tase ja
tuloslaskelma kustakin liiketoiminnasta.”

”1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että maakaasualan yritysten
kirjanpito hoidetaan tämän artiklan 2–5 kohdan mukaisesti. Jos yritykset voivat poiketa tästä säännöksestä tämän direktiivin 26 artiklan 3 kohdan perusteella, niiden
on pidettävä ainakin sisäistä kirjanpitoaan tämän artiklan säännösten mukaisesti.”

Ei muutoksia

”3.
Syrjinnän, ristiinsubventioiden ja kilpailun vääristymisen välttämiseksi integroituneiden maakaasualan
yritysten on sisäisessä kirjanpidossa pidettävä erillään
tilit maakaasun siirtoon, jakeluun, toimituksiin, nesteytetyn maakaasun käsittelyyn ja varastointiin liittyville
toiminnoille siten kuin niitä vaadittaisiin tekemään, jos
kyseisten toimintojen harjoittajat olisivat erillisiä yrityksiä. Niiden on pidettävä erillistä kirjanpitoa vaatimukset
täyttäville asiakkaille ja muille asiakkaille suoritettaviin
toimituksiin liittyvistä toiminnoista. Kirjanpidossa on
eriteltävä siirto-/jakeluverkon omistamisesta saatava
tuotto. Yritysten on tarvittaessa laadittava konsolidoitu
tilinpäätös muista kuin kaasualaan kuuluvista toiminnoista. Sisäisessä kirjanpidossa on laadittava erillinen
tase ja tuloslaskelma kustakin liiketoiminnasta.”
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Ei muutoksia

”14 artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kolmansien
osapuolten päästämiseksi siirto- ja jakeluverkkoihin ja nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksiin luodaan järjestelmä,
jossa käytetään julkaistuja tariffeja, jota voidaan soveltaa
kaikkiin vaatimukset täyttäviin asiakkaisiin ja jota sovelletaan puolueettomasti ja harjoittamatta syrjintää verkon
käyttäjien välillä. 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kansallinen sääntelyviranomainen hyväksyy ennen niiden voimaantuloa.

2. Toimintojensa toteuttamiseksi – rajojen yli tapahtuvaan siirtoon liittyvät toiminnot mukaan luettuina – siirtoverkonhaltijoilla on tarvittaessa oltava pääsy muiden siirtoverkonhaltijoiden verkkoon.

1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kolmansien
osapuolten päästämiseksi siirto- ja jakeluverkkoihin ja nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksiin luodaan järjestelmä,
jossa käytetään julkaistuja tariffeja, jota voidaan soveltaa
kaikkiin vaatimukset täyttäviin asiakkaisiin ja jota sovelletaan puolueettomasti ja harjoittamatta syrjintää verkon
käyttäjien välillä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 22
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kansallinen sääntelyviranomainen hyväksyy nämä tariffit tai niiden laskentamenetelmät ennen niiden voimaantuloa ja että tariffit julkaistaan
ennen niiden voimaantuloa.

Ei muutoksia

15 artikla

1. Järjestääkseen pääsyn varastoihin ja vastaaviin joustavuuden salliviin välineisiin silloin kuin se on teknisesti ja/
tai taloudellisesti tarpeellista tehokkaan verkkoon pääsyn
tarjoamiseksi asiakkaille suuntautuvia toimituksia varten,
sekä järjestääkseen pääsyn muihin lisäpalveluihin jäsenvaltiot voivat valita toisen tai molemmat jäljempänä 2 ja 3
kohdassa tarkoitetuista menettelyistä. Näissä menettelyissä
käytettävien arviointiperusteiden on oltava tasapuolisia,
avoimia ja syrjimättömiä.

2. Jos kyseessä on neuvotteluihin perustuva verkkoon
pääsy, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta yhteenliitetyn verkon alueella tai sen ulkopuolella olevat maakaasualan yritykset ja vaatimukset täyttävät
asiakkaat voivat neuvotella

2.
Jos kyseessä on neuvotteluihin perustuva verkkoon
pääsy, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta yhteenliitetyn verkon alueella tai sen ulkopuolella olevat maakaasualan yritykset ja vaatimukset täyttävät
asiakkaat voivat neuvotella varastojen ja muiden vastaavien
joustavuuden sallivien välineiden käyttöoikeudesta silloin,
kun se on teknisesti ja/tai taloudellisesti tarpeellista tehokkaan verkkoon pääsyn tarjoamiseksi. Osapuolet on velvoitettava neuvottelemaan varastojen ja muiden vastaavien
joustavuuden sallivien välineiden käyttöoikeudesta vilpittömässä mielessä.

koskevista sopimuksista on neuvoteltava asianomaisen tai
maakaasualan yritysten kanssa. Jäsenvaltioiden on vaadittava julkaisemaan koskevat tärkeimmät kaupalliset toimitusehtonsa.

Varastojen ja muiden vastaavien joustavuuden sallivien välineiden käyttöoikeutta koskevista sopimuksista on neuvoteltava asianomaisen varastointilaitteiston haltijan tai maakaasualan yritysten kanssa. Jäsenvaltioiden on vaadittava
varastointilaitteiston haltijoita julkaisemaan varastojen ja
vastaavien joustavuuden sallivien välineiden käyttöä koskevat tärkeimmät kaupalliset toimitusehtonsa vuoden kuluessa tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja sen jälkeen
vuosittain.
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3. Säännellyn menettelyn valinneiden jäsenvaltioiden on
toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta yhteenliitetyn
verkon alueella tai sen ulkopuolella olevat maakaasualan
yritykset ja vaatimukset täyttävät asiakkaat saavat julkaistuihin tariffeihin ja/tai muihin käyttöä koskeviin ehtoihin
ja velvoitteisiin perustuvan oikeuden oikeus voidaan antaa
vaatimukset täyttäville asiakkaille siten, että niille annetaan
mahdollisuus tehdä toimitussopimuksia sellaisten kilpailevien maakaasualan yritysten kanssa, jotka eivät ole verkon
omistajia ja/tai verkonhaltijoita tai tällaiseen yritykseen
omistussuhteessa olevia yrityksiä.”

10. Poistetaan 16 artikla.
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3.
Säännellyn käyttöoikeusmenettelyn valinneiden jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta
yhteenliitetyn verkon alueella tai sen ulkopuolella olevat
maakaasualan yritykset ja vaatimukset täyttävät asiakkaat
saavat julkaistuihin tariffeihin ja/tai muihin varastojen ja
muiden vastaavien joustavuuden sallivien välineiden käyttöä koskeviin ehtoihin ja velvoitteisiin perustuvan oikeuden käyttää varastoja ja vastaavia joustavuuden sallivia
välineitä silloin, kun ne ovat teknisesti ja/tai taloudellisesti
tarpeellisia tehokkaan verkkoon pääsyn tarjoamiseksi.
Käyttöoikeus voidaan antaa vaatimukset täyttäville asiakkaille siten, että niille annetaan mahdollisuus tehdä toimitussopimuksia sellaisten kilpailevien maakaasualan yritysten kanssa, jotka eivät ole verkon omistajia ja/tai verkonhaltijoita tai tällaiseen yritykseen omistussuhteessa olevia
yrityksiä.”
Ei muutoksia

11. Korvataan 18, 19 ja 20 artikla seuraavasti:
”18 artikla
Vaatimukset täyttävät asiakkaat voivat yhteisössä ostaa vapaasti maakaasua valitsemaltaan toimittajalta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vaatimuksia täyttäviä asiakkaita
ovat:
a) 1 päivään tammikuuta 2004 asti direktiivin 98/30/EY
18 artiklassa tarkoitetut, vaatimukset täyttävät asiakkaat;
jäsenvaltioiden on julkaistava vuosittain 31 päivään
tammikuuta mennessä vaatimukset täyttävien asiakkaiden määrittelyperusteet,
b) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2004 alkaen kaikki
muut kuin kotitalousasiakkaat,
c) 1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen kaikki asiakkaat.
Ei muutoksia
19 artikla
Epätasapainon välttämiseksi kaasumarkkinoiden avautumisen yhteydessä:
a) kaasuntoimitussopimuksia, jotka tehdään toisen jäsenvaltion verkkoon kuuluvan vaatimukset täyttävän asiakkaan kanssa ei voida kieltää, jos tämän asiakkaan katsotaan olevan vaatimukset täyttävä asiakas molemmissa
näistä verkoista,
b) siinä tapauksessa, että a alakohdassa tarkoitetuista liiketoimista kieltäydytään, koska asiakas katsotaan vaatimukset täyttäväksi asiakkaaksi vain toisessa näistä kahdesta verkosta, komissio voi sen jäsenvaltion pyynnöstä,
johon vaatimukset täyttävä asiakas on sijoittunut, ja
ottaen huomioon markkinatilanteen ja yleisen edun,
velvoittaa liiketoimesta kieltäytyneen osapuolen toimittamaan pyydetyn kaasutoimituksen.
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20 artikla
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet, jotta:
a) jäsenvaltion alueelle sijoittautuneilla maakaasualan yrityksillä on mahdollisuus toimittaa kaasua erillisen linjan
kautta vaatimukset täyttäville asiakkaille,
b) kaikilla kyseisillä, vaatimukset täyttävillä jäsenvaltion
alueelle sijoittautuneilla asiakkailla on mahdollisuus vastaanottaa maakaasua erillisen linjan kautta.
2. Silloin, kun erillisten linjojen rakentamiseen tai käyttöön vaaditaan lupa, (esimerkiksi toimilupa, lupa, suostumus tai hyväksyntä), jäsenvaltioiden tai niiden nimeämän
toimivaltaisen viranomaisen on laadittava arviointiperusteet, joita käytetään myönnettäessä lupia niiden alueella
tapahtuvaan erillisten linjojen rakentamiseen tai käyttöön.
Näiden arviointiperusteiden on oltava tasapuoliset, avoimet
ja syrjimättömät.
3. Jäsenvaltiot voivat määrätä, että luvan saaminen erillisen linjan rakentamiseksi edellyttää joko verkkoon pääsyn
epäämistä 17 artiklan nojalla tai riitojen ratkaisumenettelyn aloittamista artiklan mukaisesti.”
12. Poistetaan 21 artikla.

3.
Jäsenvaltiot voivat määrätä, että luvan saaminen erillisen linjan rakentamiseksi edellyttää joko verkkoon pääsyn
epäämistä 17 artiklan nojalla tai riitojen ratkaisumenettelyn aloittamista 22 artiklan mukaisesti.”
Ei muutoksia

13. Korvataan 22 artikla seuraavasti:
”22 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai useampi toimivaltainen elin kansalliseksi sääntelyviranomaiseksi. Näiden
viranomaisten on oltava täysin riippumattomia kaasualan
teollisuuden eduista. Niillä on vähintään oltava velvollisuus
seurata jatkuvasti markkinoita syrjimättömyyden, tosiasiallisen kilpailun ja markkinoiden tehokkaan toiminnan varmistamiseksi erityisesti seuraavien seikkojen osalta:
a) kilpailun taso,
b) yhteenliittämiskapasiteetin hallintaa ja jakamista koskevat säännöt niiden jäsenvaltioiden kansallista sääntelyviranomaista tai kansallisia sääntelyviranomaisia kuullen,
joiden verkkoon siirtoyhteydet ovat olemassa,
c) mekanismit, joiden avulla käsitellään kapasiteetin riittämättömyyttä kansallisessa kaasuverkossa,
d) aika, jonka siirto- ja jakeluyritykset käyttävät liitäntöjen
ja korjausten suorittamiseen,
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e) siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden julkaisemat asianmukaiset tiedot rajojen yli menevistä putkista, verkon käytöstä ja kapasiteetin jakamisesta eri osapuolille, ottaen
huomioon, että muita kuin tiivistelmän muodossa olevia tietoja on käsiteltävä kaupallisesti luottamuksellisina,
f) 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tosiasiallinen kirjanpidollinen eriyttäminen sen varmistamiseksi, että siirtoon, jakeluun, varastointiin, nesteytetyn maakaasun käsittelyyn sekä toimitukseen liittyvien liiketoimintojen
välillä ei esiinny ristiinsubventiota.

2.
Kansallisilla sääntelyviranomaisilla on vähintään oltava vastuu vahvistaa tai hyväksyä seuraavien seikkojen
laskennassa tai niitä koskevien ehtojen ja edellytysten vahvistamisessa käytettävät menetelmät ennen niiden voimaantuloa:
a) liittäminen ja pääsy kansallisiin verkkoihin, mukaan luettuina siirto- ja jakelutariffit sekä nesteytetyn kaasun
käsittelylaitosten käyttöoikeutta koskevat ehdot ja edellytykset sekä tariffit,
b) tasapainottamiseen liittyvien palvelujen tarjonta.

3.
Kansallisilla sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia,
että siirtoverkon, jakeluverkon ja nesteytetyn maakaasun
käsittelylaitteistojen haltijat tarvittaessa muuttavat 2 kohdassa tarkoitettuja ehtoja ja edellytyksiä, tariffit ja menetelmät mukaan luettuina, sen varmistamiseksi, että ne ovat
kohtuullisia ja niitä sovelletaan syrjimättömällä tavalla.

4.
Jos jokin osapuoli haluaa tehdä valituksen siirtoverkon, jakeluverkon tai nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijasta 1,2 ja 3 kohdassa sekä 15 artiklassa tarkoitettujen seikkojen osalta, se voi osoittaa valituksensa
kansalliselle sääntelyviranomaiselle, joka tekee riitojen ratkaisijana toimivana viranomaisena asiasta päätöksen kahden kuukauden kuluessa valituksen vastaanottamisesta.
Tätä määräaikaa voidaan pidentää kahdella kuukaudella,
jotta kansallinen sääntelyviranomainen voi hankkia lisätietoja. Määräaikaa voidaan pidentää edelleen valituksen tekijän suostumuksella. Muutoksen hakeminen tällaiseen päätökseen ei vaikuta lykkäävästi.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat
hoitaa 1–4 kohdassa tarkoitetut tehtävänsä tehokkaasti ja
ripeästi.

5.
Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat
hoitaa 1–4 kohdassa tarkoitetut tehtävänsä tehokkaasti ja
ripeästi.
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2. Jäsenvaltioiden on luotava sellaiset asianmukaiset ja
tehokkaat menetelmät sääntelyn, valvonnan ja avoimuuden
turvaamiseksi, joilla vältetään määräävän aseman väärinkäyttö etenkin kuluttajien etujen vastaisella tavalla sekä
kaikenlainen markkinoiden valtaukseen tähtäävä toiminta.
Näissä menetelmissä on otettava huomioon perustamissopimuksen määräykset ja erityisesti sen 82 artikla.

6.
Jäsenvaltioiden on luotava sellaiset asianmukaiset ja
tehokkaat menetelmät sääntelyn, valvonnan ja avoimuuden
turvaamiseksi, joilla vältetään määräävän aseman väärinkäyttö etenkin kuluttajien etujen vastaisella tavalla sekä
kaikenlainen markkinoiden valtaukseen tähtäävä toiminta.
Näissä menetelmissä on otettava huomioon perustamissopimuksen määräykset ja erityisesti sen 82 artikla.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vastuussa olevia
luonnollisia tai oikeushenkilöitä vastaan toteutetaan asianmukaiset toimenpiteet, jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaiset hallinnolliset toimet tai rikosoikeudelliset
menettelyt mukaan luettuina, jos tässä direktiivissä säädettyjä luottamuksellisuussääntöjä rikotaan.”

7.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vastuussa olevia
luonnollisia tai oikeushenkilöitä vastaan toteutetaan asianmukaiset toimenpiteet, jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaiset hallinnolliset toimet tai rikosoikeudelliset
menettelyt mukaan luettuina, jos tässä direktiivissä säädettyjä luottamuksellisuussääntöjä rikotaan.

8.
Rajojen yli ulottuvat riidat ratkaisee se kansallinen
sääntelyviranomainen, jonka toimivaltaan verkon käytön
tai verkkoon pääsyn epäävä verkonhaltija kuuluu.

9.
Tähän viranomaiseen vetoaminen ei rajoita yhteisön
oikeuden mukaisen kanneoikeuden käyttöä.”

14. Korvataan 23 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että maakaasualan yritykset ja
asiakkaat voivat tämän artiklan mukaisesti sijainnistaan
riippumatta päästä käyttämään tuotantovaiheen putkistoja
ja laitoksia, jotka tarjoavat putkistojen käytön edellyttämiä
teknisiä palveluja, lukuun ottamatta niitä kyseisten putkistojen osia ja laitoksia, joita käytetään paikallisessa tuotantotoiminnassa sillä kentällä, jossa kaasua tuotetaan. Näistä
toimenpiteistä on ilmoitettava komissiolle 29 artiklan säännösten mukaisesti.”

15. Korvataan 25 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.
Jos maakaasualan yritys kokee tai katsoo joutuvansa
kokemaan vakavia taloudellisia tai rahoituksellisia vaikeuksia, koska se on sitoutunut yhdessä tai useammassa kaasun
hankintasopimuksessa hyväksyttyyn ota tai maksa -sitoumukseen, asianomaiselta jäsenvaltiolta tai nimetyltä toimivaltaiselta viranomaiselta on mahdollista hakea tilapäistä
poikkeusta 15 artiklaan. Hakemukset on tehtävä tapauskohtaisesti jäsenvaltioiden valinnan mukaan joko ennen
verkkoon pääsyn epäämistä tai sen jälkeen. Jäsenvaltiot
voivat myös antaa maakaasualan yrityksen valita, tekeekö
se hakemuksen ennen verkkoon pääsyn epäämistä vai sen
jälkeen. Jos maakaasualan yritys on evännyt verkkoon pääsyn, hakemus on tehtävä viipymättä. Hakemuksiin on liitettävä kaikki tarvittavat tiedot ongelman laadusta ja laajuudesta sekä maakaasualan yrityksen toteuttamista toimista ongelman ratkaisemiseksi.

Ei muutoksia

”1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että maakaasualan yritykset ja
vaatimukset täyttävät asiakkaat voivat tämän artiklan mukaisesti sijainnistaan riippumatta päästä käyttämään tuotantovaiheen putkistoja ja laitoksia, jotka tarjoavat putkistojen käytön edellyttämiä teknisiä palveluja, lukuun ottamatta niitä kyseisten putkistojen osia ja laitoksia, joita
käytetään paikallisessa tuotantotoiminnassa sillä kentällä,
jossa kaasua tuotetaan. Näistä toimenpiteistä on ilmoitettava komissiolle 29 artiklan säännösten mukaisesti.”

Ei muutoksia
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Ellei vaihtoehtoisia ratkaisuja ole kohtuullisesti käytettävissä, jäsenvaltio tai nimetty toimivaltainen viranomainen
voi päättää poikkeuksen myöntämisestä 3 kohdan säännökset huomioon ottaen.

2. Jäsenvaltion tai nimetyn toimivaltaisen viranomaisen
on viipymättä ilmoitettava komissiolle poikkeuksen myöntämisestä ja liitettävä mukaan kaikki poikkeusta koskevat
asiaankuuluvat tiedot. Tällaiset tiedot voidaan toimittaa
komissiolle koosteena, ja komission on voitava tehdä perusteltu päätös toimitettujen tietojen pohjalta. Komissio voi
neljän viikon kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta vaatia kyseistä jäsenvaltiota tai nimettyä toimivaltaista viranomaista muuttamaan päätöstä poikkeuksen myöntämisestä
tai peruuttamaan sen.

Jos kyseinen jäsenvaltio tai nimetty toimivaltainen viranomainen ei noudata vaatimusta neljän viikon kuluessa,
lopullinen päätös tehdään viipymättä neuvoston päätöksen
menettelyn mukaisesti.

Komissio pitää kaupallisesti arkaluonteiset tiedot luottamuksellisina.

Jos kyseinen jäsenvaltio tai nimetty toimivaltainen viranomainen ei noudata vaatimusta neljän viikon kuluessa,
lopullinen päätös tehdään viipymättä neuvoston päätöksen
1999/468/EY (*) 3 artiklan mukaisen neuvoa-antavan menettelyn mukaisesti.

Ei muutoksia

___________
(*) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.”

16. Korvataan 26 artiklan 1, 2 ja 3 kohta seuraavasti:

Ei muutoksia

”1.
Ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole suoraan liittyneet
minkään muun jäsenvaltion yhteenliitettyyn verkkoon ja
joilla on vain yksi pääasiallinen ulkopuolinen maakaasun
toimittaja, voivat poiketa tämän direktiivin 4 artiklan,
säännöksistä. Toimittajan, jonka markkinaosuus on yli 75
prosenttia, katsotaan olevan pääasiallinen toimittaja. Tämän poikkeuksen voimassaolo lakkaa ilman eri toimenpiteitä siitä hetkestä, kun vähintään yksi näistä edellytyksistä
ei enää täyty. Tällaisesta poikkeuksesta on ilmoitettava komissiolle.

”1.
Ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole suoraan liittyneet
minkään muun jäsenvaltion yhteenliitettyyn verkkoon ja
joilla on vain yksi pääasiallinen ulkopuolinen maakaasun
toimittaja, voivat poiketa tämän direktiivin 4 artiklan, 18
artiklan ja/tai 20 artiklan säännöksistä. Toimittajan, jonka
markkinaosuus on yli 75 prosenttia, katsotaan olevan pääasiallinen toimittaja. Tämän poikkeuksen voimassaolo lakkaa ilman eri toimenpiteitä siitä hetkestä, kun vähintään
yksi näistä edellytyksistä ei enää täyty. Tällaisesta poikkeuksesta on ilmoitettava komissiolle.

2. Jäsenvaltio, joka voidaan määritellä uudeksi markkina-alueeksi ja jossa tämän direktiivin täytäntöönpano aiheuttaisi merkittäviä ongelmia, jotka eivät liity 25 artiklassa tarkoitettuihin ota tai maksa -sopimusten sitoumuksiin, voi poiketa tämän direktiivin 4 artiklan, säännöksistä.
Tämän poikkeuksen voimassaolo lakkaa ilman eri toimenpiteitä, kun jäsenvaltiota ei enää voida pitää uutena markkina-alueena. Tällaisesta poikkeuksesta on ilmoitettava komissiolle.

2.
Jäsenvaltio, joka voidaan määritellä uudeksi markkina-alueeksi ja jossa tämän direktiivin täytäntöönpano aiheuttaisi merkittäviä ongelmia, jotka eivät liity 25 artiklassa tarkoitettuihin ota tai maksa -sopimusten sitoumuksiin, voi poiketa tämän direktiivin 4 artiklan, 18 artiklan
ja/tai 20 artiklan säännöksistä. Tämän poikkeuksen voimassaolo lakkaa ilman eri toimenpiteitä, kun jäsenvaltiota
ei enää voida pitää uutena markkina-alueena. Tällaisesta
poikkeuksesta on ilmoitettava komissiolle.
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3. Jos tämän direktiivin täytäntöönpanosta aiheutuisi
merkittäviä ongelmia jonkin jäsenvaltion maantieteellisesti
rajatulla alueella, erityisesti perussiirtoverkon kehittämisessä, jäsenvaltio voi investointien edistämiseksi hakea komissiolta väliaikaista poikkeusta säännöksistä kyseisen alueen kehittämiseksi.”

17. Poistetaan 27 artikla.
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3.
Jos tämän direktiivin täytäntöönpanosta aiheutuisi
merkittäviä ongelmia jonkin jäsenvaltion maantieteellisesti
rajatulla alueella, erityisesti perussiirtoverkon kehittämisessä, jäsenvaltio voi investointien edistämiseksi hakea komissiolta väliaikaista poikkeusta 4 artiklan, 7 artiklan 1 ja
3 kohdan, 7 a artiklan 2 kohdan, 9 artiklan 1 kohdan, 10
artiklan 4 ja 5 kohdan, 13 artiklan, 14 artiklan 1 kohdan,
18 artiklan ja/tai 20 artiklan säännöksistä kyseisen alueen
kehittämiseksi.”

Ei muutoksia

18. Korvataan 28 artikla seuraavasti:

”28 artikla

1.
Komissio seuraa ja arvioi tämän direktiivin soveltamista ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen yleisestä edistymisestä direktiivin voimaantuloa
seuraavan ensimmäisen vuoden loppuun mennessä ja sen
jälkeen vuosittain. Kertomuksessa käsitellään ainakin seuraavia näkökohtia:

a) saatu kokemus ja edistyminen täydellisten ja täysin toimivien maakaasun sisämarkkinoiden luomisessa sekä
tähän liittyvät jäljellä olevat esteet, mukaan luettuina
määräävään markkina-asemaan, markkinoiden keskittymiseen, markkinoiden valtaamiseen tähtäävään tai kilpailua rajoittavaan toimintaan liittyvät näkökohdat,

b) missä määrin tässä direktiivissä asetettujen, toimintojen
eriyttämistä ja tariffeja koskevien vaatimusten avulla on
onnistuttu varmistamaan tasapuolinen ja syrjimätön
pääsy yhteisön kaasuverkkoon ja yhtäläinen kilpailun
taso, sekä maakaasumarkkinoiden avautumisen taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät seuraukset
asiakkaille,

c) sellaisten kysymysten käsittely, jotka liittyvät maakaasuverkon kapasiteettiin ja maakaasun toimitusvarmuuteen yhteisössä ja erityisesti kysynnän ja tarjonnan vallitsevaan ja ennakoituun tasapainoon ottaen huomioon
eri alueiden välinen fyysinen siirtokapasiteetti,

d) yleinen arvio edistymisestä kahdenvälisissä suhteissa
kolmansiin maihin, jotka tuottavat ja vievät tai kuljettavat maakaasua, mukaan luettuina edistyminen markkinoiden yhdentymisessä, kaupassa ja kyseisten kolmansien maiden verkkoon pääsyssä,
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e) mahdollisesti tarvittavat yhdenmukaistamisvaatimukset,
jotka eivät liity tämän direktiivin säännöksiin.
Kertomuksessa voidaan tarvittaessa antaa suosituksia.
2.
Lisäksi 1 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa analysoidaan joka toinen vuosi erilaisia toimenpiteitä, joita
jäsenvaltiot ovat toteuttaneet julkisen palvelun velvoitteiden täyttämiseksi, sekä tarkastellaan näiden toimenpiteiden
tehokkuutta ja erityisesti niiden vaikutuksia kaasumarkkinoilla käytävään kilpailuun. Kertomuksessa voidaan tarvittaessa suosittaa toimenpiteitä, joita olisi toteutettava kansallisella tasolla korkeiden julkisen palvelun vaatimusten
täyttämiseksi tai joilla pyritään estämään markkinoiden sulkeutuminen.”
19. Lisätään liite, jonka teksti on tämän direktiivin liitteenä II.

Ei muutoksia

3 artikla
Kumotaan direktiivit 90/547/ETY ja 91/296/ETY 1 päivästä
tammikuuta 2003.

4 artikla
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan
viimeistään. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan
viimeistään [. . .]. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

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.

Ei muutoksia

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

6 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
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LIITE I
”LIITE
(3 artikla)

Ei muutoksia

Seuraavassa esitetään 3 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kuluttajansuojaa koskevien yhteisön sääntöjen ja
erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY (1) ja
neuvoston direktiivin 93/13/ETY (2) soveltamista:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

a) loppukäyttäjillä on oikeus tehdä sähkön palveluntarjoajansa kanssa
sopimus, jossa eritellään seuraavat tiedot:
— palveluntarjoajan nimi ja osoite
— tarjotut palvelut, tarjottujen palvelujen laatu sekä perusliittymän
toimitusaika
— tarjotut ylläpitopalvelutyypit
— menetelmät, joiden avulla voi saada ajantasaisia tietoja kaikista
sovellettavista tariffeista ja ylläpitomaksuista
— sopimuksen kesto sekä palvelujen ja sopimuksen uusimiseen ja
irtisanomiseen sovellettavat ehdot
— mahdolliset korvaukset ja hyvitysmenettelyt, joita sovelletaan,
jos sovittua palvelun laatua ei saavuteta, ja
— menetelmä, jonka avulla aloitetaan e kohdan mukainen riitojenratkaisumenettely.

Ehtojen on oltava oikeudenmukaiset, ja niiden on oltava etukäteen
tiedossa. Kyseiset tiedot on joka tapauksessa annettava ennen sopimuksen tekemistä. Jos sopimuksia tehdään kolmannen osapuolen
välityksellä, edellä mainitut tiedot on silloinkin annettava ennen
sopimuksen tekemistä,

b) loppukäyttäjille annetaan riittävän ajoissa tieto kaikista sopimusehtojen muuttamista koskevista aikomuksista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kotitalousasiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia sopimusehtoja, joista sähkön
palveluntarjoaja on niille ilmoittanut,

b) loppukäyttäjille annetaan riittävän ajoissa tieto kaikista sopimusehtojen muuttamista koskevista aikomuksista. Asiakkaille on kerrottava heidän oikeudestaan sanoutua irti sopimuksesta saadessaan tietää ehtojen muuttuvan. Palveluntarjoajien on ilmoitettava maksujen
korotukset tilaajilleen suoraan asianmukaisena ajankohtana, kuitenkin viimeistään tavanomaisen laskutuskauden kuluessa siitä, kun
korostukset tulevat voimaan. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kotitalousasiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti sopimuksista, jos ne
eivät hyväksy uusia sopimusehtoja, joista sähkön palveluntarjoaja on
niille ilmoittanut,
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c) loppukäyttäjien saatavilla on selkeät tiedot liittymiin sekä sähköpalvelujen käyttöön sovellettavista hinnoista ja tariffeista sekä niitä
koskevien sopimusten vakioehdoista,

Ei muutoksia

d) loppukäyttäjien saatavilla on maksutta täydellinen valikoima maksumenetelmiä. Yleisten ehtojen ja edellytysten on oltava oikeudenmukaisia ja avoimia. Ne on esitettävä selvällä ja ymmärrettävällä tavalla.
Loppukäyttäjiä on suojeltava epäoikeudenmukaisilta tai harhaanjohtavilta myyntimenetelmiltä,

d) loppukäyttäjien käyttöön tarjotaan avoimia, yksinkertaisia ja kohtuuhintaisia menettelyjä heidän valitustensa käsittelyä varten. Kyseisten
menettelyjen avulla on mahdollista ratkaista riidat oikeudenmukaisesti ja nopeasti, ja tarvittaessa voidaan soveltaa korvaus- ja/tai hyvitysjärjestelmää. Riitojenratkaisumenettelyissä olisi noudatettava
mahdollisuuksien mukaan komission suosituksen 98/257/EY (3) periaatteita.

e) loppukäyttäjien käyttöön tarjotaan avoimia, yksinkertaisia ja kohtuuhintaisia menettelyjä heidän valitustensa käsittelyä varten. Kyseisten
menettelyjen avulla on mahdollista ratkaista riidat oikeudenmukaisesti ja nopeasti, ja tarvittaessa voidaan soveltaa korvaus- ja/tai hyvitysjärjestelmää. Riitojenratkaisumenettelyissä olisi noudatettava
mahdollisuuksien mukaan komission suosituksen 98/257/EY (3) periaatteita.

f) loppukäyttäjille ilmoitetaan heidän yleispalvelua koskevista oikeuksistaan.

___________
(1) EYVL L 144, 4.6.1997, s. 19.
(2) EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29.
(3) EYVL L 115, 17.4.1998, s. 31”.

___________
(3) EYVL L 115, 17.4.1998, s. 31.”

LIITE II
”LIITE

Seuraavassa esitetään 3 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kuluttajansuojaa koskevien yhteisön sääntöjen ja
erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY15 (1)
ja neuvoston direktiivin 93/13/ETY16 (2) soveltamista:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

a) loppukäyttäjillä on oikeus tehdä kaasun palveluntarjoajansa kanssa
sopimus, jossa eritellään seuraavat tiedot:
— palveluntarjoajan nimi ja osoite
— tarjotut palvelut, tarjottujen palvelujen laatu sekä perusliittymän
toimitusaika
— tarjotut ylläpitopalvelutyypit
— menetelmät, joiden avulla voi saada ajantasaisia tietoja kaikista
sovellettavista tariffeista ja ylläpitomaksuista

Ei muutoksia
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— sopimuksen kesto sekä palvelujen ja sopimuksen uusimiseen ja
irtisanomiseen sovellettavat ehdot
— mahdolliset korvaukset ja hyvitysmenettelyt, joita sovelletaan,
jos sovittua palvelun laatua ei saavuteta, ja
— menetelmä, jonka avulla aloitetaan e kohdan mukainen riitojenratkaisumenettely;
Ehtojen on oltava oikeudenmukaiset, ja niiden on oltava etukäteen
tiedossa. Kyseiset tiedot on joka tapauksessa annettava ennen sopimuksen tekemistä. Jos sopimuksia tehdään kolmannen osapuolen
välityksellä, edellä mainitut tiedot on silloinkin annettava ennen
sopimuksen tekemistä,
b) loppukäyttäjille annetaan riittävän ajoissa tieto kaikista sopimusehtojen muuttamista koskevista aikomuksista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että loppukäyttäjät voivat vapaasti sanoutua irti sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia sopimusehtoja, joista sähkön
palveluntarjoaja on niille ilmoittanut,

b) loppukäyttäjille annetaan riittävän ajoissa tieto kaikista sopimusehtojen muuttamista koskevista aikomuksista. Asiakkaille on kerrottava heidän oikeudestaan sanoutua irti sopimuksesta saadessaan tietää ehtojen muuttuvan. Palveluntarjoajien on ilmoitettava maksujen
korotukset tilaajilleen suoraan asianmukaisena ajankohtana, kuitenkin viimeistään tavanomaisen laskutuskauden kuluessa siitä, kun
korostukset tulevat voimaan. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
loppukäyttäjät voivat vapaasti sanoutua irti sopimuksista, jos ne
eivät hyväksy uusia sopimusehtoja, joista sähkön palveluntarjoaja
on niille ilmoittanut,

c) loppukäyttäjien saatavilla on selkeät tiedot liittymiin sekä kaasupalvelujen käyttöön sovellettavista hinnoista ja tariffeista sekä niitä
koskevien sopimusten vakioehdoista,

Ei muutoksia

d) loppukäyttäjien saatavilla on maksutta täydellinen valikoima maksumenetelmiä. Yleisten ehtojen ja edellytysten on oltava oikeudenmukaisia ja avoimia. Ne on esitettävä selvällä ja ymmärrettävällä tavalla.
Loppukäyttäjiä on suojeltava epäoikeudenmukaisilta tai harhaanjohtavilta myyntimenetelmiltä,
d) loppukäyttäjien käyttöön tarjotaan avoimia, yksinkertaisia ja kohtuuhintaisia menettelyjä heidän valitustensa käsittelyä varten. Kyseisten menettelyjen avulla on mahdollista ratkaista riidat oikeudenmukaisesti ja nopeasti, ja tarvittaessa voidaan soveltaa korvaus- ja/tai
hyvitysjärjestelmää. Riitojenratkaisumenettelyissä olisi noudatettava
mahdollisuuksien mukaan komission suosituksen 98/257/EY (3) periaatteita,

e) loppukäyttäjien käyttöön tarjotaan avoimia, yksinkertaisia ja kohtuuhintaisia menettelyjä heidän valitustensa käsittelyä varten. Kyseisten menettelyjen avulla on mahdollista ratkaista riidat oikeudenmukaisesti ja nopeasti, ja tarvittaessa voidaan soveltaa korvaus- ja/tai
hyvitysjärjestelmää. Riitojenratkaisumenettelyissä olisi noudatettava
mahdollisuuksien mukaan komission suosituksen 98/257/EY (3) periaatteita,
f) kaikille loppukäyttäjille, jotka on liitetty kaasuverkkoon, ilmoitetaan
heidän oikeudestaan saada käyttöönsä määrätynlaatuista maakaasua
kohtuullisilla hinnoilla.

___________
(1) EYVL L 144, 4.6.1997, s. 19.
(2) EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29.
(3) EYVL L 115, 17.4.1998, s. 31.”

___________
(3) EYVL L 115, 17.4.1998, s. 31.”
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Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkoon pääsyä koskevista
edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa (1)
(2002/C 227 E/20)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOM(2002) 304 lopull. — 2001/0078(COD)
(Komission esittämä 7 päivänä kesäkuuta 2002 EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan nojalla)

(1) EYVL C 240 E, 28.8.2001, s. 72.

ALKUPERÄINEN EHDOTUS

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO, jotka

MUUTETTU EHDOTUS

Ei muutoksia

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 95 artiklan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen,
ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,
ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon,
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä,
sekä katsovat seuraavaa:
(1) Sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä
19 päivänä joulukuuta 1996 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/92/EY (1) oli tärkeä askel
sähkön sisämarkkinoiden toteuttamisessa.
(2) Lissabonissa 23 ja 24 päivänä maaliskuuta 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi pikaisia toimia sähkö- ja
kaasualojen sisämarkkinoiden toteuttamiseksi ja näiden
alojen vapauttamisen nopeuttamiseksi, jotta kyseisillä
aloilla voitaisiin saavuttaa täysin toimintakykyiset sisämarkkinat.
(3) Sähkön todellisten sisämarkkinoiden luomista olisi edistettävä lisäämällä sähkön kauppaa, joka on nykyisin vähäistä
muihin talouden aloihin verrattuna.
(4) Direktiivin 96/92/EY säännöksiä olisi täydennettävä rajat
ylittävää hinnoittelua ja käytettävissä olevan yhteenliittämiskapasiteetin jakamista koskevilla oikeuden- mukaisilla,
kustannusvastaavilla, avoimilla ja sellaisenaan sovellettavilla säännöillä, jotta varmistettaisiin rajat ylittävien liiketoimien edellyttämä pääsy siirtoverkkoihin.
___________
(1) EYVL L 27, 30.1.1997, s. 20. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä . . .

(4) Direktiivin 96/92/EY säännöksiä olisi täydennettävä rajat
ylittävää hinnoittelua ja käytettävissä olevan yhteenliittämiskapasiteetin jakamista koskevilla oikeudenmukaisilla,
kustannusvastaavilla, avoimilla ja sellaisenaan sovellettavilla säännöillä, joissa otetaan huomioon rakenteellisesti
toisiaan vastaavien alueiden tehokkaiden verkko-operaattorien vertailu, jotta varmistettaisiin rajat ylittävien liiketoimien edellyttämä pääsy siirtoverkkoihin.
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(5) Toukokuun 30 päivänä 2000 kokoontunut energiaministerien neuvosto kehotti päätelmissään komissiota, jäsenvaltioita sekä kansallisia sääntelyviranomaisia ja hallintoja
varmistamaan, että otetaan nopeasti käyttöön hinnoittelujärjestelmän runko sekä menetelmät, joilla käytettävissä
oleva yhteenliittämiskapasiteetti jaetaan keskipitkällä aikavälillä.

C 227 E/441

MUUTETTU EHDOTUS

Ei muutoksia

(6) Energiamarkkinoiden vapauttamisen tilannetta koskevasta
komission toisesta kertomuksesta 6 päivänä heinäkuuta
2000 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti vaatii, että jäsenvaltioissa sovellettavat verkkojen
käyttöehdot eivät saa estää sähköllä käytävää rajat ylittävää kauppaa, sekä pyytää komissiota esittämään erityisiä
ehdotuksia kaikkien yhteisön sisäisen kaupan nykyisten
esteiden poistamiseksi.

(7) Tässä asetuksessa olisi säädettävä hinnoittelua ja kapasiteetin jakamista koskevista perusperiaatteista. Lisäksi olisi
säädettävä muita asiaan liittyviä periaatteita ja menetelmiä
koskevien suuntaviivojen hyväksymisestä, jotta voidaan
mukautua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin.

(8) Avoimilla kilpailuun perustuvilla markkinoilla siirtoverkko-operaattorien olisi saatava korvaus verkossaan siirrettävistä sähkön kauttakulkuvirroista aiheutuvista kustannuksista joko niiltä siirtoverkko-operaattoreilta, joiden
verkosta nämä kauttakulkuvirrat ovat peräisin, tai niiltä
siirtoverkko-operaattoreilta, joiden verkkoon ne on tarkoitettu.

(9) Siirtoverkko-operaattorien välisistä korvauksista aiheutuvat menot ja tulot olisi otettava huomioon kansallisten
verkkojen hinnoittelussa.

(8) Avoimilla kilpailuun perustuvilla markkinoilla siirtoverkko-operaattorien olisi saatava korvaus verkossaan siirrettävistä sähkön rajat ylittävistä virroista aiheutuvista kustannuksista niiltä siirtoverkko-operaattoreilta, joiden verkosta nämä rajat ylittävät virrat ovat peräisin ja joiden
verkkoon virrat päätyvät.

Ei muutoksia

(10) Rajat ylittävästä verkkoon pääsystä maksettavat todelliset
summat voivat vaihdella huomattavasti sekä siirtoverkkooperaattorista riippuen että jäsenvaltioissa sovellettavien
hinnoittelujärjestelmien rakenteiden erosta johtuen.
Nämä erot olisi poistettava, jotta kaupan vääristymät voidaan välttää.

(11) Ei ole aiheellista soveltaa etäisyyteen perustuvia tariffeja,
tai erillisiä tariffeja, jotka koskisivat vain viejiä tai tuojia

(11) Ei ole aiheellista soveltaa etäisyyteen perustuvia tariffeja,
tai siinä tapauksessa, että asianmukaiset sijainnista riippuvat signaalit ovat käytössä, erillisiä tariffeja, jotka koskisivat vain viejiä tai tuojia kansalliseen verkkoon pääsyä
koskevan yleisen maksun lisäksi.
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(12) Kilpailu voi kehittyä sisämarkkinoilla kunnolla vain, jos
eri kansalliset verkot yhdistäviin johtoihin taataan syrjimätön ja avoin pääsy. Näiden johtojen käytettävissä olevan
kapasiteetin olisi oltava niin suuri kuin turvatun verkkotoiminnan turvallisuusvaatimukset huomioon ottaen on
mahdollista. Käytettävissä olevan kapasiteetin jakamisessa
ei saisi esiintyä syrjintää, jonka voidaan osoittaa kohtuuttomasti vääristävän tai estävän kaupan kehittymistä.

(12) Todellisen kilpailun kehittyminen sisämarkkinoilla edellyttää syrjimättömiä ja avoimia maksuja verkon käytöstä,
siirtoverkon yhdysjohdot mukaan luettuina. Näiden johtojen käytettävissä olevan kapasiteetin olisi oltava niin suuri
kuin turvatun verkkotoiminnan turvallisuusvaatimukset
huomioon ottaen on mahdollista. Käytettävissä olevan kapasiteetin jakamisessa ei saisi esiintyä syrjintää, jonka voidaan osoittaa kohtuuttomasti vääristävän tai estävän kaupan kehittymistä.

(13) Käytettävissä olevaan siirtokapasiteettiin sekä siihen vaikuttaviin turvallisuus-, suunnittelu- ja toimintavaatimuksiin olisi liityttävä avoimuus markkinatoimijoiden kannalta.

Ei muutoksia

(14) Ylikuormituksen hallinnasta mahdollisesti johtuvat tulot
eivät saisi muodostaa siirtoverkko-operaattoreille ylimääräistä tulolähdettä.

(14) Ylikuormituksen hallinnasta mahdollisesti johtuvien tulojen käytöstä olisi oltava säännöt, paitsi jos ajallisesti rajoitettu poikkeaminen näistä säännöistä on perusteltua asianomaisen rajayhdysjohdon erityispiirteiden vuoksi.

(15) Ylikuormitusongelmia olisi voitava käsitellä eri tavoin,
kunhan käytetyt menetelmät vain antavat oikeanlaisia taloudellisia signaaleja siirtoverkko-operaattoreille ja markkinaosapuolille sekä perustuvat markkinamekanismeihin.

Ei muutoksia

(16) Sisämarkkinoiden sujuvan toiminnan turvaamiseksi olisi
säädettävä menettelyistä, joiden avulla komissio voi hyväksyä päätöksiä ja suuntaviivoja hinnoittelusta ja kapasiteetin jakamisesta. Samalla olisi kuitenkin varmistettava,
että jäsenvaltioiden sääntelyviranomaiset osallistuvat menettelyyn.

(17) Jäsenvaltioiden viranomaisia olisi vaadittava toimittamaan
tarvittavat tiedot komissiolle. Komission olisi käsiteltävä
tällaiset tiedot luottamuksellisina. Komissiolla olisi tarvittaessa oltava mahdollisuus pyytää tietoja suoraan niiltä
yrityksiltä, joita asia koskee.

(17) Jäsenvaltioita ja toimivaltaisia kansallisia viranomaisia olisi
vaadittava toimittamaan tarvittavat tiedot komissiolle. Komission olisi käsiteltävä tällaiset tiedot luottamuksellisina.
Komissiolla olisi tarvittaessa oltava mahdollisuus pyytää
tietoja suoraan niiltä yrityksiltä, joita asia koskee.

(18) Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi varmistettava tässä
asetuksessa annettujen sääntöjen ja sen perusteella hyväksyttyjen suuntaviivojen noudattaminen.

Ei muutoksia

(19) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja varmistettava niiden täytäntöönpano. Seuraamusten olisi oltava
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
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(20) Perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistettujen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti suunnitellun
toiminnan tavoitetta eli rajat ylittävän sähkökaupan yhdenmukaistetun kehyksen käyttöönottoa ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan tämän toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi
saavuttaa paremmin yhteisön tasolla. Tässä asetuksessa
ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi
tarpeen.

(21) Koska tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat
toimenpiteet ovat menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta
1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (1) 2 artiklassa tarkoitettuja laajakantoisia toimenpiteitä, toimenpiteistä olisi päätettävä mainitun päätöksen 5 artiklassa
säädettyä sääntelymenettelyä tai 3 artiklassa säädettyä neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen säädettävän toimenpiteen mukaan,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asiasisältö ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on edistää rajat ylittävää sähkön kauppaa, ja siten myös kilpailua sähkön sisämarkkinoilla,
vahvistamalla sähkön kauttakulkuvirtojen korvausmekanismi ja
yhdenmukaistetut periaatteet, jotka koskevat rajat ylittäviä siirtomaksuja ja kansallisten siirtoverkkojen käytettävissä olevan
yhteenliittämiskapasiteetin jakamista.

2 artikla

Tämän asetuksen tarkoituksena on edistää rajat ylittävää sähkön kauppaa, ja siten myös kilpailua sähkön sisämarkkinoilla,
vahvistamalla sähkön rajat ylittävien virtojen korvausmekanismi ja yhdenmukaistetut periaatteet, jotka koskevat rajat ylittäviä siirtomaksuja ja kansallisten siirtoverkkojen käytettävissä
olevan yhteenliittämiskapasiteetin jakamista.

Ei muutoksia

Määritelmät

1.
Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin 96/92/EY 2 artiklan määritelmiä.

2.

Lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a) ”kauttakululla” tarkoitetaan jäsenvaltion siirtoverkossa kulkevaa fyysistä sähkövirtaa, jota ei ole tuotettu eikä tarkoitettu
kulutukseen kyseisessä jäsenvaltiossa; tämä määritelmä kattaa myös kauttakulkuvirrat, jotka tunnetaan yleisesti niin
sanottuina silmukkavirtoina (loop-flow) tai rinnakkaisvirtoina (parallel flow);
___________
(1) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

a) ”rajat ylittävällä virralla” tarkoitetaan jäsenvaltion siirtoverkossa kulkevaa fyysistä sähkövirtaa, joka on peräisin jäsenvaltion ulkopuolella olevien tuottajien tai kuluttajien toiminnasta;
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b) ”ylikuormituksella” tarkoitetaan tilannetta, jossa kansallisia
siirtoverkkoja yhdistävä yhteenliitäntä ei pysty kapasiteetin
puutteen vuoksi käsittelemään markkinatoimijoiden harjoittamasta kansainvälisestä kaupasta seuraavien kaikkien liiketoimien tuloksia;

b) ”ylikuormituksella” tarkoitetaan tilannetta, jossa kansallisia
siirtoverkkoja yhdistävä yhteenliitäntä ei pysty asianomaisten rajayhdysjohtojen ja/tai kansallisten siirtoverkkojen kapasiteetin puutteen vuoksi käsittelemään markkinatoimijoiden harjoittamasta kansainvälisestä kaupasta seuraavien
kaikkien liiketoimien tuloksia;

c) sähkön ”viennillä” tarkoitetaan sähkön syöttämistä jäsenvaltion alueella sijaitsevaan verkkoon niin, että vastaava määrä
sähköä on tarkoitus ottaa samanaikaisesti verkosta (”tuonti”)
toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan alueella.

3 artikla

Ei muutoksia

Siirtoverkko-operaattorien välinen korvausmekanismi

1.
Siirtoverkko-operaattorit saavat korvauksen kustannuksista, joita niille aiheutuu niiden verkossa siirrettävistä kauttakulkuvirroista.

1.
Siirtoverkko-operaattorit saavat korvauksen kustannuksista, joita niille aiheutuu niiden verkossa siirrettävistä rajat
ylittävistä virroista.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun korvauksen maksavat niiden kansallisten siirtoverkkojen operaattorit, joista kauttakulkuvirta ovat peräisin ja/tai joihin ne päätyvät.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun korvauksen maksavat niiden kansallisten siirtoverkkojen operaattorit, joista rajat ylittävät virrat ovat peräisin ja joihin ne päätyvät.

3.
Korvaukset suoritetaan säännöllisesti ja ne liittyvät määriteltyyn ajanjaksoon menneisyydessä. Korvauksia on tarvittaessa tarkistettava jälkeenpäin vastaamaan todellisuudessa aiheutuneita kustannuksia.

3.
Korvaukset suoritetaan säännöllisesti ja ne liittyvät määriteltyyn ajanjaksoon menneisyydessä. Korvauksia on tarvittaessa tarkistettava jälkeenpäin vastaamaan todellisuudessa aiheutuneita ja tunnustettuja kustannuksia.

Ensimmäinen ajanjakso, jolta korvauksia suoritetaan, on määriteltävä 7 artiklassa tarkoitetuissa suuntaviivoissa.

Ei muutoksia

4.
Komissio päättää maksettavien korvausten määristä 13
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4.
Komissio päättää maksettavien korvausten määristä 12
artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5.
Verkossa siirrettyjen kauttakulkuvirtojen sekä kansallisista
siirtoverkoista peräisin olevien olevi ja/tai niihin päätyneiden
pääty kauttakulkuvirtojen määrät vahvistetaan tiettynä ajanjaksona todella mitattujen fyysisten sähkövirtojen perusteella.

5.
Verkossa siirrettyjen rajat ylittävien virtojen sekä kansallisista siirtoverkoista peräisin oleviksi ja/tai niihin päätyviksi
ilmoitettujen rajat ylittävien virtojen määrät vahvistetaan tiettynä ajanjaksona todella mitattujen fyysisten sähkövirtojen perusteella.

6.
Verkossa siirretyistä kauttakulkuvirroista aiheutuneet kustannukset määritellään ennakoitujen pitkän aikavälin keskimääräisten lisäkustannusten perusteella (jotka vastaavat niitä kustannuksia ja hyötyjä, joita verkolle aiheutuu näistä kauttakulkuvirroista verrattuna tilanteeseen, jossa niitä ei olisi)

6.
Verkossa siirretyistä rajat ylittävistä virroista aiheutuneet
kustannukset määritellään ennakoitujen pitkän aikavälin keskimääräisten lisäkustannusten perusteella ottaen huomioon menetykset, investoinnit uuteen infrastruktuuriin ja asianmukainen
osuus olemassa olevan infrastruktuurin kustannuksista, jos olemassa oleva infrastruktuuri on rakennettu rajat ylittävien virtojen siirtämistä varten. Aiheutuneiden kustannusten määrittämisessä käytetään standardikustannuslaskentaa. Verkossa siirretyistä rajat ylittävistä virroista johtuva hyöty verkolle otetaan
huomioon.
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4 artikla
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Ei muutoksia

Verkkoon pääsystä perittävät maksut

1.
Jäsenvaltioiden kantaverkko-operaattorien kansalliseen
verkkoon pääsystä perimien maksujen on vastattava todellisia
kustannuksia, oltava avoimia sekä vastattava tehokkaan verkkooperaattorin kustannuksia, ja tämän lisäksi niiden soveltamisessa ei saa esiintyä syrjintää. Ne eivät myöskään saa olla sidoksissa etäisyyksiin.

1.
Kantaverkko-operaattorien kansalliseen verkkoon pääsystä
perimien maksujen on oltava avoimia ja vastattava todellisia
kustannuksia, sikäli kuin ne vastaavat tehokkaan ja rakenteeltaan samankaltaisen verkko-operaattorin kustannuksia, ja tämän lisäksi niiden soveltamisessa ei saa esiintyä syrjintää. Ne
eivät myöskään saa olla sidoksissa etäisyyksiin.

2.
Sähköntuottajilta ja -kuluttajilta (kuormitus) voidaan periä
maksu pääsystä kansalliseen verkkoon. Sähköntuottajilta perittävä osuus verkkomaksuista on pienempi kuin kuluttajien
osuus. Tuottajiin ja/tai kuluttajiin sovellettavien tariffien määrän
avulla on tarvittaessa voitava antaa sijainnista riippuvia signaaleja, ja näissä tariffeissa on otettava huomioon verkon häviöt
sekä aiheutunut ylikuormitus.

Ei muutoksia

3.
Siirtoverkko-operaattoreiden välisestä korvausmekanismista tuloksena olevat menot ja tulot on otettava huomioon
verkkoon pääsyn hinnoittelussa. Huomioon on otettava suoritetut ja saadut maksut sekä tulevien ajanjaksojen osalta odotettavissa olevat maksut, jotka arvioidaan menneiden ajanjaksojen
perusteella.

4.
Ellei 2 artiklan soveltamisesta muuta johdu, kansalliseen
verkkoon pääsystä tuottajilta ja kuluttajilta perittävien maksujen soveltaminen ei saa olla sidoksissa sähkön määränpää- tai
alkuperämaahan, sellaisina kuin ne eritellään kaupallisessa sopimuksessa. Viejiin ja tuojiin ei saa soveltaa kansalliseen verkkoon pääsyä koskevien maksujen lisäksi muita erityisiä maksuja.

4.
Edellyttäen, että asianmukaiset ja tehokkaat sijainnista
riippuvat signaalit ovat käytössä 2 kohdan mukaisesti, kansalliseen verkkoon pääsystä tuottajilta ja kuluttajilta perittävien
maksujen soveltaminen ei saa olla sidoksissa sähkön määränpää- tai alkuperämaahan, sellaisina kuin ne eritellään kaupallisessa sopimuksessa. Tämä ei vaikuta sellaisiin vientiä ja tuontia
koskeviin maksuihin, jotka johtuvat 6 artiklassa tarkoitetusta
ylikuormituksen hallinnasta.

5.
Siirtoverkko-operaattorien välisen korvausmekanismin soveltamisalaan kuuluvaan sähkön kauttakulkuun liittyvistä yksittäisistä liiketoimista ei saa periä erillisiä verkkomaksuja.

5.
Sähkön kauttakulkuun liittyvistä yksittäisistä liiketoimista
ei saa periä erillisiä verkkomaksuja.

5 artikla

Ei muutoksia

Yhteenliittämiskapasiteettia koskevien tietojen antaminen

1.
Siirtoverkko-operaattorien on otettava käyttöön yhteensovittamis- ja tiedonvaihtomekanismit, joilla varmistetaan verkon
varmuus ylikuormitustapauksissa.

2.
Siirtoverkko-operaattorien soveltamat turvallisuus-, toiminta- ja suunnitteluvaatimukset on julkistettava. Tämän julkistamisen yhteydessä on annettava yleinen suunnitelma kokonaissiirtokapasiteetin ja siirron luotettavuusmarginaalin laskemisesta verkon sähköisten ja fyysisten ominaisuuksien perusteella. Jäsenvaltion sääntelyviranomaisen on hyväksyttävä kyseinen suunnitelma.

2.
Siirtoverkko-operaattorien soveltamat turvallisuus-, toiminta- ja suunnitteluvaatimukset on julkistettava. Tämän julkistamisen yhteydessä on annettava yleinen suunnitelma kokonaissiirtokapasiteetin ja siirron luotettavuusmarginaalin laskemisesta verkon sähköisten ja fyysisten ominaisuuksien perusteella. Direktiivin 96/92/EY 22 artiklassa tarkoitettujen sääntelyviranomaisten on hyväksyttävä kyseinen suunnitelma.
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3.
Siirtoverkko-operaattorien on julkistettava arviot kunakin
päivänä käytettävissä olevasta siirtokapasiteetista ja ilmoitettava
jo mahdollisesti varattu siirtokapasiteetti. Nämä tiedot on julkistettava tietyin aikavälein ennen siirtopäivää, ja niihin on joka
tapauksessa sisällyttävä arviot viikoksi ja kuukaudeksi eteenpäin
Julkistettaviin tietoihin on sisällyttävä määrällinen osoitin käytettävissä olevan kapasiteetin arvioidusta luotettavuudesta.

3.
Siirtoverkko-operaattorien on julkistettava arviot kunakin
päivänä käytettävissä olevasta siirtokapasiteetista ja ilmoitettava
jo mahdollisesti varattu siirtokapasiteetti. Nämä tiedot on julkistettava tietyin aikavälein ennen siirtopäivää, ja niihin on joka
tapauksessa sisällyttävä arviot viikoksi ja kuukaudeksi eteenpäin
sekä määrällinen osoitin käytettävissä olevan kapasiteetin arvioidusta luotettavuudesta.

6 artikla

Ei muutoksia

Ylikuormituksen hallintaa koskevat yleiset periaatteet

1.
Verkon ylikuormitusongelmiin on etsittävä syrjimättömiä
markkinaperusteisia ratkaisuja, jotka antavat markkinaosallistujille ja siirtoverkko-operaattoreille tehokkaita taloudellisia signaaleja.

2.
Kaupan rajoitukset on otettava käyttöön ainoastaan sellaisissa hätätapauksissa, joissa siirtoverkko-operaattorin on toimittava kiireellisesti ja ajojärjestyksen uudelleen määrittäminen
tai vastakauppa ei ole mahdollinen.

2.
Kaupan rajoitukset on otettava käyttöön ainoastaan sellaisissa hätätapauksissa, joissa siirtoverkko-operaattorin on toimittava kiireellisesti ja ajojärjestyksen uudelleen määrittäminen
tai vastakauppa ei ole mahdollinen. Kaikkia tällaisia menettelyjä
on sovellettava syrjimättömästi.

Mahdollinen kapasiteetin supistaminen on korvattava markkinaosallistujille, joille kapasiteettia on jaettu.

Ellei kyseessä ole ylivoimainen este, mahdollinen kapasiteetin
supistaminen on korvattava markkinaosallistujille, joille kapasiteettia on jaettu.

3.
Yhteenliitäntöjen enimmäiskapasiteetti on asetettava
markkinaosallistujien käyttöön turvatun verkkotoiminnan turvallisuusvaatimusten puitteissa.

Ei muutoksia

4.
Kaikki jaettu kapasiteetti, joka ei tule käytettyä, on palautettava markkinoille.

4.
Markkinaosallistujien on ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen siirtoverkko-operaattoreille ajankohdasta, jona ne aikovat
käyttää jaettua kapasiteettia. Kaikki jaettu kapasiteetti, joka ei
tule käytettyä, on palautettava markkinoille julkisesti, avoimesti
ja syrjimättömästi toimien.

5.
Siinä määrin kuin se on teknisesti mahdollista, siirtoverkko-operaattorien on tasautettava ylikuormitettua yhteenliitäntälinjaa vastakkaiseen suuntaan kulkevien sähkövirtojen kapasiteettivaatimukset, jotta linjan koko kapasiteetti voidaan
käyttää hyväksi. Joka tapauksessa ylikuormitusta lieventävistä
kaupoista ei koskaan saa kieltäytyä.

5.
Siinä määrin kuin se on teknisesti mahdollista, siirtoverkko-operaattorien on tasautettava ylikuormitettua yhteenliitäntälinjaa vastakkaiseen suuntaan kulkevien sähkövirtojen kapasiteettivaatimukset, jotta linjan koko kapasiteetti voidaan
käyttää hyväksi. Ottaen täysin huomioon verkon turvallisuus,
ylikuormitusta lieventävistä kaupoista ei koskaan saa kieltäytyä.

6.
Yhteenliittämiskapasiteetin jakamisesta saatavat mahdolliset tulot, on käytettävä yhteen tai useampaan seuraavista tarkoituksista:

6.
Yhteenliittämiskapasiteetin jakamisesta saatavat mahdolliset tulot, jotka ylittävät investoinnin kohtuullisen tuoton, on
käytettävä yhteen tai useampaan seuraavista tarkoituksista:

a) jaetun kapasiteetin tosiasiallisen saatavuuden takaaminen;

Ei muutoksia
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b) yhteenliittämiskapasiteettia ylläpitävät tai lisäävät verkkoinvestoinnit;

c) verkkomaksujen alentaminen.

Nämä tulot voidaan ohjata siirtoverkko-operaattoreiden hoitamaan rahastoon. Niistä ei saa muodostua siirtoverkko-operaattoreille ylimääräistä tulolähdettä.

Poistetaan

7.
Jos jäsenvaltioita yhdistää rajayhdysjohto, niiden direktiivin 96/92/EY 22 artiklassa tarkoitetut kansalliset sääntelyviranomaiset voivat tapauskohtaisesti ja yhteisesti päättää, että rajayhdysjohtoon sovelletaan ajallisesti rajoitettua vapautusta 6
kohdasta. Vapautus voidaan uusia.
Edellä 6 kohdan säännöksistä vapautettuun rajayhdysjohtoon
sovelletaan edelleen direktiivin 96/92/EY 22 artiklaa ja EY:n
perustamissopimuksen kilpailusääntöjä.

8.
Jotta rajayhdysjohtoon voitaisiin soveltaa 7 kohdassa tarkoitettua vapautusta, sen on täytettävä seuraavat edellytykset:
a) sen omistaa luonnollinen tai oikeushenkilö, joka on ainakin
oikeudellisen muotonsa osalta erillinen siirtoverkko-operaattoreista, joiden verkkoja rajayhdysjohto yhdistää,
b) maksut peritään rajayhdysjohtojen erityisiltä käyttäjiltä,
c) mitään osaa rajayhdysjohtoon sijoitetusta pääomasta tai sen
käyttökustannuksista ei ole direktiivin 96/92/EY täytäntöönpanon jälkeen saatu takaisin osana maksuja, joita rajayhdysjohdon yhdistämien siirto- tai jakeluverkkojen käytöstä on
peritty.
Vapautusta ei myönnetä, jos yhteisön tai kansallisessa lainsäädännössä kielletään muita osapuolia kuin asianomaisia kahta
siirto- ja/tai jakeluverkko-operaattoria rakentamasta uutta rajayhdysjohtoa asianomaisten kahden siirto- tai jakeluverkon välille.
Vapautusta sovelletaan yleensä vain tasavirtayhdysjohtoihin.

9.
Vapautuksen myöntämistä koskeva päätös ja vapautuksen
myöntämisedellytykset on julkaistava, ja niistä sekä kaikista
päätökseen vaikuttavista seikoista on tiedotettava viipymättä
komissiolle. Tiedot voidaan toimittaa komissiolle kootusti niin,
että komissio voi tehdä niiden pohjalta perustellun päätöksen.
Komissio voi neljän viikon kuluessa ilmoituksen saamisesta
vaatia asianomaista kansallista sääntelyviranomaista muuttamaan vapautuksen myöntämispäätöstä tai perumaan sen.
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Elleivät asianomaiset kansalliset sääntelyviranomaiset noudata
komission vaatimusta neljän viikon kuluessa, komissio tekee
viipymättä asiasta lopullisen päätöksen tämän asetuksen 12
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Komissio kunnioittaa kaupallisesti arkaluonteisten tietojen luottamuksellisuutta.

7 artikla

Ei muutoksia

Suuntaviivat

1.
Komissio antaa tarvittaessa 3 artiklassa mainittujen periaatteiden mukaisesti siirtoverkko-operaattorien välisen korvausmekanismin osalta seuraavia kysymyksiä koskevat suuntaviivat
sekä muuttaa niitä 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen:

1.
Komissio antaa tarvittaessa 3 artiklassa mainittujen periaatteiden mukaisesti siirtoverkko-operaattorien väliseen korvausmekanismiin liittyviä seuraavia kysymyksiä koskevat suuntaviivat sekä muuttaa niitä 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen:

a) yksityiskohtaiset ohjeet niiden siirtoverkko-operaattorien
määrittelystä, jotka voivat joutua maksamaan korvauksia
kauttakulkuvirroista 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

a) yksityiskohtaiset ohjeet niiden siirtoverkko-operaattorien
määrittelystä, jotka voivat joutua maksamaan korvauksia rajat ylittävistä virroista 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b) yksityiskohtaiset ohjeet noudatettavista maksumenettelyistä,
myös siitä, miten määritellään ensimmäinen ajanjakso, jonka
osalta korvauksia maksetaan, 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

Ei muutoksia

c) yksityiskohtaiset ohjeet menetelmistä, joilla määritetään
kauttakulkuvirtojen ja toteutuneen sähkön viennin tai tuonnin määrä 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

c) yksityiskohtaiset ohjeet menetelmistä, joilla määritetään rajat
ylittävien virtojen määrä sekä se osa kyseisistä virroista, joka
on peräisin ja/tai joka päätyy yksittäisten jäsenvaltioiden
siirtoverkkoihin, 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

d) yksityiskohtaiset ohjeet menetelmistä, joilla määritetään sähkön kauttakulusta aiheutuneet kustannukset 3 artiklan 6
kohdan mukaisesti;

d) yksityiskohtaiset ohjeet menetelmistä, joilla määritetään rajat
ylittävistä virroista aiheutuneet kustannukset 3 artiklan 6
kohdan mukaisesti;

e) yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten siirtoverkko-operaattorien välisessä korvausmekanismissa käsitellään sähkövirtoja,
jotka ovat peräisin ETA:n ulkopuolisista maista tai jotka
päätyvät niihin;

e) tasavirtajohdoilla yhteenliitettyjen kansallisten verkkojen
osallistuminen 3 artiklan mukaisesti.

f) tasavirtajohdoilla yhteenliitettyjen kansallisten verkkojen
osallistuminen 3 artiklan mukaisesti.

2.
Suuntaviivoissa vahvistetaan myös yksityiskohtaiset ohjeet
niiden maksujen yhdenmukaistamisesta, joita tuottajiin ja kuluttajiin (kuormitus) sovelletaan kansallisissa hinnoittelujärjestelmissä asetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2.
Suuntaviivoissa vahvistetaan myös asianmukaiset säännöt
niiden maksujen asteittaiseksi yhdenmukaistamiseksi, joita tuottajiin ja kuluttajiin (kuormitus) sovelletaan kansallisissa hinnoittelujärjestelmissä, mukaan lukien siirtoverkko-operaattorien välisen korvausmekanismin huomioon ottaminen kansallisten
verkkojen maksuissa, asetuksen 4 artiklan mukaisesti.
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3.
Komissio muuttaa tarvittaessa 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen liitteessä vahvistettuja kansallisten verkkojen välisten yhteenliitäntöjen käytettävissä olevan
siirtokapasiteetin hallintaa ja jakamista koskevia suuntaviivoja 5
ja 6 artiklassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Tällaisten
muutosten yhteydessä annetaan tarvittaessa myös yhteisiä sääntöjä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista verkon käyttöä ja toimintaa koskevista turvallisuuden ja toiminnan vähimmäisvaatimuksista.
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8 artikla
Jäsenvaltioiden sääntelyviranomaiset

Kansalliset sääntelyviranomaiset

Jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten on varmistettava, että
kansallisten tariffien ja ylikuormituksen hallintamenetelmien
vahvistamisessa ja niiden soveltamisessa noudatetaan tätä asetusta ja 7 artiklassa tarkoitettuja suuntaviivoja.

Direktiivin 96/92/EY (1) 22 artiklassa tarkoitetut kansalliset
sääntelyviranomaiset ovat vastuussa siitä, että verkkoon pääsyä
koskevien tariffien ja ylikuormituksen hallintamenetelmien vahvistamisessa ja niiden soveltamisessa noudatetaan tätä asetusta
ja 7 artiklassa tarkoitettuja suuntaviivoja.

9 artikla

Ei muutoksia

Tietojen antaminen ja luottamuksellisuus
1.
Jäsenvaltioiden ja niiden sääntelyviranomaisten on annettava pyynnöstä komissiolle kaikki 3 artiklan 4 kohdan ja 7
artiklan soveltamisen edellyttämät tiedot.

1.
Jäsenvaltioiden ja direktiivin 96/92/EY (1) 22 artiklassa
tarkoitettujen kansallisten sääntelyviranomaisten on annettava
pyynnöstä komissiolle kaikki 3 artiklan 4 kohdan ja 7 artiklan
soveltamisen edellyttämät tiedot.

Erityisesti 3 artiklan 4 kohdan osalta kansallisten sääntelyviranomaisten on ilmoitettava säännöllisesti jäsenvaltioiden siirtoverkko-operaattoreille kauttakulkuvirroista todellisuudessa aiheutuneet kustannukset sekä tiettynä ajanjaksona toteutuneen
viennin ja tuonnin määrä. Niiden on ilmoitettava myös näiden
lukujen laskemisessa käytetyt tiedot.

Erityisesti 3 artiklan 4 kohdan ja 3 artiklan 6 kohdan osalta
kansallisten sääntelyviranomaisten on ilmoitettava säännöllisesti
tiedot ja kaikki asian kannalta merkittävät yksityiskohdat fyysisistä virroista siirtoverkko-operaattorien verkoissa ja verkon
kustannuksista.

2.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden sääntelyviranomaisilla ja hallinnoilla on oikeudet ja mahdollisuudet toimittaa 1 kohdan mukaisesti vaaditut tiedot.

Ei muutoksia

3.
Komissio voi pyytää kaikki tarvittavat tiedot suoraan asianomaisilta yrityksiltä ja niiden yhteenliittymiltä, jos 3 artiklan
4 kohdan ja 7 artiklan soveltaminen sitä edellyttää.
Kun komissio lähettää yritykselle tai yritysten yhteenliittymälle
tietojensaantipyynnön, sen on samanaikaisesti lähetettävä jäljennös pyynnöstä sen jäsenvaltion, jonka alueella yrityksen tai
yritysten yhteenliittymän kotipaikka on, direktiivin 96/92/EY
22 artiklan mukaisesti vahvistetulle sääntelyviranomaislle.

Kun komissio lähettää yritykselle tai yritysten yhteenliittymälle
tietojensaantipyynnön, sen on samanaikaisesti lähetettävä jäljennös pyynnöstä sen jäsenvaltion, jonka alueella yrityksen tai
yritysten yhteenliittymän kotipaikka on, direktiivin 96/92/EY
22 artiklan mukaisesti vahvistetuille kansallisille sääntelyviranomaisille.
___________
(1) Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä . . .

C 227 E/450

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

24.9.2002

ALKUPERÄINEN EHDOTUS

MUUTETTU EHDOTUS

4.
Komission pyynnössä mainitaan sen oikeusperusta, määräaika tietojen antamiselle, pyynnön tarkoitus sekä 11 artiklan
2 kohdassa säädetyt seuraamukset, jos annetut tiedot eivät ole
täydellisiä taikka ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia.

4.
Komission pyynnössä mainitaan sen oikeusperusta, määräaika tietojen antamiselle, pyynnön tarkoitus sekä 11 artiklan
2 kohdassa säädetyt seuraamukset, jos annetut tiedot eivät ole
täydellisiä taikka ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia. Komissio
vahvistaa kohtuullisen määräajan ottaen huomioon vaadittujen
tietojen monimutkaisuuden ja niiden saamisen kiireellisyyden.

5.
Velvollisuus pyydettyjen tietojen antamiseen on yritysten
omistajilla tai heidän edustajillaan sekä oikeushenkilöiden, yhtiöiden tai oikeuskelpoisuutta vailla olevien yhteenliittymien
osalta henkilöillä, joilla lain tai sääntöjen mukaan on kelpoisuus
edustaa niitä. Asianmukaisesti valtuutetut lakimiehet voivat antaa tiedot asiakkaidensa puolesta. Tässä tapauksessa jälkimmäisillä säilyy vastuu, jos annetut tiedot eivät ole täydellisiä taikka
ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia.

Ei muutoksia

6.
Jos yritys tai yritysten yhteenliittymä ei anna pyydettyjä
tietoja komission asettamassa määräajassa tai se antaa tietoja,
jotka eivät ole täydellisiä, komissio vaatii päätöksellään tietojen
antamista. Päätöksessä yksilöidään pyydetyt tiedot ja annetaan
aiheellinen määräaika tietojen antamiselle. Siinä ilmoitetaan 11
artiklan 2 kohdassa säädetyistä seuraamuksista. Lisäksi siinä
ilmoitetaan oikeudesta hakea muutosta päätökseen Euroopan
yhteisöjen tuomioistuimelta.

Komission on samanaikaisesti toimitettava päätöksensä jäljennös tämän artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetulle
sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueella
kyseisen henkilön taikka yrityksen tai yritysten yhteenliittymän
kotipaikka on.

Komission on samanaikaisesti toimitettava päätöksensä jäljennös direktiivin 96/92/EY 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille
sen jäsenvaltion kansallisille sääntelyviranomaisille, jonka alueella kyseisen henkilön taikka yrityksen tai yritysten yhteenliittymän kotipaikka on.

7.
Tämän asetuksen mukaisesti hankittuja tietoja käytetään
ainoastaan 3 artiklan 4 kohdassa ja 7 artiklassa säädettyihin
tarkoituksiin.

Ei muutoksia

Komissio ei ilmaise tietoja, jotka se on kerännyt tätä asetusta
soveltaessaan ja joita niiden laadun takia koskee ammattisalaisuus.

10 artikla
Jäsenvaltioiden oikeus säätää yksityiskohtaisempia
toimenpiteitä
Tällä asetuksella ei rajoiteta jäsenvaltioiden oikeuksia pitää voimassa tai ottaa käyttöön toimenpiteitä, jotka sisältävät tätä
asetusta ja 7 artiklassa tarkoitettuja suuntaviivoja yksityiskohtaisempia säännöksiä.
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11 artikla
Seuraamukset
1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamusjärjestelmästä,
jota sovelletaan tämän asetuksen säännösten rikkomiseen ja
toteutettava seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi
kaikki tarvittavat toimenpiteet. Säädettyjen seuraamusten on
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden
on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään [. . .]
ja ilmoitettava niiden muutokset mahdollisimman pian.
2.
Komissio voi päätöksellään asettaa yrityksille tai yritysten
yhteenliittymille sakon, jonka määrä on enintään yksi prosentti
edellisen tilikauden kokonaisliikevaihdosta, jos nämä ovat 9
artiklan 3 kohdan mukaiseen pyyntöön vastatessaan antaneet
tarkoituksellisesti tai tuottamuksellisesti tietoja, jotka eivät ole
täydellisiä, taikka virheellisiä tai harhaanjohtavia taikka eivät ole
antaneet tietoja 9 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan
mukaisella päätöksellä vahvistettuun määräaikaan mennessä.
Sakon määrän vahvistamisessa otetaan huomioon sääntöjen
rikkomisen vakavuus ja kesto.
3.
Edellä 1 kohdan mukaisesti säädetyt seuraamukset ja 2
kohdan mukaisesti tehdyt päätökset eivät ole luonteeltaan rikosoikeudellisia.
12 artikla
Sääntely Komitea

Komitea

1.
Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

Ei muutoksia

2.
Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen
1999/468/EY 5 artiklaa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan
huomioon mainitun päätöksen 7 ja 8 artikla.

2.
Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen
1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ja otetaan huomioon mainitun
päätöksen 8 artikla.

3.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty
määräaika on kaksi kuukautta.

3.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty
määräaika on kolme kuukautta.
4.
Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen
1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa ja otetaan huomioon mainitun
päätöksen 8 artikla.

13 artikla

13 artikla

Neuvoa-antava komitea

Komission kertomus

1.
Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

Komissio valvoo tämän asetuksen täytäntöönpanoa. Se esittää
viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen asetuksen soveltamisesta saaduista kokemuksista. Kertomuksessa
tarkastellaan erityisesti, missä määrin asetuksella on onnistuttu
varmistamaan, että rajat ylittävään sähkön kauppaan sovelletaan syrjimättömiä ja kustannusvastaavia edellytyksiä verkkoon
pääsyssä niin, että edistetään asiakkaiden valinnanvapautta toimivilla sisämarkkinoilla ja pitkän aikavälin toimitusvarmuutta.
Kertomukseen liitetään tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia
ja/tai suosituksia.

2.
Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen
1999/468/EY 3 artiklassa säädettyä neuvoa-antavaa menettelyä
ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 ja 8 artikla.
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Ei muutoksia

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

LIITE
KANSALLISTEN VERKKOJEN VÄLISTEN YHTEENLIITÄNTÖJEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAN SIIRTOKAPASITEETIN HALLINTAA JA JAKAMISTA KOSKEVAT SUUNTAVIIVAT

Yleistä

Ei muutoksia

1. Jäsenvaltioiden toteuttamilla ylikuormituksen hallinnan menetelmillä olisi käsiteltävä lyhytaikaisen ylikuormituksen ongelmia taloudellisesti tehokkaalla tavalla ja samalla antaen signaaleja tai
kannustimia verkkoa ja sähköntuotantoa koskevien investointien
tekemiseksi oikeisiin paikkoihin.

2. Ylikuormituksen haittoja sähkön kaupalle olisi pyrittävä vähentämään käyttämällä nykyistä verkkoa niin suurella kapasiteetilla kuin
turvatun verkkotoiminnan turvallisuusvaatimukset huomioon ottaen on mahdollista.

Poistetaan

3. Siirtoverkko-operaattorien olisi vahvistettava syrjimättömiä ja avoimia vaatimuksia, jotka koskevat sovellettavia ylikuormituksen hallintamenetelmiä sekä sitä, missä tilanteessa kutakin menetelmää
sovelletaan. Nämä vaatimukset samoin kuin turvallisuutta koskevat
vaatimukset on eriteltävä julkisissa asiakirjoissa.

2. Siirtoverkko-operaattorien olisi vahvistettava syrjimättömiä ja avoimia vaatimuksia, jotka koskevat sovellettavia ylikuormituksen hallintamenetelmiä sekä sitä, missä tilanteessa kutakin menetelmää
sovelletaan. Nämä vaatimukset samoin kuin turvallisuutta koskevat
vaatimukset on eriteltävä julkisissa asiakirjoissa.

4. Ylikuormituksen hallintamenetelmien sääntöjä laadittaessa olisi pyrittävä siihen, että erilaisten rajat ylittävien liiketoimien kohtelussa
olisi mahdollisimman vähän eroja riippumatta siitä, onko kysymys
kahdenvälisistä sopimuksista vai järjestäytyneillä ulkomaisilla
markkinoilla tehdyistä tarjouksista. Vähäisen siirtokapasiteetin jakomenettelyn on oltava avoin. Mahdollisista eroista liiketoimien
kohtelussa on osoitettava, että ne eivät vääristä tai estä alan kehittymistä tai kilpailua.

3. Ylikuormituksen hallintamenetelmien sääntöjä laadittaessa olisi pyrittävä siihen, että erilaisten rajat ylittävien liiketoimien kohtelussa
olisi mahdollisimman vähän eroja riippumatta siitä, onko kysymys
kahdenvälisistä sopimuksista vai järjestäytyneillä ulkomaisilla
markkinoilla tehdyistä tarjouksista. Vähäisen siirtokapasiteetin jakomenettelyn on oltava avoin. Mahdollisista eroista liiketoimien
kohtelussa on osoitettava, että ne eivät vääristä tai estä alan kehittymistä tai kilpailua.

5. Ylikuormituksen hallinnasta tuloksena olevien hintasignaalien olisi
oltava suuntaa osoittavia.

4. Ylikuormituksen hallinnasta tuloksena olevien hintasignaalien olisi
oltava suuntaa osoittavia.

6. Olisi pyrittävä kaikin tavoin tasauttamaan ylikuormitettua yhteenliitäntälinjaa vastakkaiseen suuntaan kulkevien sähkövirtojen kapasiteettivaatimukset, jotta linjan koko kapasiteetti voidaan käyttää
hyväksi. Hyväksyttävissä ylikuormituksen hallintaa koskevissa järjestelmissä ei saisi koskaan kieltäytyä ylikuormitusta lieventävistä
kaupoista.

Poistetaan
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7. Kaikki käyttämätön kapasiteetti on palautettava muiden toimijoiden saataville (periaate, jonka mukaan käyttämätön kapasiteetti
menetetään). Tämä voidaan toteuttaa ilmoitusmenettelyillä.

8. Yhteenliittämiskapasiteetin jakamisesta saatavat tulot voidaan käyttää ajojärjestyksen uudelleen määrittämiseen tai vastakauppoihin,
joiden avulla voidaan varmistaa markkinaosapuolille jaetun kapasiteetin pysyvyys. Periaatteessa ylijäävät tulot olisi käytettävä verkkoinvestointeihin, joilla vähennetään ylikuormitusta, tai verkon kokonaishintojen alentamiseen. Siirtoverkko-operaattorit voivat hallinnoida näitä varoja, mutta eivät pitää niitä itsellään.

9. Siirtoverkko-operaattorien olisi huolehdittava siitä, että markkinoille tarjottava kapasiteetti on mahdollisimman vakaata. Kohtuullisen osuuden kapasiteetista saa tarjota markkinoille heikommilla
vakausedellytyksillä, mutta rajanylitysjohtojen täsmälliset kuljetusedellytykset on kaikkina aikoina tehtävä tiettäväksi markkinaosapuolille.

5. Siirtoverkko-operaattorien olisi huolehdittava siitä, että markkinoille tarjottava kapasiteetti on mahdollisimman vakaata. Kohtuullisen osuuden kapasiteetista saa tarjota markkinoille heikommilla
vakausedellytyksillä, mutta rajanylitysjohtojen täsmälliset kuljetusedellytykset on kaikkina aikoina tehtävä tiettäväksi markkinaosapuolille.

10. Koska Manner-Euroopan sähköverkko on hyvin tiheä ja yhteenliitäntöjen käyttö vaikuttaa sähkövirtoihin vähintään kahdella puolella valtion rajaa, jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten on varmistettava, että ylikuormituksen hallintamenetelmiä, joilla on huomattavia vaikutuksia sähkövirtoihin muissa verkoissa, ei suunnitella
yksipuolisesti.

6. Koska Manner-Euroopan sähköverkko on hyvin tiheä ja yhteenliitäntöjen käyttö vaikuttaa sähkövirtoihin vähintään kahdella puolella valtion rajaa, jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten on varmistettava, että ylikuormituksen hallintamenetelmiä, joilla on huomattavia vaikutuksia sähkövirtoihin muissa verkoissa, ei suunnitella
yksipuolisesti.

Pitkien sopimusten asema
1. Etuoikeutta yhteenliittämiskapasiteetin käyttöön ei voida antaa sopimuksille, jotka ovat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 ja
82 artiklan vastaisia.
2. Nykyisillä pitkäaikaisilla sopimuksilla ei ole etuoikeutta niiden tullessa uusittaviksi.

Tietojen antaminen
1. Siirtoverkko-operaattorien olisi pantava täytäntöön aiheelliset yhteensovittamis- ja tiedonvaihtomekanismit, joilla turvataan verkon
varmuus.
2. Siirtoverkko-operaattorien olisi julkaistava kaikki rajat ylittävän siirron kokonaiskapasiteettia koskevat merkitykselliset tiedot. Käytettävissä olevan siirtokapasiteetin talvi- ja kesälukujen lisäksi siirtoverkko-operaattorien olisi julkaistava kunkin päivän siirtokapasiteettia koskevat arviot useiden siirtopäivää edeltävien ajanjaksojen
osalta. Markkinoille olisi annettava tarkat arviot vähintään viikoksi
eteenpäin, ja siirtoverkko-operaattorien olisi pyrittävä tuottamaan
tietoja myös kuukaudeksi eteenpäin. Mukaan olisi liitettävä kuvaus
näiden tietojen pitävyydestä.

Ei muutoksia
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3. Siirtoverkko-operaattorien olisi julkaistava yleinen suunnitelma kokonaissiirtokapasiteetin ja siirron luotettavuusmarginaalin laskemisesta verkon sähköisen ja fyysisen todellisuuden perusteella. Asianomaisten jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten olisi hyväksyttävä
tällainen suunnitelma. Turvallisuusvaatimusten sekä toimintaa ja
suunnittelua koskevien vaatimusten olisi oltava olennainen osa tietoja, jotka siirtoverkko-operaattorien on annettava julkisissa asiakirjoissa.

Ylikuormituksen hallinnan suositeltavat menetelmät

Ylikuormituksen hallintaa koskevat periaatteet

1. Verkon ylikuormitusongelmiin olisi periaatteessa pyrittävä löytämään markkinalähtöiset ratkaisut. Tarkemmin sanoen ylikuormituksen hallinnassa suositaan ratkaisuja, jotka antavat markkinaosapuolille ja siirtoverkko-operaattoreille asianmukaisia hintasignaaleja.

Poistetaan

2. Verkon ylikuormitusongelmat olisi mieluiten ratkaistava muilla kuin
liiketoimiin perustuvilla menetelmillä eli olisi pyrittävä käyttämään
menetelmiä, joihin ei liity valintaa yksittäisten markkinaosapuolten
tekemien sopimusten välillä.

1. Verkon ylikuormitusongelmat olisi mieluiten ratkaistava muilla kuin
liiketoimiin perustuvilla menetelmillä eli olisi pyrittävä käyttämään
menetelmiä, joihin ei liity valintaa yksittäisten markkinaosapuolten
tekemien sopimusten välillä.

3. Erilaisista ylikuormituksen hallinnan menetelmistä Nordpool-alueella
käytetty markkinoiden jakamiseen perustuva järjestelmä vastaa periaatteessa parhaiten tätä vaatimusta.

2. Erilaisista ylikuormituksen hallinnan menetelmistä Nordpool-alueella
käytetty markkinoiden jakamiseen perustuva järjestelmä vastaa periaatteessa parhaiten tätä vaatimusta.

4. Menetelmät, joita Manner-Euroopassa voidaan kuitenkin lyhyellä aikavälillä käyttää ylikuormitukseen hallintaan, ovat epäsuorat ja suoranaiset huutokaupat sekä yli rajojen yhteensovitettu ajojärjestyksen
uudelleen määrittäminen.

3. Menetelmät, joita Manner-Euroopassa voidaan kuitenkin lyhyellä aikavälillä käyttää ylikuormitukseen hallintaan, ovat epäsuorat ja suoranaiset huutokaupat sekä yli rajojen yhteensovitettu ajojärjestyksen
uudelleen määrittäminen.

5. Asianomaiset siirtoverkko-operaattorit voivat yhdistää rajojen yli
yhteensovitetun ajojärjestyksen uudelleen määrittämisen ja vastakaupat. Vastakaupoista ja ajojärjestyksen uudelleen määrittämisestä ei
kuitenkaan saa aiheutua siirtoverkko-operaattoreille kohtuuttomia
kustannuksia.

4. Asianomaiset siirtoverkko-operaattorit voivat yhdistää rajojen yli
yhteensovitetun ajojärjestyksen uudelleen määrittämisen ja vastakaupat. Vastakaupoista ja ajojärjestyksen uudelleen määrittämisestä ei
kuitenkaan saa aiheutua siirtoverkko-operaattoreille kohtuuttomia
kustannuksia.

6. Ennalta vahvistettujen etuoikeuksia koskevien sääntöjen mukaan
tehtävään kaupan rajoittamiseen pitäisi voida turvautua vain hätätilanteessa, jos siirtoverkko-operaattorin on toimittava kiireellisesti ja
ajojärjestyksen uudelleen määrittämiseen ei ole mahdollisuuksia.

Poistetaan

7. Olisi ryhdyttävä viipymättä tutkimaan, voisiko ylikuormituksen hallintaan soveltaa pysyvästi lähestymistapaa, joka perustuu ”pysyvän”
ylikuormituksen tilanteessa käytetyn markkinoiden jakamisen ja tilapäisen ylikuormituksen ratkaisemiseen sovellettujen vastakauppojen yhdistämiseen.

5. Olisi ryhdyttävä viipymättä tutkimaan, voisiko ylikuormituksen hallintaan soveltaa pysyvästi lähestymistapaa, joka perustuu ”pysyvän”
ylikuormituksen tilanteessa käytetyn markkinoiden jakamisen ja tilapäisen ylikuormituksen ratkaisemiseen sovellettujen vastakauppojen yhdistämiseen.

Ei muutoksia
Suoranaisia huutokauppoja koskevat suuntaviivat

1. Huutokauppajärjestelmä on suunniteltava siten, että kaikki käytettävissä oleva kapasiteetti saadaan tarjottua markkinoille. Tämä voidaan
toteuttaa järjestämällä yhdistelmähuutokauppoja, joissa kapasiteettia
myydään eri kestoille ja eri ominaisuuksilla (esimerkiksi kyseisen
saatavilla olevan kapasiteetin odotettavissa olevan luotettavuuden
mukaan).
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2. Kaikki yhteenliittämiskapasiteetti olisi tarjottava huutokaupoilla,
joita voidaan pitää esimerkiksi vuosittain, kuukausittain, viikoittain,
päivittäin tai useita kertoja päivässä asianomaisten markkinoiden
tarpeiden mukaan. Jokaisessa näistä huutokaupoista olisi jaettava
ennalta määrätty osuus käytettävissä olevasta siirtokapasiteetista
sekä sen lisäksi edellisistä huutokaupoista jakamatta jäänyt kapasiteetti.
3. Suoranaiset huutokaupat olisi valmisteltava jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten ja asianomaisten siirtoverkko-operaattorien yhteistyöllä sekä suunniteltava niin, että tarjousten tekijät voivat osallistua
myös minkä tahansa järjestäytyneiden markkinoiden (eli sähköpörssin) kaupankäyntiin asianomaisissa maissa.
4. Ylikuormitettujen yhteysjohtojen kumpaankin suuntaan kulkevat
sähkövirrat olisi periaatteessa tasautettava, jotta voidaan saada käyttöön suurin mahdollinen kapasiteetti ylikuormituksen suuntaan.
Sähkövirtojen tasauttaminen on kuitenkin sopeutettava yhteen sähköverkon turvallisen toiminnan vaatimusten kanssa.
5. Jotta markkinoille saadaan tarjottua mahdollisimman paljon kapasiteettia, sähkövirtojen tasauttamiseen liittyvä taloudellinen riski olisi
oltava niiden vastuulla, jotka ovat aiheuttaneet riskin.
6. Hyväksyttävällä huutokauppamenettelyllä pitäisi voida antaa markkinaosapuolille suuntaa osoittavia hintasignaaleja. Hallitsevaan sähkövirtaan nähden vastakkainen siirto helpottaa ylikuormitusta, joten
siitä voidaan odottaa olevan tuloksena yhteysjohdon kapasiteetin
lisääntyminen.
7. Markkinatoimijoiden määräävään asemaan liittyvien ongelmien syntymisen tai pahenemisen välttämiseksi huutokauppamekanismia
suunniteltaessa toimivaltaisten sääntelyviranomaisten olisi vakavasti
harkittava mahdollisuutta asettaa yläraja kapasiteetin määrälle, jonka
yksi markkinatoimija voi huutokaupassa ostaa, omistaa tai käyttää.
8. Likvidien sähkömarkkinoiden perustamista edistäisi se, että huutokaupassa ostetulla kapasiteetilla saisi käydä vapaasti kauppaa ennen ilmoitusajankohtaa.

8. Likvidien sähkömarkkinoiden perustamista edistäisi se, että huutokaupassa ostetulla kapasiteetilla saisi käydä vapaasti kauppaa siihen asti, kunnes siirtoverkko-operaattorille ilmoitetaan, että ostettu
kapasiteetti käytetään.
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Muutettu ehdotus neuvoston asetukseksi lisätullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan
yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa
(2002/C 227 E/21)
KOM(2002) 316 lopull. — 2002/0095(ACC)
(Komission esittämä 7 päivänä kesäkuuta 2002)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 133 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1) Amerikan yhdysvallat on ottanut 20 päivänä maaliskuuta
2002 käyttöön suojatoimenpiteen tullinkorotusten tai tariffikiintiöiden muodossa muun muassa Euroopan yhteisöstä tulevassa terästuotteiden tuonnissa.
(2) Tämä toimenpide aiheuttaa huomattavaa vahinkoa asianomaisille yhteisön tuottajille ja häiritsee WTO:n sopimuksesta johtuvien myönnytysten ja velvollisuuksien tasapainoa. Toimenpide rajoittaa huomattavasti yhteisön asianomaisten terästuotteiden vientiä Amerikan yhdysvaltoihin
yhteisön viennin arvon vähentyessä vähintään 2 407 miljoonaa euroa vuodessa.
(3) Amerikan yhdysvaltojen ja yhteisön välillä WTO:n sopimuksen mukaisesti käydyissä neuvotteluissa ei päästy tyydyttävään tulokseen.
(4) WTO:n sopimus antaa toimenpiteen kohteena olevalle
vientiä harjoittavalle jäsenelle oikeuden pidättäytyä oleellisesti vastaavia tuotteita koskevien myönnytysten soveltamisesta tai muista velvollisuuksista edellyttäen, että
WTO:n tavarakauppaneuvosto ei vastusta asiaa.
(5) Tietyille Amerikan yhdysvalloista peräisin oleville, vuosittain yhteisöön tuotaville tuotteille käyttöön otettavat 100,
30, 15, 13 ja 8 prosentin lisätullit vastaavat oleellisesti
vastaavien kaupallisten myönnytysten soveltamisesta pidättäytymistä siten, että kannettavat tullit eivät ylitä Yhdysvaltojen suojatoimenpiteen soveltamisalaan kuuluvista
yhteisön viemistä tuotteista kannettavien tullien määrää,
joka on 626 miljoonaa euroa vuodessa.
(6) Oleellisesti vastaavien myönnytysten soveltamisesta pidättäytymisen olisi ensisijaisesti koskettava teräsalaa ja vain
tarpeen vaatiessa muita aloja. Valitut Amerikan yhdysvalloista peräisin olevat teollisuustuotteet ovat tuotteita, joiden tarjonnasta yhteisö ei ole oleellisesti riippuvainen,
mutta joilla on oleellisesti sama vaikutus Yhdysvalloista
yhteisöön suuntautuvaan vientiin kuin Amerikan yhdysvaltojen käyttöön ottaman suojatoimenpiteen vaikutus yhteisön vientiin.

(7) Amerikan yhdysvaltojen käyttöön ottamaa suojatoimenpidettä ei ole sovellettu tiettyihin tuotteisiin, joita nimitetään
tietyiksi teräslevytuotteiksi, tuonnin absoluuttisen lisääntymisen vuoksi.

(8) Kuten WTO:n sopimuksessa sallitaan, sellaisen yhteisön
myönnytysten osan, joka vastaa suojatoimenpiteen osaa,
jota ei sovelleta tuonnin absoluuttisen lisääntymisen seurauksena ja joka vastaa 379 miljoonan euron suuruisten
sovellettavien tullien määrää, soveltamisesta olisi pidättäydyttävä Amerikan yhdysvalloille erityisen tärkeiden tuotteiden osalta 18 päivästä kesäkuuta 2002, kunnes Amerikan yhdysvallat lakkaa soveltamasta suojatoimenpidettään.

(9) Lyhyellä aikavälillä yhteisön ensisijaisena tavoitteena on
kuitenkin edelleen, että Amerikan yhdysvaltojen kanssa
päästäisiin sopimukseen sekä korvauksista että tuotteiden
jättämisestä suojatoimenpiteiden ulkopuolelle. Jos Amerikan yhdysvallat päättää jättää tuotteita suojatoimenpiteiden ulkopuolelle taloudellisesti merkittävällä tavalla ja esittää hyväksyttävän tarjouksen kauppaa koskevista korvauksista, lisätullin soveltamista voidaan harkita uudelleen lyhyellä aikavälillä.

(10) Tämä asetus ei koske Amerikan yhdysvaltojen suojatoimenpiteen yhdenmukaisuutta WTO:n sopimuksen kanssa.
Lisätullia olisi sovellettava joka tapauksessa täysimääräisenä 20 päivästä maaliskuuta 2005, kunnes Amerikan
yhdysvallat lakkaa soveltamasta suojatoimenpidettään.
Sitä olisi kuitenkin sovellettava välittömästi sen jälkeen,
kun WTO:n riitojenratkaisuelin on päättänyt, että Amerikan yhdysvaltojen suojatoimenpide on ristiriidassa
WTO:n sopimuksen kanssa.

(11) Tuotteisiin, joille on myönnetty tuontilisenssi tullittomana
tai alennetuin tullein ennen tämän asetuksen voimaantuloa, ei pitäisi soveltaa kyseisiä lisätulleja.

(12) Tuotteisiin, joiden osalta voidaan esittää näyttö, että ne on
viety Amerikan yhdysvalloista yhteisöön ennen lisätullien
voimaantuloa, ei pitäisi soveltaa kyseisiä lisätulleja.

(13) Tuotteet, joihin sovelletaan myönnytyksistä pidättäytymistä, olisi asetettava tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettelyyn ainoastaan tullikoodeksikomitean tarkastelun perusteella.
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(14) Yhteisö toimitti tavarakauppaneuvostolle 14 päivänä toukokuuta 2002 kirjallisen ilmoituksen kyseisistä myönnytyksistä pidättäytymisestä. Tavarakauppaneuvosto ei ole
vastustanut kyseistä pidättäytymistä,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Pidättäydytään soveltamasta 18 päivästä kesäkuuta 2002 yhteisön Amerikan yhdysvalloille myöntämiä tariffimyönnytyksiä,
jotka koskevat tämän asetuksen liitteissä I ja II lueteltuja tuotteita.
2 artikla
1.
Liitteissä I ja II lueteltuihin Amerikan yhdysvalloista peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavia tulleja korotetaan arvon
mukaan määräytyvällä 100, 30, 15, 13 tai 8 prosentin lisätullilla kyseisten liitteiden mukaisesti.
2.
Liitteessä I lueteltujen lisätullien soveltamisesta päätetään
3 artiklan 2 kohdassa vahvistetun menettelyn ja siinä vahvistettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.
3.
Liitteessä II lueteltuja lisätulleja sovelletaan 4 artiklan
säännösten mukaisesti.
3 artikla
1.
Komissio esittää ennen 19 päivää heinäkuuta 2002 neuvostolle kertomuksen Amerikan yhdysvaltojen kanssa käytävien
keskustelujen tilanteesta erityisesti kysymyksissä, jotka koskevat
tuotteiden jättämistä toimenpiteiden ulkopuolelle sekä kauppaa
koskevia korvauksia, sekä mahdollisesti tarvittavan ehdotuksen
neuvoston päätökseksi.
2.
Neuvosto tekee kussakin tapauksessa komission ehdotuksesta määräenemmistöllä päätöksen liitteessä I lueteltujen lisätullien soveltamisesta, mukaan luettuna liitteen I soveltamispäivämäärästä ja lopullisesta sisällöstä
a) viimeistään 12 päivänä lokakuuta 2002, jos Amerikan yhdysvallat on ennen 19 päivää heinäkuuta 2002 päättänyt
jättää tuotteita toimenpiteiden ulkopuolelle taloudellisesti
merkittävällä tavalla ja aloittanut sisäiset menettelynsä esittääkseen hyväksyttävän tarjouksen kauppaa koskevista korvauksista;
b) viimeistään 1 päivänä elokuuta 2002, elleivät a alakohdassa
mainitut edellytykset täyty.
3.
Liitteessä I lueteltuja lisätulleja sovelletaan, kunnes liitteessä II luetellut lisätullit tulevat voimaan.
4 artikla
Liitteessä II lueteltuja lisätulleja sovelletaan:
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a) 20 päivästä maaliskuuta 2005; tai
b) viidennestä päivästä sen jälkeen, kun WTO:n riitojenratkaisuelin on päättänyt, että Amerikan yhdysvaltojen käyttöön
ottama suojatoimenpide on ristiriidassa WTO:n sopimuksen
kanssa, mikäli tämä ajankohta on aikaisempi. Tällöin komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ilmoituksen, jossa mainitaan WTO:n riitojenratkaisuelimen päätöksen päivämäärä.

5 artikla
Tätä asetusta sovelletaan, kunnes Amerikan yhdysvallat on luopunut suojatoimenpiteen soveltamisesta. Komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ilmoituksen, jossa ilmoitetaan päivämäärä, jona Amerikan yhdysvallat on luopunut käyttöön ottamiensa suojatoimenpiteiden soveltamisesta.

6 artikla
1.
Liitteessä I lueteltuihin tuotteisiin, joille on myönnetty
tuontilisenssi tullittomana tai alennetuin tullein ennen tämän
asetuksen voimaantuloa, ei sovelleta kyseisessä liitteessä säädettyä lisätullia.
2.
Liitteessä I lueteltuihin tuotteisiin, joiden osalta voidaan
esittää näyttö, että ne ovat jo olleet matkalla yhteisöön kyseisen
liitteen voimaantulopäivänä, ja joiden määräpaikkaa ei voida
muuttaa, ei sovelleta kyseisessä liitteessä säädettyä lisätullia.
Liitteessä II lueteltuihin tuotteisiin, jotka eivät kuulu liitteen I
soveltamisalaan, joiden osalta voidaan esittää näyttö, että ne
ovat jo olleet matkalla yhteisöön kyseisen liitteen voimaantulopäivänä, ja joiden määräpaikkaa ei voida muuttaa, ei sovelleta
kyseisessä liitteessä säädettyä lisätullia.
3.
Liitteissä I ja II luetellut tuotteet voidaan asettaa tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettelyyn komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (1) 551 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ainoastaan, jos tullikoodeksikomitea
on tarkastellut taloudellisten edellytysten täyttymistä, jollei tuotteita ja toimintoja mainita kyseisen asetuksen liitteen 76 A
osassa.

7 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

(1) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.
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LIITE I
Tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvat tuotteet määritellään jäljempänä lueteltuja CN-koodeja koskevilla yhdistetyn
nimikkeistön (1) tuotteen kuvauksilla. Tämän liitteen tuotteen kuvaukset ovat pelkästään ohjeellisia.
Tavaran kuvaus ja CN-koodi

Lisätulli

Kuivatut kasvikset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut, jotka kuuluvat CN-koodiin:
0712 20 00

100 %

Tuoreet omenat, päärynät ja kvittenit, jotka kuuluvat CN-koodiin:
0808 10 90

100 %

Riisi, joka kuuluu CN-koodeihin:
1006 30 98

100 %

1006 40 00

100 %

Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut, (myös rypäleen puristemehu
”grape must”) ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, jotka
kuuluvat CN-koodeihin:
2009 11 99

100 %

2009 12 00

100 %

2009 19 98

100 %

T-paidat, aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset paidat, neulosta, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6109 10 00

100 %

6109 90 10

100 %

6109 90 30

100 %

6109 90 90

100 %

Miesten ja poikien puvut, yhdistelmäasut, takit, bleiserit, pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (muut kuin uimahousut), jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6203 42 90

100 %

6203 43 11

100 %

6203 43 19

100 %

Naisten ja tyttöjen puvut, yhdistelmäasut, jakut, takit ja bleiserit, leningit, hameet, housuhameet,
pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (ei kuitenkaan uimapuvut), jotka kuuluvat
CN-koodiin:
6204 62 90

100 %

Miesten ja poikien paidat, jotka kuuluvat CN-koodiin:
6205 30 00

100 %

Vuode- ja matkahuovat, jotka kuuluvat CN-koodiin:
6301 30 10

100 %

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, pleteroidut tai
muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut, jotka kuuluvat CN-koodiin:
7210 12 11

100 %

(1) Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liite I (EYVL L 279,
23.10.2001, s. 1).
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Lisätulli

Levyvalmisteet ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7220 20 31

100 %

7220 90 11

100 %

7220 90 39

100 %

7220 90 90

100 %

Muut tangot ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7222 20 81

100 %

7222 20 89

100 %

Rakenteet (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset) ja rakenteiden osat
(esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunakehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa
käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä, jotka kuuluvat CN-koodiin:
7308 30 00

100 %

Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita
(ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 l
vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, jotka kuuluvat CN-koodiin:
7310 29 90

100 %

Muut valetut tavarat, rautaa tai terästä, jotka kuuluvat CN-koodiin:
7325 99 90

100 %

Muut tavarat, rautaa tai terästä, jotka kuuluvat CN-koodiin:
7326 20 90

100 %

Painokoneet ja -laitteet, joita käytetään painettaessa kirjakkeiden, kuva- ja painolaattojen, -sylinterien ja muiden nimikkeeseen 8442 kuuluvien painokomponenttien avulla; mustesuihkupainokoneet ja -laitteet, muut kuin nimikkeeseen 8471 kuuluvat; painatuksen apulaitteet, jotka
kuuluvat CN-koodeihin:
8443 11 00

100 %

8443 19 90

100 %

Silmälasit ja niiden kaltaiset esineet, näön korjaamiseen, silmien suojaamiseen tai muuhun
tarkoitukseen, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
9004 10 91

100 %

9004 10 99

100 %

Seurapelivälineet ja pelilaitteet sisätiloja varten, biljardipelit, kasinoiden pelipöydät ja automaattiset keilapelivarusteet, jotka kuuluvat CN-koodiin:
9504 10 00

100 %
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LIITE II
Tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvat tuotteet määritellään jäljempänä lueteltuja CN-koodeja koskevilla yhdistetyn
nimikkeistön (1) tuotteen kuvauksilla. Tämän liitteen tuotteen kuvaukset ovat pelkästään ohjeellisia.
Tavaran kuvaus ja CN-koodi

Lisätulli

Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt), jotka kuuluvat CN-koodiin:
0710 40 00

13 %

Kuivatut kasvikset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
0712 20 00
0712 90 90

15 %
13 %

Kuivattu, silvitty palkovilja, myös kalvoton tai halkaistu, joka kuuluu CN-koodeihin:
0713 33 90
0713 40 00

13 %
13 %

Muut tuoreet tai kuivatut pähkinät, myös kuorettomat, jotka kuuluvat CN-koodiin:
0802 32 00

15 %

Tuoreet tai kuivatut taatelit, viikunat, ananakset, avokadot, guavat, mangot ja mangostanit, jotka
kuuluvat CN-koodiin:
0804 50 00

15 %

Tuoreet tai kuivatut sitrushedelmät, jotka kuuluvat CN-koodiin:
0805 40 00

15 %

Tuoreet tai kuivatut viinirypäleet, jotka kuuluvat CN-koodiin:
0806 10 10

15 %

Tuoreet omenat, päärynät ja kvittenit, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
0808 10 90
0808 20 50

15 %
15 %

Tuoreet aprikoosit, kirsikat, persikat (myös nektariinit), luumut ja oratuomenmarjat, jotka kuuluvat CN-koodiin:
0809 20 95

15 %

Riisi, joka kuuluu CN-koodeihin:
1006 20 98
1006 30 98
1006 40 00

8%
8%
8%

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodiin:
2005 80 00

15 %

Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut, (myös rypäleen puristemehu
”grape must”) ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, jotka
kuuluvat CN-koodeihin:
2009 11 99
2009 12 00
2009 19 98
2009 21 00
2009 29 99

15 %
15 %
15 %
15 %
15 %

(1) Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liite I (EYVL L 279,
23.10.2001, s. 1).
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Lisätulli

Tupakasta tai tupakankorvikkeesta valmistetut sikarit, pikkusikarit ja savukkeet, jotka kuuluvat
CN-koodiin:
2402 20 90

30 %

Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, painatus- tai muuhun
graafiseen tarkoitukseen, sekä reikäkorttipaperi ja -kartonki ja reikänauhapaperi, rullina tai
suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina, muu kuin nimikkeen
4801 tai 4803 paperi; käsintehty paperi, kartonki ja pahvi, jotka kuuluvat CN-koodiin:
4802 56 10

15 %

Toaletti- ja kasvopyyhepehmopaperi, käsipyyhe- ja lautasliinapaperi sekä niiden kaltainen paperi, jollaista käytetään kotitalous- tai saniteettitarkoituksiin, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, myös krepattu, poimutettu, kohokuvioitu, rei'itetty, pintavärjätty, pintakoristeltu tai painettu, rullina tai arkkeina, jotka kuuluvat CN-koodiin:
4803 00 31

15 %

Toalettipaperi ja sen kaltainen paperi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, jollaisia käytetään
kotitalous- tai hygieniatarkoituksiin, rullina, joiden leveys on enintään 36 cm tai määräkokoon
tai -muotoon leikatut; nenäliinat, kasvo-, käsi- ja muut pyyhkeet, pöytäliinat, lautasliinat, vauvanvaipat, tamponit, lakanat ja niiden kaltaiset talous-, hygienia- ja sairaalatavarat, vaatteet ja
vaatetustarvikkeet, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
4818 20 10

15 %

4818 30 00

15 %

4818 50 00

15 %

Kotelot, rasiat, laatikot, pussit ja muut pakkauspäällykset, paperia, kartonkia, pahvia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa; lokerolaatikot, kirjekaukalot ja niiden kaltaiset paperi-, kartonki- tai pahvitavarat, jollaisia käytetään esim. toimistoissa tai myymälöissä, jotka kuuluvat
CN-koodeihin:
4819 10 00

15 %

4819 20 10

15 %

4819 20 90

15 %

4819 30 00

15 %

4819 40 00

15 %

4819 50 00

15 %

4819 60 00

15 %

Konttorikirjat, tilikirjat, muistikirjat, tilauskirjat, kuittilomakekirjat, kirjepaperilehtiöt, muistilehtiöt, päiväkirjat ja niiden kaltaiset tavarat, harjoitusvihot, kirjoitusalustat, keräilykannet (sekä
irtolehtiä varten että muut), pahvikannet, asiakirjakannet, lomake- ja niiden kaltaiset sarjat,
myös hiilipaperivälilehdin, ja muut koulu-, toimisto- ym. tarvikkeet, paperia, kartonkia tai
pahvia; näyte- ja keräilykansiot sekä kirjankannet ja -päällykset, paperia, kartonkia tai pahvia,
jotka kuuluvat CN-koodeihin:
4820 10 30

15 %

4820 10 50

15 %

4820 10 90

15 %

4820 30 00

15 %

4820 50 00

15 %

4820 90 00

15 %

Miesten ja poikien päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta, muut kuin nimikkeeseen 6103
kuuluvat, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6101 30 10

30 %

6101 30 90

30 %
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Lisätulli

Naisten ja tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta, muut kuin nimikkeeseen 6104
kuuluvat, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6102 30 10

30 %

6102 30 90

30 %

Miesten ja poikien puvut, yhdistelmäasut, takit, bleiserit, pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (muut kuin uimahousut), neulosta, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6103 42 10

30 %

6103 42 90

30 %

6103 43 10

30 %

6103 43 90

30 %

Naisten ja tyttöjen puvut, yhdistelmäasut, jakut, takit ja bleiserit, leningit, hameet, housuhameet,
pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (ei kuitenkaan uimapuvut), neulosta, jotka
kuuluvat CN-koodeihin:
6104 43 00

30 %

6104 62 10

30 %

6104 62 90

30 %

6104 63 10

30 %

6104 63 90

30 %

Miesten ja poikien paidat, neulosta, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6105 10 00

30 %

6105 20 10

30 %

6105 20 90

30 %

Naisten ja tyttöjen puserot, myös paitapuserot, neulosta, jotka kuuluvat CN-koodiin:
6106 10 00

30 %

Miesten ja poikien alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta, jotka kuuluvat CN-koodiin:
6107 11 00

30 %

Naisten ja tyttöjen alushameet, pikkuhousut ja muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, aamupuvut
(negliges), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta, jotka kuuluvat CN-koodiin:
6108 22 00

30 %

T-paidat, aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset paidat, neulosta, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6109 10 00

30 %

6109 90 10

30 %

6109 90 30

30 %

6109 90 90

30 %

Neulepuserot, pujopaidat, neuletakit, liivit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta, jotka kuuluvat
CN-koodeihin:
6110 11 10

30 %

6110 11 30

30 %

6110 11 90

30 %

6110 12 10

30 %

6110 12 90

30 %

6110 19 10

30 %

6110 19 90

30 %

6110 20 10

30 %
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Lisätulli

6110 20 91

30 %

6110 20 99

30 %

6110 30 10

30 %

6110 30 91

30 %

6110 30 99

30 %

6110 90 10

30 %

6110 90 90

30 %

Verryttelypuvut, hiihtopuvut sekä uimapuvut ja uimahousut, neulosta, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6112 41 10

30 %

6112 41 90

30 %

Nimikkeiden 5903, 5906 ja 5907 neuloksista valmistetut vaatteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6113 00 10

30 %

6113 00 90

30 %

Muut vaatteet, neulosta, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6114 20 00

30 %

6114 30 00

30 %

6114 90 00

30 %

Sukkahousut, myös terättömät, sukat, puolisukat ja niiden kaltaiset neuletuotteet, myös suonikohjusukat ja jalkineet, joissa ei ole kiinnitettyä anturaa, neulosta, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6115 11 00

30 %

6115 12 00

30 %

6115 19 00

30 %

6115 92 00

30 %

6115 93 10

30 %

6115 93 30

30 %

6115 93 91

30 %

6115 93 99

30 %

6115 99 00

30 %

Kintaat ja muut käsineet, neulosta, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6116 10 20

30 %

6116 93 00

30 %

Miesten ja poikien päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, muut kuin nimikkeeseen 6203 kuuluvat, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6201 12 10

30 %

6201 12 90

30 %

6201 13 10

30 %

6201 13 90

30 %

6201 92 00

30 %

6201 93 00

30 %

Naisten ja tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, muut kuin nimikkeeseen 6204 kuuluvat, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6202 11 00

30 %

6202 93 00

30 %
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Lisätulli

Miesten ja poikien puvut, yhdistelmäasut, takit, bleiserit, pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (muut kuin uimahousut), jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6203 11 00
6203 39 19
6203 39 90
6203 42 11
6203 42 31
6203 42 35
6203 42 90
6203 43 11
6203 43 19
6203 43 90

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Naisten ja tyttöjen puvut, yhdistelmäasut, jakut, takit ja bleiserit, leningit, hameet, housuhameet,
pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (ei kuitenkaan uimapuvut), jotka kuuluvat
CN-koodeihin:
6204 29 18
6204 29 90
6204 31 00
6204 33 90
6204 42 00
6204 43 00
6204 44 00
6204 49 10
6204 62 11
6204 62 31
6204 62 39
6204 62 90
6204 63 11
6204 63 18
6204 63 90
6204 69 18
6204 69 90

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Miesten ja poikien paidat, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6205 20 00
6205 30 00

30 %
30 %

Naisten ja tyttöjen puserot, myös paitapuserot, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6206 30 00
6206 40 00

30 %
30 %

Nimikkeiden 5602, 5603, 5903, 5906 ja 5907 kankaista valmistetut vaatteet, jotka kuuluvat
CN-koodeihin:
6210 40 00
6210 50 00

30 %
30 %

Verryttelypuvut, hiihtopuvut sekä uimapuvut ja uimahousut; muut vaatteet, jotka kuuluvat
CN-koodeihin:
6211 32 10
6211 32 90
6211 33 10
6211 33 41
6211 33 90
6211 42 10
6211 42 90
6211 43 10
6211 43 41
6211 43 90
6211 49 00

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
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Lisätulli

Rintaliivit, lantioliivit, korsetit, housunkannattimet, sukanpitimet, sukkanauhat ja niiden kaltaiset
tavarat sekä niiden osat, myös neulosta, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6212 10 10
6212 10 90
6212 20 00
6212 90 00

30 %
30 %
30 %
30 %

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, jotka kuuluvat CN-koodiin:
6215 10 00

30 %

Kintaat ja muut käsineet, jotka kuuluvat CN-koodiin:
6216 00 00

30 %

Muut sovitetut vaatetustarvikkeet; vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden osat, muut kuin nimikkeeseen 6212 kuuluvat, jotka kuuluvat CN-koodiin:
6217 10 00

30 %

Vuode- ja matkahuovat, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6301 30 10
6301 30 90
6301 40 10
6301 40 90

30 %
30 %
30 %
30 %

Tavarapeitteet, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset; teltat; purjeet veneitä, purjelautoja tai maakulkuneuvoja varten; leirintävarusteet, jotka kuuluvat CN-koodiin:
6306 29 00

30 %

Muut sovitetut tavarat, myös vaatteiden leikkuukaavat, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6307 10 10
6307 10 90
6307 90 99

30 %
30 %
30 %

Muut jalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat kumia tai muovia, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6402 19 00
6402 99 10
6402 99 39
6402 99 93
6402 99 96
6402 99 98

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia, nahkaa tai tekonahkaa ja päälliset nahkaa,
jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6403 19 00
6403 51 11
6403 51 15
6403 51 19
6403 51 95
6403 51 99
6403 59 35
6403 59 39
6403 59 95
6403 59 99
6403 91 11
6403 91 13
6403 91 16

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
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6403 91 18

30 %

6403 91 93

30 %

6403 91 98

30 %

6403 99 11

30 %

6403 99 33

30 %

6403 99 36

30 %

6403 99 38

30 %

6403 99 50

30 %

6403 99 91

30 %

6403 99 93

30 %

6403 99 98

30 %

Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia, nahkaa tai tekonahkaa ja päälliset tekstiiliainetta, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6404 11 00

30 %

6404 19 10

30 %

6404 19 90

30 %

Muut jalkineet, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
6405 90 10

30 %

6405 90 90

30 %

Jalkineiden osat (mukaan lukien päälliset, myös jos ne on kiinnitetty muihin pohjiin kuin
ulkopohjiin); irtopohjat, kantapäätyynyt ja niiden kaltaiset tavarat; nilkkaimet, säärystimet ja
niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat, jotka kuuluvat CN-koodiin:
6406 99 80

30 %

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, pleteroidut tai
muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7210 12 11

30 %

7210 12 19

30 %

7210 12 90

30 %

7210 30 10

30 %

7210 30 90

30 %

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7219 12 10

30 %

7219 12 90

30 %

7219 13 10

30 %

7219 13 90

30 %

7219 32 10

30 %

7219 33 10

30 %

7219 33 90

30 %

7219 34 10

30 %

7219 34 90

30 %

7219 35 90

30 %

7219 90 10

30 %

7219 90 90

30 %

Levyvalmisteet ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7220 20 31

30 %

7220 90 11

30 %

7220 90 39

30 %

7220 90 90

30 %
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Muut tangot ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7222 20 11
7222 20 19
7222 20 21
7222 20 31
7222 20 39
7222 20 81
7222 20 89
7222 30 98
7222 40 99

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Lanka, ruostumatonta terästä, joka kuuluu CN-koodeihin:
7223 00 11
7223 00 99

30 %
30 %

Levyvalmisteet muuta seosterästä, leveys pienempi kuin 600 mm, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7226 92 10
7226 92 90
7226 99 80

30 %
30 %
30 %

Muut tangot muuta seosterästä; profiilit, muuta seosterästä; ontot poratangot, seosterästä tai
seostamatonta terästä, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7228 30 61
7228 30 69
7228 50 61
7228 50 69
7228 50 89
7228 60 89

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Lanka, muuta seosterästä, joka kuuluu CN-koodiin:
7229 90 90

30 %

Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei`itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit,
jotka kuuluvat CN-koodiin:
7301 20 00

30 %

Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa (muuta kuin valurautaa) tai terästä, jotka kuuluvat
CN-koodeihin:
7304 29 11
7304 29 19
7304 31 91
7304 31 99
7304 41 90
7304 49 91
7304 59 91
7304 90 90

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Muut putket ja profiiliputket (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla
tavalla saumatut), rautaa tai terästä, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7306 20 00
7306 30 29
7306 40 91
7306 40 99

30 %
30 %
30 %
30 %

Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä,
jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7307 11 10
7307 11 90
7307 19 10
7307 19 90

30 %
30 %
30 %
30 %
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Rakenteet (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset) ja rakenteiden osat
(esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunakehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa
käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7308 10 00

30 %

7308 20 00

30 %

7308 30 00

30 %

7308 40 90

30 %

7308 90 51

30 %

7308 90 59

30 %

7308 90 99

30 %

Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai
nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut
tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, jotka kuuluvat
CN-koodeihin:
7309 00 10

30 %

7309 00 30

30 %

7309 00 51

30 %

7309 00 59

30 %

7309 00 90

30 %

Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita
(ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 l
vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7310 10 00

30 %

7310 29 10

30 %

7310 29 90

30 %

Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7311 00 10

30 %

7311 00 99

30 %

Säikeislanka, köysi, kaapeli, punottu nauha, silmukat ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai
terästä, ilman sähköeristystä, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7312 10 51

30 %

7312 10 59

30 %

7312 10 71

30 %

7312 10 99

30 %

7312 90 90

30 %

Metallikangas (myös päätön), ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, valmistettu rauta- tai teräslangasta; leikkoverkko, rautaa tai terästä, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7314 14 00

30 %

7314 19 00

30 %

7314 42 90

30 %

7314 49 00

30 %

Ketjut ja niiden osat, rautaa tai terästä, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7315 11 90

30 %

7315 12 00

30 %

7315 19 00

30 %

7315 89 00

30 %

7315 90 00

30 %
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Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat (myös
jousilaatat) ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7318 14 99

30 %

7318 16 99

30 %

Jouset ja jousenlehdet, rautaa tai terästä jotka kuuluvat CN-koodiin:
7320 90 90

30 %

Uunit, kamiinat, liedet (myös jos niissä on lisäkattila keskuslämmitystä varten), grillit, hiilipannut, kaasukeittimet, lämpölevyt ja niiden kaltaiset talouslaitteet, muut kuin sähköllä toimivat,
sekä niiden osat, rautaa tai terästä, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7321 11 90

30 %

7321 13 00

30 %

Lämmönsäteilijät keskuslämmitystä varten, ei kuitenkaan sähköllä kuumennettavat, sekä niiden
osat, rautaa tai terästä; ilmankuumentimet ja kuuman ilman jakelulaitteet (myös raittiin tai
ilmastoidun ilman jakeluun soveltuvat), joissa on moottorituuletin tai -puhallin, ei kuitenkaan
sähköllä kuumennettavat, sekä niiden osat, rautaa tai terästä, jotka kuuluvat CN-koodiin:
7322 90 90

30 %

Pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat, rautaa tai terästä; rauta- ja teräsvilla;
padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotussienet ja -käsineet ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa
tai terästä, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7323 93 10

30 %

7323 93 90

30 %

7323 99 99

30 %

Saniteettitavarat ja niiden osat, rautaa tai terästä, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7324 10 90

30 %

7324 90 90

30 %

Muut valetut tavarat, rautaa tai terästä, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7325 10 99

30 %

7325 99 10

30 %

7325 99 90

30 %

Muut tavarat, rautaa tai terästä, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
7326 20 90

30 %

7326 90 10

30 %

7326 90 30

30 %

7326 90 40

30 %

7326 90 50

30 %

7326 90 60

30 %

7326 90 91

30 %

7326 90 93

30 %

7326 90 95

30 %

7326 90 97

30 %

Sadonkorjuu- tai puimakoneet ja -laitteet, myös olki- tai rehupaalaimet; ruohonleikkuu- tai
niittokoneet; munien, hedelmien tai muiden maataloustuotteiden puhdistus- tai lajittelukoneet,
muut kuin nimikkeen 8437 koneet ja laitteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
8433 11 10

30 %

8433 11 59

30 %

8433 11 90

30 %

8433 19 90

30 %
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Painokoneet ja -laitteet, joita käytetään painettaessa kirjakkeiden, kuva- ja painolaattojen, -sylinterien ja muiden nimikkeeseen 8442 kuuluvien painokomponenttien avulla; mustesuihkupainokoneet ja -laitteet, muut kuin nimikkeeseen 8471 kuuluvat; painatuksen apulaitteet, jotka
kuuluvat CN-koodeihin:
8443 11 00

30 %

8443 19 90

30 %

Pneumaattiset ja hydrauliset käsityövälineet ja käsityövälineet, joissa on yhteenrakennettu sähkötai muu moottori, jotka kuuluvat CN-koodiin:
8467 21 99

30 %

Erikoismoottoriajoneuvot, muut kuin pääasiallisesti henkilö- tai tavarankuljetukseen suunnitellut
(esim. hinausautot, nosturiautot, paloautot, betoninsekoitinautot, kadunlakaisuautot, ruiskuautot, työpaja-autot ja röntgenautot), jotka kuuluvat CN-koodeihin:
8705 10 00

30 %

8705 90 90

30 %

Huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut alukset; soutuveneet ja kanootit, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
8903 10 10

30 %

8903 10 90

30 %

8903 91 10

30 %

8903 91 91

30 %

8903 91 93

30 %

8903 91 99

30 %

8903 92 10

30 %

8903 92 99

30 %

8903 99 10

30 %

8903 99 91

30 %

8903 99 99

30 %

Silmälasien tai niiden kaltaisten esineiden kehykset ja niiden osat, jotka kuuluvat CN-koodiin:
9003 19 30

30 %

Silmälasit ja niiden kaltaiset esineet, näön korjaamiseen, silmien suojaamiseen tai muuhun
tarkoitukseen, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
9004 10 91

30 %

9004 10 99

30 %

Valokopiolaitteet, joissa on optinen järjestelmä tai jotka perustuvat kontaktimenetelmään, sekä
lämpökopiolaitteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
9009 11 00

30 %

9009 12 00

30 %

Rannekellot, taskukellot ja niiden kaltaiset kellot, myös ajanottokellot, muut kuin nimikkeeseen
9101 kuuluvat, jotka kuuluvat CN-koodiin:
9102 11 00

30 %

Lyömäsoittimet (esim. rummut, ksylofonit, symbaalit, kastanjetit ja marakasit), jotka kuuluvat
CN-koodiin:
9206 00 00

30 %

Istuimet (muut kuin nimikkeeseen 9402 kuuluvat), myös vuoteiksi muutettavat, sekä niiden
osat, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
9401 61 00

30 %

9401 71 00

30 %
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Muut huonekalut ja niiden osat, jotka kuuluvat CN-koodeihin:
9403 60 10

30 %

9403 70 90

30 %

Tehdasvalmisteiset rakennukset, jotka kuuluvat CN-koodiin:
9406 00 39

30 %

Seurapelivälineet ja pelilaitteet sisätiloja varten, biljardipelit, kasinoiden pelipöydät ja automaattiset keilapelivarusteet, jotka kuuluvat CN-koodiin:
9504 10 00

30 %

Luudat, harjat (myös jos ne ovat koneiden, laitteiden tai kulkuneuvojen osia), siveltimet, käsikäyttöiset mekaaniset lattianlakaisimet, moottorittomat, sekä mopit ja höyhenhuiskut; luudantai harjantekoon tarkoitetut valmiit harjaskimput ja -tupsut; maalaustyynyt ja -telat; kumi- ja
muut kuivauspyyhkimet (ei kuitenkaan kuivaustelat), jotka kuuluvat CN-koodiin:
9603 21 00

30 %

Kuulakärkikynät; huopa-, kuitu- tai muulla huokoisella kärjellä varustetut kynät; täytekynät ja
niiden kaltaiset kynät; monistuskynät; lyijytäytekynät; kynänvarret, kynänpitimet ja niiden kaltaiset pitimet; edellä mainittujen tavaroiden osat (myös hylsyt ja pidikkeet), muut kuin nimikkeeseen 9609 kuuluvat, jotka kuuluvat CN-koodiin:
9608 10 10

30 %
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Ehdotus neuvoston asetukseksi lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Bulgariasta, Kroatiasta,
Libyasta, Liettuasta, Romaniasta, Ukrainasta, Valko-Venäjältä ja Virosta peräisin olevan virtsaaineen (urean) tuonnissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 92/2002 muuttamisesta
(2002/C 227 E/22)
KOM(2002) 294 lopull.
(Komission esittämä 11 päivänä kesäkuuta 2002)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta
suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/1996 (1) ja
erityisesti sen 8 ja 9 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka tämä on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,
sekä katsoo seuraavaa:
A. MENETTELY

(1) Neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 92/2002 (2) käyttöön lopulliset polkumyyntitullit Bulgariasta, Kroatiasta, Libyasta, Liettuasta, Romaniasta, Ukrainasta, Valko-Venäjältä ja Virosta peräisin olevan virtsaaineen (urean) tuonnissa ja vapautti samalla yhden bulgarialaisen vientiä harjoittavan tuottajan kyseisistä tulleista, koska komissio oli hyväksynyt asianomaisen yrityksen tarjoaman sitoumuksen.
(2) Joint Stock Company Achema -yritys tarjosi hyväksyttävissä olevaa sitoumusta muun muassa Liettuasta
peräisin olevan virsta-aineen (urean) tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä
ennen lopullisten päätelmien julkaisemista mutta vaiheessa, jolloin sitoumuksen hyväksyntää oli hallinnollisista syistä mahdotonta sisällyttää lopullista tullia koskevaan asetukseen.
(3) Komissio on päätöksellä . . . hyväksynyt Joint Stock Company Acheman tarjoaman sitoumuksen.
Sitoumuksen hyväksymisen syyt esitetään kyseisessä päätöksessä. Neuvosto katsoo, että sitoumustarjoukseen tehdyt tarkistukset poistavat polkumyynnin vahingolliset vaikutukset ja vähentävät merkittävästi
sitä vaaraa, että toimenpidettä kierrettäisiin ristiinkompensoinnilla muiden tuotteiden kanssa.
(4) Koska tarjottu sitoumus on hyväksytty, neuvoston asetusta (EY) N:o 92/2002 on muutettava vastaavasti,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 92/2002 1 artiklan 2 kohdassa Liettuaa koskeva rivi tekstillä seuraavasti:
Alkuperämaa

Liettua

Valmistaja

Kaikki yritykset

Lopullinen
polkumyyntitulli
(euroa tonnilta)

Taric-lisäkoodi

10,05

A999

(1) EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY)
N:o 2238/2000 (EYVL L 257, 11.10.2000, s. 2).
(2) EYVL L 17, 19.1.2002, s. 1.
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2 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 92/2002 2 artiklan 1 kohdassa oleva taulukko seuraavasti:
Maa

Yritys

Taric-lisäkoodi

Bulgaria

Chimco AD, Shose az Mezdra, 3037 Vratza

A272

Liettua

Joint Stock Company Achema, Taurostos 26, 5005 Jonava

A375

3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
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Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita
koskevista myönnytyksistä ja Unkarin Eurooppa-sopimuksessa vahvistettujen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisena siirtymätoimenpiteenä
(2002/C 227 E/23)
KOM(2002) 299 lopull. — 2002/0126(ACC)
(Komission esittämä 11 päivänä kesäkuuta 2002)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 133 artiklan,

(5) Uuden lisäpöytäkirjan liittämistä Unkarin Eurooppa-sopimukseen koskevissa neuvotteluissa sovittiin mukautusten
ripeästä täytäntöönpanosta. Tämän vuoksi on aiheellista
mukauttaa Unkarin Eurooppa-sopimuksessa määrätyt maatalousmyönnytykset autonomisena siirtymätoimenpiteenä.

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

(6) Asetus (EY) N:o 1727/2000 olisi näin ollen kumottava.

sekä katsoo seuraavaa:

(7) Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetulla komission asetuksella (ETY) N:o 2454/93 (4) kodifioidaan hallintosäännöt
niiden tariffikiintiöiden osalta, jotka on tarkoitettu käytettäviksi tulli-ilmoitusten päivämäärien kronologisessa
järjestyksessä. Tämän asetuksen mukaisia tariffikiintiöitä
olisi siksi hallinnoitava kyseisiä sääntöjä noudattaen.

(1) Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Unkarin
välisestä assosiaatiosta tehdyssä Eurooppa-sopimuksessa (1)
määrätään tietyistä myönnytyksistä eräiden Unkarista peräisin olevien maataloustuotteiden osalta.

(2) Unkarin Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen etuusjärjestelyjen ensimmäisistä parannuksista määrätään Euroopan yhteisöjen ja Unkarin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn
Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamisesta Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja
Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen ja
Uruguayn kierroksen maataloutta koskevien neuvottelujen
tulosten, mukaan lukien voimassa olevien etuusjärjestelyjen
parannukset, huomioon ottamiseksi tehdyssä pöytäkirjassa,
joka hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 1999/67/EY (2).

(8) Koska tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat
toimenpiteet ovat menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) 2 artiklassa
tarkoitettuja hallintotoimenpiteitä, toimenpiteistä olisi päätettävä mainitun päätöksen 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä noudattaen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

(3) Maatalouskaupan vapauttamista koskeneen ensimmäisen
neuvottelukierroksen seurauksena määrättiin myös Unkarin
Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen etuusjärjestelyjen parantamisesta. Parannukset tulivat voimaan 1 päivästä heinäkuuta 2000 eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista
tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Unkarin Eurooppa-sopimuksessa autonomisina siirtymätoimenpiteinä vahvistettujen tiettyjen maatalousmyönnytysten
mukauttamisesta annetulla neuvoston asetuksella (EY)
N:o 1727/2000 (3). Eurooppa-sopimuksen asianomaisten
määräysten toinen mukautus, joka tehdään uutena Eurooppa-sopimuksen lisäpöytäkirjana, ei ole vielä tullut voimaan.

(4) Uudesta maataloustuotteiden kaupan vapauttamista koskevasta Eurooppa-sopimuksen lisäpöytäkirjasta on käyty neuvotteluja.
(1) EYVL L 347, 31.12.1993, s. 2.
(2) EYVL L 28, 2.2.1999, s. 1.
(3) EYVL L 198, 4.8.2000, s. 6.

1 artikla
1.
Tämän asetuksen liitteissä A a) ja A b) esitettävien tiettyjen Unkarista peräisin olevien maataloustuotteiden yhteisöön
suuntautuvaan tuontiin sovellettavat tuontiedellytykset korvaavat Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Unkarin
tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen,
jäljempänä ”Eurooppa-sopimus”, liitteessä VIII vahvistetut edellytykset.

2.
Kun uusia vastavuoroisia maatalousmyönnytyksiä koskeneiden sopimuspuolten välisten neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi tehty Eurooppa-sopimusta mukauttava pöytäkirja tulee voimaan, siinä määrätyt myönnytykset korvaavat
tämän asetuksen liitteissä A a) ja A b) tarkoitetut myönnytykset.
(4) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 444/2002 (EYVL L 68, 12.3.2002,
s. 11).
(5) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

24.9.2002

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

3.
Komissio antaa yksityiskohtaiset säännöt tämän asetuksen
soveltamisesta 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen.
2 artikla
1.
Tariffikiintiöitä, joiden järjestysnumero on suurempi kuin
09.5100, hallinnoi komissio asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308
a), 308 b) ja 308 c) artiklan mukaisesti.
2.
Tariffikiintiöiden alaiset määrät, jotka luovutetaan asetuksen (EY) N:o 1727/2000 liitteessä A b) säädettyjen myönnytysten mukaisesti vapaaseen liikkeeseen 1 päivästä heinäkuuta
2002 alkaen, on luettava kokonaisuudessaan tämän asetuksen
liitteessä A b) tarkoitettuihin määriin, lukuun ottamatta määriä,
joiden tuontitodistukset on annettu ennen 1 päivää heinäkuuta
2002.
3 artikla
1.
Komissiota avustaa neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 (1) 23 artiklalla perustettu vilja-alan hallintokomitea tai tarvittaessa muiden maatalousalan yhteisistä markkina-

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.
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järjestelyistä annettujen asetusten asianomaisilla säännöksillä
perustettu komitea.
2.
Viitattaessa tähän kohtaan
1999/486/EY 4 ja 7 artiklaa.

sovelletaan

päätöksen

3.
Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty
määräaika on yksi kuukausi.
4 artikla
Kumotaan asetus (EY) N:o 1727/2000.
5 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2002.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
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LIITE A a)

Yhteisön kantamat tullit poistetaan jäljempänä lueteltujen Unkarin alkuperätuotteiden tuonnissa.
CN-koodi (1)

0101 10 90
0101 90 19
0101 90 30
0101 90 90
0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90
0105 11 11
0105 11 19
0105 11 91
0105 11 99
0105 12 00
0105 19 20
0105 19 90
0106 19 10
0106 39 10
0205 00
0206 80 91
0206 90 91
0207 13 91
0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 35 91
0207 36 89
0208 10 11
0208 10 19
0208 20 00
0208 30 00
0208 40
0208 50 00
0208 90 10
0208 90 55
0208 90 60
0208 90 95
0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 10
0210 99 21
0210 99 79
0407 00 11
0407 00 19
0409 00 00
0410 00 00
0601
0602
0603
0604 10 90
0604 91 21
0604 91 29

CN-koodi

0604 91 41
0604 91 49
0604 91 90
0604 99 90
0701 10 00
0703 10 90
0703 20 00
0703 90 00
0704 20 00
0704 90 90
0705 19 00
0705 21 00
0705 29 00
0706 90
0707 00 90
0708 10 00
0708 90 00
0709 20 00
0709 30 00
0709 40 00
0709 51 00
0709 52 00
0709 5
0709 60 10
0709 70 00
0709 90 10
0709 90 20
0709 90 31
0709 90 40
0709 90 50
0709 90 90
0710 10 00
0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 80 51
0710 80 59
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 70
0710 80 80
0710 80 85
0711 30 00
0711 40 00
0711 90 10
0711 90 50
0711 90 90
0712 20 00
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00

CN-koodi

0712 39 00
0712 90 05
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713 50 00
0713 90
0714 20
0714 90 90
0802 11 90
0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 40 00
0802 50 00
0802 90 50
0802 90 60
0802 90 85
0805 10 80
0805 50 90
0806 20
0808 20 90
0809 40 90
0810 10 00
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0810 50 00
0810 60 00
0810 90 95
0811 10 19
0811 20 59
0811 20 90
0811 90 31
0811 90 39
0811 90 50
0811 90 70
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 85
0811 90 95
0812 10 00
0812 90 10
0812 90 20
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 70
0813 10 00

CN-koodi

0813 20 00
0813 30 00
0813 40 10
0813 40 30
0813 40 95
0813 50
0814 00 00
0901 12 00
0901 90 90
0904 12 00
0904 20 90
0905 00 00
0907 00 00
0910 20 90
0910 40 13
0910 40 19
0910 40 90
1006 10 10
1007 00 10
1106 10 00
1106 30
1107 10
1107 20 00
1108 20 00
1208 10 00
1209 10 00
1209 21 00
1209 23 80
1209 29 50
1209 29 60
1209 29 80
1209 30 00
1209 91
1209 99 91
1209 99 99
1210 10 00
1210 20 10
1210 20 90
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 99
1214 90 10
1302 12 00
1302 13 00
1302 19 05
1501 00 90
1502 00 90
1503 00 19
1503 00 90
1504 10 10
1504 10 99

CN-koodi

1504 20 10
1504 30 10
1508 10 90
1508 90
1511 10 90
1511 90
1512 11 99
1512 19 99
1512 21
1512 29
1513 11 10
1513 11 91
1513 11 99
1513 19
1513 21
1513 29
1515
1516 10
1516 20 91
1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98
1518 00 31
1518 00 95
1522 00 91
1601 00 10
1602 20 11
1602 20 19
1602 31 11
1602 31 19
1602 31 30
1602 31 90
1602 32 19
1602 39 21
1602 39 29
1602 39 40
1602 39 80
1602 41 90
1602 42 90
1602 49 90
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 69
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 98
1603 00 10
2001 10 00
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CN-koodi (1)

2001 90 50
2001 90 60
2001 90 65
2001 90 70
2001 90 75
2001 90 85
2001 90 91
2001 90 93
2001 90 96
2003 20 00
2003 90 00
2004 90 30
2004 90 50
2004 90 91
2005 51 00
2005 59 00
2005 60 00
2005 70 10
2005 90 50
2005 90 60
2005 90 70
2005 90 80
2006 00 91
2006 00 99
2007 99 10
2007 99 91
2007 99 93
2008 11 92
2008 11 94
2008 11 96
2008 11 98
2008 19
2008 20 19
2008 20 39
2008 20 51
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CN-koodi

2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 91
2008 20 99
2008 30 11
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 51
2008 30 55
2008 30 59
2008 30 71
2008 30 75
2008 30 79
2008 30 90
2008 50 11
2008 50 31
2008 50 39
2008 50 59
2008 50 61
2008 50 69
2008 50 71
2008 50 79
2008 50 92
2008 50 94
2008 50 99
2008 60 11
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 51
2008 60 59
2008 60 61
2008 60 69
2008 60 71
2008 60 79

CN-koodi

2008 60 91
2008 60 99
2008 80 11
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 50
2008 80 70
2008 80 91
2008 80 99
2008 92 12
2008 92 14
2008 92 32
2008 92 34
2008 92 36
2008 92 38
2008 92 51
2008 92 59
2008 92 72
2008 92 74
2008 92 76
2008 92 78
2008 92 92
2008 92 93
2008 92 94
2008 92 96
2008 92 97
2008 92 98
2008 99 11
2008 99 19
2008 99 23
2008 99 25
2008 99 26
2008 99 28
2008 99 36
2008 99 37

CN-koodi

2008 99 38
2008 99 40
2008 99 43
2008 99 45
2008 99 46
2008 99 47
2008 99 49
2008 99 53
2008 99 55
2008 99 61
2008 99 62
2008 99 68
2008 99 72
2008 99 78
2008 99 99
2009 31 11
2009 39 31
2009 41 10
2009 49 30
2009 50
2009 71
2009 79 19
2009 79 30
2009 79 93
2009 79 99
2009 80 19
2009 80 36
2009 80 38
2009 80 50
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2009 80 73
2009 80 79
2009 80 88

C 227 E/477

CN-koodi

2009 80 89
2009 80 95
2009 80 96
2009 80 97
2009 80 99
2009 90 19
2009 90 29
2009 90 39
2009 90 41
2009 90 49
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 73
2009 90 79
2009 90 95
2009 90 96
2009 90 97
2009 90 98
2302 50 00
2306 90 19
2308 00 90
2309 10 51
2309 10 90
2309 90 10
2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51
2309 90 91
2309 90 93
2309 90 95
2309 90 97

(1) Kuten tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen 1 muuttamisesta 6 päivänä elokuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2031/2001 (EYVL L 279, 23.10.2001, s. 1) määritetään.
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LIITE A b)
Seuraavien Unkarista olevien tuotteiden tuonnissa yhteisöön sovelletaan jäljempänä mainittuja myönnytyksiä
(MFN = suosituimmuustulli).

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

(1)

Kannettava
tulli
(% MFN:stä) (2)

Vuotuinen
määrä
1.7.2002–
30.6.2003
(tonnia)

Vuotuinen
kasvu alkaen
Erityissäännökset
1.7.2003
(tonnia)

09.4598

0102 90 05

Elävät nautaeläimet, joiden paino on enintään
80 kg

10

178 000
eläintä

0

(3)

09.4537

0102 90 21

Elävät nautaeläimet, joiden elopaino on yli
80 kg, mutta enintään 300 kg

10

153 000
eläintä

0

(3)

Hiehot ja lehmät (ei kuitenkaan teuraseläimet),
jotka ovat seuraavia vuoristorotuja: harmaa, ruskea, keltainen, laikullinen Simmental ja Pinzgau

6%
arvotulli

7 000
eläintä

0

(4)

vapaa

rajoittamaton

0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
09.4563

ex 0102 90

0104 10 30

Elävät lampaat ja vuohet

(5)

0104 10 80
0104 20 10
0104 20 90

09.4707

0204

Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai
jäädytetty

0210 99 21

Syötävä lampaan- ja vuohenliha, luullinen

0210 99 29

Syötävä lampaan- ja vuohenliha, luuton

0210 99 60

Muut syötävät lampaan ja vuohen osat

0201

Naudanliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

vapaa

13 655

1 365

(5)

Kotieläimenä pidettävän sian liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

vapaa

48 000

4 000

(5) (6)

0206 10 95

Nautaeläimen syötävät muut osat, tuoreet tai
jäähdytetyt, pallealiha ja kuveliha

vapaa

1 000

100

(5)

0206 29 91

Nautaeläimen syötävät osat, jäädytetyt, muut,
pallealiha ja kuveliha

0210 20 10

Naudanliha, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai
savustettu

0202
09.4708

09.4774

ex 0203

0210 20 90
0210 99 51

Nautaeläinten pallea- ja kuveliha

0210 99 59

Muut nautaeläimen muut osat

0210 99 90

Lihasta ja muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe

24.9.2002

Järjestysnumero
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Tavaran kuvaus (1)

CN-koodi

0207 11 30

Kanojen ruhot

0207 11 90
0207 12
0207 13 50

Kanojen rinta

0207 14 50
0207 13 60

Kanojen reisi-koipipalat

0207 14 60
0207 13 10

Kanojen paloiteltu liha, luuton

0207 14 10
0207 26 10

Kalkkunoiden paloiteltu liha, luuton

0207 27 10
0207 26 50

Kalkkunoiden rinta

0207 27 50
0207 32 11

Ankat ja sorsat

0207 32 15
0207 32 19
0207 33 11
0207 33 19
ex 0207 35 15

Ankkojen paloiteltu liha, luuton

ex 0207 36 15
ex 0207 35 53

Ankkojen luullinen rinta ja sen palat

ex 0207 36 53
ex 0207 35 63

Ankkojen luulliset reisi-koipipalat ja niiden paloiteltu liha

ex 0207 36 63
ex 0207 35 79

Ankkojen rinta ja sen palat, joista on poistettu
kylkiluut osittain tai kokonaan

ex 0207 36 79
0207 32 51
0207 32 59
0207 33 51
0207 33 59
0207 35 11
0207 35 23
0207 35 51
0207 35 61
0207 36 11
0207 36 23
0207 36 51

Hanhet

C 227 E/479

Kannettava
tulli
(% MFN:stä) (2)

Vuotuinen
määrä
1.7.2002–
30.6.2003
(tonnia)

vapaa

118 900

Vuotuinen
kasvu alkaen
Erityissäännökset
1.7.2003
(tonnia)

9 900

(5)
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Kannettava
tulli
(% MFN:stä) (2)

Vuotuinen
määrä
1.7.2002–
30.6.2003
(tonnia)

Kotieläimenä pidettävän sian liha, suolattu tai
suolavedessä

vapaa

1 200

100

(5)

Siipikarjanliha, kuivattu tai savustettu

vapaa

2 400

200

(5)

0401

Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria
tai muuta makeutusainetta sisältämätön

vapaa

1 300

130

(5)

0402

Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältävä

0403 10 11–
0403 10 39

Jogurtti, maustamaton ja lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältämätön

vapaa

50

10

(5)

0403 90 11–
0403 90 69

Kirnupiimä, juoksutettu maito ja kerma, kefiiri ja
muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, maustamaton ja lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältämätön

09.4777

0404

Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältävä; tuotteet, jotka
sisältävät maidon luonnollisia aineosia; myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, muualle kuulumattomat

vapaa

50

10

(5)

09.4778

0405 10 11

Luonnollinen voi, rasvapitoisuus enintään 85
painoprosenttia, pakkausta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg

vapaa

300

30

(5)

0405 10 19

Luonnollinen voi, rasvapitoisuus enintään 85
painoprosenttia, muut

0405 20 90

Maidosta valmistetut levitteet, rasvapitoisuus yli
75 mutta alle 80 painoprosenttia

0405 90

Maidosta saadut rasvat ja öljyt

0406

Juusto ja juustoaine

vapaa

4 200

350

(5)

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus (1)

Vuotuinen
kasvu alkaen
Erityissäännökset
1.7.2003
(tonnia)

0207 36 61
ex 0207 35 31

Hanhien kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

ex 0207 36 31
ex 0207 35 41

Hanhien selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä,
pyrstöt ja siivenkärjet

ex 0207 36 41
ex 0207 35 71

Puhdistettu hanhi

ex 0207 36 71
ex 0207 35 79

Hanhien rinta ja sen palat, joista on poistettu
kylkiluut osittain tai kokonaan

ex 0207 36 79
09.4704

0210 11 11
0210 12 11
0210 19 40
0210 19 51

09.5501

ex 0210 99 39
ex 0210 99 80

09.4775

09.4776

09.4733
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Kannettava
tulli
(% MFN:stä) (2)

Vuotuinen
määrä
1.7.2002–
30.6.2003
(tonnia)

Vuotuinen
kasvu alkaen
Erityissäännökset
1.7.2003
(tonnia)

CN-koodi

Tavaran kuvaus (1)

09.4716

0407 00 30

Kuorelliset siipikarjanmunat, ei kuitenkaan haudottaviksi tarkoitetut

vapaa

3 155

315

09.4717

0408 91 80

Kuivatut munat, ihmisravinnoksi tarkoitetut

vapaa

755

80

09.5503

ex 0702 00 00

Tomaatit, tullattaessa 1.–31. lokakuuta

vapaa

300

30

Sipulit

vapaa

70 200

5 850

Valko- ja punakaali

vapaa

2 555

255
260

Järjestysnumero

09.5105

0703 10 11

(8)

0703 10 19
09.5557

0704 90 10

09.5127

ex 0707 00 05

Kurkut, tullattaessa 1.11.–15.5.

vapaa

2 600

ex 0707 00 05

Kurkut, tullattaessa 16.5.–31.10.

vapaa

rajoittamaton

(8)

0709 10 00

Latva-artisokat, tuoreet tai jäähdytetyt

vapaa

rajoittamaton

(8)

0709 90 70

Kesäkurpitsat, tuoreet tai jäähdytetyt

vapaa

rajoittamaton

(8)

09.5141

0710 21 00

Jäädytetyt herneet

vapaa

19 655

1 965

09.5149

0710 80 95

Muut vihannekset, jäädytetyt

vapaa

25 355

2 535

09.5151

0710 90 00

Jäädytetyt vihannessekoitukset

vapaa

5 800

580

0805 10 10

Veri- ja puoliveriappelsiinit, tuoreet

vapaa

0805 10 30

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas,
Valencia letes, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita ja Hamlins, tuoreet

rajoittamaton

0805 10 50

Muut, tuoreet
Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, tullattaessa
15.7.–31.10.

vapaa

900

90

Melonit, myös vesimelonit

vapaa

11 855

990

09.5511

09.5571

ex 0207 10 10

0807 11 00

(8)

(8)

(8)

0807 19 00
09.5157

0808 10 10

Omenasiiderin tai omenamehun valmistukseen
tarkoitetut omenat, irtotavarana, tullattaessa
16.9.–15.12.

vapaa

37 800

3 780

09.5159

0808 10 20

Omenat, ei kuitenkaan omenasiiderin tai -mehun
valmistukseen tarkoitetut

vapaa

9 155

915

(8) (9)

Omenat, ei kuitenkaan omenasiiderin tai -mehun
valmistukseen tarkoitetut

100 %

—

—

(9)

100 %

—

—

(9)

100 %

—

—

(9)

Päärynät

vapaa

2 100

210

(8)

Aprikoosit, tuoreet

vapaa

rajoittamaton

0808 10 50
0808 10 90
0808 10 20
0808 10 50
0808 10 90
09.5513

0808 20 10
0808 20 50
0809 10 00

(8)
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Tavaran kuvaus (1)

CN-koodi

0809 20

Kirsikat

0809 40 05

Luumut:

24.9.2002

Kannettava
tulli
(% MFN:stä) (2)

Vuotuinen
määrä
1.7.2002–
30.6.2003
(tonnia)

Vuotuinen
kasvu alkaen
Erityissäännökset
1.7.2003
(tonnia)

(8) (10)

vapaa

rajoittamaton

— jalostettaviksi, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino yli 250 kg (12)

vapaa

rajoittamaton

— muut

vapaa

rajoittamaton

(8) (11)

0810 20 10

Vadelmat

41

(7)

0810 30 10

Mustaherukat

41

rajoittamaton

0810 30 30

Punaherukat

41

0810 30 90

Muut marjat

24

0811 10 90

Jäädytetyt mansikat, jotka eivät sisällä lisättyä
sokeria tai muuta makeutusainetta

ex 0811 20 19

Jäädytetyt vadelmat, lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältävät, sokeripitoisuus enintään 13 painoprosenttia

0811 20 31

Jäädytetyt vadelmat, jotka eivät sisällä lisättyä
sokeria tai muuta makeutusainetta

0811 20 39

Jäädytetyt mustaherukat, jotka eivät sisällä lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta

0811 20 51

Jäädytetyt punaherukat, jotka eivät sisällä lisättyä
sokeria tai muuta makeutusainetta

0811 20 19

0812 90 30

(7)
(7)

(7)

vapaa

rajoittamaton

Jäädytetyt karhunvatukat, mulperinmarjat, loganinmarjat, musta-, valko- ja punaherukat sekä
karviaiset

vapaa

rajoittamaton

Papaijat ja muut hedelmät ja pähkinät, väliaikaisesti säilötyt

vapaa

1 200

0901 21 00

Paahdettu kahvi (ei kuitenkaan kofeiiniton kahvi)

50

0901 22 00

Paahdettu kofeiiniton kahvi

rajoittamaton

09.5575

0904 20 10

Makeat paprikat, murskaamattomat ja jauhamattomat

vapaa

1 200

100

09.4779

1001

Vehnä ja sekavilja

vapaa

600 000

60 000

(5)

1101

Vehnä- tai sekaviljajauho

1103 11 10

Durum- eli makaronivehnästä valmistetut rouheet ja karkeat jauhot

1103 11 90

Tavallisesta vehnästä valmistetut rouheet ja karkeat jauhot

1103 20 60

Vehnäpelletit

1002 00 00

Ruis

vapaa

2 000

200

(5)

1102 10 00

Ruisjauho

1103 19 10

Rukiista valmistetut rouheet ja karkeat jauhot

1103 20 10

Ruispelletit

09.5865

0812 90 99

09.5862

100
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Tavaran kuvaus (1)

CN-koodi

1003

Ohra

1102 90 10

Ohrajauho

1103 19 30

Ohrasta valmistetut rouheet ja karkeat jauhot

1103 20 20

Ohrapelletit

1004 00 00

Kaura

1102 90 30

Kaurajauho

1103 19 40

Kaurasta valmistetut rouheet ja karkeat jauhot

1103 20 30

Kaurapelletit

1005 10 90

Muut kuin hybridimaissin siemenet

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenet

1102 20 10

Maissijauho, jonka rasvapitoisuus = < 1,5 painoprosenttia

1102 20 90

Maissijauho, jonka rasvapitoisuus > 1,5 painoprosenttia

1103 13 10

Maissista valmistetut rouheet ja karkeat jauhot

C 227 E/483

Kannettava
tulli
(% MFN:stä) (2)

Vuotuinen
määrä
1.7.2002–
30.6.2003
(tonnia)

vapaa

7 000

700

(5)

vapaa

1 000

100

(5)

vapaa

450 000

45 000

(5)

vapaa

rajoittamaton

Vuotuinen
kasvu alkaen
Erityissäännökset
1.7.2003
(tonnia)

1103 13 90
1103 20 40

Maissipelletit

1008

Tattari, hirssi, kanariansiemenet; muu vilja

1102 90 90

Muut hienot viljajauhot

1103 19 90

Muista viljoista valmistetut rouheet ja karkeat
jauhot

1103 20 90

Viljapelletit, muut

09.5297

1109 00 00

Vehnägluteeni

vapaa

455

45

09.4727

1501 00 19

Sianrasva, myös sianihra (laardi), muu

vapaa

2 880

290

09.5172

1512 11 10

Auringonkukkaöljy

vapaa

9 000

750

09.5173

1512 11 91

3 455

290

09.5174

1512 19 10

1 500

125

09.4705

1517 10 90

Margariini, joka sisältää = < 10 % maitorasvaa (ei
kuitenkaan nestemäinen margariini)

1517 90 99

Muut syötävät seokset ja valmisteet

1601 00 91

Makkarat, kuivatut tai muulla tavalla valmistetut

1601 00 99

50

rajoittamaton

vapaa

10 500

(5)

875

(5)
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Kannettava
tulli
(% MFN:stä) (2)

Vuotuinen
määrä
1.7.2002–
30.6.2003
(tonnia)

Vuotuinen
kasvu alkaen
Erityissäännökset
1.7.2003
(tonnia)

CN-koodi

Tavaran kuvaus (1)

1602 41 10

Muut valmisteet, kotieläimenä pidettävän sian
lihasta tehdyt valmisteet

vapaa

1 080

90

(5)

Muut nautaeläinten lihasta tai muista osista tehdyt valmisteet tai -säilykkeet

vapaa

2 400

240

(5)

Helix pomatia-suvun syötäviksi kelpaavat etanat

vapaa

rajoittamaton

Glukoosi ja glukoosisiirappi

vapaa

1 055

1703

Sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä
melassi

vapaa

rajoittamaton

2001 90 20

Säilötyt Capsicum-sukuiset hedelmät, ei kuitenkaan makeat ja miedot paprikat

50

rajoittamaton

Säilötyt tomaatit

vapaa

9 000

900

Säilötyt tomaatit

vapaa

2 520

250

1602 42 10
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50
09.5705

1602 50 10
1602 50 31
1602 50 39
1602 50 80
ex 1605 90 30

09.5298

1702 30

90

1702 40
(5)

2005 90 10
09.5177

2002 90 31
2002 90 39

09.5179

2002 90 91
2002 90 99

09.5521

2005 40 00

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla
valmistetut tai säilötyt Pisum sativum -suvun
herneet (ei jäädytetyt)

vapaa

1 355

115

09.5181

2005 90 75

Hapankaali

vapaa

4 355

435

09.5189

ex 2007 99 31

Hapankirsikoista valmistettu hillo

vapaa

5 255

525

2007 99 33

Mansikoista valmistettu hillo

2007 99 35

Vadelmista valmistettu hillo

(8)
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Tavaran kuvaus (1)

CN-koodi

ex 2007 99 39

Hedelmävalmisteet, joiden sokeripitoisuus on yli
30 painoprosenttia, nimikkeisiin 0801, 0803,
0804 (viikunat ja ananakset pois luettuina),
0807 20 00,
0810 20 90,
0810 30 90,
0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 70 ja
0810 40 90 kuuluvista hedelmistä tehdyt

ex 2007 99 98

Muut, nimikkeisiin 0801, 0803, 0804 (viikunat
ja ananakset pois luettuina), 0807 20 00,
0810 20 90,
0810 30 90,
0810 40 10,
0810 40 50, 0810 40 70, 0810 40 90 kuuluvista hedelmistä valmistetut

2009 80 11

C 227 E/485

Kannettava
tulli
(% MFN:stä) (2)

Vuotuinen
määrä
1.7.2002–
30.6.2003
(tonnia)

Vuotuinen
kasvu alkaen
Erityissäännökset
1.7.2003
(tonnia)

(8)

vapaa

rajoittamaton

Hedelmämehu

vapaa

2 555

255

Maissitärkkelyksen valmistuksessa saadut jätetuotteet

vapaa

1 355

135

Koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauksissa, lukuun ottamatta CN-koodeja 2309 10 11,
2309 10 31, 2309 10 51, 2309 10 90

vapaa

17 800

1 780

20

5 255

440

(8)

2009 80 32
2009 80 33
2009 80 35
2009 80 61
2009 80 83
2009 80 84
2009 80 86
09.5299

2303 10 11

09.4723

ex 2309 10

09.5207

2401 10

Tupakka

2401 20
(1) Sen estämättä, mitä yhdistetyn nimikkeistön tulkintasäännöissä määrätään, etuusmenettely määritetään tämän liitteen osalta CN-koodien sisällön perusteella, ja tavaran
kuvauksena olevaa nimiketekstiä pidetään ainoastaan ohjeellisena. Kun CN-koodin edellä on ”ex”, sovellettava etuusmenettely määritetään sekä CN-koodin että sitä
vastaavan kuvauksen sisällön perusteella.
(2) Jos vähimmäissuosituimmuustulli on olemassa, kannettava vähimmäistulli on yhtä suuri kuin vähimmäissuosituimmuustulli kerrottuna tässä sarakkeessa mainitulla
prosenttimäärällä.
(3) Tämän tuotteen kiintiö avataan Bulgarialle, Tšekille, Virolle, Unkarille, Latvialle, Liettualle, Puolalle, Romanialle ja Slovakialle. Jos kotieläiminä pidettävien elävien
nautaeläinten tuonti yhteisöön saa tiettynä vuotena olla yli 500 000 eläintä, yhteisö voi toteuttaa tarvittavat hallintotoimenpiteet markkinoidensa suojaamiseksi, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta sopimuksessa määrättyjen muiden oikeuksien soveltamista.
(4) Tämän tuotteen kiintiö avataan Bulgarialle, Tšekille, Virolle, Unkarille, Latvialle, Liettualle, Puolalle, Romanialle ja Slovakialle.
(5) Tätä myönnytystä sovelletaan ainoastaan tuotteisiin, joille ei myönnetä vientitukia.
(6) Tullille erikseen esitettävä sisäfilee pois luettuna.
(7) Tämän liitteen lisäyksessä olevia vähimmäistuontihintaa koskevia järjestelyjä sovelletaan.
(8) Alennusta sovelletaan ainoastaan tullin arvo-osaan.
(9) Näiden CN-koodien osalta sovelletaan seuraavia tariffikiintiössä ja sen ulkopuolella tuotaviin omenoihin sovellettavia myönnytyksiä:
— viittä lisävaihetta (10, 12, 14, 16 ja 18 prosenttia) sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 14 päivään helmikuuta, ja lisävaiheet on toteutettava ennen kuin yhdistetyssä
nimikkeistössä mainittava täysi paljoustulli voidaan kantaa,
— kolmea lisävaihetta (14, 16 ja 18 prosenttia) sovelletaan 15 päivästä helmikuuta 31 päivään maaliskuuta, ja lisävaiheet on toteutettava ennen kuin yhdistetyssä
nimikkeistössä mainittava täysi paljoustulli voidaan kantaa,
— kahta lisävaihetta (16 ja 18 prosenttia) sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 15 päivään heinäkuuta, ja lisävaiheet on toteutettava ennen kuin yhdistetyssä nimikkeistössä mainittava täysi paljoustulli voidaan kantaa,
— viittä lisävaihetta (10, 12, 14, 16 ja 18 prosenttia) sovelletaan 16 päivästä heinäkuuta 31 päivään joulukuuta, ja lisävaiheet on toteutettava ennen kuin yhdistetyssä
nimikkeistössä mainittava täysi paljoustulli voidaan kantaa.
(10) Tullin arvo-osan alennuksen lisäksi sovelletaan viittä lisävaihetta (10, 12, 14, 16 ja 18 prosenttia), ja lisävaiheet on toteutettava ennen kuin yhdistetyssä nimikkeistössä
mainittava täysi paljoustulli voidaan kantaa.
(11) Tullin arvo-osan alennuksen lisäksi sovelletaan kolmea lisävaihetta (10, 12 ja 14 prosenttia), ja lisävaiheet on toteutettava ennen kuin yhdistetyssä nimikkeistössä
mainittava täysi paljoustulli voidaan kantaa.
(12) Tähän alanimikkeeseen hyväksyminen edellyttää asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä säädettyjen edellytysten täyttymistä (ks. komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93
(EYVL L 253, 11.10.1993, s. 71) 291–300 artikla ja myöhemmät muutokset).
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Liitteen A b) lisäys
Tiettyjen jalostettaviksi tarkoitettujen pehmeiden hedelmien vähimmäistuontihintaa koskevat järjestelyt
Tässä lisäyksessä lueteltujen Unkarin alkuperätuotteiden tuonnissa yhteisöön sovelletaan tässä lisäyksessä lueteltuja
edellytyksiä.
1. Vähimmäistuontihinnat vahvistetaan seuraaville tuotteille:

CN-koodit

Kuvaus

Vähimmäistuontihinta
(euroa/nettotonni)

ex 0810 20 10

Tuoreet vadelmat

631

ex 0810 30 10

Tuoreet mustaherukat

385

ex 0810 30 30

Tuoreet punaherukat

233

ex 0811 10 90

Jäädytetyt mansikat, jotka eivät sisällä lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta:
kokonaiset hedelmät

750

ex 0811 10 90

Jäädytetyt mansikat, jotka eivät sisällä lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta:
muut

576

ex 0811 20 19

Jäädytetyt vadelmat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, sokeripitoisuus enintään 13 painoprosenttia: kokonaiset hedelmät

995

ex 0811 20 19

Jäädytetyt vadelmat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, sokeripitoisuus enintään 13 painoprosenttia: muut

796

ex 0811 20 31

Jäädytetyt vadelmat, jotka eivät sisällä lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta:
kokonaiset hedelmät

995

ex 0811 20 31

Jäädytetyt vadelmat, jotka eivät sisällä lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta:
muut

796

ex 0811 20 39

Jäädytetyt mustaherukat, jotka eivät sisällä lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta: ilman karoja

628

ex 0811 20 39

Jäädytetyt mustaherukat, jotka eivät sisällä lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta: muut

448

ex 0811 20 51

Jäädytetyt punaherukat, jotka eivät sisällä lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta:
ilman karoja

390

ex 0811 20 51

Jäädytetyt punaherukat, jotka eivät sisällä lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta:
muut

295

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisia vähimmäistuontihintoja noudatetaan lähetyskohtaisesti. Jos tulli-ilmoituksessa mainittu arvo on alempi kuin vähimmäistuontihinta, veloitetaan tasoitustulli, joka on vähimmäistuontihinnan ja tulliilmoituksessa mainitun arvon välisen erotuksen suuruinen.
3. Jos näyttää siltä, että tämän lisäyksen kattaman tuotteen tuontihinnat saattavat laskea lähitulevaisuudessa vähimmäistuontihinnan alapuolelle, Euroopan komissio ilmoittaa asiasta Unkarin tasavallan viranomaisille, jotta ne voisivat
korjata tilanteen.
4. Assosiaationeuvosto tutkii joko yhteisön tai Unkarin pyynnöstä järjestelmän toimintaa tai tarkistaa vähimmäistuontihintojen tason. Assosiaatiokomitea tekee tapauksen mukaan tarvittavat päätökset.
5. Kaupan kehityksen tukemiseksi ja edistämiseksi sekä kaikkien osapuolten keskinäisen edun mukaisesti voidaan
järjestää neuvottelut kolme kuukautta ennen kunkin markkinointivuoden alkamista Euroopan yhteisössä. Nämä
neuvottelut käydään asianomaisten tuotteiden osalta Euroopan komission ja asianomaisten eurooppalaisten tuottajaorganisaatioiden kesken sekä kaikkien assosioituneiden viejämaiden viranomaisten, tuottajien ja viejien järjestöjen
kesken.
Neuvottelujen aikana keskustellaan pehmeiden hedelmien markkinatilanteesta sekä erityisesti tuotantoennusteista,
varastotilanteesta, hintakehityksestä ja mahdollisesta markkinakehityksestä ja mahdollisuuksista mukauttaa tarjonta
kysyntään.
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Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan vesillä tapahtuvien
öljyvahinkojen korvausrahaston perustamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä (1)
(2002/C 227 E/24)
KOM(2002) 313 lopull. — 2000/0326(COD)
(Komission esittämä 12 päivänä kesäkuuta 2002 EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan nojalla)

(1) EYVL C 120 E, 24.4.2001, s. 79.

ALKUPERÄINEN EHDOTUS

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

MUUTETTU EHDOTUS

Ei muutoksia

jotka
ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 1 kohdan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen,
ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,
ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon,
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä,
sekä katsovat seuraavaa:
(1) On tarpeen varmistaa riittävät korvaukset henkilöille ja,
jotka kärsivät vahingoista, joiden syynä on säiliöaluksista
Euroopan vesillä pääsevän tai päästetyn öljyn aiheuttama
pilaantuminen.

(2) Alusten aiheuttamien öljyvahinkojen kansainvälinen vastuu- ja korvausjärjestelmä, joka perustettiin öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuonna 1992 tehdyllä kansainvälisellä
yleissopimuksella ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta
vuonna 1971 tehdyllä kansainvälisellä yleissopimuksella,
sellaisena kuin se muutettuna siihen vuonna 1992 liitetyllä pöytäkirjalla, antaa joitain merkittäviä takeita tästä.
(3) Kansainvälisen järjestelmän mukaisen korvauksen enimmäismäärän ei katsota kattavan täysin kustannuksia, joita
ennakoitavissa olevat öljyonnettomuudet aiheuttavat Euroopassa.

(1) On tarpeen varmistaa mahdollisimman täydet ja riittävät
korvaukset henkilöille ja organisaatioille, jotka välillisesti
tai välittömästi kärsivät vahingoista, joiden syynä on säiliöaluksista Euroopan vesillä pääsevän tai päästetyn öljyn
aiheuttama pilaantuminen.
Ei muutoksia

(3) Kansainvälisen järjestelmän mukaisen korvauksen enimmäismäärän ei katsota kattavan täysin kustannuksia, joita
ennakoitavissa olevat onnettomuudet aiheuttavat Euroopassa.
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MUUTETTU EHDOTUS

(4) Ensimmäisenä toimenpiteenä, jolla parannetaan öljyvuodon uhrien suojaa Euroopassa, on lisätä merkittävästi tällaisista vuodoista maksettavan korvauksen enimmäismäärää. Tähän päästään täydentämällä kansainvälistä järjestelmää eurooppalaisella rahastolla, josta voidaan maksaa lisäkorvauksia asianomistajille, jotka eivät ole voineet saada
täyttä korvausta kansainvälisestä korvausjärjestelmästä,
koska oikeutettujen korvausvaatimusten kokonaismäärä
ylittää rahastoyleissopimuksen nojalla käytettävissä olevan
korvausmäärän.

(4) Ensimmäisenä toimenpiteenä, jolla parannetaan öljyvuodon uhrien suojaa Euroopassa, on lisätä merkittävästi tällaisista vuodoista maksettavan korvauksen enimmäismäärää. Tämä voitaisiin toteuttaa täydentämällä nykyistä kansainvälistä järjestelmää kansainvälisellä lisärahastolla. Kunnes tällainen kansainvälinen rahasto on täysin toiminnallinen kaikissa asianomaisissa EU:n jäsenvaltioissa ja kunnes se tarjoaa riittävän suojan EU:n vesillä tapahtuvien
vahinkojen varalta on perustettava eurooppalainen rahasto, josta voidaan maksaa lisäkorvauksia asianomistajille, jotka eivät ole voineet saada täyttä korvausta kansainvälisestä korvausjärjestelmästä, koska oikeutettujen
korvausvaatimusten kokonaismäärä ylittää rahastoyleissopimuksen nojalla käytettävissä olevan korvausmäärän.

(5) Eurooppalaisen öljyvahinkojen korvausrahaston on perustuttava samoihin sääntöihin, periaatteisiin ja menettelyihin
kuin IOPC-rahaston, jotta korvauksia hakeville uhreille ei
aiheutuisi epävarmuutta ja jotta vältettäisiin tehottomuus
tai päällekkäisyys IOPC-rahaston toiminnan kanssa.

(5) Eurooppalaisen pilaantumisvahinkojen korvausrahaston
on perustuttava samoihin sääntöihin, periaatteisiin ja menettelyihin kuin IOPC-rahaston, jotta korvauksia hakeville
uhreille ei aiheutuisi epävarmuutta ja jotta vältettäisiin
tehottomuus tai päällekkäisyys IOPC-rahaston toiminnan
kanssa.

(6) Saastuttaja maksaa -periaatteen mukaan öljyn merikuljetuksiin osallistuvien yritysten on vastattava öljyvuotojen
kustannuksista.

Ei muutoksia

(7) Yhdenmukaistetuilla yhteisön toimenpiteillä, joiden avulla
maksetaan Euroopassa tapahtuvista öljyvuodoista lisäkorvauksia, jaetaan tällaisten öljyvuotojen kustannukset kaikkien rannikkojäsenvaltioiden kesken.

(7) Yhdenmukaistetuilla yhteisön toimenpiteillä, joiden avulla
maksetaan Euroopassa tapahtuvista vuodoista lisäkorvauksia, jaetaan tällaisten vuotojen kustannukset kaikkien jäsenvaltioiden kesken.

(8) Olemassa olevaan kansainvälisen järjestelmään pohjautuva
yhteisönlaajuinen korvausrahasto (COPE-rahasto) on tehokkain keino päästä näihin tavoitteisiin.

(8) Olemassa olevaan kansainvälisen järjestelmään pohjautuva
yhteisönlaajuinen korvausrahasto (COPE-rahasto) on tällä
hetkellä tehokkain keino päästä näihin tavoitteisiin.

(9) COPE-rahastolla on oltava mahdollisuus vaatia menojensa
takaisinmaksua öljyonnettomuuksissa mukana olleilta osapuolilta siltä osin, kuin tämä sallitaan kansainvälisen oikeuden nojalla.

Ei muutoksia

(10) Koska tämän asetuksen täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet ovat menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (1) 2 artiklassa
tarkoitettuja hallintotoimenpiteitä, ne olisi vahvistettava
mainitun päätöksen 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä noudattaen.

(10) Koska tämän asetuksen täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet ovat menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (1) 2 artiklassa
tarkoitettuja hallintotoimenpiteitä, ne olisi vahvistettava
mainitun päätöksen 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä noudattaen. Komissio tutkii myöhemmin mahdollisuutta delegoida COPE-rahaston päivittäinen hallinto asetuksella (EY) N:o . . . perustetulle Euroopan meriturvallisuusvirastolle.

___________

___________

(1) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(1) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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(11) Koska öljyvuotojen uhreille maksettavat riittävät korvaukset eivät välttämättä muodosta meritse käytävän öljykaupan toimijoille riittävää haittatekijää, jotta nämä toimisivat
vastuullisesti, tarvitaan erillinen säännös, jonka mukaan
voidaan määrätä taloudellisia seuraamuksia henkilöille,
joiden tahalliset teot tai laiminlyönnit tai törkeä huolimattomuus ovat vaikuttaneet öljyonnettomuuteen.

C 227 E/489

MUUTETTU EHDOTUS

Ei muutoksia

(12) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus on toissijaisuusperiaatteen mukaisesti soveltuvin oikeudellinen väline,
koska se on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa; tämän vuoksi vaara,
että säädöstä sovelletaan epäyhtenäisesti jäsenvaltioissa,
on mahdollisimman pieni.

(13) Öljyvahinkojen nykyistä kansainvälistä vastuu- ja korvausjärjestelmää olisi tarkistettava rinnakkain tämän asetuksen
mukaisten toimenpiteiden kanssa, jotta öljyn merikuljetukseen osallistuvien toimijoiden vastuu ja toimet kytkettäisiin läheisemmin niiden vastuuvelvollisuuteen. Erityisesti olisi edellytettävä, että aluksen omistajan vastuun
olisi oltava rajoittamaton, jos pilaantumisvahingon todistetaan johtuvan hänen törkeästä huolimattomuudestaan,
että vastuujärjestelmällä ei pitäisi nimenomaisesti suojella
tiettyjä muita öljyn merikuljetukseen osallistuvia keskeisiä
toimijoita ja että korvauksia ympäristölle sinänsä aiheutuvasta vahingosta olisi tarkistettava ja laajennettava muiden
yhteisön oikeuden nojalla perustettujen korvausjärjestelmien perusteella

(13) Öljyvahinkojen nykyistä kansainvälistä vastuu- ja korvausjärjestelmää olisi tarkistettava rinnakkain tämän asetuksen
mukaisten toimenpiteiden kanssa, jotta merikuljetuksiin
osallistuvien toimijoiden vastuu ja toimet kytkettäisiin läheisemmin niiden vastuuvelvollisuuteen. Erityisesti olisi
edellytettävä, että aluksen omistajan vastuun olisi oltava
rajoittamaton, jos pilaantumisvahingon todistetaan johtuvan hänen törkeästä huolimattomuudestaan, että vastuujärjestelmällä ei pitäisi nimenomaisesti suojella tiettyjä
muita merikuljetuksiin osallistuvia keskeisiä toimijoita ja
että korvauksia ympäristölle sinänsä aiheutuvasta vahingosta olisi tarkistettava ja laajennettava muiden yhteisön
oikeuden nojalla perustettujen korvausjärjestelmien perusteella; lisäksi on edistyttävä sääntelyssä, joka koskee vastuuta ja korvauksia vaarallisten ja haitallisten aineiden
kuljetuksista aiheutuvista vahingoista.

(13 a) Tätä asetusta olisi muutettava sen perustana olevan kansainvälisen öljyvahinkojen korvausjärjestelmän muutosten perusteella, jotta vältettäisiin epäjohdonmukaisuudet
näiden kahden järjestelmän välillä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tavoite
Tämän asetuksen tarkoituksena on varmistaa riittävät korvaukset öljyn merikuljetuksista EU:n vesillä aiheutuvasta pilaantumisvahingosta täydentämällä voimassa olevaa kansainvälistä
vastuu- ja korvausjärjestelmää yhteisön tasolla sekä ottaa käyttöön taloudellinen seuraamus, joka voidaan määrätä henkilöille,
joiden tahalliset teot tai laiminlyönnit tai törkeä huolimattomuus ovat vaikuttaneet öljyvahinkoon.

Ei muutoksia
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2 artikla
Soveltamisala
Tätä asetusta sovelletaan:
1. pilaantumisvahinkoon, joka aiheutuu:
a) jäsenvaltion alueella, mukaan luettuna aluemeri, ja
b) kansainvälisen oikeuden mukaisesti määritellyllä jäsenvaltion talousvyöhykkeellä, tai jos jäsenvaltio ei ole määritellyt tällaista vyöhykettä, kyseisen jäsenvaltion aluemeren
ylittävällä ja siihen rajoittuvalla alueella, jonka kyseinen
valtio on määritellyt kansainvälisen oikeuden mukaisesti
ja joka ulottuu enintään 200 meripeninkulman etäisyydelle perusviivoista, joiden perusteella sen aluemeren laajuus määritetään,
2. mahdollisiin varotoimenpiteisiin, joilla ehkäistään tai minimoidaan tällaista vahinkoa.

3 artikla
Määritelmät
Tähän asetukseen sovelletaan seuraavia määritelmiä:
1. ”Vastuuyleissopimuksella” tarkoitetaan öljyn aiheuttamasta
pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuonna 1992 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta.
2. ”Rahastoyleissopimuksella” tarkoitetaan öljyn aiheuttamien
pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta vuonna 1971 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta, sellaisena kuin se muutettuna siihen vuonna 1992
liitetyllä pöytäkirjalla.
3. ”Öljyllä” tarkoitetaan pysyvien hiilivetyjen muodostamia kivennäisöljyjä, kuten raakaöljyä, polttoöljyä, raskasta dieselöljyä ja voiteluöljyä, joita kuljetetaan aluksessa joko rahtina tai
tällaisen aluksen bunkkereissa.
4. ”Rahoitusosuuteen velvoittavalla öljyllä” tarkoitetaan jäljempänä a ja b alakohdassa määriteltyä raakaöljyä ja polttoöljyä:
a) ”raakaöljyllä” tarkoitetaan maaperässä luonnollisesti esiintyviä nestemäisiä hiilivety-yhdistelmiä, jotka ovat joko
kuljetukseen sopiviksi käsiteltyjä tai käsittelemättömiä.
Lisäksi sillä tarkoitetaan raakaöljyjä, joista on poistettu
tietyt tisleet (ja joita joskus nimitetään ”alkutislatuiksi
raakaöljyiksi”) tai joihin on lisätty tiettyjä tisleitä (ja joita
joskus nimitetään ”uudelleenmuodostetuiksi raakaöljyiksi”).
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b) ”polttoöljyllä” tarkoitetaan raakaöljystä saatuja raskastisleitä tai tislausjäännöksiä tai tällaisten materiaalien sekoituksia, jotka on tarkoitettu käytettäviksi polttoaineena
lämmön tai sähkön tuotannossa ja jotka vastaavat laadultaan eritelmässä ”American Society for Testing and
Materials' Specification for Number Four Fuel Oil (Designation D 396-69)” määriteltyä laatua tai ovat tätä raskaampia.

5. ”Tonnilla” tarkoitetaan öljyn osalta metristä tonnia.

6. ”Terminaalilla” tarkoitetaan öljyn bulkkitavaravarastointiin
tarkoitettua paikkaa, johon öljy voidaan purkaa vesikuljetuksen jälkeen ja johon sisältyvät mahdolliset tällaiseen paikkaan liittyvät offshore-laitteistot.

7. ”Öljyonnettomuudella” tarkoitetaan tapahtumaa tai samoista
syistä johtuvien tapahtumien sarjaa, joka aiheuttaa pilaantumisvahinkoa tai vakavasti ja välittömästi uhkaa aiheuttaa
tällaista vahinkoa. Jos öljyonnettomuus muodostuu tapahtumien sarjasta, sen tapahtumispäiväksi katsotaan ensimmäisen tapahtuman tapahtumispäivä.

8. ”Henkilöllä” tarkoitetaan yksityishenkilöä tai kumppanuutta
taikka julkista tai yksityistä elintä, joka voi olla yhtiö tai
muu elin, kuten valtio tai sen laitos.

9. ”IOPC-rahastolla” tarkoitetaan rahastoyleissopimuksella perustettua rahastoa.

4 artikla
Euroopan vesillä tapahtuvien öljyvahinkojen
korvausrahaston perustaminen

Perustetaan Euroopan vesillä tapahtuvien öljyvahinkojen korvausrahasto (jäljempänä ”COPE-rahasto”), jolla on seuraavat tavoitteet:

a) maksaa pilaantumisvahingosta korvauksia siltä osin, kuin
vastuuyleissopimuksen ja rahastoyleissopimuksen tarjoama
suoja on riittämätön, ja

b) toteuttaa tähän liittyvät tässä asetuksessa määritellyt tehtävät.

C 227 E/491
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5 artikla
Korvaukset

1.
COPE-rahastosta maksetaan korvauksia henkilöille, joilla
on rahastoyleissopimuksen nojalla oikeus korvauksiin pilaantumisvahingosta, mutta jotka eivät ole voineet saada täyttä ja
riittävää korvausta kyseisen yleissopimuksen nojalla, koska oikeutettujen korvausvaatimusten kokonaismäärä ylittää rahastoyleissopimuksen nojalla käytettävissä olevan korvausmäärän.

2.
Arviointi siitä, onko henkilö oikeutettu korvauksiin rahastoyleissopimuksen nojalla, tehdään rahastoyleissopimuksen ehtojen mukaisesti ja siinä määrättyjä menettelyjä noudattaen.

3.
COPE-rahastosta ei makseta korvauksia ennen kuin komissio on hyväksynyt 2 kohdassa tarkoitetun asiaa koskevan
arvioinnin 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

4.
Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, komissio
voi päättää olla maksamatta korvausta öljyonnettomuuteen
osallisen aluksen omistajalle, hoitoyhtiölle tai liikenteenharjoittajalle tai heidän edustajilleen. Komissio voi samoin päättää olla
maksamatta korvauksia henkilöille, jotka ovat sopimussuhteessa
kuljetusyritykseen sen kuljetuksen osalta, jonka aikana öljyonnettomuus tapahtui, tai muille kyseiseen kuljetukseen välittömästi tai välillisesti osallistuville henkilöille. Komissio määrittelee 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti, mitkä asianomistajat kuuluvat näihin luokkiin, ja tekee vastaavat päätökset.

5.
COPE-rahastosta maksettavan korvauksen kokonaismäärä
rajataan kunkin yksittäisen öljyonnettomuuden osalta siten, että
kyseisen määrän sekä korvausmäärän, joka tosiasiallisesti maksetaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvasta pilaantumisvahingosta vastuuyleissopimuksen ja rahastoyleissopimuksen nojalla, yhteenlaskettu loppusumma on enintään 1 000
miljoonaa euroa.

6.
Jos oikeutettujen korvausvaatimusten määrä ylittää 5 kohdan nojalla maksettavan korvauksen kokonaismäärän, käytettävissä oleva määrä jaetaan siten, että oikeutetun korvausvaatimuksen ja asianomistajan tämän asetuksen nojalla tosiasiallisesti saaman korvausmäärän välinen suhde on sama kaikkien
asianomistajien osalta.

6 a.
COPE-rahastosta on voitava maksaa ennakkomaksuja
asianomistajille kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun korvausvaatimus on hyväksytty 2 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan soveltamista.
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6 artikla
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Ei muutoksia

Öljyn vastaanottajien rahoitusosuudet

1.
Henkilöiden, jotka vastaanottavat vuosittain yli 150 000
tonnia jäsenvaltion alueella sijaitseviin satamiin tai terminaaleihin meritse kuljetettavaa rahoitusosuuteen velvoittavaa öljyä ja
joiden on maksettava rahoitusosuus IOPC-rahastoon, on maksettava rahoitusosuus COPE-rahastoon.

2.
Rahoitusosuuksia kerätään ainoastaan tämän asetuksen
soveltamisalaan kuuluvan sellaisen öljyonnettomuuden seurauksena, joka ylittää tai uhkaa ylittää IOPC-rahaston enimmäiskorvausten rajat. Komissio päättää 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti
rahoitusosuuksien kokonaismäärästä, joka peritään kunkin tällaisen öljyonnettomuuden osalta. Kyseisen päätöksen perusteella komissio määrittää kunkin 1 kohdassa tarkoitetun henkilön rahoitusosuuden, joka perustuu kiinteään summaan kustakin kyseisten henkilöiden vastaanottamasta rahoitusosuuteen
velvoittavasta öljytonnista.

3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetut summat lasketaan jakamalla
edellytettyjen rahoitusosuuksien kokonaismäärä sen rahoitusosuuteen velvoittavan öljyn kokonaismäärällä, joka on vastaanotettu kaikissa jäsenvaltioissa kyseessä olevana vuonna.

4.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jokainen henkilö,
joka sen alueella vastaanottaa rahoitusosuuteen velvoittavaa öljyä COPE-rahaston rahoitusosuuteen velvoittavassa määrin,
mainitaan luettelossa, jonka komissio laatii ja jota se päivittää
jäljempänä olevien tämän artiklan säännösten mukaisesti.

5.
Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle niiden
henkilöiden nimet ja osoitteet, joiden on kyseisen valtion osalta
maksettava rahoitusosuus COPE-rahastoon tämän artiklan nojalla, sekä tiedot niistä rahoitusosuuteen velvoittavan öljyn määristä, jotka nämä henkilöt ovat vastaanottaneet edellisen kalenterivuoden aikana.

6.
Jotta voitaisiin milloin tahansa yksilöidä henkilöt, joiden
on maksettava rahoitusosuus COPE-rahastoon, ja määrittää tarvittaessa öljymäärät, jotka on otettava huomioon tällaisten henkilöiden osalta heidän rahoitusosuuttaan määritettäessä, luettelo
katsotaan alustavaksi näytöksi siinä mainituista asioista.

7.
Rahoitusosuudet maksetaan komissiolle, ja niiden keruu
on saatettava kaikilta osin päätökseen vuoden kuluessa siitä,
kun komissio on päättänyt rahoitusosuuksien perimisestä.

7.
Rahoitusosuudet maksetaan COPE-rahastolle, ja niiden keruu on saatettava kaikilta osin päätökseen vuoden kuluessa
siitä, kun komissio on päättänyt rahoitusosuuksien perimisestä.

8.
Tässä artiklassa tarkoitettuja rahoitusosuuksia käytetään
pelkästään 5 artiklassa tarkoitettuihin pilaantumisvahingosta
maksettaviin korvauksiin.

Ei muutoksia
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9.
Tiettyä öljyonnettomuutta varten perittyjen rahoitusosuuksien mahdollinen ylijäävä osa, jota ei ole käytetty kyseisestä öljyonnettomuudesta johtuviin korvauksiin tai muuhun
siihen suoraan liittyvään tarkoitukseen, palautetaan rahoitusosuuden maksaneelle henkilölle 6 kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun kyseiseen öljyonnettomuuteen liittyvät korvausmenettelyt on saatettu päätökseen.
10. Jos jäsenvaltio ei täytä COPE-rahastoon liittyviä velvoitteitaan ja jos tämä aiheuttaa COPE-rahastolle taloudellisia menetyksiä, kyseisen jäsenvaltion on korvattava nämä menetykset
COPE-rahastolle.
11. COPE-rahaston taloudellinen vastuu kussakin öljyonnettomuustapauksessa on rajoitettu kyseisen öljyonnettomuuden
osalta perittyihin ja saatuihin rahoitusosuuksiin tämän artiklan
mukaisesti.

7 artikla
Sijaantulo
COPE-rahasto saa 5 artiklan mukaisesti maksamiensa korvausten osalta itselleen sijaantulon kautta oikeudet, jotka tällaisia
korvauksia saaneella henkilöllä voi olla vastuuyleissopimuksen
ja rahastoyleissopimuksen nojalla.
8 artikla
COPE-rahaston edustus ja hallinto
1.
COPE-rahaston edustajana toimii komissio. Tässä ominaisuudessa se suorittaa tässä asetuksessa säädetyt ja muut tarvittavat tehtävät, joita COPE-rahaston asianmukainen toiminta
edellyttää.
2.
Komissio tekee seuraavat COPE-rahaston toimintaan liittyvät päätökset 9 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä
noudattaen:
a) perittävien rahoitusosuuksien vahvistaminen 6 artiklan mukaisesti,
b) korvausvaatimusten hyväksyminen 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja päätösten tekeminen käytettävissä olevan korvausmäärän jakamisesta asianomistajien kesken 5 artiklan
6 kohdan mukaisesti,
c) 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen päätösten tekeminen
maksujen suorittamisesta asianomistajille, ja
d) niiden ehtojen vahvistaminen, joiden mukaisesti korvausvaatimusten perusteella maksetaan ennakkomaksuja sen varmistamiseksi, että uhrit saavat korvaukset mahdollisimman
pian.

Ei muutoksia
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9 artikla
Komitea

1.
Komissiota avustaa COPE-rahastokomitea, joka koostuu
jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2.
Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan päätöksen
1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä mainitun päätöksen 7 ja 8 artiklan mukaisesti.
Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika on yksi kuukausi.

2 a.
Komissio antaa vuosittain raportin toiminnastaan neuvostolle ja Euroopan parlamentille.

9 a artikla
Yhteistyö IOPC-rahaston kanssa
COPE-rahaston on tiiviissä yhteistyössä IOPC-rahaston kanssa
vahvistettava selkeät hallinnolliset säännöt näiden kahden rahaston välisestä yhteistyöstä. Kyseisten sääntöjen on perustuttava avoimuuden, tehokkuuden ja kustannusvastaavuuden periaatteisiin.

10 artikla
Seuraamukset
1.
Jäsenvaltioiden on vahvistettava järjestelmä, jonka mukaisesti langetetaan taloudellisia seuraamuksia henkilöille, joiden
tahallisten tekojen tai laiminlyöntien tai törkeän huolimattomuuden tuomioistuin on todennut vaikuttaneen öljyonnettomuuteen, joka aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa pilaantumisvahinkoa 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla alueella.
2.
Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti langetetut seuraamukset eivät saa vaikuttaa tässä asetuksessa tai muualla tarkoitettujen asianosaisten siviilioikeudelliseen vastuuseen eivätkä ne saa
riippua öljyonnettomuuden aiheuttamasta vahingosta. Ne on
vahvistettava tarpeeksi suuriksi, jotta ne varoittaisivat henkilöä
ryhtymästä sääntöjen rikkomiseen tai jatkamasta sitä.
3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut seuraamukset eivät saa olla
vakuutettavissa.
4.
Vastaajalla on oltava oikeus valittaa 1 kohdassa tarkoitetuista seuraamuksista.

Ei muutoksia
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10 a artikla
Arviointi
1.
Komissio antaa viimeistään kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen raportin siitä, miten kansainvälisen
vastuu- ja korvausjärjestelmän parantamisessa on edistytty kansainvälisellä tasolla. Raportissa on arvioitava erityisesti seuraavilla osa-alueilla saavutettua edistymistä:
a) aluksen omistajan vastuun lisääminen vastuuyleissopimuksen nojalla,
b) sen määräyksen poistaminen vastuuyleissopimuksen III artiklan 4 kohdasta, jolla kielletään pilaantumisvahinkoa koskevien korvausvaatimusten esittäminen aluksen rahtaajalle,
hoitoyhtiölle tai liikenteenharjoittajalle,
c) IOPC-rahastossa käytettävissä olevien korvausvarojen lisääminen,
d) ympäristövahinkojen korvaamisen laajentaminen yhteisön
oikeuden mukaisesti perustettujen vastaavien korvausjärjestelmien mallin mukaisesti,
e) tehokkaiden vastuu- ja korvausjärjestelmien käyttöönotto
sellaista pilaantumisvahinkoa varten, jota nykyinen järjestelmä ei kata, ja erityisesti muiden vaarallisten ja haitallisten
aineiden kuin öljyn sekä lisäksi alusten käyttöön ja käyttövoimaan aluksen tyypistä tai koosta riippumatta käytettävän
öljyn aiheuttamaa vahinkoa varten.
2.
Jos komissio päättelee, että 1 kohdassa tarkoitettu edistyminen ei ole ollut riittävää, se antaa Euroopan parlamentille ja
neuvostolle ehdotuksen yhteisön lainsäädännöksi, jolla perustetaan Euroopan laajuinen meriympäristön pilaantumisen vastuuja korvausjärjestelmä.

11 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä. Sitä sovelletaan [12 kuukautta voimaantulosta] lähtien.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
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Ehdotus neuvoston asetukseksi niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, 1 päivästä tammikuuta 2002 sovellettavista korjauskertoimista
(2002/C 227 E/25)
KOM(2002) 298 lopull.
(Komission esittämä 13 päivänä kesäkuuta 2002)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat
henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuhun henkilöstöön
sovellettavat palvelussuhteen ehdot, jotka on vahvistettu asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (1) ja viimeksi muutettu
asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 2581/2001 (2), sekä erityisesti näiden henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 13 artiklan ensimmäisen kohdan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1) Olisi otettava huomioon elinkustannusten kehitys yhteisön
ulkopuolisissa maissa ja sen vuoksi vahvistettava 1 päivästä
tammikuuta 2002 lukien korjauskertoimet, joita sovelletaan
niille virkamiehille, joiden asemapaikka on kolmannessa
maassa, asemamaan valuuttana maksettaviin palkkoihin.
(2) Henkilöstösääntöjen liitteen X säännösten mukaan neuvosto vahvistaa korjauskertoimet kuuden kuukauden välein,
ja tämän vuoksi sen on vahvistettava uudet korjauskertoimet seuraavien vuosipuoliskojen osalta.
(3) Korjauskertoimet, joita sovelletaan 1 päivästä tammikuuta
2002 alkavana ajanjaksona, jonka osalta maksut on jo suoritettu aiemman asetuksen perusteella, voivat aiheuttaa
palkkojen taannehtivia tarkistuksia (korotuksia tai alennuksia).
(4) Olisi säädettävä taannehtivasti palkankorotuksesta, jos
nämä korjauskertoimet aiheuttavat korotuksen.
(5) Olisi säädettävä liikaa maksettujen määrien takaisinperimisestä, jos nämä korjauskertoimet aiheuttavat alennuksen
1 päivän tammikuuta 2002 ja 1 päivästä tammikuuta
2002 sovellettavia korjauskertoimia koskevan neuvoston
päätöksen tekopäivän välisen ajanjakson osalta.
(6) Yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin
yhteisössä sovellettavien korjauskertoimien kanssa olisi kuitenkin säädettävä, että mahdollinen takaisinperiminen voi
koskea enintään sitä kuuden kuukauden ajanjaksoa, joka
edeltää korjauskertoimien vahvistamista koskevan päätök-

(1) EVYL L 56, 4.3.1968, s. 1.
(2) EVYL L 345, 29.12.2001, s. 1.

sen tekemistä, ja että päätöksen vaikutukset voidaan porrastaa tämän päätöksen tekopäivää seuraavalle enintään
kahdentoista kuukauden ajanjaksolle,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Vahvistetaan asemamaan valuuttana maksettuihin palkkoihin
korjauskertoimet 1 päivästä tammikuuta 2002 liitteen mukaisesti.
Näiden palkkojen laskemiseen käytetään niitä vaihtokursseja,
joita on käytetty Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamiseen ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua päivä edeltävän
kuukauden osalta.
2 artikla
Henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 13 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti neuvosto vahvistaa korjauskertoimet
kuuden kuukauden välein. Tämän vuoksi se vahvistaa uudet
korjauskertoimet, joita sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2002.
Toimielimet suorittavat maksut taannehtivasti, jos nämä korjauskertoimet aiheuttavat palkkojen korotuksen.
Toimielimet tekevät palkkoihin taannehtivasti vähennyksiä
1 päivän tammikuuta 2002 ja 1 päivästä tammikuuta 2002
sovellettavia korjauskertoimia koskevan neuvoston päätöksen
tekopäivän välisen ajanjakson osalta, jos nämä korjauskertoimet
aiheuttavat palkkojen alennuksen.
Jos taannehtivat tarkistukset edellyttävät liikaa maksettujen
määrien takaisinperimistä, ne voivat kuitenkin koskea enintään
sitä kuuden kuukauden ajanjaksoa, joka edeltää korjauskertoimien vahvistamista koskevan päätöksen tekemistä, ja takaisinperiminen voidaan porrastaa tämän päätöksen tekopäivää seuraavalle enintään kahdentoista kuukauden ajanjaksolle.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
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LIITE
Asemamaa

Alankomaiden Antillit

(***)

(***)

Korjauskerroin
Tammikuu 2002

121,0

Albania

97,3

Algeria

0,0

Angola

115,9

Argentiina

129,4

Australia

93,9

Bangladesh

77,9

Barbados

142,5

Belize

103,2

Benin

88,4

Bolivia

74,3

Bosnia ja Hertsegovina

87,5

Botswana

55,4

Brasilia

82,4

Bulgaria

72,1

Burkina Faso

78,5

Burundi
Chile

0,0
86,2

Costa Rica

104,7

Djibouti

141,8

Dominikaaninen tasavalta

92,4

Egypti

73,4

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

77,5

Eritrea

46,3

Etelä-Afrikka

41,9

Etiopia

80,2

Fidzi

71,1

Filippiinit

68,7

Gabon

116,1

Gambia

60,5

Georgia

111,2

Ghana

89,5

Guatemala

93,8

Guinea

87,1

Guinea-Bissau

132,2
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Asemamaa

(***)

Korjauskerroin
Tammikuu 2002

Guyana

70,7

Haiti

98,4

Hongkong

121,9

Indonesia

88,5

Intia

61,2

Israel

121,6

Jamaika

126,4

Japani (Naka)

152,5

Japani (Tokio)

161,3

Jordania

99,2

Jugoslavia

63,6

Kamerun

96,1

Kamputsea

0,0

Kanada

84,5

Kap Verde

75,6

Kazakstan

117,9

Kenia

(***)
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98,5

Keski-Afrikka

109,8

Kiina

107,3

Kolumbia

82,9

Komorit

103,3

Kongo

103,7

Kongon demokraattinen tasavalta

144,9

Korean tasavalta

108,3

Kroatia

97,3

Kypros

95,1

Latvia

80,7

Lesotho

44,1

Libanon

110,9

Liberia

0,0

Liettua

76,6

Länsiranta – Gazan alue
Madagaskar
Malawi

112,9
96,1
105,0

Mali

86,6

Malta

103,0
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Asemamaa

(***)

(***)

(***)

(***)

24.9.2002

Korjauskerroin
Tammikuu 2002

Marokko

89,6

Mauritania

72,8

Mauritius

84,5

Meksiko

102,4

Mosambik

81,7

Namibia

48,4

Nicaragua

99,4

Niger

87,7

Nigeria

102,7

Norja

134,2

Norsunluurannikko

106,1

Pakistan

59,3

Papua-Uusi-Guinea

68,3

Paraguay

0,0

Peru

112,4

Puola

88,7

Päiväntasaajan Guinea

95,8

Romania

55,1

Ruanda

0,0

Salomonsaaret

97,2

Sambia

66,0

São Tomé ja Príncipe

74,4

Senegal

81,5

Sierra Leone

0,0

Slovakia

68,8

Slovenia

76,4

Somalia

0,0

Sri Lanka

77,8

Sudan

48,0

Suriname

81,5

Sveitsi
Swazimaa
Syyria

124,8
42,3
108,4

Tansania

80,9

Thaimaa

70,9

Togo

96,3
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Asemamaa

Korjauskerroin
Tammikuu 2002

Tonga

72,7

Trinidad ja Tobago

90,7

Tsad

112,5

Tsekki

92,0

Tunisia

83,6

Turkki

81,3

Uganda

99,2

Ukraina

123,9

Unkari

69,0

Uruguay

109,3

Uusi-Kaledonia

122,2

Vanuatu

121,9

Venäjä

133,6

Venezuela

115,6

Vietnam

68,9

Viro

74,3

Yhdysvallat (New York)

136,7

Yhdysvallat (Washington)

132,5

Zimbabwe
(***) Ei saatavilla.
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Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan laajuisia televerkkoja
koskevista suuntaviivoista tehdyn päätöksen N:o 1336/97/EY liitteen I tarkistamisesta (1)
(2002/C 227 E/26)
KOM(2002) 317 lopull. — 2001/0296(COD)
(Komission esittämä 17 päivänä kesäkuuta 2002 EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan nojalla)
1. Taustaa
Ehdotuksen toimittaminen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2001)
742 — 2001/0296(COD))

10. joulukuuta 2001

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto

29. toukokuuta 2002

Alueiden komitean lausunto
Euroopan parlamentin lausunto (PE T5-0210/2002)

14. toukokuuta 2002

2. Komission ehdotuksen tarkoitus
Ehdotuksessa tarkistetaan yhteistä etua palvelevien hankkeiden määritelmää vuosina 1997–2000 saatujen
kokemusten valossa. Uusi määritelmä kohdentaa ohjelmaa kohti yleisen edun mukaisia palveluja eEurope
2005:n kehittyvissä puitteissa.
3. Komission lausunto Euroopan parlamentin tekemistä tarkistuksista
3.1. Komission hyväksymät tarkistukset
Tarkistus 1, jossa viitataan neuvoston päätöslauselmaan verkko- ja tietoturvallisuuden alalla.
Tarkistus 2, jossa selkeytetään toimien soveltamisalaa.
Tarkistus 3, jossa asetetaan päivämäärät ohjelman täytäntöönpanoa koskevalle kertomukselle ja suuntaviivojen tarkistusehdotukselle.
Tarkistus 4, jossa korostetaan ohjelman myötävaikutusta sen tavoitteisiin.
Tarkistus 5, jossa selkeytetään ohjelman rajoittumattomuus kaupalliseen toimintaan ja Euroopan laajuisen
palvelun kriteerit.
Tarkistus 6, jossa selkeytetään ohjelman osallistumisehtoja.
Tarkistus 7, jossa selkeytetään vammaisia ja uusia teknologioita koskevia näkökohtia.
Tarkistus 8, jossa selkeytetään sovelluksia sähköisen hallinnon alalla.
Tarkistus 9, joissa selkeytetään terveydenhuollon sovellusten tuen perusteita.
Tarkistus 10, jossa vahvistetaan täydentävien tuki- ja yhteensovittamistoimien toisarvoinen luonne.
3.2. Muutettu ehdotus
Komissio ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan ja muuttaa
ehdotustaan edellä selostetulla tavalla.

(1) EYVL C 103 E, 30.4.2002, s. 23.
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Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lannoitteista (1)
(2002/C 227 E/27)
KOM(2002) 318 lopull. — 2001/0212(COD)
(Kommission esittämä 17 päivänä kesäkuuta 2002 EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan nojalla)
1. Menettelyn vaiheet
— Komissio antoi 14. syyskuuta 2001 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lannoitteista (KOM(2001) 508 lopull. – 2001/0212(COD)). Ehdotus toimitettiin neuvostolle ja Euroopan
parlamentille 17. syyskuuta 2001.
— Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 17. joulukuuta 2001.
— Euroopan parlamentti hyväksyi ehdotuksen kolmen tarkistuksen jälkeen ensimmäisess käsittelyssä 10.
huhtikuuta 2002.
2. Muutetun ehdotuksen tavoite
Muutettu ehdotus eroaa alkuperäisestä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lannoitteista seuraavissa kahdessa kohdassa:
— 33 artiklan poistaminen
— alkuperäisessä ehdotuksessa liitteeseen I tehdyn muutoksen poistaminen.
3. Parlamentin tekemiä tarkistuksia koskevat huomautukset
3.1 Komission hyväksymät tarkistukset
3.1.1 Tarkistus 1
Tarkistus 1 voidaan periaatteessa hyväksyä, sillä komissio aikoo tehdä lannoitteiden sisältämää kadmiumia
koskevia ehdotuksia, jos myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevältä tiedekomitealta
(SCTEE) saadaan myönteinen lausunto.
Parlamentin esittämää tekstimuotoa ei voida hyväksyä siltä osin kuin on kysymys tarkasta ajankohdasta,
jolloin kadmiumiin liittyvää lainsäädäntöä koskeva ehdotus on tehtävä, varsinkin koska ehdotettu määräaika, 30. kesäkuuta 2002, ei ole yhdenmukainen komission aloiteoikeuden kanssa.
Muutetaan johdanto-osan kappale 15 seuraavasti:
”Lannoitteet voivat kontaminoitua aineilla, jotka voivat aiheuttaa vaaraa ihmisten ja eläinten terveydelle ja ympäristölle. Myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevän tiedekomitean
(SCTEE) lausunnon mukaisesti komissio aikoo ottaa huomioon kivennäislannoitteiden sisältämän
kadmiumin, jota ei ole tarkoituksella lisätty lannoitteeseen, ja laatii tarvittaessa asetusehdotuksen,
joka esitetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Vastaava arviointi tehdään tarvittaessa myös
muista kontaminoivista aineista.”
3.1.2 Tarkistus 3
Tarkistus 3 voidaan myös hyväksyä, sillä komissio voi hyväksyä perusteen, että olisi vältettävä asetuksen
liitteiden muuttamista mitenkään lainsäädännön uudelleenlaatimisen aikana.
(1) EYVL C 51 E, 26.2.2002, s. 1.
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Muutetaan liitteessä I olevan taulukon E.1.4 neljännessä sarakkeessa neljännellä rivillä oleva teksti seuraavasti:
”Rautaa (Fe) vesiliukoisena 5 %, josta vähintään 8/10 on kelatoitunut.”
Tämä säännös on identtinen lannoitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun
neuvoston direktiivin 76/116/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen 23 päivänä heinäkuuta 1993
annetussa komission direktiivissä 93/69/ETY (1) olevan säännöksen kanssa.
3.2 Komission hylkäämät tarkistukset
Tarkistusta 2 ei voida hyväksyä seuraavista syistä:
— Asetusluonnoksen 33 artikla poistetaan. Ehdotuksen 33 artiklan 1 kohdan poistaminen on loogista,
sillä se tulee tarpeettomaksi, kun perustamissopimuksen 95 artiklan 4 kohtaan perustuvat tulevat
päätökset tehdään. Nämä päätökset ovat pitkällä komission käsittelyssä, ja niissä säädetään jatkoajasta
Itävallalle, Suomelle ja Ruotsille myönnettyihin poikkeuksiin, jotka koskevat lannoitteissa olevan kadmiumin suurinta sallittua määrää.
— Asetusluonnoksen 33 artiklan 2 kohta rajoittaa komission aloiteoikeutta.
4. Päätelmä
Komissio muuttaa ehdotustaan edellä esitetyllä tavalla EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan
mukaisesti.

(1) EYVL L 185, 28.7.1993, s. 30.
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C 227 E/505

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi laatu- ja turvallisuusstandardien asettamisesta ihmisperäisten kudosten ja solujen luovuttamiselle, hankinnalle, tutkimiselle, käsittelylle,
varastoinnille ja jakelulle
(2002/C 227 E/28)
KOM(2002) 319 lopull. — 2002/0128(COD)
(Komission esittämä 19 päivänä kesäkuuta 2002)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 152 artiklan 4 kohdan a alakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon,

peräisille kudoksille ja soluille yhtenäinen laatu- ja turvallisuustaso niiden käyttötarkoituksesta riippumatta. Standardien vahvistaminen auttaa vakuuttamaan kansalaiset siitä,
että jossakin muussa jäsenvaltiossa luovutetuilla ihmisperäisillä kudoksilla ja soluilla on samat takuut kuin heidän
omassa maassaan luovutetuilla.

(4) Ihmisissä käytettäviksi tarkoitettujen ihmisperäisten kudosten ja solujen luovuttamista, hankkimista ja tutkimista
on tarpeen säännellä. Niin ikään olisi säänneltävä kaikkien
siirrännäisinä käytettävien ihmisperäisten kudosten ja solujen käsittelyä, säilömistä, varastointia ja jakelua. Autologiseen käyttöön tarkoitetut solut olisi kuitenkin jätettävä
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, jos niitä käytetään
lääkkeiden valmistukseen. Kun kyse on teollisesti valmistettuihin tuotteisiin, lääkinnälliset laitteet mukaan luettuina, tarkoitetuista kudoksista ja allogeenisista soluista,
direktiiviä olisi sovellettava vain luovutusten, hankinnan
ja tutkimisen osalta. Valmistuksen seuraavat vaiheet kuuluvat niitä koskevan lainsäädännön piiriin (1).

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Ihmisperäisten kudosten ja solujen laaja käyttö ihmisten
hoidossa edellyttää, että niiden laatu ja turvallisuus varmistetaan tautien leviämisen ehkäisemiseksi.

(2) Terapeuttisiin tarkoituksiin käytettävien ihmisperäisten kudosten ja solujen saatavuus riippuu siitä, että yhteisössä
on luovuttamaan valmiita kansalaisia. Jotta voidaan turvata ihmisten terveys ja estää tartuntatautien leviäminen
tällaisten kudosten ja solujen välityksellä, on toteutettava
kaikki varotoimenpiteet niiden hankinnan, käsittelyn, varastoinnin, jakelun ja käytön aikana.

(3) Nyt tarvitaan kiireesti yhtenäistä järjestelyä, jolla varmistetaan korkeat laatu- ja turvallisuusstandardit kudosten ja
solujen hankinnassa, tutkimisessa, käsittelyssä, varastoinnissa ja jakelussa eri puolilla yhteisöä ja helpotetaan kudosten ja solujen toimittamista niille vuosittain tuhansille
potilaille, jotka saavat tällaista hoitoa. Sen vuoksi on välttämätöntä, että yhteisön säännöksillä varmistetaan ihmis-

(5) Soveltamisalan ulkopuolelle jätetään veri ja verituotteet
(paitsi hematopoeettiset esisolut), ihmisten elimet samoin
kuin eläinperäiset elimet, kudokset ja solut. Verta ja
verituotteita säännellään tätä nykyä direktiivillä
2001/83/EY (1) direktiivillä 2000/70/EY (2) sekä neuvoston
suosituksella 98/463/EY (3) Uusi kansanterveysperiaatteisiin perustuva direktiivi (4) on parhaillaan neuvoston ja
Euroopan parlamentin käsiteltävänä. Ehdotuksen soveltamisalan ulkopuolelle jätetään myös kudokset ja solut, joita
käytetään autologisena graftina (irrotettavat kudokset siirretään samaan potilaaseen) saman kirurgisen toimenpiteen
yhteydessä tallettamatta niitä kudos- tai solupankkiin. Tämän prosessin laatu- ja turvanäkökohdat ovat täysin erilaiset.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, annettu
6. marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista
yhteisön säännöistä (EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/70/EY, annettu
16. marraskuuta 2000, neuvoston direktiivin 93/42/ETY muuttamisesta ihmisverestä tai -veriplasmasta peräisin olevia pysyviä johdannaisia sisältävien lääkinnällisten laitteiden osalta (EYVL L 313,
13.12.2000, s. 22).
(3) Neuvoston suositus, annettu 29. kesäkuuta 1998, veren ja veriplasman luovuttajien soveltuvuudesta sekä luovutetun veren seulonnasta
Euroopan yhteisössä (EYVL L 203, 21.7.1998, s. 14).
(4) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi laatu- ja
turvallisuusvaatimusten asettamisesta ihmisveren ja veren komponenttien keräämistä, tutkimista, käsittelyä, säilytystä ja jakelua varten sekä neuvoston direktiivin 89/381/ETY muuttamisesta.
KOM(2000) 816 lopull. — 2000/0323(COD).
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(6) Tätä direktiiviä ei sovelleta ihmisperäisiä kudoksia ja soluja käyttävään tutkimukseen, jossa tarkoituksena on jokin
muu kuin käyttö ihmisessä, toisin sanoen in vitro -tutkimuksiin tai eläinmallinnuksiin. Ainoastaan niiden solujen
ja kudosten, joita kliinisissä kokeissa käytetään ihmisissä,
olisi täytettävä tässä direktiivissä asetettavat laatu- ja turvallisuusvaatimukset.

(7) Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden päätöksiin sallia
tai kieltää ihmisen minkään solutyypin – itusolut ja alkion
kantasolut mukaan luettuina – käyttö. Jos jossakin jäsenvaltiossa kuitenkin hyväksytään jokin tällaisten solujen
käyttötapa, on tämän direktiivin mukaan sovellettava kaikkia ihmisten terveyden suojelun edellyttämiä säännöksiä ja
taattava perusoikeuksien kunnioittaminen. Tämä direktiivi
ei myöskään vaikuta jäsenvaltioiden säännöksiin, joissa
määritellään oikeudelliset termit ”henkilö” tai ”yksilö”.

(8) Ihmisperäisten kudosten ja solujen luovuttamisessa, hankkimisessa, käsittelyssä, säilömisessä, varastoinnissa ja jakelussa olisi noudatettava korkeita laatu- ja turvallisuusstandardeja, jotta varmistetaan terveyden korkeatasoinen suojelu yhteisössä. Tässä direktiivissä olisi asetettava standardit kullekin vaiheelle ihmisperäisten kudosten ja solujen
transplantaatioprosessissa.

(9) Jäsenvaltioissa tunnettua luottamusta luovutettujen kudosten ja solujen laatuun ja turvallisuuteen, elävien luovuttajien terveyden suojeluun ja kuolleiden luovuttajien kunnioittamiseen sekä transplantaatioprosessin turvallisuuteen
on parannettava.

(10) Allogeenisiin terapeuttisiin tarkoituksiin käytettäviä kudoksia ja soluja voidaan hankkia sekä eläviltä että kuolleilta luovuttajilta. Jottei luovutus vaikuttaisi elävän luovuttajan terveydentilaan, tälle on ennen luovutusta tehtävä
lääkärintarkastus. Kuolleen luovuttajan ihmisarvoa on
kunnioitettava.
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(13) Ihmisperäisten kudosten ja solujen hankinnassa on täysimääräisesti kunnioitettava Euroopan unionin perusoikeuskirjaa (1) ja otettava täysimääräisesti huomioon ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan Euroopan neuvoston
yleissopimuksen (2) periaatteet erityisesti luovuttajan suostumuksen osalta.

(14) On toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta taataan mahdollisille kudosten tai solujen luovuttajille, että
heidän laitoksen valtuutetulle henkilökunnalle ilmoittamiansa terveyteen liittyviä tietoja, heidän luovuttamilleen kudoksille tai soluille tehtyjen tutkimusten tuloksia sekä heidän luovuttamiensa kudosten tai solujen mahdollista tulevaa jäljitettävyyttä käsitellään luottamuksellisesti.

(15) Tämän direktiivin soveltamisen yhteydessä käsiteltäviin
henkilötietoihin sovelletaan yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (3). Kyseisen
direktiivin 8 artiklassa kielletään periaatteessa terveyteen
liittyvien tietojen käsittely. Kieltoperiaatteen soveltamisesta
on rajoitettuja poikkeuksia. Direktiivissä 95/46/EY säädetään lisäksi, että rekisterinpitäjän on toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä,
muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai tietojen
antamiselta sekä kaikelta muulta laittomalta käsittelyltä.

(16) Jäsenvaltioihin olisi perustettava järjestelmä kudospankkien akkreditoinnille ja ilmoittamiselle ihmisperäisten kudosten ja solujen hankintaan, käsittelyyn, tutkimiseen, varastointiin ja jakeluun liittyvistä vaaratilanteista ja ei-toivotuista vaikutuksista.

(17) Jäsenvaltioiden olisi järjestettävä tarkastus- ja valvontatoimenpiteet, jotka annetaan toimivaltaista viranomaista
edustavien virkamiesten toteutettaviksi ja joilla varmistetaan kudoslaitosten noudattavan direktiivin säännöksiä.

(11) Kudosten ja solujen käyttö ihmisessä saattaa aiheuttaa sairauksia tai muita ei-toivottuja vaikutuksia. Useimmat
niistä voidaan välttää luovuttajan huolellisella arvioimisella
ja kunkin luovutteen tutkimisella parhaan mahdollisen
tieteellisen tiedon perusteella vahvistettujen ja ajantasaistettujen sääntöjen mukaisesti.

(18) Ihmisperäisten kudosten ja solujen luovutukseen, hankintaan, tutkimiseen, käsittelyyn, säilömiseen, varastointiin ja
jakeluun suoraan osallistuvalla henkilöstöllä on oltava asianmukainen pätevyys, ja sille on järjestettävä tarpeellista
ajankohtaista koulutusta. Tämän direktiivin koulutussäännösten soveltamisen ei saisi rajoittaa ammattipätevyyden
tunnustamisesta annetun voimassa olevan yhteisön lainsäädännön soveltamista.

(12) Perusperiaatteena on, että kudosten- ja solujensiirto-ohjelmien olisi perustuttava luovutusten vapaaehtoisuuteen ja
korvauksettomuuteen, sekä luovuttajan että vastaanottajan
nimettömyyteen, luovuttajan hyvään tahtoon ja siihen,
etteivät kudosten- ja solujensiirtotoimintaa harjoittavat tahot tavoittelisi voittoa.

(1) EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.
(2) Euroopan neuvosto: Convention for the protection of human rights
and dignity of the human being with regard to the application of
biology and medicine: Convention on human rights and biomedicine. European Treaty Series – No 164. Oviedo, 4.4.1997, 11 sivua.
(3) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
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(19) Olisi luotava riittävä järjestelmä ihmisperäisten kudosten
ja solujen jäljitettävyyden varmistamiseksi. Jäljitettävyyteen
olisi päästävä tarkoilla luovutettavan aineksen, luovuttajan,
vastaanottajan, kudospankin ja laboratorion tunnistamismenetelmillä, tietojen säilyttämisellä ja asianmukaisella
merkintäjärjestelmällä.

(20) Tämän direktiivin mukaisesti annettujen säännösten tehokkaan täytäntöönpanon parantamiseksi on tarpeen säätää seuraamuksista, joiden soveltaminen kuuluu jäsenvaltioille.

(21) Koska toiminnan tavoitteita eli korkeiden laatu- ja turvallisuusstandardien asettamista ihmisperäisille kudoksille ja
soluille kaikkialla yhteisön alueella ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan
laajuutensa ja vaikutustensa takia saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä
sitä, mikä on tässä tarkoituksessa tarpeen.

(22) Yhteisön on saatava käyttöönsä paras mahdollinen ihmisperäisten kudosten ja solujen turvallisuuteen liittyvä tieteellinen tieto. Sitä tarvitaan erityisesti komission avuksi
tämän direktiivin säännösten mukauttamisessa tieteen ja
tekniikan kehitykseen.

(23) Lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita käsittelevän tiedekomitean sekä tieteen ja uuden teknologian etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen ryhmän lausunnot samoin kuin kansainvälinen asiantuntemus alalla on otettu huomioon, ja
ne pyritään myös vastaisuudessa saamaan käyttöön tarpeen vaatiessa.
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ihmisperäisiä kudoksia ja soluja koskevista laatu- ja turvallisuusstandardeista.
2 artikla
Soveltamisala
1.
Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan ihmisissä käytettäviksi tarkoitettujen ihmisperäisten kudosten ja solujen luovuttamiseen, hankkimiseen ja tutkimiseen. Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan myös kudosten ja solujen käsittelyyn, säilömiseen, varastointiin ja jakeluun, kun ne on tarkoitettu siirrännäisiksi ihmisille.
Kudoksista ja soluista saatavien teollisesti valmistettujen tuotteiden osalta direktiiviä sovelletaan vain kudosten ja solujen luovutukseen, hankintaan ja tutkimiseen.
2.

Tätä direktiiviä ei sovelleta

a) kudoksiin ja soluihin, joita käytetään autologisina grafteina
saman kirurgisen toimenpiteen yhteydessä
b) autologisiin soluihin, joita käytetään lääkkeiden valmistukseen
c) [laatu- ja turvallisuusvaatimusten asettamisesta ihmisveren ja
veren komponenttien keräämistä, tutkimista, käsittelyä, säilytystä ja jakelua varten sekä neuvoston direktiivin
89/381/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin] määritelmien mukaisiin vereen ja
veren komponentteihin
d) elimiin.
3 artikla

(24) Koska tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavat
toimenpiteet ovat menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta
1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (1) 2 artiklassa tarkoitettuja laajakantoisia toimenpiteitä, toimenpiteistä olisi päätettävä mainitun päätöksen 5 artiklassa
säädettyä sääntelymenettelyä noudattaen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I LUKU
YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla
Tavoite
Tässä direktiivissä säädetään ihmisten terveyden korkeatasoisen
suojelun varmistamiseksi ihmisissä käytettäviksi tarkoitettuja
(1) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

Määritelmät
Tässä direktiivissä tarkoitetaan
a) ”soluilla” yksittäisiä soluja tai soluryhmiä, joissa soluja ei
sido toisiinsa minkäänlainen sidekudos
b) ”kudoksella” kaikkia soluista muodostuvia ihmisruumiin rakenneosia
c) ”luovuttajalla” elävää tai kuollutta ihmistä, myös alkiota tai
sikiötä, jolta solut tai kudokset saadaan
d) ”elimellä” ihmisruumiin erilaistunutta ja elintärkeää osaa,
joka koostuu erilaisista kudoksista ja säilyttää rakenteensa,
vaskularisaationsa ja kykynsä kehittää huomattavan autonomisia fysiologisia toimintoja
e) ”hankinnalla” prosessia, jonka kautta luovutetut kudokset
tai solut tulevat käytettäviksi
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”käsittelyllä” kaikkia toimenpiteitä, jotka liittyvät siirtotarkoituksiin käytettävien kudosten tai solujen valmisteluun,
manipulaatioon, säilömiseen tai pakkaamiseen

g) ”säilömisellä” kemiallisten aineiden käyttöä, ympäristöolosuhteiden muuttamista tai muita keinoja, joilla käsittelyn
aikana pyritään estämään tai hidastamaan solujen tai kudosten biologista tai fysikaalista heikkenemistä
h) ”karanteenilla” irrotetun kudoksen tai solujen, pakkausmateriaalin taikka fyysisesti tai muulla tehokkaalla tavalla eristetyn kudoksen tilaa odotettaessa hyväksyvää tai hylkäävää
päätöstä
i)

”jakelulla” kudosten tai solujen kuljettamista ja toimittamista varastoitavaksi, käsiteltäväksi tai käytettäväksi vastaanottajalle tehtävässä toimenpiteessä

j)

”transplantaatiolla” prosessia, jossa palautetaan potilaan jokin toiminto siirtämällä häneen vastaavia soluja ja/tai kudoksia
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4 artikla
Täytäntöönpano
1.
Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaiset viranomaiset,
jotka vastaavat tämän direktiivin vaatimusten täytäntöönpanosta.

2.
Direktiivi ei estä jäsenvaltiota pitämästä voimassa tai toteuttamasta tiukempia suojelutoimenpiteitä, jotka ovat perustamissopimuksen määräysten mukaisia.

3.
Jos siitä on hyötyä sekä komissiolle että toiminnan edunsaajille, komissio voi tämän direktiivin kattamia toimintoja toteuttaessaan käyttää hyväkseen teknistä ja/tai hallinnollista apua
tunnistamiseen, valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, tarkastukseen ja valvontaan liittyvissä tehtävissä sekä tarvittavaa tukirahoitusta.

II LUKU
JÄSENVALTIOIDEN VIRANOMAISTEN VELVOLLISUUDET

5 artikla
k) ”vakavalla vaaratilanteella” kudosten ja solujen hankintaan,
tutkimiseen, käsittelyyn, varastointiin tai jakeluun liittyvää
mitä tahansa ei-toivottua tilannetta, joka saattaa aiheuttaa
tartuntataudin välittymisen, kuoleman tai hengenvaaran
taikka johtaa invaliditeettiin tai työkyvyttömyyteen taikka
sairaalahoitoon tai sairastumiseen tai niiden pidentymiseen
l)

”vakavalla ei-toivotulla vaikutuksella” kudosten ja solujen
hankintaan tai transplantaatioon liittyvää, luovuttajassa tai
vastaanottajassa tapahtuvaa ei-aiottua reaktiota tartuntatauti
mukaan lukien, joka saattaa aiheuttaa kuoleman tai hengenvaaran taikka johtaa invaliditeettiin tai työkyvyttömyyteen taikka sairaalahoitoon tai sairastumiseen tai niiden
pidentymiseen

Kudosten hankinnan valvonta
1.
Jäsenvaltioiden on tarvittavin toimenpitein varmistettava,
että kudostenhankintaryhmät toimivat asianmukaisesti akkreditoidun ja tarkastetun kudospankin tai terveydenhoitoalan toimintayksikön yhteydessä.

2.
Jäsenvaltioiden on tarvittavin toimenpitein varmistettava,
että kudostenhankintaryhmistä tehdään ilmoitus toimivaltaiselle
viranomaiselle ja että hankinta siihen osallistuvine henkilökuntineen täyttää liitteessä I olevassa A kohdassa luetellut vaatimukset.

6 artikla
m) ”kudospankilla” julkista tai yksityistä laitosta, joka vastaa
kudosten ja solujen käsittelystä, säilömisestä, varastoinnista
ja jakelusta; lisäksi se voi vastata myös kudosten ja solujen
hankinnasta
n) ”kudoslaitoksella” kudospankkia tai terveydenhoitoalan toimintayksikköä, jossa toimii kudostenhankintaryhmä
o) ”kudostenhankintaryhmällä” terveydenhoitoalan ammattihenkilökuntaa, joka osallistuu johonkin kudosten ja solujen
hankinnassa tarvittavaan toimintaan

Kudospankkien akkreditointi
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ihmisille siirrettäviksi tarkoitettujen ihmisperäisten kudosten ja solujen käsittelyyn, säilömiseen, varastointiin ja jakeluun liittyvien kaikkien
toimenpiteiden suorittamisesta vastaavat ainoastaan kudospankit, jotka toimivaltainen viranomainen on tarkoitusta varten
akkreditoinut.

2.
Ääreisverenkierrosta, napanuorasta ja luuytimestä saatavat
hematopoeettiset esisolut voidaan kuitenkin toimittaa suoraan
hankinnan suorittaneesta terveydenhoitoalan toimintayksiköstä,
jota ei ole voitu akkreditoida kudospankiksi, toiseen terveydenhoitoalan toimintayksikköön välitöntä transplantaatiota varten.

p) ”allogeenisellä käytöllä” solujen tai kudosten siirtämistä ihmiseltä toiselle
q) ”autologisella käytöllä” toimenpidettä, jossa irrotetut solut
tai kudokset siirretään samaan potilaaseen.

3.
Kun toimivaltainen viranomainen on todentanut, että kudospankki täyttää liitteessä I asetetut edellytykset, sen on akkreditoitava kudospankki ja ilmoitettava sille, mitä toimenpiteitä
se saa suorittaa ja mitä ehtoja siihen sovelletaan.
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4.
Kudospankki ei saa merkittävällä tavalla muuttaa mitään
suorittamiaan toimenpiteitä ilman toimivaltaisen viranomaisen
kirjallista ennakkosuostumusta.
5.
Toimivaltainen viranomainen voi keskeyttää tai peruuttaa
kudospankin akkreditoinnin, jos valvonnan tai tarkastuksen perusteella osoittautuu, ettei kudospankki täytä tässä direktiivissä
asetettuja edellytyksiä.
7 artikla
Akkreditoitujen kudospankkien rekisteri ja ilmoitusvelvollisuudet
1.
Toimivaltaisen viranomaisen on perustettava julkinen kudospankkirekisteri, jossa täsmennetään ne toimenpiteet, joiden
osalta kudospankeille on annettu akkreditointi, sekä huolehdittava rekisterin ylläpidosta.

C 227 E/509

c) tutkia tarkastuksen aiheeseen liittyvät asiakirjat.
5.
Toimivaltaisen viranomaisen on järjestettävä tarvittaessa
tarkastuksia ja muita valvontatoimenpiteitä vakavan ei-toivotun
vaikutuksen tai vaaratilanteen sattuessa.
6.
Jäsenvaltioiden on toisen jäsenvaltion tai komission sitä
pyytäessä toimitettava tiedot yksittäisissä kudospankeissa, terveydenhoitoalan toimintayksiköissä tai kolmansien osapuolten
laitoksissa suoritettujen tarkastusten ja valvontatoimenpiteiden
tuloksista.
9 artikla
Ihmisperäisten kudosten ja solujen tuonti ja vienti

2.
Kudospankkien on pidettävä virallista kirjaa ihmisessä
käytettäviksi käsiteltyjen kudosten ja solujen alkuperästä ja
määränpäästä. Näistä toimenpiteistä on toimitettava vuosittainen kertomus toimivaltaiselle viranomaiselle.

1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ihmisperäisten kudosten tai solujen tuonnille kolmansista maista on aina hankittu toimivaltaisen viranomaisen lupa. Kaikkien kolmansiin maihin vietävien
kudosten ja solujen on täytettävä tässä direktiivissä asetetut
edellytykset.

3.
Jäsenvaltiot ja komissio perustavat kansallisten kudospankkirekisterien verkon.

2.
Ainoastaan akkreditoidut kudospankit saavat tuoda tai
viedä ihmisperäisiä kudoksia ja soluja.

8 artikla
Tarkastus- ja valvontatoimenpiteet
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltainen viranomainen järjestää tarkastuksia ja että kudospankit suorittavat aiheellisia valvontatoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että
tässä direktiivissä asetettuja edellytyksiä noudatetaan.
2.
Toimivaltaisen viranomaisen on lisäksi järjestettävä tarkastuksia ja varmistettava asianmukaisten valvontatoimenpiteiden suorittaminen terveydenhoitoalan toimintayksiköissä, jotka
harjoittavat ihmisperäisten kudosten ja solujen hankintaa, samoin kuin 24 artiklassa täsmennettyjen kolmansien osapuolten
laitoksissa.

3.
Toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä ihmisperäisten
kudosten ja solujen tuonnin kolmansista maista ainoastaan
siinä tapauksessa, että on varmistettu tässä direktiivissä säädettyjä laatu- ja turvallisuusstandardeja vastaavien standardien
noudattaminen.
4.
Komissio vahvistaa 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä käyttäen menettelyt vastaavien laatu- ja turvallisuusstandardien todentamiseksi 3 kohdan mukaisesti.
10 artikla
Jäljitettävyys

3.
Toimivaltaisen viranomaisen on järjestettävä tarkastuksia
ja valvontatoimenpiteitä säännöllisesti. Kahden tarkastuskäynnin tai valvontatoimenpiteen välillä saa kulua enintään kaksi
vuotta.

1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kudoslaitokset toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että
kaikki niiden alueella hankittavat, käsiteltävät, varastoitavat ja
jakeluun laitettavat kudokset ja solut voidaan jäljittää luovuttajalta vastaanottajalle ja päinvastoin.

4.
Toimivaltaista viranomaista edustavien virkamiesten on
suoritettava nämä tarkastus- ja valvontatoimenpiteet, ja heillä
on oltava toimivalta

2.
Komissio vahvistaa 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä käyttäen menettelyt jäljitettävyyden varmistamiseksi
yhteisön tasolla.

a) tehdä tarkastuksia hankintaan osallistuvissa terveydenhoitoalan toimintayksiköissä, akkreditoiduissa kudospankeissa
sekä mahdollisten kolmansien osapuolten laitoksissa
b) arvioida terveydenhoitoalan toimintayksiköiden, kudospankkien ja kolmansien osapuolten laitosten menettelyt ja toiminta

3.
Kudoslaitoksissa on oltava käytössä luovuttajantunnistamisjärjestelmä, ja niiden on annettava koodi kullekin luovutteelle ja siitä valmistetuille tuotteille.
4.
Kaikki kudokset ja solut on yksilöitävä merkinnällä, jossa
on liitteissä VI ja VII luetellut tiedot.
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11 artikla

14 artikla

Ilmoittaminen vakavista vaaratilanteista ja ei-toivotuista
vaikutuksista

Tietojen suojaaminen ja luottamuksellisuus

1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on järjestelmä kudosten ja solujen hankintaan, tutkimiseen, käsittelyyn,
varastointiin, jakeluun ja transplantaatioon liittyviä ei-toivottuja
vaikutuksia ja vaaratilanteita koskevien tietojen ilmoittamiseksi,
kirjaamiseksi ja toimittamiseksi.

2.
Jäljempänä 17 artiklassa tarkoitetun asiasta vastaavan
henkilön on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista
1 kohdassa tarkoitetuista vakavista vaaratilanteista ja ei-toivotuista vaikutuksista sekä laadittava raportti, jossa analysoidaan
niiden syyt ja seuraukset.

1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että kaikki tiedot – myös geneettiset
tiedot –, jotka on koottu tämän direktiivin soveltamisalan puitteissa ja jotka ovat kolmansien osapuolten saatavissa, on muutettu nimettömiksi siten, ettei luovuttajaa eikä vastaanottajaa
voi enää tunnistaa.
2.

Sen vuoksi niiden on varmistettava, että

a) käytössä on tietosuojatoimet sekä turvatoimet, joilla torjutaan luvaton tietojen lisääminen luovuttajatiedostoihin tai
hylkäysrekistereihin, niiden poistaminen rekistereistä ja niiden muuttaminen tai siirtäminen

3.
Komissio vahvistaa 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä käyttäen menettelyt vaaratilanteista ja ei-toivotuista
vaikutuksista ilmoittamista varten.

b) käytössä on menettelyt tiedoissa esiintyvien ristiriitaisuuksien poistamiseksi

III LUKU

c) tietoja ei julkisteta luvattomasti; luovutusten jäljitettävyys on
kuitenkin taattava.

LUOVUTTAJIEN VALINTA JA ARVIOINTI

12 artikla
Kudosten- ja solujenluovutuksen periaatteet
1.
Jäsenvaltioiden on edistettävä vapaaehtoisia ja korvauksettomia kudos- ja soluluovutuksia ja pyrittävä varmistamaan, että
kudokset ja solut saadaan mahdollisimman pitkälti tällaisista
luovutuksista.

3.
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, ettei vastaanottajien henkilöllisyyttä paljasteta luovuttajalle tai tämän perheenjäsenille tai päinvastoin,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioissa voimassa olevan lainsäädännön soveltamista niiltä osin kuin säädetään henkilöllisyyden paljastamisen ehdoista luovuttajan ollessa vastaanottajan lähisukulainen.
15 artikla

2.
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikille ihmisperäisten kudosten
ja solujen luovuttamista edistäville ja sitä koskeville julkisuustoimille hankitaan toimivaltaisen viranomaisen kirjallinen ennakkohyväksyntä. Ilmoittaminen ihmisperäisten kudosten tai
solujen tarpeesta tai saatavuudesta on kiellettävä, jos tarkoituksena on tarjota tai hankkia taloudellista hyötyä tai siihen verrattavaa etua.

3.
Jäsenvaltioiden on edistettävä voittoa tavoittelematonta
kudosten ja solujen hankintaa.

13 artikla

Valinta, arviointi ja hankinta
1.
Kudostenhankintaryhmän on varmistettava, että luovuttajan arviointi ja valinta tehdään liitteessä IV asetettujen vaatimusten mukaisesti.
2.
Kudostenhankintaryhmän on varmistettava, että kudokset
ja solut hankitaan, pakataan ja kuljetetaan kudospankkeihin
liitteen VI mukaisesti.
3.
Autologisten luovutusten yhteydessä on potilaasta vastuussa olevan lääkärin vahvistettava ja kirjattava soveltuvuuskriteerit sairauskertomuksen ja terapeuttisen käyttöaiheen perusteella sekä liitteessä IV olevassa 2.1 kohdassa lueteltujen
edellytysten mukaisesti.

Suostumus
1.
Ihmisperäisten kudosten tai solujen hankinnan saa suorittaa vasta, kun kaikki kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevat
pakolliset suostumusta koskevat vaatimukset on täytetty.

4.
Kudospankkien on varmistettava, että kudosten ja solujen
valinta ja hyväksyminen tehdään liitteessä VI asetettujen vaatimusten mukaisesti. Niiden on lisäksi varmistettava, että kaikki
luovutteet tutkitaan liitteen V mukaisesti.

2.
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vastaanottajille, luovuttajille tai
heidän perheenjäsenilleen annetaan liitteessä III luetellut tiedot.

5.
Luovuttajan arvioinnin ja tutkimusmenettelyjen tulokset
on kirjattava, ja merkittävistä poikkeavista löydöksistä on ilmoitettava liitteen III mukaisesti.
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6.
Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että kaikki
kudosten hankintaan liittyvät toimenpiteet suoritetaan liitteessä
VI täsmennettyjen edellytysten mukaisesti.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun nimetyn henkilön on vastattava seuraavista:

IV LUKU

a) Hän varmistaa, että kukin ihmisperäinen kudos- tai soluyksikkö on hankittu ja tutkittu ihmisessä tapahtuvaa käyttöä
varten sekä käsitelty, säilytetty ja toimitettu, kun se on tarkoitettu transplantaatiota varten, kyseisessä jäsenvaltioissa
voimassa olevien lakien mukaisesti.

KUDOSTEN KÄSITTELYN LAATUA JA TURVALLISUUTTA
KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

16 artikla
Laadunhallinta
1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että kukin kudoslaitos perustaa laadunhallintajärjestelmän ja pitää sitä yllä.
2.
Komissio vahvistaa 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä käyttäen liitteessä II tarkoitetut yhteisön standardit
ja eritelmät laadunhallintajärjestelmään liittyviä toimenpiteitä
varten.
3.
Kudoslaitosten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että laadunvalvontajärjestelmä sisältää
ainakin seuraavat asiakirjat:

b) Hän huolehtii tietojen toimittamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle 6 artiklassa asetettujen edellytysten mukaisesti.

c) Hän huolehtii 7, 10, 11, 15, 16 ja 18–25 artiklassa asetettujen edellytysten toteuttamisesta kudospankissa.

3.
Kudospankkien on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 1 kohdassa tarkoitetun vastaavan henkilön nimi. Jos vastaava henkilö vaihtuu pysyvästi tai väliaikaisesti, kudospankin
on välittömästi toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle uuden vastaavan henkilön nimi ja se päivämäärä, jona hän aloittaa toimessaan.

— vakiotoimintamenettelyt
18 artikla
— ohjeet

Henkilöstö

— koulutus- ja lähdeteokset
— ilmoituslomakkeet
— luovuttajarekisterit.
4.
Kudoslaitosten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että nämä asiakirjat ovat käytettävissä
virallisia tarkastuksia varten.
5.
Kudoslaitosten on säilytettävä luovuttajarekistereitä vähintään 30 vuotta viimeisen kudoksen tai solun vahvistetun kliinisen käytön jälkeen.

Kudosten ja solujen hankintaan, käsittelyyn, säilömiseen, varastointiin ja jakeluun kudoslaitoksessa suoraan osallistuvalla henkilöstöllä on oltava tehtävien suorittamiseen tarvittava pätevyys,
ja heille on annettava liitteessä II täsmennettyä tarvittavaa koulutusta.

19 artikla
Kudosten ja solujen vastaanotto
1.
Kudospankin on varmistettava, että ihmisperäiset kudokset ja solut ja niihin liittyvä asiakirja-aineisto täyttävät liitteessä
VI luetellut edellytykset. Kunkin kudoksen tai solun osalta todennettavat asiakirjat luetellaan liitteessä VI olevissa D ja E
kohdassa.

17 artikla
Vastaava henkilö
1.
Kudospankkien on nimettävä vastaava henkilö. Vastaavan
henkilön on täytettävä seuraavat pätevyyteen ja muihin seikkoihin liittyvät vähimmäisvaatimukset:
a) Hänellä on oltava tutkintotodistus, todistus tai muu muodollista kelpoisuutta osoittava asiakirja, joka on myönnetty
yliopistollisen opinto-ohjelman tai kyseisen jäsenvaltion samanarvoiseksi tunnustaman kurssin suorittamisesta lääketieteen tai biologian alalla.
b) Hänellä on oltava vähintään kahden vuoden käytännön kokemus, joka on hankittu yhdessä tai useammassa 6 artiklan
mukaisesti akkreditoidussa kudospankissa.

2.
Kudospankin on varmistettava, että vastaanotettavien ihmisperäisten kudosten ja solujen pakkaustapa täyttää liitteessä
VI luetellut edellytykset, ja kirjattava tämä muistiin. Kaikki kudokset ja solut, jotka eivät ole näiden säännösten mukaisia, olisi
hävitettävä liitteen VI mukaisesti.

3.
Tulevien kudosten ja solujen hyväksyntä tai hylkääminen
on kirjattava muistiin.

4.
Kudospankkien on varmistettava, että ihmisperäiset kudokset ja solut on aina yksilöity asianmukaisesti. Kukin kudostai solutoimitus tai kudos- tai soluerä on varustettava yksilöivällä koodilla 10 artiklan säännösten mukaisesti.
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20 artikla

24 artikla

Kudosten ja solujen käsittely

Kudospankkien suhde kolmansiin osapuoliin

1.
Kudospankin on sisällytettävä vakiotoimintamenettelyihinsä kaikki käsittely, joka suoraan vaikuttaa laatuun ja turvallisuuteen, sekä varmistettava, että käsittely suoritetaan valvotuissa olosuhteissa. Kudospankin on varmistettava, että käytettävät laitteet, työskentely-ympäristö, käsittelyvaiheiden rakenne,
validointi ja valvontaedellytykset täyttävät liitteessä VII asetetut
vaatimukset.

1.
Kudospankin on tehtävä kirjallinen sopimus kolmannen
osapuolen kanssa seuraavissa tapauksissa:

2.
Kudosten ja solujen valmisteluissa käytettäviin prosesseihin tehtävien muutosten on niidenkin täytettävä 1 kohdassa
vahvistetut kriteerit.
3.
Kudospankin on liitettävä vakiotoimintamenettelyihinsä
erityiset määräykset hävitettävien kudosten ja solujen käsittelyä
varten, jotta vältetään muiden kudosten tai solujen, käsittelytilojen tai henkilökunnan kontaminoituminen.

a) Kolmas osapuoli ottaa vastuulleen kudosten tai solujen käsittelyn jonkin vaiheen kudospankin puolesta.
b) Kolmas osapuoli tuottaa tavaroita ja palveluja, jotka vaikuttavat kudoksen tai solujen laadun ja turvallisuuden varmistamiseen.
c) Kudospankki tarjoaa palveluja toiselle kudospankille.
d) Kudospankki suorittaa kolmansien osapuolten käsittelemien
kudosten tai solujen jakelun.
2.
Kudospankin on arvioitava ja valittava kolmannet osapuolet sen perusteella, miten nämä pystyvät täyttämään tässä
direktiivissä asetetut standardit.

21 artikla
Kudosten ja solujen varastointiolosuhteet
1.
Kudospankkien on varmistettava, että kaikki kudosten ja
solujen varastointiin liittyvät menettelyt kuvataan vakiotoimintamenettelyissä ja että varastointiolosuhteet täyttävät liitteessä
VII luetellut edellytykset.
2.
Kudospankkien on varmistettava, että kaikki varastointiin
liittyvät toimintavaiheet suoritetaan valvotuissa olosuhteissa.
3.
Kudospankkien on luotava ja pidettävä yllä menettelyt
pakkaus- ja varastointialueiden valvomiseksi, jotta vältettäisiin
sellaisten olosuhteiden syntyminen, jotka voisivat haitata kudosten tai solujen toimintaa tai koskemattomuutta.
4.
Käsiteltyjä kudoksia ja soluja on säilytettävä karanteenissa,
kunnes 17 artiklassa tarkoitettu vastaava henkilö vapauttaa ne
käyttöön. Kudoksia tai soluja ei saa vapauttaa karanteenista
säilömistä ja varastointia varten, ennen kuin kaikki vakiotoimintamenettelyissä asetetut vaatimukset ovat täyttyneet.
22 artikla
Merkinnät, käyttöohjeet ja pakkaukset
Kudospankkien on varmistettava, että merkinnät, asiakirjat ja
pakkaukset täyttävät liitteessä VII olevissa D ja E kohdassa
luetellut edellytykset.

3.
Kudospankkien on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle täydellinen luettelo kolmansien osapuolten kanssa
tekemistään sopimuksista.
4.
Kudospankin ja kolmansien osapuolten sopimuksissa on
täsmennettävä kolmannen osapuolen vastuulla olevat tehtävät
ja annettava yksityiskohtainen kuvaus käytettävistä menettelyistä.
5.
Kudospankkien on toimitettava kopiot kolmansien osapuolten kanssa tekemistään sopimuksista toimivaltaisen viranomaisen sitä pyytäessä.
25 artikla
Ihmisperäisten kudosten ja solujen käyttömahdollisuudet
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että terveydenhoitoalan
julkisilla ja yksityisillä laitoksilla sekä hyväksytyillä lääkkeitä tai
lääkinnällisiä laitteita valmistavilla laitoksilla on mahdollisuus
saada käyttöönsä ihmisperäisiä kudoksia ja soluja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioissa voimassa olevia säädöksiä
tiettyjen kudosten ja solujen käytöstä.
2.
Näiden laitosten on toimitettava kudospankeille asian
kannalta merkittävät tiedot jäljitettävyyden helpottamiseksi ja
laadunvalvonnan ja turvallisuuden varmistamiseksi.
V LUKU
TIETOJENVAIHTO, KERTOMUKSET JA SEURAAMUKSET

26 artikla
23 artikla
Kuljetus ja jakelu
Kudospankin on varmistettava kudosten ja solujen laatu niiden
toimittamiseen saakka. Jakelussa on noudatettava liitteessä VII
lueteltuja edellytyksiä.

Tietojen koodaaminen
1.
Jäsenvaltioiden on perustettava järjestelmä ihmisperäisten
kudosten ja solujen yksilöintiä varten, jotta varmistetaan kaikkien ihmisperäisten kudosten ja solujen jäljitettävyys 10 artiklan mukaisesti.
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2.
Komissio laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa yhtenäisen Euroopan tason koodausjärjestelmän, jossa esitetään kudosten ja solujen peruskuvaukset ja -ominaisuudet.

2.
Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen
1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ja otetaan huomioon mainitun
päätöksen 8 artiklan säännökset.

27 artikla

3.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

Kertomukset
1.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kolmen vuoden kuluttua 32 artiklan 1 kohdassa säädetystä täytäntöönpanopäivämäärästä ja sen jälkeen kolmen vuoden välein kertomus
toteuttamistaan tämän direktiivin säännöksiin liittyvistä toimista, myös selostus tarkastukseen ja valvontaan liittyvistä toimenpiteistä.
2.
Komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle,
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle jäsenvaltioiden toimittamat kertomukset direktiivin täytäntöönpanoon
liittyvästä kokemuksesta.
28 artikla
Seuraamukset
Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamusjärjestelmästä, jota sovelletaan tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettujen
kansallisten säännösten rikkomiseen ja toteutettava seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi kaikki tarvittavat toimenpiteet. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, suhteellisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään 33 artiklan 1 kohdassa säädettyyn päivään mennessä ja ilmoitettava niiden muutokset mahdollisimman pian.
VI LUKU
KOMITEOIDEN KUULEMINEN

29 artikla
Mukauttaminen tekniikan ja tieteen kehitykseen
Komissio päättää liitteissä I–VII asetettujen teknisten vaatimusten mukauttamisesta tieteen ja tekniikan kehitykseen 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.
31 artikla
Tiedekomitean kuuleminen

Komissio voi kuulla asianmukaista tiedekomiteaa mukauttaessaan tämän direktiivin liitteitä tieteen ja tekniikan kehitykseen.
VII LUKU
LOPPUSÄÄNNÖKSET

32 artikla
Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä
1.
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan viimeistään [date]. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on tehtävä tällainen viittaus kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltiot voivat yhden vuoden ajan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistetusta päivämäärästä olla soveltamatta tämän direktiivin edellytyksiä kudospankkeihin, jotka ennen tämän direktiivin voimaantuloa toimivat kansallisten säännösten mukaisesti.
3.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina ne
kansalliset säädökset, jotka ne ovat antaneet tai antavat tässä
direktiivissä tarkoitetulla alalla.
33 artikla
Voimaantulo

30 artikla

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

Sääntelymenettely

34 artikla

1.
Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

Osoitus
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
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LIITE I
A. IHMISPERÄISTEN KUDOSTEN JA SOLUJEN HANKINTAAN SOVELLETTAVAT EDELLYTYKSET
Kudosten ja solujen hankinnasta vastaavan laitoksen on varmistettava tiettyjen vähimmäisvaatimusten ja muiden
edellytysten täyttyminen:
a) Laitoksella on oltava yhteydet solujen tai kudosten hankintaan erikoistuneeseen lääketieteelliseen tai kirurgiseen
ryhmään ja henkilökunta, jolla on tehtävien suorittamiseen tarvittava koulutus ja kokemus.
b) Laitoksella on oltava yhteistyösopimus luovutuksista vastaavan ryhmän kanssa. Kirjallisissa sopimusasiakirjoissa
täsmennetään yhteistyösuhteen ehdot ja noudatettavat menettelyt.
c) Laitoksella on oltava vakiotoimintamenettelyt, jotka kattavat solujen ja/tai kudosten hankinnan ja pakkaamisen
sekä kuljetuksen käsittelyhetkeen saakka.
d) Laitoksella on oltava käytössä laadunhallintajärjestelmä.
e) Laitoksen on varmistettava, että liitteessä V kuvattujen testien lisäksi suoritetaan asianmukaiset tutkimukset
tunnettujen tartuntatautien esiintymisen torjumiseksi.
f) Laitoksella on oltava solujen ja/tai kudosten hankinnassa ja pakkaamisessa tarvittavat tilat ja muut aineelliset
voimavarat.
g) Kun kyse on vainajalta irrotettavista soluista tai kudoksista, laitoksella on oltava ruumiin rekonstruoimiseen ja
muihin ruumishuoneella suoritettaviin toimenpiteisiin tarvittavat henkilöstö ja palvelut.
h) Laitoksen on varmistettava, että solujen ja/tai kudosten hankinta tai kerääminen suoritetaan liitteen VI mukaisesti.
i) Laitoksen on pidettävä yllä rekisteriä, jotta varmistetaan tulevien ja lähtevien solujen ja kudosten asianmukainen
jäljitettävyys. Kirjaa on pidettävä hankintamenettelyistä, luovuttajasta (luovuttajan tunnistustiedot, suostumus ja
kliiniset tiedot), luovutetuista kudoksista, kudosten aiotusta käyttötarkoituksesta tai määränpäästä, irrotuspäivämäärästä ja tutkimuksista. Rekisteriä saavat käyttää vain vastaavalta henkilöltä luvan saaneet henkilöt, ja heidän
on noudatettava direktiivissä säädettyjä luottamuksellisuusvaatimuksia.
B. KUDOSPANKKIEN AKKREDITOINNIN KRITEERIT
Akkreditoinnin saaminen edellyttää kudospankeilta seuraavia:
a) Kudospankin organisaatiorakenteen ja toimintamenettelyjen on sovelluttava akkreditointihakemuksen kohteena
olevien toimenpiteiden suorittamiseen; niillä on varmistettava, että laitos pystyy vastaanottamaan, lähettämään ja
osoittamaan kudoksia ja soluja transplantaatiota varten vuorokauden kaikkina aikoina.
b) Kudospankilla on oltava asiakirjat, jotka osoittavat sen yhteydet kolmansiin osapuoliin (lääketieteellisiin ja muihin
laitoksiin), joiden kanssa se tekee yhteistyötä. Kolmansien osapuolten kanssa tehdyissä sopimuksissa täsmennetään
yhteistyösuhteen ehdot ja noudatettavat menettelyt.
c) Kudospankilla on oltava akkreditointihakemuksen kohteena olevien toimenpiteiden suorittamista varten asianmukaisen koulutuksen saanut henkilökunta ja sopivat tilat, tässä direktiivissä asetettujen standardien mukaisesti.
d) Kudospankilla on oltava akkreditointihakemuksen kohteena olevia toimenpiteitä koskeva laadunvarmistusohjelma
tässä direktiivissä asetettujen standardien mukaisesti.
e) Kudospankin on varmistettava käytettävissä olevan tieteellisen tietämyksen perusteella, että biologisen materiaalin
käytön ja käsittelyn riskit on minimoitu.
f) Kudospankilla on oltava mahdollisuus käyttää seerumipankkia, jossa säilytetään vähintään yhtä näytettä kultakin
allogeeniselta luovuttajalta vähintään kahden vuoden ajan viimeisen kyseiseltä luovuttajalta saadun luovutteen
lähettämisestä, jotta siirron jälkeen voidaan suorittaa vaadittavat tutkimukset.
g) Kudospankin on pidettävä rekisteriä, jota saavat käyttää vain vastaavalta henkilöltä luvan saaneet henkilöt ja jolla
varmistetaan tulevien ja lähtevien kudosten ja solujen asianmukainen jäljitettävyys. Rekisteriin on kirjattava tiedot
kaikista luovuttajista, ruumiinosista, kudoksista ja soluista samoin kuin niiden tunnistamiseen tarvittavat tiedot.
Rekisterin on täytettävä tässä direktiivissä säädetyt luottamuksellisuusvaatimukset.
h) Kudospankin on noudatettava toiminnassaan vakiotoimintamenettelyjä, jotka ovat tässä direktiivissä vahvistettujen
standardien mukaiset.
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LIITE II
LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ
1.

Laatujärjestelmän perusosat ovat seuraavat:
a) hyvin määritelty laatupolitiikka
b) selkeästi määritelty organisaatiorakenne ja vastuuvelvollisuus
c) selkeästi määritelty ja toimiva dokumentointi
d) vakiotoimintamenettelyt
e) kaikkien rekisterien asianmukainen ylläpito
f) suoraan prosessiin osallistuvan henkilöstön suorittama prosessien validointi.

2.

Laatujärjestelmän päätehtäviin kuuluvat ainakin seuraavat:
a) Varmistetaan, että kaikki prosessit suoritetaan oikein, todennetaan ja dokumentoidaan.
b) Varmistetaan tilanteen asianmukainen analysointi ja analyysitulosten toimittaminen toimivaltaisille viranomaisille, kun ihmisperäisistä soluista tai kudoksista valmistetun tuotteen koskemattomuus tai toiminnallisuus voivat
olla vaarassa, tuote saattaa olla kontaminoitunut tai tuotteen välityksellä voi mahdollisesti levitä jokin tartuntatauti.
c) Varmistetaan, että tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin, jotka kirjataan muistiin.
d) Varmistetaan, että työntekijöille annetaan asianmukainen koulutus kuhunkin heidän suorittamaansa tehtävään.
e) Perustetaan asianmukainen valvontajärjestelmä ja pidetään sitä yllä.
f) Perustetaan rekisteröintijärjestelmä ja pidetään sitä yllä.
g) Tutkitaan tuotteissa esiintyvät poikkeavuudet ja korjaavat toimenpiteet ja kirjataan ne.
h) Suoritetaan arviointeja, selvityksiä, tarkastuksia ja muita kudosten, solujen, tuotteitten ja prosessien laadun
varmistamiseen tarvittavia toimenpiteitä.

3.

Kudosten tai solujen hankinnasta vastaavien työntekijöiden ja kudospankkien henkilöstön perus- ja täydennyskoulutukselta edellytetään seuraavaa:
a) Koulutusta annetaan kahden kuukauden kuluessa siitä, kun työntekijä aloittaa työskentelynsä kudoslaitoksessa, ja
sen jälkeen koulutusjaksojen väli saa olla enintään kaksi vuotta.
b) Koulutusta annetaan, kun laitos ryhtyy suorittamaan jotakin uutta tehtävää tai käyttöön otetaan uutta tekniikkaa.
c) Koulutusta valvotaan, tarkistetaan ja ajantasaistetaan aika ajoin mutta vähintään joka toinen vuosi. Koulutuksen
on vastattava henkilöstön tarpeita.

4.

Täydennyskoulutuksessa on käsiteltävä ainakin seuraavia aiheita:

4.1 Yleiset aiheet:
a) yleiskatsaus ihmisperäisten solujen ja kudosten hankintaan ja/tai käsittelyyn transplantaatiotarkoituksia varten
b) oikeudelliset näkökohdat
c) eettiset näkökohdat
d) organisatoriset näkökohdat
e) laadunvalvontaohjelmat
f) laatu- ja turvallisuuskriteerit transplantantoitaviksi tarkoitettujen solujen ja kudosten arviointia, hankintaa, käsittelyä ja valvontaa varten
g) työturvallisuus.
4.2 Erityiset aiheet:
a) tekniset tiedot ja tapauskohtaiset menettelyt kunkin kudospankissa suoritettavan toimenpiteen osalta
b) rekisterien ja data-analyysiohjelmien hallinta
c) kussakin toimenpiteessä käytettävien laitteiden käsittely
d) laadunvalvontaohjeiden ja terveydenhoitoalan toimintayksikön yleisen toiminnan tuntemus
e) henkilöstön turvaohjeiden tuntemus
f) terveydenhoitoalan toimintayksikössä käytettävät biomonitorointijärjestelmät.
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LIITE III
KUDOS- JA SOLULUOVUTUSTEN YHTEYDESSÄ ANNETTAVAT TIEDOT
A. ELÄVÄT LUOVUTTAJAT, AUTOLOGINEN (AU) JA ALLOGEENINEN KÄYTTÖ (AL)
1. Luovutusprosessista vastaavan henkilön on varmistettava, että luovuttajalle on asianmukaisesti tiedotettu ainakin
kohdassa 4 mainituista luovutus- ja hankintaprosessiin liittyvistä seikoista.
2. Tiedot on annettava sopivalla ja selvällä tavalla käyttäen termejä, jotka luovuttaja voi vaivatta ymmärtää.
3. Tietojen antajalla on oltava velvollisuus ja kyky vastata kaikkiin luovuttajan esittämiin kysymyksiin.
4. Tietojen on katettava hankinnan tarkoitus ja luonne, sen seuraukset ja siihen liittyvät riskit, mahdollisesti tehtävät
analyyttiset tutkimukset, luovuttajan tietojen rekisteröinti ja suojelu, lääketieteellinen luottamuksellisuus ja terapeuttinen tarkoitus.
5. Allogeenisen käytön (AL) yhteydessä on luovuttajalle annettava tiedot arviointimenettelystä eli perusteista luovuttajan terveystietojen ja elämäntapatietojen kysymiselle, lääkärintarkastuksesta ja analyyttisista tutkimuksista.
6. Luovuttajille on annettava tietoja heidän suojaamisensa vuoksi toteutettavista turvatoimista.
7. Analyyttisten tutkimusten vahvistetut tulokset on ilmoitettava ja selitettävä selvästi luovuttajalle.
8. Luovuttajalle on kerrottava pakollisesta suostumuksesta, sertifioinnista ja luvasta, joita edellytetään kudoksen ja/tai
solujen hankinnan suorittamiseksi.
B. KUOLLUT LUOVUTTAJA
1. Luovuttajan sukulaisille on annettava kaikki tiedot ja kaikki tarvittavat suostumukset ja luvat on hankittava ennen
solujen tai kudosten hankintaa siihen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.
2. Luovuttajan arvioinnin vahvistetut tulokset on toimitettava ja selitettävä selvästi luovuttajan sukulaisille, jos
tuloksilla on merkitystä heidän terveydelleen tai kansanterveydelle.

LIITE IV
KUDOSTEN- TAI SOLUJENLUOVUTTAJAN VALINTAKRITEERIT
1. Kuollut luovuttaja
A. YLEISET HYLKÄÄMISKRITEERIT
Kuollutta henkilöä ei saa hyväksyä luovuttajaksi, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
1. Kuolemansyy on tuntematon.
2. Vainaja on ennen kuolemaansa nauttinut myrkyllistä ainetta tai altistunut myrkylliselle aineelle, jota voisi siirtyä
kudoksen vastaanottajalle toksisena annoksena.
3. On todettu tai aiempi syöpätauti lukuun ottamatta primaaria tyvisolukarsinoomaa, leviämätöntä kohdunkaulan
karsinoomaa ja eräitä keskushermoston primaareja kasvaimia, jotka on arvioitava elimenluovuttajien seulonnan
standardoinnista syöpätautien välittymisen ehkäisemiseksi laaditun Euroopan neuvoston tämänhetkisen yhteisymmärrysasiakirjan (Standardisation of organ donor screening to prevent transmission of neoplastic diseases)
mukaisesti. Syöpätautia sairastavat luovuttajat voidaan arvioida ja heidän käyttöään voidaan harkita sarveiskalvonluovutukseen, ellei luovuttajalla ole verkkokalvon varhaissolusyöpää, silmän etunavan melanoomaa, hematologista
kasvainta tai pahanlaatuisia kasvaimia, jotka voivat vaikuttaa silmän etunapaan.
4. On todettu prionien aiheuttamien sairauksien välittymisriski:
— erityiset valintakriteerit potilaille, joilla on diagnosoitu Creutzfeld-Jakobin tauti tai joiden suvussa on esiintynyt
ei-iatrogeenista Creutzfeld-Jakobin tautia
— ihmiset, jotka ovat sairastaneet nopeasti etenevää dementiaa tai rappeuttavia neurologisia tauteja, joiden syytä
ei tunneta
— ihmisen aivolisäkkeestä valmistettujen hormonien (esim. kasvuhormonien) ja kovakalvon vastaanottajat.
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5. On todettu tulehdus, joka ei ole luovutushetkellä hallinnassa, myös bakteeritaudit sekä systeemiset virus- ja
sieni-infektiot.
6. Aiemmin on todettu hiv-infektio, akuutti tai krooninen hepatiitti B- tai hepatiitti C-infektio, näistä on kliinistä
näyttöä tai vahvistettu positiivinen laboratoriotesti. (Hematopoeettisten esisolujen luovuttajiin on sovellettava
liitettä V, jossa käsitellään positiivisen hepatiitti B- tai hepatiitti C -testin antaneita luovuttajia.)
7. Henkilö on ollut jatkuvassa hemodialyysihoidossa.
8. Luovuttajan näytteiden hemodiluutio:
Kun kyse on mahdollisesta luovuttajasta, joka on saanut verta, veren komponentteja tai kolloideja kuolemaa
edeltävien 48 tunnin aikana tai kristalloideja kuolemaa edeltävän tunnin aikana, on oltava käytettävissä ennen
verensiirtoa otettu verinäyte, jos jäljempänä esitettävään algoritmiin perustuvat laskelmat osoittavat, että hemodiluutio on yli 50 prosenttia. Ellei näytettä ole käytettävissä, luovuttaja on hylättävä niiden vaikutusten vuoksi,
joita hemodiluutiolla voi olla serologisiin testeihin.
9. On näyttöä jostain muusta riskitekijästä.
B. LAPSILUOVUTTAJIEN ERITYISET HYLKÄÄMISKRITEERIT
1. Jos lapsi voi täyttää jonkin osassa A luetelluista kriteereistä, häntä ei saa käyttää luovuttajana.
2. Jos lapsen äidillä on ollut hiv-tulehdus tai lapsi täyttää jonkin osassa A kuvatuista hylkäämiskriteereistä, häntä ei
saa käyttää luovuttajana, ennen kuin infektion välittymisen riski voidaan sulkea ehdottomasti pois.
a) Alle 18 kuukauden ikäistä lasta, jonka äidillä on hiv-, hepatiitti B- tai hepatiitti C -infektio tai tällaisen infektion
riski tai jota äiti on imettänyt edellisten 12 kuukauden aikana, ei voida harkita luovuttajaksi, olivatpa analyyttisten testien tulokset millaiset hyvänsä.
b) Luovuttajiksi voidaan sen sijaan hyväksyä lapsi, jota äiti ei ole imettänyt edellisten 12 kuukauden aikana ja
jonka osalta analyyttiset testit, fysikaaliset tarkastukset ja terveystietojen tarkastelu eivät anna näyttöä hiv-,
hepatiitti B- tai hepatiitti C -infektiosta.
C. ULKOINEN FYSIKAALINEN TARKASTUS
Ruumiille on tehtävä fysikaalinen tutkimus sellaisten merkkien havaitsemiseksi, jotka sinällään voivat riittää luovuttajan hylkäämiseen tai joita voidaan arvioida luovuttajan terveys- ja elämäntapatietojen perusteella. Huomiota olisi
kiinnitettävä seuraaviin: kasvaimiin (esim. melanoomaan), tulehduksiin (esim. genitaalialueen haavaumiin ja kondyloomaan), tartuntatauteihin liittyviin riskitekijöihin (esim. pistojälkiin suonissa, tatuointeihin ja lävistyksiin), luovuttajan kehon vammoihin sekä tuoreisiin tai vanhoihin leikkausarpiin.
D. ERITYISET VALINTAKRITEERIT
Kuolleilta luovuttajilta otettaviin kudoksiin sovellettavat erityiset valintakriteerit on otettava huomioon tapauskohtaisesti tieteellisen nykytietämyksen perusteella.
2. Elävä luovuttaja
2.1 Elävä luovuttaja, autologinen käyttö
1. Luovuttajapotilaasta vastaavan lääkärin on potilaan terveystietojen ja terapeuttisen käyttötarkoituksen perusteella
määritettävä ja dokumentoitava siirteen elinkelpoisuus.
2. Jos irrotettuja soluja tai kudoksia säilytetään tai viljellään, on tehtävä samat serologiset tutkimukset kuin elävän
luovuttajan luovutteiden allogeenisen käytön yhteydessä. Positiiviset tulokset eivät estä toimenpiteen tekemistä
potilaalle.
2.2 Elävä luovuttaja, allogeeninen käyttö
1. Kun kyse on elävästä luovuttajasta ja käyttötarkoitus on allogeeninen, vastaavan lääkärin on vahvistettava ja
dokumentoitava valintakriteerit käyttäen perustana luovuttajan fyysistä tilaa, kliinisiä ja elämäntapatietoja sekä
kliinisten analyysien ja muiden luovuttajan terveydentilan määrittämiseksi suoritettujen laboratoriotutkimusten
tuloksia.
2. Tässä yhteydessä on noudatettava samoja hylkäämiskriteerejä kuin kuolleidenkin luovuttajien kohdalla sekä
mahdollisesti tarvittavia lisäkriteerejä, jollaisia ovat esimerkiksi raskaus (paitsi hematopoeettisten esisolujen ja
vesikalvon luovuttajien kohdalla) ja imettäminen. Lisäksi on otettava huomioon kudos- tai solukohtaiset erityiset
hylkäämiskriteerit.
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LIITE V
LUOVUTTAJILTA VAADITTAVAT LABORATORIOTUTKIMUKSET
1. Luovuttajille tehtävät pakolliset serologiset tutkimukset
Tulehdus

Kudokset ja solut: suositellaan positiivisen tuloksen yhteydessä

Hiv 1 ja hiv 2

Este luovutukselle

Hepatiitti B

Positiivinen HBsAg-tulos on este luovutukselle
Positiivinen Anti-HBc-tulos edellyttää täydentäviä tutkimuksia

Hepatiitti C

Este luovutukselle

Treponema pallidum

Tehtävä tutkimukset T. pallidumin vasta-aineiden havaitsemiseksi. Positiivinen testitulos on este luovutukselle

HTLV I tai II luovuttajilla, jotka asuvat tai tulevat suuren
esiintyvyyden alueilta, tai heidän seksikumppaneillaan tai
lapsillaan

Este luovutukselle

2. Yleiset vaatimukset serologisia merkkiaineita määritettäessä
1. Tutkimukset olisi tehtävä pätevässä laboratoriossa, jolla on kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen
hyväksyntä.
2. Serologiset tutkimukset tehdään luovuttajan seerumista tai plasmasta. Niitä ei pitäisi tehdä muista nesteistä tai
eritteistä, kuten kammiovedestä tai lasiaisnesteestä.
3. Tutkimustyypin on vastattava tieteellistä tietämystä.
4. Kun kyse on kuolleesta luovuttajasta, kaikki verinäytteet olisi otettava välittömästi ennen kudoksen irrottamista tai
välittömästi sen jälkeen.
5. Kun kyse on elävästä luovuttajasta (lukuun ottamatta allogeeniseen käyttöön tarkoitetun luuytimen ja ääreisverenkierron solujen luovuttajia – käytännön syistä), verinäytteet olisi otettava luovutuksen yhteydessä (sallittu
marginaali ± 7 vuorokautta) ja uusintanäyte 6 kuukauden kuluttua.
6. Kun kyse on allogeenisestä hematopoeettisten esisolujen transplantaatiosta, verinäytteet olisi tutkittava 30 päivän
kuluessa ennen luovutusta.
7. Jos elävältä luovuttajalta (lukuun ottamatta allogeeniseen käyttöön tarkoitettujen hematopoeettisten esisolujen
luovuttajia) otetaan verinäyte 6 vuorokauden kuluttua luovutuksesta ja näyte testataan nukleiinihappoamplifikaatiotestillä (NAT), ei tarvita uusintaverinäytettä hiv:n, hepatiitti B:n tai hepatiitti C:n varalta.

LIITE VI
SOLUJEN JA/TAI KUDOSTEN HANKINTAMENETTELYT JA VASTAANOTTO KUDOSPANKISSA
A. TARKASTUSMENETTELY
Suostumus
Ennen kudosten tai solujen hankintaa on hankintaryhmän vastaavan henkilön varmistettava, että hankintaa varten on
saatu suostumus kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.
Luovuttajan tunnistaminen
a) Tiedot luovuttajasta ja luovutuksesta on rekisteröitävä ja säilytettävä sillä tavoin, että varmistetaan luovuttajan
tunnistaminen ja kunkin yksittäisen kudoksen ja solun jäljitettävyys.
b) Tietojenrekisteröintijärjestelmä on validoitava, jotta kirjatut tiedot varmasti takaavat oikean tunnistettavuuden ja
jäljitettävyyden.
B. KUDOSTEN JA SOLUJEN LUOVUTTAMISEEN KÄYTETTÄVÄT TILAT JA MENETTELYT
Luovutukset on suoritettava asianmukaisissa tiloissa, joissa hankittujen kudosten tai solujen bakteerikontaminaatio on
minimoitu. Tilojen on lisäksi oltava sellaiset, että elävän luovuttajan terveys ja turvallisuus taataan.
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C. KUDOSTEN JA SOLUJEN HANKINTAMENETTELYT
Hankintamenettelyjen on sovelluttava kullekin luovuttajatyypille ja luovutettujen kudosten tai solujen tyypille. Niillä
on lisäksi suojeltava niitä kudosten tai solujen ominaisuuksia, joita tarvitaan niiden lopullisessa kliinisessä käytössä, ja
samalla torjuttava mikrobiologinen kontaminaatio prosessin aikana. Kun kyse on kuolleesta luovuttajasta, on määriteltävä kuolinhetkestä hankintahetkeen kulunut aika, jotta voidaan varmistaa vaadittujen biologisten ominaisuuksien
suojelu.
D. LUOVUTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
1. Kustakin luovuttajasta on koottava asiakirjakansio, joka sisältää luovuttajan tunnistetiedot, suostumuslomakkeen,
kliiniset tiedot, laboratoriotutkimusten tulokset ja muiden tutkimusten tulokset. Lisäksi on kirjattava hankintaprosessiin liittyvät tiedot.
2. Jos on tehty ruumiinavaus, sen tulokset on liitettävä kansioon.
3. Kaikkien kirjausten on oltava selvästi luettavissa, pysyviä ja tietosuojalainsäädännön mukaisia.
4. Luovuttajan kliiniset tiedot on säilytettävä vähintään 30 vuoden ajan hankintalaitoksen rekisterissä.
5. Hankinnan päivämäärä ja aika (aloitus ja lopetus) on kirjattava muistiin.
E. REKISTERÖITÄVÄT TIEDOT
Kudospankin rekisteriin on kirjattava mm. seuraavat tiedot:
a) suostumus
b) luovuttajan tunnistetiedot ja ominaisuudet: luovuttajatyyppi, ikä, sukupuoli, kuolinsyy sekä mahdolliset riskitekijät
c) tulokset kliinisten tietojen tarkastelusta luovuttajien valintakriteerien suhteen
d) fysikaalisen tutkimuksen, laboratoriotutkimusten ja muiden tutkimusten tulokset (mahdollinen ruumiinavausraportti)
e) kuoleman tai perfuusion päivämäärä ja aika
f)

hankinnan päivämäärä ja aika sekä suorituspaikkana toiminut terveydenhoitoalan toimintayksikkö

g) ruumiin säilytysolosuhteet: viileäsäilytys (vai ei), viileäsäilytyksen aloittamisaika sekä hankintalaitokseen siirtämisen aika
h) hankintapaikka, hankintaryhmä ja hankinnasta vastaava henkilö
i)

aseptiikan taso

j)

tiedot hankinnan aikana käytetyistä säilöntäliuoksista: mm. koostumus, erä, viimeinen käyttöpäivä, lämpötila,
määrä, pitoisuus ja valmistusmenetelmä

k) hankitut graftit ja niiden keskeiset ominaispiirteet
l)

merkittävät ennen hankintaa, sen aikana ja sen jälkeen sattuneet tapaukset

m) hankittujen solujen tai kudosten määränpää
n) säilytysmenetelmä, kunnes kudokset tai solut saapuvat pankkiin
o) soluviljelmien osalta on kirjattava myös seuraavat:
— hoidettavan vamman ominaispiirteet
— vastaanottajan lääkeallergiat (esim. antibioottiallergia).
F. PAKKAAMINEN
1. Kaikki luovutteet on hankinnan jälkeen pakattava yksittäin siten, että kontaminaatioriski on mahdollisimman
pieni ja solujen tai kudosten vaaditut ominaisuudet ja biologiset toiminteet säilyvät.
2. Pakatut solut ja kudokset on kuljetettava tarkoitukseen sopivassa jäykässä säiliössä, jossa sisältö säilyy vaurioitumattomana ja lämpötila pysyy määritetyssä arvossa.
3. Mahdolliset tutkimuksia varten oheistettavat kudos- tai verinäytteet on merkittävä asianmukaisesti ja yksilöitävä.
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G. HANKITTUJEN KUDOSTEN TAI SOLUJEN MERKINNÄT
Kuhunkin kudoksia tai soluja sisältävään pakkaukseen on merkittävä vähintään seuraavat:
a) luovuttajan tunnistenumero tai -koodi
b) kudoksen tai solujen tyyppi.
H. KULJETUSSÄILIÖN MERKINNÄT
Kuhunkin kudosten tai solujen kuljetussäiliöön on merkittävä vähintään seuraavat:
a) kudoksen tai solujen tunnistetiedot
b) hankintalaitoksen tiedot (osoite ja puhelinnumero) ja toimituksesta vastaavan henkilön tiedot
c) vastaanottavan kudospankin tiedot (osoite ja puhelinnumero) ja lähetyksen vastaanotosta määränpäässä vastaavan
henkilön tiedot
d) hankinnan päivämäärä ja aika
e) hematopoeettisten esisolujen yhteydessä teksti ”EI SAA SÄTEILYTTÄÄ”
f) kun kyse on autologiseen käyttöön tarkoitetusta materiaalista, on lisättävä teksti ”vain autologiseen käyttöön”.
I. RUUMIIN ENNALLISTAMINEN
Kun kudokset on irrotettu, kuolleen luovuttajan ruumis olisi ennallistettava vastaamaan mahdollisimman hyvin sen
alkuperäistä anatomista muotoa. Ennallistamismenetelmillä pitäisi olla mahdollisimman vähän vaikutusta tavanomaisiin hautausmenettelyihin.
J. KUDOSTEN TAI SOLUJEN VASTAANOTTO KÄSITTELY- TAI VARASTOINTILAITOKSESSA
Kun kudokset tai solut saapuvat käsittely- tai varastointilaitokseen, on kirjallisesti varmistettava, että lähetys, kuljetusolosuhteet, pakkaus, merkinnät sekä mukana seuraavat asiakirjat ja näytteet täyttävät tämän liitteen vaatimukset ja
vastaanottavan pankin asettamat määrittelyt. Kullakin pankilla on oltava dokumentoitu menettely sellaisten kudos- tai
solulähetysten käsittelyyn, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia.

LIITE VII
SOLUJEN JA KUDOSTEN KÄSITTELY, VARASTOINTI JA JAKELU
A. KÄSITTELY
1. Kussakin kudosten- ja solujenkäsittelylaitoksessa on oltava käytössä asianmukainen käsittelyprosessia valvova
järjestelmä.
2. Ellei teknisiä toimintoja voida varmentaa kaikkina ajankohtina koko prosessin ajan, niitä on seurattava jatkuvasti,
jotta varmistetaan vahvistettujen vakiotoimintamenetelmien noudattaminen.
3. Jos kudosten tai solujen mikrobitoiminta inaktivoidaan, toimenpide on täsmennettävä, dokumentoitava ja validoitava.
4. Jos jonkin käsittelyvaiheen suorittaa kolmas osapuoli, on kirjallisesta sopimuksesta käytävä ilmi vaadittavat toimenpiteet eriteltyinä sekä niiden validointi.
5. Prosesseille olisi tehtävä säännöllinen kriittinen arviointi, jotta varmistetaan, että niillä jatkuvasti päästään tarkoitettuihin tuloksiin.
6. Ennen uusien prosessien käyttöönottoa ne on validoitava, jotta voidaan osoittaa, että tuloksena saadaan johdonmukaisesti kudospankin vakiotoimintamenettelyjen mukaisia kudoksia. Kun käsittelyyn tehdään merkittäviä muutoksia, joiden yhteydessä otetaan käyttöön uusia laitteita tai muutetaan vanhoja, tiloihin tehdään merkittäviä
uudistuksia tai tilat vaihtuvat, validointivaiheet on suoritettava uudelleen ja dokumentoitava.
7. Kudosten käsittely-ympäristöjä on riittävällä tavalla valvottava, jotta voidaan minimoida tai välttää mahdollisuudet
kudosten kontaminoitumiseen. Kun kudokset tai solut altistuvat ympäristölle käsittelyn aikana ilman tätä seuraavaa mikrobi-inaktivointia, edellytetään luokan A ilmanlaatua (< 3 500 kooltaan vähintään 0,5 µm olevaa partikkelia kuutiometrissä) yleensä laminaarivirtauskaappia käyttäen. Taustaympäristön on sovelluttava luokan A säilyttämiseen laminaarivirtauskaapissa. Kun kudokset tai solut altistuvat ympäristölle käsittelyn aikana ja tämän
jälkeen tehdään mikrobi-inaktivointi, edellytetään luokan C tilaa (< 350 000 kooltaan vähintään 0,5 µm olevaa
partikkelia kuutiometrissä ja < 2 000 kooltaan 5 µm olevaa partikkelia kuutiometrissä).
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B. VARASTOINTI
1. Varastointiolosuhteet lämpötilan kaltaisine merkittävine tekijöineen on määriteltävä siten, että edellytetyt kudosten
ja solujen ominaisuudet säilyvät.
2. Kriittisiä tekijöitä (esim. lämpötilaa, kosteutta ja steriiliyttä) on jatkuvasti valvottava ja seurattava ja arvot on
kirjattava aina muistiin, jotta voidaan osoittaa, että olosuhteet pysyvät määritellyn mukaisina.
3. Kaikkien varastointiolosuhteiden osalta on määriteltävä enimmäisvarastointiaika.
4. Ajan asettamisessa on otettava huomioon kudosten ja solujen edellytettyjen ominaisuuksien mahdollinen heikkeneminen, ajan myötä muuttuvat luovuttajan valintaa ja tutkimista koskevat kriteerit sekä vaihtoehtoisten hoitomuotojen saatavuus.
C. JAKELU
1. Kuljetusolosuhteet lämpötilan kaltaisine merkittävine tekijöineen on määriteltävä siten, että edellytetyt kudosten ja
solujen ominaisuudet säilyvät.
2. Pakkausten on oltava sellaisia, että kudos varmasti säilyy vakiotoimintamenettelyjen mukaisessa tilassa. Jos pakkausta ei ole validoitu tähän tarkoitukseen, on kriittisiä tekijöitä, kuten lämpötilaa ja kosteutta, valvottava jatkuvasti koko jakeluprosessin ajan.
3. Kun jakelun suorittaa sopimussuhteessa oleva kolmas osapuoli, on kirjallisella sopimuksella varmistettava, että
vaaditut olosuhteet säilyvät.
4. Käytössä on oltava dokumentoitu järjestelmä, jolla kudokset tai solut vedetään takaisin, jos jakelun jälkeen
havaitaan mahdollinen vastaanottajiin kohdistuva riski.
D. LOPULLISET MERKINNÄT JAKELUA VARTEN
1. Jakelua varten kukin kudos- tai soluyksikkö on varustettava merkinnällä, jossa on vähintään seuraavat tiedot:
a) kudoksen tai solujen tunnistenumero tai -koodi
b) kudoksen tai solujen ominaispiirteet
c) kudospankin tunnistetiedot
d) erän numero.
2. Seuraavat tiedot on ilmoitettava joko pakkausmerkinnässä tai oheistettavissa asiakirjoissa:
a) morfologiset ja funktionaaliset tiedot
b) kudoksen tai solujen lähettämispäivä
c) luovuttajalle tehdyt serologiset määritykset ja niiden tulokset
d) varastointisuositukset
e) säiliön ja pakkauksen avaamisohjeet ja mahdollisesti vaadittava käsittely
f) viimeinen käyttöpäivä avaamisen tai käsittelyn jälkeen
g) raportointiohjeet vakavien ei-toivottujen vaikutusten ja/tai vaaratilanteiden varalta.
E. KULJETUSSÄILIÖN ULKOISET MERKINNÄT
Kaikkiin säiliöihin on merkittävä vähintään seuraavat tiedot:
a) lähettävän kudospankin tunnistetiedot
b) määränpäänä olevan terveydenhoitoalan toimintayksikön tunnistetiedot
c) ilmoitus, että pakkaus sisältää ihmisperäisiä kudoksia tai soluja
d) hematopoeettisten esisolujen yhteydessä lisäksi teksti ”EI SAA SÄTEILYTTÄÄ”
e) suositeltavat kuljetusolosuhteet (esim. säilytettävä viileässä, pystyasennossa jne.)
f) turvaohjeet ja (mahdollinen) jäähdytysmenetelmä (esimerkiksi: nestemäinen typpi aiheuttaa vaaran kuljetettaessa,
samoin hiilihappojään käsittely paljain käsin jne.).
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Ehdotus neuvoston asetukseksi Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista)
peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja niiden jalostamisessa saatuihin tavaroihin sovellettavista
järjestelyistä
(2002/C 227 E/29)
KOM(2002) 335 lopull. — 2002/0129(ACC)
(Komission esittämä 21 päivänä kesäkuuta 2002)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 133 artiklan,

(6) Yksinkertaistamisen ja avoimuuden vuoksi liitteeseen olisi
sisällytettävä asianomaisia tuotteita koskeva täydellinen
tuoteluettelo sekä niiden tuontiin sovellettavat erityissäännökset, ja erilliseen liitteeseen tariffikiintiöitä ja -kattoja
sekä viitemääriä koskevat tiedot.

ottaa huomioon komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1) Kunnes Euroopan yhteisön jäsenvaltiot ja AKT-valtiot ovat
ratifioineet Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun AKT–EY-kumppanuussopimuksen, jäljempänä
”Cotonoun sopimus” (1), kyseisen sopimuksen aikaistetusta
soveltamisesta säädetään 2 päivän elokuuta 2000 ja AKT–
EY-kumppanuussopimuksen voimaantulon välisenä aikana
voimassa
olevista
siirtymäkauden
toimenpiteistä
27 päivänä heinäkuuta 2000 tehdyssä AKT–EY-ministerineuvoston päätöksessä N:o 1/2000 (2).

(7) AKT-valtioista on perinteisesti käyty kauppaa Ranskan
merentakaisiin departementteihin ja tämän vuoksi olisi
säilytettävä toimenpiteet eräiden AKT-valtioista peräisin
olevien tuotteiden tuonnin edistämiseksi Ranskan merentakaisiin departementteihin asianomaisten tuotteiden paikallisen kulutuksen, jalostuksen jälkeinen kulutus mukaan
lukien, tarpeita varten. Olisi niin ikään säädettävä mahdollisuudesta muuttaa Cotonoun sopimuksen liitteessä V tarkoitettujen AKT-valtioista peräisin olevien tuotteiden
markkinoille pääsyä koskevia järjestelyjä erityisesti kyseisten alueiden taloudelliset kehitysvaatimukset huomioon
ottaen.

(2) Uusiin kaupankäyntijärjestelyihin ja erityisesti talouskumppanuussopimuksiin siirtymisen helpottamiseksi neljännen AKT–EY-yleissopimuksen nojalla sovelletut muut
kuin vastavuoroiset kauppaedut olisi pidettävä voimassa
valmisteluvaiheen ajan 31 päivään joulukuuta 2007 asti
kaikkien AKT-valtioiden osalta Cotonoun sopimuksen liitteessä V määritellyin ehdoin.

(8) Vaikka Cotonoun sopimuksen liitteestä V johtuvat tariffietuudet lasketaan yhteisen tullitariffin ja sitä koskevien
sääntöjen perusteella, ne olisi laskettava autonomisen tullin perusteella, jos autonominen tulli on kyseisten tuotteiden osalta alhaisempi kuin sopimustulli.

(3) AKT-valtioista peräisin oleviin ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteessä I lueteltuihin tuotteisiin tai
tuotteisiin, joihin sovelletaan yhteisöön tuotaessa erityisiä
sääntöjä, jotka on otettu käyttöön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanon vuoksi, sovelletaan Cotonoun sopimuksen liitteessä V olevan 1 artiklan a alakohdan mukaisesti suotuisampaa kohtelua kuin mitä kolmansille
maille on myönnetty suosituimmuuskohtelua koskevan
lausekkeen nojalla samojen tuotteiden osalta.

(9) Koska tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavat
toimenpiteet ovat menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta
1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (3) 2 artiklassa tarkoitettuja hallintotoimenpiteitä, niistä olisi päätettävä kyseisen päätöksen 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä noudattaen.

(4) Liitteen V 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja
maataloustuotteita koskevan XXII julistuksen mukaan yhteisö toteuttaa ilmoituksensa mukaisesti kaikki tarvittavat
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että asianomaiset maatalousalan asetukset annetaan hyvissä ajoin.
(5) On syytä täsmentää, että Cotonoun sopimuksen liitteestä
V johtuvat edut myönnetään ainoastaan käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä annetun pöytäkirjan 1 mukaisille alkuperätuotteille.
(1) EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.
(2) EYVL L 195, 1.8.2000, s. 46.

(10) On syytä määrätä [AKT–EU kumppanuussopimuksessa
määrätyistä suojatoimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa] säädettyjen suojalausekkeiden soveltamisesta.

(11) Koska asetuksen on määrä korvata Afrikan, Karibian ja
Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) peräisin oleviin
maataloustuotteisiin ja niiden jalostamisessa saatuihin tavaroihin sovellettavasta järjestelystä ja asetuksen (ETY)
N:o 715/90 kumoamisesta 20 päivänä heinäkuuta 1998
annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1706/98 (4), olisi mainittu asetus kumottava.
(3) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
(4) EYVL L 215, 1.8.1998, s. 12.
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(12) Koska asetuksella pannaan täytäntöön yhteisön jo tekemiä
kansainvälisiä sitoumuksia, asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä,

dollisuutta toimitukseen samana tai seuraavana vuonna, voidaan kyseiset määrät jakaa uudelleen muiden asianomaisten
valtioiden kesken kyseisen valtion viimeistään kunkin vuoden
1 päivänä syyskuuta esittämästä pyynnöstä 52 100 tonnin rajaan asti luuttomana lihana ilmaistuna.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

Tämä uudelleenjakamispyyntöä koskeva päätös tehdään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

1 artikla
Soveltamisala
1.
Asetusta sovelletaan Cotonoun sopimuksen sopimuspuolia olevien AKT-valtioiden alkuperätuotteiden tuontiin.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sovelletaan
Cotonoun sopimuksen liitteessä V olevassa pöytäkirjassa 1 annettuja alkuperäsääntöjä.
3.
AKT-valtioista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiin sovelletaan asetuksen liitteessä I olevia järjestelyjä, jollei
liitteessä II olevista erityisjärjestelyistä muuta johdu.
2 artikla
Tiettyjä liitteessä I olevia tuotteita koskevat erityissäännökset
1.
Liitteessä II tarkoitettujen tariffikattojen ja viitemäärien
osalta sovelletaan komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (1)
308 d artiklan säännöksiä.
2.
Mikäli liitteessä II tarkoitettu tariffikatto saavutetaan kalenterivuoden kuluessa, komissio voi 7 artiklan 2 kohdassa
säädettyä menettelyä noudattaen antaa asetuksen, jolla asianomaisten tuotteiden kolmansista maista peräisin olevaan tuontiin sovellettavat tullit otetaan uudelleen käyttöön kalenterivuoden loppuun saakka. Sovellettavia tulleja alennetaan 50 prosenttia.
3.
Mikäli tuotteen tuonti ylittää liitteessä II tarkoitetun viitemäärän kalenterivuoden kuluessa, komissio voi 7 artiklan 2
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti ja tuotteen vuosittainen vaihtotaso huomioon ottaen päättää viitemäärän suuruisen
tariffikaton asettamisesta.
4.
Tähän artiklaan viitattaessa, liitteessä I tarkoitettua tullinalennusta ei sovelleta silloin, kun yhteisö Uruguayn kierroksen
sitoumusten mukaisesti soveltaa lisätulleja.
5.
Mikäli jokin AKT-valtio ei pysty toimittamaan liitteessä II
tarkoitetun kiintiön 18 mukaisesti sille kuuluvaa vuosittaista
määrää jonkin luonnononnettomuuden kuten kuivuuden, pyörremyrskyn tai eläintautien aiheuttaman tosiasiallisen tai ennakoidun viennin vähenemisen vuoksi eikä se halua käyttää mah(1) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

6.
Liitteissä I ja II tarkoitettuja tariffikiintiöitä K9, K10,
K13a, K13b, K15, K16 ja K17 hallinnoidaan tietyistä yhteisön
tullikoodeksista annetun
neuvoston
asetuksen
(ETY)
N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan
mukaisesti.

3 artikla
Ranskan merentakaiset departementit
1.
Tulleja ei sovelleta CN-koodeihin 0102, 0102 90,
0102 90 05,
0102 90 21,
0102 90 29,
0102 90 41,
0102 90 49,
0102 90 51,
0102 90 59,
0102 90 61,
0102 90 69, 0102 90 71, 0102 90 79, 0201, 0202,
0206 10 95,
0206 29 91,
0709 90 60,
0712 10 90,
0714 10 91, 0714 90 11 ja 1005 90 00 kuuluvien AKT-valtioista tai merentakaisista maista tai merentakaisilta alueilta peräisin olevien tuotteiden tuonnissa Ranskan merentakaisiin departementteihin, mikäli tuotteet on tarkoitettu käytettäviksi merentakaisissa departementeissa ja luovutettu siellä markkinoille,
jollei 3 ja 4 kohdassa toisin säädetä.

2.
Tullia ei sovelleta CN-nimikkeeseen 1006 kuuluvan riisin
suorassa tuonnissa Réunionin merentakaiseen departementtiin,
lukuun ottamatta CN-nimikkeeseen 1006 10 10 kuuluvan siemenviljan tuontia Réunioniin.

3.
Jos AKT-valtioista tai merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin olevan maissin tuonti Ranskan merentakaisiin departementteihin ylittää 25 000 tonnia kalenterivuoden aikana ja jos se aiheuttaa tai on vaarassa aiheuttaa vakavia
häiriöitä kyseisillä markkinoilla, komissio toteuttaa jäsenvaltion
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan tarvittavat toimenpiteet.

Mikä tahansa jäsenvaltio voi kolmen työpäivän kuluessa saatuaan tiedon komission toimenpiteestä jättää toimenpiteen neuvoston ratkaistavaksi.

Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin yhden
kuukauden kuluessa.

4.
Ranskan merentakaisista departementeista tuotavista CNkoodeihin 0714 10 91 ja 0714 90 11 kuuluvista tuotteista ei
kanneta tullia vuosittaisen 2 000 tonnin kiintiön rajoissa.
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5.
Vuosittaisen 8 000 tonnin rajoissa neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1766/92 (1) 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistettua tullia ei sovelleta tuotaessa Réunionin merentakaiseen
departementtiin AKT-maista peräisin olevia CN-koodiin
2302 30 kuuluvia vehnänleseitä.
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2.
Tähän kohtaan viitattaessa
1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

sovelletaan

päätöksen

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on yksi kuukausi.
7 artikla

4 artikla

Tullikoodeksikomitea

Tariffietuudet
Asetuksessa säädetyt tariffietuudet lasketaan autonomisen tullin
perusteella, mikäli autonominen tulli on asianomaisten tuotteiden osalta alhaisempi kuin sopimustulli sellaisena kuin se vahvistetaan yhteisessä tullitariffissa.
5 artikla
Täytäntöönpano
Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä päätetään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn
tai tarvittaessa 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn
mukaisesti.
6 artikla
Komiteamenettely
1.
Asetuksen täytäntöönpanossa komissiota avustaa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 22 artiklalla perustettu viljan
hallintokomitea tai kyseisten tuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetuissa muissa asetuksissa perustetut hallintokomiteat.
(2)

1.
Komissiota avustaa tarvittaessa neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 2913/92 (4) 248 a artiklassa perustettu tullikoodeksikomitea.
2.
Tähän kohtaan viitattaessa
1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

sovelletaan

päätöksen

3.
Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.
8 artikla
Suojalausekkeet
Asetuksessa tarkoitettuihin tuotteisiin sovelletaan [AKT–EU
kumppanuussopimuksessa määrätyistä suojatoimenpiteistä annettua neuvoston asetusta].
9 artikla
Kumoaminen
Kumotaan asetus (EY) N:o 1706/98.
10 artikla
Voimaantulo

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 827/68 soveltamisalaan kuuluvien maataloustuotteiden sekä niiden tuotteiden osalta, jotka
eivät kuulu minkään yhteisen markkinajärjestelyn soveltamisalaan, komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 1696/71 (3) 20
artiklalla perustettu humalan hallintokomitea.

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

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.
(2) EYVL L 151, 30.6.1968, s. 16.
(3) EYVL L 175, 4.8.1971, s. 1.

(4) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
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LIITE I
LUETTELO 1 ARTIKLAN 3 KOHDASSA TARKOITETTUJEN JÄRJESTELYJEN KATTAMISTA TUOTTEISTA
CN-koodi: Tuotteet on lueteltu yksinkertaisuuden vuoksi ryhmittäin.
Tavaran kuvaus: Sen estämättä, mitä yhdistetyn nimikkeistön tulkintasäännöissä säädetään, tavaran kuvaus on ohjeellinen ja etuuskohtelu määräytyy CN-koodien mukaisesti. Jos ilmoitettu CN-koodi on ex-koodi, etuuskohtelu määritetään
sekä CN-koodin että tavaran kuvauksen perusteella.
Sarake C: Tuotteet, joiden osalta tullit jätettään kokonaan kantamatta.
Sarake D: Tuotteet, joihin sovellettavaa tullia alennetaan 16 prosenttia.
Sarake E: Tuotteet, joihin sovellettavaa arvotullia alennetaan 100 prosenttia.
Sarake F: Tuotteet, joihin sovelletaan tariffikiintiöitä ja -kattoja, viitemääriä sekä liitteen II määräyksiä.
Sarake G: Sarakkeen kirjaimet ilmaisevat seuraavaa:
— a: ilmaisee, että tuotteisiin sovelletaan 2 artiklan 2 kohdan säännöksiä,
— b: ilmaisee, että tuotteisiin sovelletaan 2 artiklan 3 kohdan säännöksiä,
— c: ilmaisee, että tuotteisiin sovelletaan 2 artiklan 4 kohdan säännöksiä,
— d: ilmaisee, että tuotteisiin sovelletaan 2 artiklan 5 kohdan säännöksiä,
— e: ilmaisee, että tuotteisiin sovelletaan 2 artiklan 6 kohdan säännöksiä.
Sarake H: Suosituimmuustullia vähennetään ilmoitetulla euroa tonnilta -määrällä tai ilmoitetulla prosenttimäärällä.

CN-koodi 2000

Kuvaus

E

F

G

x

K18

d

0102 90 21

x

K18

d

0102 90 29

x

K18

d

0102 90 41

x

K18

d

0102 90 49

x

K18

d

0102 90 51

x

K18

d

0102 90 59

x

K18

d

0102 90 61

x

K18

d

0102 90 69

x

K18

d

0102 90 71

x

K18

d

0102 90 79

x

K18

d

0101

Elävät hevoset, aasit, muulit ja muuliaasit

0102

Elävät nautaeläimet

0102 90 05

Muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet

C

D

x

0103

Elävät siat

0103 91 10

Kotieläinlajit, paino pienempi kuin 50 kg

x

0103 92 11

Emakot, jotka ovat porsineet vähintään kerran, paino vähintään
160 kg

x

0103 92 19

Muut

x

H
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C

D

E

F

G

0104

Elävät lampaat ja vuohet

0104 10 30

Karitsat (enintään vuoden ikäiset)

K1

0104 10 80

Muut lampaat

K1

0104 20 10

Puhdasrotuiset siitosvuohet

0104 20 90

Muut vuohet

0105

Elävä siipikarja

0106

Muut elävät eläimet

0201

Tuore tai jäähdytetty naudanliha

x

K18

d

0202

Jäädytetty naudanliha

x

K18

d

0203

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

0203 11 10

Kesyn sian ruhot ja puoliruhot, tuoreet tai jäähdytetyt

K7

0203 12 11

Kesyn sian kinkku ja sen palat, luulliset, tuoreet tai jäähdytetyt

K7

0203 12 19

Kesyn sian lapa ja sen palat, luulliset, tuoreet tai jäähdytetyt

K7

0203 19 11

Kesyn sian etuosa ja sen palat, tuoreet tai jäähdytetyt

K7

0203 19 13

Kesyn sian selkä ja sen palat, tuoreet tai jäähdytetyt

K7

0203 19 15

Kesyn sian kylki ja kuve sekä niiden palat, tuoreet tai jäähdytetyt

K7

Kesyn sian luuton liha, tuore tai jäähdytetty (ei kuitenkaan erilliset
sisäfileet)

K7

0203 19 59

Kesyn sian liha, luullinen, tuore tai jäähdytetty

K7

0203 21 10

Kesyn sian ruhot ja puoliruhot, jäädytetyt

K7

0203 22 11

Kesyn sian kinkku ja sen palat, luulliset, jäädytetyt

K7

0203 22 19

Kesyn sian lapa ja sen palat, luulliset, jäädytetyt

K7

0203 29 11

Kesyn sian etuosa ja sen palat, jäädytetyt

K7

0203 29 13

Kesyn sian selkä ja sen palat, jäädytetyt

K7

0203 29 15

Kesyn sian kylki ja kuve sekä niiden palat, jäädytetyt

K7

Kesyn sian luuton liha (ei kuitenkaan sisäfilettä yhtenä palana)

K7

0203 29 59

Kesyn sian liha, luullinen, jäädytetty

K7

0204

Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

x
K1
x
x

Kotimainen

K2

Muut lajit

K1

0205

Hevosenliha, tuore tai jäähdytetty

0206

Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin, muulin ja muuliaasin
muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

x

H
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C

D

E

F

G

0206 10 95

Naudan pallealiha ja kuveliha, tuore tai jäähdytetty

x

K18

d

0206 29 91

Naudan pallealiha ja kuveliha, jäädytetty

x

K18

d

0206 80 91

Hevosta, aasia, muulia tai muuliaasia, tuore tai jäähdytetty

x

0206 90 91

Hevosta, aasia, muulia tai muuliaasia, jäädytetty

x

0207

Siipikarjan liha ja muut syötävät osat

0208

Kanin, jäniksen, kyyhkyjen ja muiden eläinten liha ja muut syötävät
eläimenosat, muualle kuulumattomat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

0209

Siansilava vailla lihaskudosta, sianrasva sekä siipikarjanrasva, sulattamattomat tai muutoin erottamattomat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt,
suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut

0209 00 11

Siansilava, tuore, jäähdytetty, jäädytetty, suolattu tai suolavedessä

K7

0209 00 19

Siansilava, kuivattu tai savustettu

K7

0209 00 30

Sianrasva (muu kuin silava)

K7

0209 00 90

Siipikarjanrasva

0210

Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai
savustetut; lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja
jauhe

0210 11 11

Kesyn sian kinkku, ja sen palat, luulliset, suolattu tai suolavedessä

K7

0210 11 19

Kesyn sian lapa, ja sen palat, luulliset, suolattu tai suolavedessä

K7

0210 11 31

Kesyn sian kinkku, ja sen palat, luulliset, kuivattu tai savustettu

K7

0210 11 39

Kesyn sian lapa, ja sen palat, luulliset, kuivattu tai savustettu

K7

0210 11 90

Muun kuin kesyn sian kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset, suolattu,
suolavedessä, kuivattu tai savustettu

0210 12 11

Kesyn sian kylki ja kuve sekä niiden palat, suolattu tai suolavedessä

K7

0210 12 19

Kesyn sian kylki ja kuve sekä niiden palat, kuivattu tai savustettu

K7

0210 12 90

Muun kuin kesyn sian kylki ja kuve sekä niiden palat, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu

0210 19 10

Kesyn sian pekonipuolikas ja kinkuton pekonipuolikas, suolattu tai
suolavedessä

K7

0210 19 20

Kesyn sian etuosaton pekonipuolikas ja keskiosa, suolattu tai suolavedessä

K7

0210 19 30

Kesyn sian etuosa ja sen palat, suolattu tai suolavedessä

K7

0210 19 40

Kesyn sian selkä ja sen palat, suolattu tai suolavedessä

K7

0210 19 51

Kesyn sian muu liha, luuton, suolattu tai suolavedessä

K7

K3
x

x

x

x

H

C 227 E/528

FI

CN-koodi 2000

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Kuvaus

24.9.2002

C

D

E

F

0210 19 59

Kesyn sian muu liha, luullinen, suolattu tai suolavedessä

K7

0210 19 60

Kesyn sian etuosa ja sen palat, kuivattu tai savustettu

K7

0210 19 70

Kesyn sian selkä ja sen palat, kuivattu tai savustettu

K7

0210 19 81

Kesyn sian luuton liha, kuivattu tai savustettu

K7

0210 19 89

Kesyn sian luullinen liha, kuivattu tai savustettu

K7

0210 19 90

Muun kuin kesyn sian liha

0210 20

Naudanliha, luullinen

0210 91 00

Kädellisten nisäkkäiden liha

x

0210 92 00

Valaiden delfiinin ja pyöriäisen, manaatin ja merilehmän eli dugongin
liha

x

0210 93 00

Matelijoiden liha

x

0210 99 10

Hevosenliha, suolattu, suolavedessä tai kuivattu

x

0210 99 21

Luullinen lampaan- ja vuohenliha

0210 99 29

G

x
x

K18

d

x

Kotimainen

K2

Muut lajit

K1

Lampaan- ja vuohenliha, luuton

x

Kotimainen

K2

Muut lajit

K1

0210 99 31

Poronliha

x

0210 99 39

Muu liha

x

0210 99 41

Kesyn sian maksa

K7

0210 99 49

Kesyn sian muut osat

K7

0210 99 51

Naudan pallealiha

0210 99 59

Naudan muut osat

x

0210 99 60

Muut lampaan ja vuohen osat

x

0210 99 71

Hanhen tai ankan rasvainen maksa (”foie gras”), suolattu tai suolavedessä

x

0210 99 79

Muu siipikarjan maksa

x

0210 99 80

Muut syötävät eläimen osat

0210 99 90

Lihasta ja muista eläimenosista valmistettu syötävä hieno tai karkea
jauho

03

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat

0401

Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

0402

Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä

0403

Kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt
tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä
sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota
sisältävä

x

K18

x
x
x
x
K5

d

H
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C

D

E

x

0403 10 13

x

0403 10 19

x

0403 10 31

x

0403 10 33

x

0403 10 39

x

0403 10 51

x

0403 10 53

x

0403 10 59

x

0403 10 91

x

0403 10 93

x

0403 10 99

x

0403 90 11

Muu

F

x

0403 90 13

x

0403 90 19

x

0403 90 31

x

0403 90 33

x

0403 90 39

x

0403 90 51

x

0403 90 53

x

0403 90 59

x

0403 90 61

x

0403 90 63

x

0403 90 69

x

0403 90 71

x

0403 90 73

x

0403 90 79

x

0403 90 91

x

0403 90 93

x

0403 90 99

x

0404

Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta
sisältävä; muualle kuulumattomat maidon luonnollisista aineosista
koostuvat tuotteet, myös sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

x

0405

Voi ja muut maidosta saadut rasvat ja öljyt

x

0406

Juusto ja juustoaine

0407

Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt

0407 00 11

Haudottaviksi tarkoitetut kalkkunan- tai hanhenmunat

x

0407 00 19

Haudottaviksi tarkoitetut muun siipikarjan munat

x

0407 00 30

Muu siipikarja

x

K6

G

H
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C

D

E

F

G

0407 00 90

Linnunmunat

0408

Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

0408 11 80

Ihmisravinnoksi soveltuva munankeltuainen, kuivattu

x

0408 19 81

Ihmisravinnoksi soveltuva munankeltuainen, nestemäinen

x

0408 19 89

Muut ihmisravinnoksi soveltuvat munankeltuaiset, jäädytetyt tai muuten säilötyt

x

0408 91 80

Ihmisravinnoksi soveltuvat linnunmunat, kuivatut

x

0408 99 80

Ihmisravinnoksi soveltuvat muut linnunmunat

x

0409

Luonnonhunaja

x

0410

Eläinperäiset syötävät tuotteet, muualle kuulumattomat

x

05

Muualle kuulumattomat eläinperäiset tuotteet

x

06

Elävät puut ja muut elävät kasvit; sipulit, juuret ja niiden kaltaiset
tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä

x

0701

Tuoreet tai jäähdytetyt perunat

x

0702

Tomaatit, muut kuin kirsikkatomaatit, tullattaessa 15.11.–30.4.

K13a

e

Kirsikkatomaatit, tullattaessa 15.11.–30.4

K13b

e

0703

Sipuli, tuoreet tai jäähdytetyt kepa-, salotti-, valko- ja purjosipulit sekä
muut Allium-sukuiset kasvikset

0703 10 19

Sipuli, tullattaessa 16.5.–31.1.
tullattaessa 1.2.–15.5.

0703 10 90

Salottisipuli

0703 20 00

Valkosipuli, tullattaessa 1.6.–31.1.
tullattaessa 1.2.–31.5.

x

15 %
x
x
15 %
x

0703 90 00

Purjosipuli ja muut Allium-sukuiset kasvikset

0704

Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä
niiden kaltainen Brassica-sukuinen syötävä kaali

0704 10 00

Kukkakaali

x

0704 20 00

Ruusukaali

x

0704 90 10

Valko- ja punakaali

x

0704 90 90

Kiinankaali, tullattaessa 1.1.–31.10.
tullattaessa 1.11.–31.12.

x

15 %
x

Muut kaalit
0705

Tuoreet tai jäähdytetyt salaatit (Lactuca sativa) sekä sikurit ja endiivit
(Cichorium spp.)

0705 11 00

Keräsalaatti, tullattaessa 1.11.–30.6.
Keräsalaatti, tullattaessa 1.7.–31.10.

H

x

15 %
x

Muut salaatit

x

0705 19 00

Muut salaatit

x

0705 21 00

Salaattisikuri eli suppusikuri

x
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0705 29 00

Muut sikurit

0706

Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret, kaurajuuret,
mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret

0706 10 00

Porkkanat, tullattaessa 1.4.–31.12.
Porkkanat, tullattaessa 1.1.–31.3.

C 227 E/531

C

D

Juuriselleri

x

0706 90 30

Piparjuuri

x

Punajuuret ja retiisit (Raphanus sativus)

x

Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut
Pienet talvikurkut tullattaessa 1.11.–15.5.

x

Talvikurkut (ei kuitenkaan pikkukurkut)

x

0707 00 90

Pikkukurkut

x

0708

Tuoreet tai jäähdytetyt palkokasvit, myös silvityt

0709

Muut kasvikset, tuoreet tai jäähdytetyt

0709 10

Latva-artisokat, tullattaessa 1.1.–30.9.

x

15 %

tullattaessa 1.10.–31.12.
0709 20

H

x

0706 90 10

ex 0707 00 05

G

15 %

x

0707

F

x

Nauriit

ex 0706 90 90

E

x

Parsa, tullattaessa 1.2.–14.8.

15 %

tullattaessa 16.1.–31.1.

40 %

tullattaessa 15.8.–15.1.

x

0709 30

Munakoiso

x

0709 40

Ruoti- eli lehtiselleri

x

0709 51 00

Viljellyt sienet

x

0709 52 00

Multasienet (tryffelit)

x

0709 59 10

Kanttarellit

x

0709 59 30

Tatit

x

0709 59 90

Muut sienet

x

0709 60

Paprikat

x

0709 70 00

Pinaatti, uudenseelanninpinaatti ja tarhamaltsa

x

0709 90 10

Salaattikasvit muut kuin salaatit sekä sikurit

x

0709 90 20

Lehtijuurikkaat (mangoldit) ja kardonit

x

0709 90 40

Kaprikset

x

0709 90 50

Fenkoli eli saksankumina

x

0709 90 60

Sokerimaissi

0709 90 70

Kesäkurpitsa

0709 90 90

Muut palkokasvit

0710

Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt)

0710 10

Perunat

1,81
x
x

x
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C

0710 21

Herneet (Pisum sativum), myös silvityt

x

0710 22

Pavut (Vigna spp. ja Phaseolus spp.), myös silvityt

x

0710 29

Palkokasvit, myös silvityt

x

0710 30

Pinaatti, uudenseelanninpinaatti ja tarhamaltsa

x

0710 40

Sokerimaissi

0710 80 51

Paprikat

x

0710 80 59

Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät

x

0710 80 61

Sienet

x

0710 80 69

D

E

F

G

H

x

x

0710 80 70

Tomaatit

x

0710 80 80

Artisokka

x

0710 80 85

Parsa

x

0710 80 95

Muut vihannekset

x

0710 90 00

Kasvisseokset

x

0711

Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä,
rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina

0711 30 00

Kaprikset

x

0711 40 00

Kurkut ja pikkukurkut

x

0711 51 00

Sienet (Agaricus spp.)

x

0711 59 00

Muut sienet; multasienet (tryffelit)

x

0711 90 10

Capsicum tai Pimenta sukuiset hedelmät, ei kuitenkaan makeat ja
miedot paprikat

x

0711 90 30

Sokerimaissi

0711 90 50

Sipuli

x

0711 90 80

Muu

x

0711 90 90

Kasvisseokset

x

0712

Kuivatut kasvikset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut,
mutta ei enempää valmistetut

0712 20

Sipulit

x

0712 31

Sienet (Agaricus spp.)

x

0712 32

Puunkorvat (Auricularia spp.)

x

0712 33

Poimuhytykät (Tremella spp.)

x

0712 39

Muut sienet; multasienet (tryffelit)

x

0712 90 05

Perunat, myös paloitellut tai viipaloidut, mutta ei enempää valmistetut

x

0712 90 19

Sokerimaissi

0712 90 30

Tomaatit

x

1,81
x

24.9.2002

FI

CN-koodi 2000

0712 90 50

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Kuvaus

C 227 E/533

C

Porkkanat

x

Muut kuivatut kasvikset ja kasvisseokset, ei kuitenkaan oliivit

x

0713

Kuivattu, silvitty palkovilja, myös kalvoton tai halkaistu

x

0714

Maniokki- (kassava-), arrow- ja salepjuuret, maa-artisokat, bataatit ja
niiden kaltaiset runsaasti tärkkelystä tai inuliinia sisältävät juuret ja
mukulat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut, myös paloitellut
tai pelleteiksi valmistetut; saagoydin

0714 10 10

Hienoista tai karkeista maniokkijauhoista valmistetut pelletit

0714 10 91

Ihmisravinnoksi tarkoitettu maniokki, joko tuoreena ja kokonaisena tai
kuorettomana ja jäädytettynä, myös paloiteltuna, enintään 28 kg painavissa pakkauksissa

0714 10 99

Muu maniokki

0714 20 10

Ihmisravinnoksi tarkoitettuina bataatit, tuoreet, kokonaiset,

x

0714 90 11

Ihmisravinnoksi tarkoitetut arrow- ja salepjuuret sekä niiden kaltaiset
runsaasti tärkkelystä sisältävät juuret ja mukulat, joko tuoreina ja kokonaisina tai kuorettomina ja jäädytettyinä, myös paloiteltuina, enintään 28 kg painavissa pakkauksissa

x

0714 90 19

Muut arrowjuuret

x

ex 0712 90 90

D

E

F

H

8,38
x

6,19

Muut salepjuuret sekä niiden kaltaiset runsaasti tärkkelystä sisältävät
juuret ja mukulat

6,19

0714 90 90

Muut juuret ja mukulat

x

0801

Tuoreet tai kuivatut kookos-, para- ja cashewpähkinät, myös kuorettomat

x

0802

Muut tuoreet tai kuivatut pähkinät, myös kuorettomat

0802 11 90

Kuorelliset mantelit, ei kuitenkaan karvaat

x

0802 12 90

Kuorettomat mantelit, ei kuitenkaan karvaat

x

0802 21 00

Kuorelliset hasselpähkinät

x

0802 22 00

Kuorettomat hasselpähkinät

x

0802 31 00

Kuorelliset saksanpähkinät

x

0802 32 00

Kuorettomat saksanpähkinät

x

0802 40 00

Kastanjat

0802 50 00

Pistaasimantelit (pistaasipähkinät)

x

0802 90

Muut pähkinät

x

0803

Tuoreet tai kuivatut banaanit, myös jauhobanaanit

0803 00 11

Tuoreet jauhobanaanit

x

0803 00 90

Kuivatut

x

0804

Tuoreet tai kuivatut taatelit, viikunat, ananakset, avokadot, guavat,
mangot ja mangostanit

0804 10

Taatelit

ex 0804 20 10

G

x

x

Tuoreet viikunat, tullattaessa 1.11.–30.4.

TK3

0804 20 90

Kuivatut viikunat

x

0804 30

Ananakset

x

0804 40

Avokadot

x

C 227 E/534
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0804 50

Guavat, mangot ja mangostanit

0805

Tuoreet tai kuivatut sitrushedelmät

0805 10

Appelsiinit, tullattaessa 1.10.–14.5.

24.9.2002

C

D

G

Vm1

b
80 % (1)

Mandariinit, tullattaessa 1.10.–14.5.
Vm2

0805 40

Greipit ja pomelot

x

0805 50 90

Limetit

x

0805 90

Muut sitrushedelmät

x

0806

Tuoreet tai kuivatut viinirypäleet

b

Kivettömät syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, tuoreet, muut kuin Emperor-lajin rypäleet
— tullattaessa 1.12.–31.1.

K14

— tullattaessa 1.2.–31.3.

Vm3

b

0806 20

Kuivatut

x

0807

Tuoreet melonit (myös vesimelonit) ja papaijat

x

0808

Tuoreet omenat, päärynät ja kvittenit

0808 10

Omenat

K15

e

0808 20 10

Päärynäsiiderin tai päärynämehun valmistukseen tarkoitetut päärynät,
irtotavarana, tullattaessa 1.8.–31.12.

K16

e

0808 20 50

Muut päärynät

K16

e

0808 20 90

Kvittenit

0809

Tuoreet aprikoosit, kirsikat, persikat (myös nektariinit), luumut ja oratuomenmarjat

0809 10

Aprikoosit, tullattaessa 1.5.–31.8. (1)

ex 0809 20 05
0809 30

x

15 %

tullattaessa 1.9.–30.4.

x

Kirsikat tullattaessa 1.11.–31.3.

x

Persikat, myös nektariinit, tullattaessa 1.4.–30.11. (1)
Persikat, myös nektariinit, tullattaessa 1.12.–31.3.

0809 40 05

H

80 % (1)

tullattaessa 15.5.–30.9.

ex 0806 10 10

F

x

tullattaessa 15.5.–30.9.
0805 20

E

15 %
x

Luumut, tullattaessa 1.4.–14.12. (1)

15 %

Luumut, tullattaessa 15.12.–31.3.

x

0809 40 90

Oratuomenmarjat

x

0810

Muut tuoreet hedelmät

0810 10 00

Mansikat, tullattaessa 1.11.-helmikuun loppu

0810 20

Vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat ja loganinmarjat

x

0810 30

Musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset

x

K17

e
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0810 40 30

Mustikat (Vaccinium myrtillus -lajin hedelmät)

0810 40 50

Vaccinium macrocarpon- ja Vaccinium corymbosum -lajien hedelmät

C 227 E/535

C

D

E

F

G

H

x
Tulli alennettu 3 prosenttiin

0810 40 90

Muut Vaccinium-suvun hedelmät
Tulli alennettu 5 prosenttiin

0810 60 00

Durianit

x

0810 90

Muut tuoreet hedelmät

x

0811

Jäädytetyt hedelmät ja pähkinät, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

0811 10 11

Mansikat, joiden sokeripitoisuus on suurempi kuin 13 painoprosenttia

0811 10 19

Muut mansikat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

x

0811 10 90

Mansikat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät

x

0811 20 11

Vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat, loganinmarjat, musta-,
valko- tai punaherukat sekä karviaiset, joiden sokeripitoisuus on suurempi kuin 13 painoprosenttia

0811 20 19

Muut vadelmat, karhunvatukat jne., lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

x

0811 20 31

Vadelmat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät

x

0811 20 39

Mustaherukat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät

x

0811 20 51

Punaherukat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät

x

0811 20 59

Karhunvatukat ja mulperinmarjat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät

x

0811 20 90

Loganinmarjat, valkoherukat ja karviaiset, lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältämättömät

x

0811 90 11

Muut, sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painoprosenttia

x

x

x

0811 90 19
0811 90 31

x
Muut

x

0811 90 39

x

0811 90 50

x

0811 90 70

x

0811 90 75

x

0811 90 80

x

0811 90 85

x

0811 90 95

x

0812

Hedelmät ja pähkinät, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä,
mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina

x

0813

Kuivatut hedelmät, nimikkeisiin 0801–0806 kuulumattomat; tämän
ryhmän pähkinöiden ja/tai kuivattujen hedelmien sekoitukset

x

0814

Sitrushedelmien ja melonin kuoret

x

09

Kahvi, tee, mate ja mausteet

x
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G

K10

e

H

1001

Vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja

1001 10

Makaroni- eli durumvehnä

1001 90 10

Spelttivehnä, kylvämiseen tarkoitettu

1001 90 91

Tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja, siemenvilja

K10

e

1001 90 99

Spelttivehnä, tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja, ei kuitenkaan siemenvilja

K10

e

1002

Ruis

K10

e

1003

Ohra

K10

e

1004

Kaura

K10

e

1005

Maissi

1005 10 90

Maissin siemenvilja, ei kuitenkaan hybridimaissi

1,81

1005 90

Maissi, ei kuitenkaan siemenvilja

1,81

1006

Riisi

1006 10 10

Kuorimaton riisi, siemenvilja

1006 10 21

Kiehautettu (parboiled) kuorimaton riisi, lyhytjyväinen

K11

1006 10 23

Kiehautettu (parboiled) kuorimaton riisi, keskipitkäjyväinen

K11

1006 10 25

Kiehautettu (parboiled) kuorimaton riisi, pitkäjyväinen, jyvän pituuden
ja leveyden välinen suhdeluku suurempi kuin 2, mutta pienempi kuin
3

K11

1006 10 27

Kiehautettu (parboiled) kuorimaton riisi, pitkäjyväinen, jyvän pituuden
ja leveyden välinen suhdeluku vähintään 3

K11

1006 10 92

Muu lyhytjyväinen kuorimaton riisi

K11

1006 10 94

Muu keskipitkäjyväinen kuorimaton riisi

K11

1006 10 96

Muu pitkäjyväinen kuorimaton riisi, jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku suurempi kuin 2, mutta pienempi kuin 3

K11

1006 10 98

Muu pitkäjyväinen kuorimaton riisi, jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku vähintään 3

K11

1006 20

Esikuorittu riisi (cargo- eli ruskeariisi)

K11

1006 30

Osittain kai kokonaan hiottu riisi

K11

1006 40

Rikkoutuneet riisinjyvät

K12

1007

Durra

TK1

a

1008

Tattari, hirssi ja kanariansiemenet; muu vilja

1008 10 00

Tattari

K10

e

1008 20 00

Hirssi

TK2

a

1008 90

Muu vilja

K10

e

1101

Hienot vehnäjauhot tai vehnän ja rukiin sekajauhot

1102

Muut hienot viljajauhot kuin vehnäjauhot tai vehnän ja rukiin sekajauhot

1102 10

Ruisjauho

1102 20 10

Maissijauho, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia

7,3

1102 20 90

Maissijauho, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia

3,6

x

x

x

x
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1102 30 00

Riisijauho

3,6

1102 90 10

Ohrajauho

7,3

1102 90 30

Kaurajauho

7,3

1102 90 90

Muut viljajauhot

3,6

1103

Viljarouheet, karkeat viljajauhot ja viljapelletit

1103 11

Vehnästä valmistetut rouheet ja karkeat jauhot

1103 13 10

Maissista valmistetut rouheet ja karkeat jauhot, joiden rasvapitoisuus
on enintään 1,5 painoprosenttia

7,3

1103 13 90

Maissista valmistetut rouheet ja karkeat jauhot, joiden rasvapitoisuus
on suurempi kuin 1,5 painoprosenttia

3,6

1103 19 10

Rukiista valmistetut rouheet ja karkeat jauhot

7,3

1103 19 30

Ohrasta valmistetut rouheet ja karkeat jauhot

7,3

1103 19 40

Kaurasta valmistetut rouheet ja karkeat jauhot

7,3

1103 19 50

Riisirouheet ja karkeat riisijauhot

3,6

1103 19 90

Muista viljoista valmistetut rouheet ja karkeat jauhot

3,6

1103 20 10

Ruispelletit

7,3

1103 20 20

Ohrapelletit

7,3

1103 20 30

Kaurapelletit

7,3

1103 20 40

Maissipelletit

7,3

1103 20 50

Ruispelletit

3,6

1103 20 60

Vehnäpelletit (2)

1103 20 90

Muusta viljasta valmistetut pelletit

1104

Muulla tavoin käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, valssatut, hiutaleiksi
valmistetut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut), ei kuitenkaan
nimikkeen 1006 riisi; viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut

1104 12 10

Valssatut kauranjyvät

3,6

1104 12 90

Hiutaleiksi valmistetut kauranjyvät

7,3

1104 19 10

Valssatut tai hiutaleiksi valmistetut vehnänjyvät

7,3

1104 19 30

Valssatut tai hiutaleiksi valmistetut rukiinjyvät

7,3

1104 19 50

Valssatut tai hiutaleiksi valmistetut maissinjyvät

7,3

1104 19 61

Valssatut ohranjyvät

3,6

1104 19 69

Hiutaleiksi valmistetut ohranjyvät

7,3

1104 19 91

Riisihiutaleet

7,3

1104 19 99

Muut valssatut tai hiutaleiksi valmistetut viljanjyvät

7,3

1104 22

Muut käsitellyt kauranjyvät

3,6

1104 23

Muut käsitellyt maissinjyvät

3,6

1104 29

Pyöristetyt ohranjyvät

7,3

Muusta viljasta valmistetut muut käsitellyt viljanjyvät

3,6

Viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut

7,3

1104 30

x

3,6
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1105

Perunasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot ja jauhe sekä hiutaleet,
jyväset ja pelletit

x

1106

Nimikkeen 0713 kuivatusta palkoviljasta, nimikkeen 0714 saagosta,
juurista tai mukuloista valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe;
8 ryhmän tuotteista valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe

1106 10

Nimikkeen 0713 kuivatusta palkoviljasta valmistetut hienot ja karkeat
jauhot sekä jauhe

1106 20 10

– Nimikkeen 0714 saagosta, juurista tai mukuloista, ei kuitenkaan
arrowjuuresta, valmistetut denaturoidut hienot ja karkeat jauhot
sekä jauhe
– Arrow-juuresta, valmistetut denaturoidut hienot ja karkeat jauhot
sekä jauhe

1106 20 90

D

E

F

G

H

x
7,98

x

– Nimikkeen 0714 saagosta, juurista tai mukuloista, ei kuitenkaan
arrowjuuresta, valmistetut muut kuin denaturoidut hienot ja karkeat
jauhot sekä jauhe

29,18

– Arrow-juuresta, valmistetut muut kuin denaturoidut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe

x

1106 30

8 ryhmän tuotteista valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe

x

1108

Tärkkelys; inuliini

1108 11

Vehnätärkkelys

24,8

1108 12

Maissitärkkelys

24,8

1108 13

Perunatärkkelys

24,8

1108 14

Maniokkitärkkelys (kassavatärkkelys) (3)

1108 19 10

Riisitärkkelys

1108 19 90

Arrowjuuresta valmistettu tärkkelys
Muut tärkkelykset, ei kuitenkaan arrow-juuri

37,2
x
(3)

1108 20

Inuliini

x

1109

Vehnägluteeni, myös kuivattu

1208

Öljysiemen- ja öljyhedelmäjauhot, ei kuitenkaan sinappijauho

1208 10

Soijapavuista valmistetut jauhot

x

1209

Siemenet, hedelmät ja itiöt, jollaisia käytetään kylvämiseen

x

1210

Tuoreet tai kuivatut humalantähkät, myös murskatut, jauhetut tai pelleteiksi valmistetut

x

1211

Kasvit ja kasvinosat (myös siemenet ja hedelmät), jollaisia käytetään
pääasiallisesti hajusteisiin, farmaseuttisiin tuotteisiin, hyönteisten ja sienitautien torjunta-aineisiin tai niiden kaltaisiin tuotteisiin, tuoreet tai
kuivatut, myös paloitellut, murskatut tai jauhetut

x

1212

Johanneksenleipä, merilevät ja muut levät, sokerijuurikas ja sokeriruoko, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut, myös jauhetut; hedelmänkivet ja -sydämet sekä muut kasvituotteet (myös paahtamattomat juurisikurin Cichorium intybus sativum juuret), jollaisia käytetään
pääasiallisesti ihmisravinnoksi, muualle kuulumattomat

1212 10

Johanneksenleipä

x

1212 30

Aprikoosin-, persikan- (myös nektariinin-) ja luumunkivet ja -sydämet

x

1212 91

Sokerijuurikas

x

c

1212 99 20

Sokeriruoko

x

c

1214 90 10

Rehujuurikkaat, lantut ja muut rehujuuret

x

13

Kumilakat; kumit, hartsit ja muut kasvimehut ja -uutteet

x

219
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C

1501

Sianrasva, myös sianihra (laardi) ja siipikarjanrasva

1502

Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, muut kuin nimikkeeseen
1503 kuuluvat

x

1503

Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja taliöljy, emulgoimattomat, sekoittamattomat tai muutoin valmistamattomat

x

1504

Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

x

1505

Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet

x

1506

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta
kemiallisesti muuntamattomat

x

1507

Soijaöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut

x

1508

Maapähkinäöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti
muuntamattomat

x

1511

Palmuöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

x

1512

Auringonkukka-, saflori- ja puuvillansiemenöljy sekä niiden jakeet

x

1513

Kookos- (kopra-), palmunydin- ja babassuöljy sekä niiden jakeet

x

1514

Rapsi-, rypsi- ja sinappiöljy sekä niiden jakeet

x

1515

Muut kasvirasvat ja rasvaiset kasviöljyt sekä niiden jakeet

x

1516

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet

x

1517 10 10

Margariini, ei kuitenkaan nestemäinen margariini, jossa on enemmän
kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa

1517 10 90

Muut margariinit, ei kuitenkaan nestemäiset margariinit

1517 90 10

– – – joissa on enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 15
painoprosenttia maitorasvaa

1517 90 91

Muut

D

E

F

x

x

x
x

x

1517 90 93

x

1517 90 99

x

1518

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet

x

1520

Raaka glyseroli; glyserolivesi ja -lipeä

x

1521

Kasvivahat (ei kuitenkaan triglyseridit)

x

1522 00 10

Degras

x

1522 00 91

Öljyjen pohjasakat; neutralointimassa (soap-stock)

x

1522 00 99

Muut

x

1601

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet lihasta, muista eläimenosista tai
verestä; näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet

1602

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä

K8

G

H
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F

1602 10

Homogenoidut valmisteet

1602 20 11

Hanhen- tai ankanmaksasta valmistetut valmisteet, joissa on vähintään
75 painoprosenttia hanhen tai ankan rasvaista maksaa

x

1602 20 19

Muut hanhen- tai ankanmaksasta valmistetut valmisteet

x

1602 20 90

Muiden eläinten maksasta valmistetut valmisteet

1602 31

Kalkkunasta valmistetut valmisteet

K4

1602 32

Kanasta valmistetut valmisteet

K4

1602 39

Muusta nimikkeen 0105 siipikarjasta valmistetut valmisteet

K4

1602 41 10

Kesyn sian kinkku ja sen palat

1602 41 90

Muiden sikojen kinkku ja sen palat

1602 42 10

Kesyn sian lapa ja sen palat

1602 42 90

Muiden sikojen lapa ja sen palat

1602 49

Muut, myös sekavalmisteet

1602 50 10

Naudasta valmistetut valmisteet, kypsentämättömät; kypsennetystä lihasta tai kypsennetyistä muista eläimenosista sekä kypsentämättömästä
lihasta tai kypsentämättömistä muista eläimenosista tehdyt sekavalmisteet

1602 50 31

Säilykeliha (corned beef) ilmanpitävissä astioissa

x

1602 50 39

Muu naudanliha tai muut eläimenosat ilmanpitävissä astioissa

x

1602 50 80

Muu naudanliha tai muut eläimenosat

x

1602 90

Muut, myös eläimenverestä tehdyt valmisteet

G

x

x

x
x
x
x
x

1602 90 10

K18

d

K18

d

x

1602 90 31

x

1602 90 41

x

1602 90 51

x

1602 90 61
1602 90 69

x

1602 90 72

x

1602 90 74

x

1602 90 76

x

1602 90 78

x

1602 90 98

x

1603

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut uutteet ja mehut

x

1604

Kalavalmisteet ja -säilykkeet; kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet

x

1605

Äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, valmistetut tai säilötyt

x

H
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1702

Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja
fruktoosi (levuloosi), jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan
kanssa sekoitettuna; sokeriväri

1702 11

Laktoosi ja laktoosisiirappi, jonka laktoosipitoisuus vedettömänä laktoosina ilmaistuna vähintään 99 prosenttia kuiva-aineen painosta

x

1702 19 00

Muut laktoosit ja laktoosisiirapit

x

1702 20

Vaahterasokeri ja vaahterasiirappi

x

c

1702 30

Glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa ei ole lainkaan fruktoosia tai joissa
sitä on vähemmän kuin 20 prosenttia kuivapainosta
x

c

1702 30 10

H

1702 30 51

117

1702 30 59

81

1702 30 91

117

1702 30 99

81

1702 40 10

Isoglukoosi, joissa on fruktoosia vähintään 20 prosenttia, mutta vähemmän kuin 50 prosenttia kuivapainosta

x

c

1702 40 90

Glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa on fruktoosia vähintään 20 prosenttia, mutta vähemmän kuin 50 prosenttia kuivapainosta

1702 50

Kemiallisesti puhdas fruktoosi

1702 60

Muu fruktoosi ja fruktoosisiirappi, joissa on fruktoosia enemmän kuin
50 prosenttia kuivapainosta, ei kuitenkaan inverttisokeri

1702 90 10

Kemiallisesti puhdas maltoosi

1702 90 30

Isoglukoosi

1702 90 50

Maltodekstriini ja maltodekstriinisiirappi

1702 90 60

Keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna

x

c

1702 90 71

Sokeriväri, jossa on sakkaroosia vähintään 50 prosenttia kuivapainosta

x

c

1702 90 75

Sokeriväri, jossa on sakkaroosia vähintään 50 prosenttia kuivapainosta, jauheena, myös yhteenpuristettuna

117

1702 90 79

Muut sokerivärit, joissa on sakkaroosia vähintään 50 prosenttia kuivapainosta

81

1702 90 80

Inuliinisiirappi, joissa on fruktoosia vähintään 50 prosenttia kuivapainosta

x

c

1702 90 99

Muut, myös inverttisokeri

x

c

1703

Sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä melassi

1704

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet

1704 10

Purukumi, myös sokerilla kuorrutettu

1704 90 10

Lakritsiuute, jossa on sakkaroosia enemmän kuin 10 painoprosenttia,
mutta ei muita lisättyjä aineita

x

1704 90 30

Valkoinen suklaa

x

81

x
x

c

x

c

x

81

K9

x

e
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D

E

1704 90 51

Pastat ja massat, myös marsipaani, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen
nettopaino vähintään 1 kg

x

1704 90 55

Kurkkupastillit ja yskänkaramellit

x

1704 90 61

Valmisteet, joissa on erillinen kova sokerikuorrutuskerros

x

1704 90 65

Viini- ja hedelmäkumit, geleemakeiset sekä hedelmäpastat, jotka ovat
sokerimakeisina

x

1704 90 71

Keitetyt makeiset

x

1704 90 75

Toffeet ja niiden kaltaiset makeiset

x

1704 90 81

Tabletit, jotka on valmistettu puristamalla

x

1704 90 99

Muut

x

1801

Kaakaopavut, kokonaiset tai rouhitut, raa'at tai paahdetut

x

1802

Kaakaonkuoret ja -kalvot sekä muut kaakaonjätteet

x

1803

Kaakaomassa, josta rasvaa ei ole poistettu

x

1804

Kaakaovoi, -rasva ja -öljy

x

1805

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

x

1806

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet

1806 10 15

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, jossa
ei ole lainkaan sakkaroosia tai jossa on vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna) tai isoglukoosia sakkaroosina ilmaistuna

1806 10 20

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, jossa
on vähintään 5 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 65 painoprosenttia sakkaroosia

x

1806 10 30

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, jossa
on vähintään 65 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 80 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna) tai isoglukoosia sakkaroosina ilmaistuna

x

1806 10 90

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, jossa
on vähintään 80 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna) tai isoglukoosia sakkaroosina ilmaistuna

x

1806 20

Muut valmisteet enemmän kuin 2 kg:n painoisina levyinä, tankoina tai
patukoina

x

1806 31

Muut valmisteet, enintään 2 kg:n painoisina levyinä, tankoina tai patukoina, täytetyt

x

1806 32

Muut täyttämättömät valmisteet

x

1806 90 11

Suklaa ja suklaatuotteet, konvehdit, myös täytetyt, alkoholia sisältävät

x

1806 90 19

Muut suklaa ja suklaatuotteet, konvehdit, myös täytetyt, alkoholia sisältämättömät

x

1806 90 31

Muut suklaa ja suklaatuotteet, konvehdit, täytetyt

x

1806 90 39

Muut suklaa ja suklaatuotteet, konvehdit, täyttämättömät

x

1806 90 50

Sokerivalmisteet ja niiden korvikkeet, kaakaota sisältävät

x

1806 90 60

Kaakaota sisältävät levitteet

x

x

F

G

H
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1806 90 70

Kaakaota sisältävät valmisteet juomien valmistukseen

x

1806 90 90

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet

x

1901

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista,
rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän
kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401–0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna

1901 10 00

Pikkulasten ruoaksi tarkoitetut valmisteet vähittäismyyntipakkauksissa (4)

x

1901 20 00

Seokset ja taikinat, nimikkeen 1905 leipomatuotteiden valmistukseen
tarkoitetut (4)

x

1901 90 11

Mallasuute, jonka kuivauutteen määrä on vähintään 90 painoprosenttia

x

1901 90 19

Mallasuute, jonka kuivauutteen määrä on vähemmän kuin 90 painoprosenttia

x

1901 90 91

Muut, jotka eivät sisällä maitorasvoja, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä tai jotka sisältävät vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä, eivät kuitenkaan nimikkeiden 0401–0404 tuotteista jauheeksi valmistettuja elintarvikkeita

1901 90 99

Muut (4)

1902

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne,
gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla
aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut; couscous, myös valmistettu

1902 11 00

Kypsentämättömät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty eikä muullakaan tavalla valmistettu, munaa sisältävät

x

1902 19

Muut kypsentämättömät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty eikä
muullakaan tavalla valmistettu – kypsentämättömät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty eikä muullakaan tavalla valmistettu:

x

1902 20 10

Täytetyt makaronivalmisteet, myös kypsennetyt tai muulla tavalla valmistetut, joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia kalaa, äyriäisiä,
nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia

1902 20 30

Täytetyt makaronivalmisteet, myös kypsennetyt tai muulla tavalla valmistetut, joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa ja sen
kaltaisia tuotteita, lihaa ja muita eläimenosia

1902 20 91

Täytetyt makaronivalmisteet, kypsennetyt

x

x

x

x

x

1902 20 99

Muuten valmistetut täytetyt makaronivalmisteet

x

1902 30

Muut makaronivalmisteet

x

1902 40

Couscous

x

1903

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina,
jyvinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa

1904

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet (esim. maissihiutaleet); vilja (ei kuitenkaan maissi) jyvinä
tai jyväsinä tai hiutaleina tai muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai
jyväsinä (lukuun ottamatta jauhoja ja rouheita), esikypsennetty tai
muulla tavalla valmistettu, muualle kuulumattomat

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä
muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä,
tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön,
sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

1905 10

Näkkileipä

x

1905 20

Maustekakut, myös kaakaota sisältävät, joissa on vähemmän kuin 30
painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna)

x

1905 31

Makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits)

1905 32

Vohvelit ja vohvelikeksit

x

1905 40

Korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paahdetut tuotteet

x

x

x

x
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1905 90

Muut

2001 10

Kurkut ja pikkukurkut

x

2001 20 00

Sipulit

x

2001 90 20

Capsicum-sukuiset hedelmät, muut kuin makeat ja miedot paprikat

x

2001 90 30

Sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

x

2001 90 40

Jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä

x

2001 90 50

Sienet

x

2001 90 60

Palmunsydämet

x

2001 90 65

Oliivit

x

2001 90 70

Paprikat

x

2001 90 75

Punajuuret (Beta vulgaris var. conditiva)

x

2001 90 85

Punakaali

x

2001 90 91

Trooppiset hedelmät ja trooppiset pähkinät

x

Kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, ei kuitenkaan viiniköynnöksen lehdet

x

2002

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt tomaatit

x

2003

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt sienet ja multasienet (tryffelit)

x

2004

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet

2004 10 10

Perunat, kypsennetyt

2004 10 91

Perunat hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

2004 10 99

Muut perunat

2004 90 10

Sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

ex 2001 90 96

ex 2004 90 30

x

x
x
x
x

Hapankaali ja kaprikset

x

2004 90 50

Herneet (Pisum sativum) ja vihreät pavut

x

2004 90 91

Kepasipulit, kypsennetyt,

x

2004 90 98

Muut vihannekset

x

2005

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006
tuotteet

2005 10

Homogenoidut kasvikset

2005 20 10

Perunat hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

2005 20 20

Perunat ohuina viipaleina, rasvassa kiehautetut, myös suolatut tai
maustetut, ilmanpitävissä pakkauksissa, siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltuvat

x

2005 20 80

Muut perunat

x

2005 40

Herneet (Pisum sativum)

x

2005 51

Silvityt pavut (Vigna spp., phaseolus spp.)

x

x
x
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2005 59

Muut pavut (Vigna spp. ja Phaseolus spp.)

x

2005 60

Parsa

x

2005 70

Oliivit

x

2005 80

Sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2005 90

Muut kasvikset sekä kasvissekoitukset

2006 00

Sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai kandeeratut) kasvikset, hedelmät,
pähkinät, hedelmänkuoret ja muut kasvinosat

D

E

x
x

2006 00 31

x

2006 00 35

x

2006 00 38

x

2006 00 91

x

2006 00 99

x

2007

Keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit, hedelmäja pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinäpastat, myös lisättyä sokeria
tai muuta makeutusainetta sisältävät

2007 10

Homogenoidut valmisteet

2007 10 10

x

2007 10 91

x

2007 10 99

x

2007 91

Sitrushedelmistä valmistetut valmisteet

2007 91 10

x

2007 91 30

x

2007 91 90
2007 99

x
Muut

2007 99 10

x

2007 99 20

x

2007 99 31

x

2007 99 33

x

2007 99 35

x

2007 99 39

x

2007 99 51

x

2007 99 55

x

2007 99 58

x

2007 99 91

x

2007 99 93

x

2007 99 98

x

2008

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat

2008 11

Maapähkinät

x

2008 19

Muut pähkinät ja siemenet, myös sekoitukset

x

F

G

H

C 227 E/546

FI

CN-koodi 2000

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Kuvaus

24.9.2002

C

2008 20

Ananakset

x

2008 30 11

Sitrushedelmä, sokeripitoisuus suurempi kuin 9 painoprosenttia, todellinen alkoholipitoisuus enintään 11,85 % mas

x

2008 30 19

Greipit ja pomelot lohkoina

x

– – – muut

D

E

x

2008 30 31

x

2008 30 39

x

2008 30 51

x

2008 30 55

x

2008 30 59

x

2008 30 71

x

2008 30 75

x

2008 30 79

x

2008 30 90

x

2008 40

Päärynät

x

2008 50

Aprikoosit

x

2008 60

Kirsikat

x

2008 70

Persikat, myös nektariinit

x

2008 80

Mansikat

x

2008 91

Palmunsydämet

x

2008 92

Muut

x

2008 99

Muut

2008 99 11

x

2008 99 19

x

2008 99 21

x

2008 99 23

x

2008 99 25

x

2008 99 26

x

2008 99 28

x

2008 99 32

x

F
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E

x

Mangot, mangostanit, papaijat, cashew-omenat, litsit, jakkipuun hedelmät, sapotillat, karambolat ja pitahaijat

x

2008 99 34

x

2008 99 36

x

2008 99 37

x

2008 99 38

x

2008 99 40

x

2008 99 43

x

2008 99 45

x

2008 99 46

x

2008 99 47

x

2008 99 49

x

2008 99 53

x

2008 99 55

x

2008 99 61

x

2008 99 62

x

2008 99 68

x

2008 99 72

x

2008 99 78

x

2008 99 85

x

2008 99 91
ex 2008 99 99

D

x
Muut, ei kuitenkaan viiniköynnöksen lehdet

x

2009 11

Jäädytetty appelsiinimehu

x

2009 12 00

Jäädyttämätön appelsiinimehu, Brix-arvo enintään 20

2009 19

Muut

2009 21 00

Greippi- tai pomelomehu, Brix-arvo enintään 20

x

2009 29

Muut

x

2009 31

Muun sitrushedelmän mehu, Brix-arvo enintään 20

x

2009 39

Muut

2009 41

Ananasmehu, Brix-arvo enintään 20

x

2009 49

Muu

x

2009 50

Tomaattimehu

x

2009 61

Viinirypälemehu, Brix-arvo enintään 20

x

x
x

x
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2009 69

Muu

x

2009 71 10

Omenamehu, Brix-arvo enintään 20

x

2009 71 91

x

2009 71 99

x

2009 79

Muu

2009 80

Muun hedelmän tai kasviksen mehu

D

E

x

2009 80 11

x

2009 80 19

x

2009 80 32

x

2009 80 33

x

2009 80 35

x

2009 80 36

x

2009 80 38

x

2009 80 50

x

2009 80 61

x

2009 80 63

x

2009 80 69

x

2009 80 71

x

2009 80 73

x

2009 80 79

x

2009 80 83

x

2009 80 84

x

2009 80 86

x

2009 80 88

x

2009 80 89

x

2009 80 95

x

2009 80 96

x

2009 80 97

x

2009 80 99

x

2009 90 11
2009 90 19

Sekamehu

x
x

F

G

H

24.9.2002

FI

CN-koodi 2000

2009 90 21

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Kuvaus

C 227 E/549

C

Muu

2009 90 29

D

E

x
x

2009 90 31

x

2009 90 39

x

2009 90 41

x

2009 90 49

x

2009 90 51

x

2009 90 59

x

2009 90 71

x

2009 90 73

x

2009 90 79

x

2009 90 92

Sekamehu, trooppisista hedelmistä valmistettu

2009 90 94

Muu

x
x

2009 90 95

x

2009 90 96

x

2009 90 97

x

2009 90 98

x

2101 11

Kahviuutteet, -esanssit ja -tiivisteet

x

2101 12

Kahviuutteisiin, -esansseihin tai -tiivisteisiin perustuvat valmisteet

x

2101 20

Tee- tai mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet

x

2101 30 11

Paahdettu juurisikuri

x

2101 30 19

Muut paahdetut kahvinkorvikkeet

2101 30 91

Paahdetusta juurisikurista saadut uutteet, esanssit ja tiivisteet

2101 30 99

Kahvi- tai kahvinkorvikeuutteet, -esanssit ja -tiivisteet;

2102

Hiiva (elävä eli aktiivinen tai kuollut eli inaktiivinen)

2102 10 10

Valikoitu kantahiiva (hiivaviljelmät)

2102 10 31

Kuivattu leivontahiiva

x

2102 10 39

Muu leivontahiiva

x

2102 10 90

Muu elävä eli aktiivinen hiiva

x

2102 20

Kuollut eli inaktiivinen hiiva, muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit

x

2102 30

Valmistetut leivinjauheet

x

2103

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset: sinappijauho ja valmistettu sinappi

x

2104

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten

x

2105

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota sisältävät

x
x
x

x

x
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2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet

2106 10

Proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet, joissa on vähintään
1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähintään 5 painoprosenttia sakkaroosia ja isoglukoosia, vähintään 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä

2106 90

Muut

2106 90 20
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x

x

2106 90 30

x

2106 90 51

x

c

2106 90 55

81

2106 90 59

x

2106 90 98

c
x

2201

Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi ja hiilihapotettu
vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön ja maustamaton

2202

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat
juomat

2202 10

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu

2202 90

Muut vedet ja alkoholittomat juomat

2202 90 10

x

x

x

2202 90 91

x

2202 90 95

x

2202 90 99

x

2203

Maltaista valmistettu olut

x

2204

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini; rypäleen
puristemehu (grape must)

2204 30 92

Muu rypäleen puristemehu (grape must), tiheys enintään 1,33 g/cm3,
tiivistetty

x

2204 30 94

Muu

x

2204 30 96

Muu rypäleen puristemehu (grape must), tiheys enemmän kuin
1,33 g/cm3, tiivistetty

x

2204 30 98

Muut

x

2205

Vermutti ja muu tuoreista rypäleistä valmistettu maustettu viini

x

2206

Muut käymisen avulla valmistetut juomat

x

2207

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään
80 tilavuusprosenttia

x

2208

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi
kuin 80 tilavuusprosenttia

x

2209

Etikka ja etikkahaposta valmistetut etikankorvikkeet

2209 00 91

Etikankorvikkeet enintään 2 litraa vetävissä astioissa

x
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2209 00 99

Etikankorvikkeet enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

x

23

Elintarviketeollisuuden jätetuotteet ja jätteet; valmistettu rehu

2302 10

Maissista peräisin olevat leseet, lesejauhot ja muut jätetuotteet

7,2

2302 20

Riisistä peräisin olevat leseet, lesejauhot ja muut jätetuotteet

7,2

2302 30

Vehnästä peräisin olevat leseet, lesejauhot ja muut jätetuotteet

7,2

2302 40

Muusta viljasta peräisin olevat leseet, lesejauhot ja muut jätetuotteet

7,2

2302 50

Palkoviljasta peräisin olevat leseet, lesejauhot ja muut jätetuotteet

2303

Tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jäteaineet

2303 10 11

Maissitärkkelyksen valmistuksessa saadut jätetuotteet, kuiva-aineen valkuaisainepitoisuus suurempi kuin 40 painoprosenttia

2308 00 90

Muut kasviaineet ja kasviperäiset jätteet

2309 10

Koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauksissa

x

219
x

2309 10 13

10,9

2309 10 15

x

2309 10 19

x

2309 10 33

10,9

2309 10 39

x

2309 10 51

10,9

2309 10 53

10,9

2309 10 59

x

2309 10 70

x

2309 10 90
2309 90
2309 90 10

x
Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan
x

2309 90 31

10,9

2309 90 33

10,9

2309 90 35

x

2309 90 39

x

2309 90 41

10,9

2309 90 43

10,9

2309 90 49

x

2309 90 51

10,9

2309 90 53

10,9

2309 90 59

x

2309 90 70

x

2309 90 91

x

2309 90 95

x

2309 90 97

x
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24

Tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet

29

Orgaaniset kemialliset yhdisteet

2905

Asykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

33

Haihtuvat öljyt ja resinoidit; hajuste-, kosmeettiset ja toalettivalmisteet

3301

Haihtuvat öljyt (terpeenittömät tai terpeenipitoiset), myös jähmeät
(concretes) ja vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes); resinoidit;
uutetut oleohartsit; haihtuvien öljyjen väkevöidyt rasva-, rasvaöljy- ja
vahaliuokset tai niiden kaltaiset liuokset, kylmänä uuttamalla (enfleurage) tai maseroimalla saadut; terpeenipitoiset sivutuotteet, joita saadaan poistettaessa terpeenejä haihtuvista öljyistä; haihtuvien öljyjen
vesitisleet ja -liuokset

3302

Hyvänhajuisten aineiden seokset

3302 10 29

Muut

35

Valkuaisaineet

3501

Kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset; kaseiiniliimat
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x

x

x

x

x

3503

x

3504

x

3505
3505 10 10
3505 10 50

x
x

3505 10 90

x

3505 20

x

38
3809 10

x

3824
3824 60

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

x

50

x

52

x

Ainoastaan arvotullin alennus.
Alennus 16 prosenttia, jonka jälkeen 7,3 euron alennus tonnilta.
Alennus 50 prosenttia, jonka jälkeen 24,8 euron alennus tonnilta.
Ainoastaan vapautus maatalouden maksuosasta, myös jos ne sisältävät vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa ja jos tärkkelys- tai jauhopitoisuus on vähintään
50 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 75 painoprosenttia.
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LIITE II
LIITTEEN I TUOTTEITA KOSKEVAT ERITYISJÄRJESTELYT
Sarake Q: Tiettyjen tariffikattojen, tariffikiintiöiden ja viitemäärien järjestysnumerot.
Sarake R: Merkintä viittaa liitteen I sarakkeeseen F merkittyihin tuotteisiin, joihin sovelletaan tariffikiintiötä, tariffikattoa
tai viitemäärää. Esimerkki: Vm1: viitemäärä 1, TK2: tariffikatto 2, K14: kiintiö 14.
Sarake S: Tariffikiintiöiden, tariffikattojen tai viitemäärien rajat nettotonneina.
Sarake T: Kuvaus tuotteesta, jota tariffikiintiöt, tariffikatot tai viitemäärät koskevat.
Sarake U: Tariffikiintiöitä, tariffikattoja tai viitemääriä koskevien sääntöjen määrittely.

Q

R

S

T

U

K1

100

Elävät lampaat ja vuohet

Tullinalennus 100 %

K2

500

Lampaan- ja vuohenliha

Paljoustullin alennus 65 %

K3

400

Siipikarjanliha

Tullinalennus 65 %

K4

500

Siipikarjanlihavalmisteet

Tullinalennus 65 %

K5

1 000

Maito ja kerma

Tullinalennus 65 %

K6

1 000

Juusto ja juustoaine

Tullinalennus 65 %

K7

500

Sianliha

Tullinalennus 50 %

K8

500

Sianlihavalmisteet

Tullinalennus 65 %

09.1631

K9 (5)

600 000

Melassi

Tullinalennus 100 %

09.1633

K10 (5)

15 000

Vehnä ja sekavilja

Tullinalennus 50 %

K11 (1) (3)

125 000

Esikuorittu riisi

Tullinalennus 65 % ja 4,34 euron alennus tonnilta (CNkoodiin 1006 30 kuuluviin tuotteisiin sovelletaan 16,787
euron alennusta tonnilta, jonka jälkeen sovelletaan 65
prosentin alennusta ja 6,52 euron alennusta tonnilta)

K12 (3)

20 000

Rikkoutuneet riisinjyvät

Alennus 65 % ja 3,62 euron alennus tonnilta

09.1601

K13a (5)

2 000

Tomaatit, muut kuin kirsikkatomaatit

Arvotullinalennus 60 %

09.1613

K13b (5)

2 000

Kirsikkatomaatit

Arvotullinalennus 100 %

Kivettömät syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet:

Vapautus kiintiön rajoissa

K14

800

09.1610

K15 (5)

1 000

Omenat

Arvotullinalennus 50 %

09.1612

K16 (5)

2 000

Päärynät

Arvotullinalennus 65 %

09.1603

K17 (5)

1 600

Mansikat

Vapautus kiintiön rajoissa

K18 (2)

52 100

Luuton liha

Paljoustulleja alennetaan 92 prosentilla (4)

12.0201

TK1

100 000

Durra

Tullinalennus 60 %

12.0203

TK2

60 000

Hirssi

Tullinalennus 100 %
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S

26.0010

TK3

200

12.0105

Vm1

12.0115
12.0120

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

T
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U

Tuoreet viikunat

Vapautus 1.11.–30.4.

25 000

Appelsiinit

Arvotullinalennus 100 % 15.5.–30.9.

Vm2

4 000

Mandariinit

Arvotullinalennus 100 % 15.5.–30.9.

Vm3

100

Kivettömät syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

Vapautus 1.2.–31.3.

Muissa käsittelyvaiheissa kuin esikuorittuna olevat riisimäärät muunnetaan komission asetuksen N:o 467/67/ETY 1 artiklassa vahvistetuilla muuntokursseilla.
Niiden maiden osalta, joita kiintiöt eivät koske, alennuksia sovelletaan liitteen I sarakkeessa E esitetyn mukaisesti (arvotullinalennus 100 prosenttia).
Tullinalennusta sovelletaan ainoastaan tuontiin, jonka osalta tuoja voi antaa näytön siitä, että viejämaan perimä vientimaksu vastaa alennusta.
Kiintiötä 18 sovelletaan maakohtaisesti kalenterivuosittain seuraaviin luuttoman lihan määriin:
Botswana
Kenia

18 916
142

Madagaskar

7 579

Swazimaa

3 363

Zimbabwe

9 100

Namibia

13 000

(5) Toimenpiteitä sovelletaan 1.1.–31.12., ellei toisin mainita.
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Ehdotus neuvoston asetukseksi siirtymäkauden tuotekohtaisesta suojamekanismista Kiinan kansantasavallasta peräisin olevalle tuonnille ja tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 519/94 muuttamisesta
(2002/C 227 E/30)
KOM(2002) 342 lopull. — 2002/0133(ACC)
(Komission esittämä 25 päivänä kesäkuuta 2002)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto antoi asetuksella (EY) N:o 3285/94 (1) tuontia
koskevat yhteiset säännöt, joihin sisältyy säännöksiä suojatoimenpiteistä.

(2) Neuvosto antoi asetuksella (EY) N:o 519/94 (2) tietyistä
kolmansista maista peräisin olevaa tuontia koskevat yhteiset säännöt, joihin sisältyy myös säännöksiä suojatoimenpiteistä.

(3) Kiinan kansantasavallan, jäljempänä ”Kiina”, liittymistä
Maailman kauppajärjestöön koskevassa pöytäkirjassa, jäljempänä ”pöytäkirja”, määrätään tuotekohtaisista siirtymäkauden suojatoimenpiteistä, jäljempänä ”suojatoimenpiteet”, sekä tuotekohtaisista siirtymäkauden kaupan uudelleen ohjautumisesta johtuvista toimenpiteistä, jäljempänä
”kaupan uudelleen ohjautumisesta johtuvat toimenpiteet”.

(4) Pöytäkirja tuli voimaan 11 päivänä joulukuuta 2001.

(5) Koska pöytäkirjaan sisältyvät määräykset suojatoimenpiteistä poikkeavat huomattavasti neuvoston asetuksissa
(EY) N:o 519/94 ja 3285/94 säädetyistä suojatoimenpidesäännöksistä, tarvitaan erillinen asetus tiettyjen Kiinasta
peräisin olevien tuotteiden tuontia koskeville suojatoimenpiteille ja kaupan uudelleen ohjautumisesta johtuville toimenpiteille.

(6) Pöytäkirjan mukaan suojatoimenpiteet voidaan ottaa käyttöön, kun Kiinasta peräisin olevia tuotteita tuodaan yhtei(1) EYVL L 349, 31.12.1994, s. 53.
(2) EYVL L 67, 10.3.1994, s. 89.

söön niin paljon kasvaneessa määrin tai sellaisin edellytyksin, että siitä aiheutuu tai uhkaa aiheutua markkinahäiriöitä yhteisön tuotannonalalle.

(7) Kyseessä on markkinahäiriö, jos tietyn tuotteen tuonti
kasvaa niin nopeasti, että siitä aiheutuu tai uhkaa aiheutua
merkittävää vahinkoa yhteisön tuotannonalalle.

(8) Vaikuttaa tarpeelliselta tuoda esiin ne tekijät, jotka on
otettava huomioon markkinahäiriötä määritettäessä.

(9) Pöytäkirjassa määrätään kaupan uudelleen ohjautumisesta
johtuvien toimenpiteiden käyttöön ottamisesta tilanteissa,
joissa Kiinan tai Maailman kauppajärjestön, jäljempänä
”WTO”, jonkin toisen jäsenen markkinoidensa markkinahäiriön estämiseksi tai korjaamiseksi käyttöön ottamat toimet aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa Kiinasta peräisin
olevien tuotteiden tuonnin kasvua yhteisön markkinoilla.

(10) Olisi aiheellista antaa ohjeet siitä, mitkä tekijät voidaan
ottaa huomioon määritettäessä sitä, onko kaupan uudelleen ohjautumista tapahtunut.

(11) Olisi suotavaa määritellä ilmaisu ”yhteisön tuotannonala”.

(12) Suojatoimenpiteitä tai kaupan uudelleen ohjautumista
koskeva tutkimus pannaan vireille jäsenvaltion tai komission pyynnöstä. Olisi välttämätöntä rajoittaa mahdollisuutta panna vireille samaa aihetta koskeva suojatoimenpiteiden tutkimus vuoden sisällä edellisen tutkimuksen
päätökseen saattamisesta. Kaupan uudelleen ohjautumisesta johtuvien toimenpiteiden osalta tällaista rajoitusta
ei pitäisi olla.

(13) Olisi tarpeen määrittää, millä tavalla osapuolille olisi ilmoitettava yhteisön viranomaisten vaatimista tiedoista, ja
niille olisi järjestettävä hyvät mahdollisuudet esittää kaikki
olennaiset todisteet ja puolustaa etujaan; lisäksi olisi suotavaa määrittää selkeästi tutkimuksen kuluessa noudatettavat säännöt ja menettelyt sekä erityisesti säännöt siitä,
miten osapuolien on ilmoittauduttava, esitettävä näkökantansa ja toimitettava tiedot tietyssä määräajassa, jotta ne
voitaisiin ottaa huomioon; olisi myös osoitettava edellytykset, joiden mukaisesti osapuolet voivat saada muiden
osapuolien toimittamia tietoja käyttöönsä ja esittää niistä
huomionsa.
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(14) Olisi myös vahvistettava edellytykset, joilla väliaikaiset toimenpiteet voidaan ottaa poikkeuksellisesti käyttöön, kuten
se, että tällaisista tulleista voi päättää komissio ja ne voidaan ottaa käyttöön ainoastaan 200 päivän ajaksi.

(15) Pöytäkirjassa edellytetään, että lopulliset toimenpiteet voidaan ottaa käyttöön vasta 60 päivän kuluttua Kiinan esittämän neuvottelupyynnön vastaanottamisesta, jos kyseiset
neuvottelut eivät ole johtaneet molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun.

(16) Vaikuttaa aiheelliselta säätää tietyin edellytyksin ja sisämarkkinoiden toimintaa häiritsemättä mahdollisuudesta
ottaa käyttöön toimenpiteitä, joita sovelletaan ainoastaan
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa.

(17) Vaikuttaa aiheelliselta säätää siitä, että suojatoimenpiteiden voimassaolo päättyy neljän vuoden kuluttua, paitsi
jos tarkastelussa osoittautuu, että niiden voimassaoloa olisi
jatkettava.

(18) Olisi aiheellista säätää välivaiheen tarkasteluista tapauksissa, joissa jäsenvaltio tai komissio pyytää suojatoimenpiteiden tai kaupan uudelleen ohjautumisesta johtuvien toimenpiteiden vaikutusten ja toimenpiteen voimassa säilyttämisen tarpeellisuuden tutkimista.

(19) Olisi säädettävä kaupan uudelleen ohjautumisesta johtuvan toimenpiteen tarkastelusta tilanteessa, jossa WTO:n
jäsen, joka on toteuttanut toimenpiteen markkinahäiriön
korjaamiseksi, ilmoittaa WTO:n suojakomitealle toimenpiteen muuttamisesta.

(20) Olisi hyväksyttävä suojatoimenpiteiden ja kaupan uudelleen ohjautumisesta johtuvien toimenpiteiden soveltamatta jättäminen, jos markkinaolosuhteiden tilapäinen
muutos tekee niiden voimassa pitämisen väliaikaisesti tarpeettomaksi.

(21) Toimenpiteiden moitteettoman soveltamisen takaamiseksi
on tarpeen, että jäsenvaltiot harjoittavat valvontaa ja raportoivat komissiolle tutkimuksen tai toimenpiteiden kohteena olevien tuotteiden tuonnista ja tarvittaessa tämän
asetuksen mukaisesti kannettujen tullien määrästä.

(22) Olisi myös säädettävä siitä, että tutkimuksen säännöllisissä
ja määrätyissä vaiheissa on kuultava neuvoa-antavaa komiteaa; komitea muodostuu jäsenvaltioiden edustajista, ja
sen puheenjohtajana toimii komission edustaja; neuvoston
päätöksen 1999/468/EY (1) johdanto-osan 12 kappaleen
mukaisesti neuvoa-antava komitea ei kuulu edellä mainitun neuvoston päätöksen soveltamisalaan.
(1) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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(23) Olisi tärkeää säätää tarkastuskäynneistä tuonnin määristä
ja markkinahäiriöitä koskevista suuntauksista toimitettujen
tietojen todentamiseksi, jolloin tällaisten käyntien on riiputtava kyselyihin saatujen vastausten asianmukaisuudesta.

(24) Luottamuksellisien tietojen käsittelystä olisi annettava
säännökset liike- tai valtiosalaisuuksien paljastumisen estämiseksi.

(25) Olisi välttämätöntä, että kyseessä oleville osapuolille ilmoitetaan asianmukaisesti olennaisista tosiasioista ja huomioista ja että ilmoittaminen tapahtuu, yhteisön päätöksentekomenettely huomioon ottaen, sellaisen määräajan
kuluessa, että osapuolilla on mahdollisuus puolustaa etujaan;

(26) Olisi perusteltua säätää hallintomenettelystä, jossa voidaan
esittää väitteitä siitä, ovatko toimenpiteet yhteisön ja myös
kuluttajien edun mukaisia, vahvistaa määräajat, joiden kuluessa nämä tiedot on toimitettava, sekä vahvistaa asianomaisten osapuolten oikeus saada tietoja.

(27) Kiinan WTO-jäsenyyttä käsittelevän työryhmän kertomuksen, jäljempänä ”kertomus”, mukaisesti luovutaan asteittain muihin kuin tekstiilituotteisiin sovellettavista kiintiöistä, joita yhteisö soveltaa joihinkin Kiinasta peräisin oleviin tuotteisiin.

(28) Tämän asteittaisen kiintiöistä luopumisen vuoksi olisi aiheellista kumota neuvoston asetuksen (EY) N:o 519/94
liite II.

(29) Olisi aiheellista lisätä jo kiintiöityjä määriä vuodelle 2002
myönnettävillä tuontilisensseillä kiintiöistä luopumista
koskevien vuosien 2001 ja 2002 aikataulujen edellyttämän lisäyksen mukaisesti.

(30) Olisi aiheellista poistaa valvontatoimenpiteet kiinalaisilta
tuotteilta, jotka luetellaan neuvoston asetuksen (EY) N:o
519/94 kumottavassa liitteessä III ja jotka kuuluvat tällä
hetkellä sen soveltamisalaan.

(31) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 519/94 liitteestä I olisi
poistettava maat, joista on tullut WTO:n jäseniä, ja liitteen
ajan tasalla pitäminen olisi annettava komission tehtäväksi.

(32) Pöytäkirjassa määrätään, että suojatoimenpiteitä ja kaupan
uudelleen ohjautumisesta johtuvia toimenpiteitä koskevan
jakson voimassaolo päättyy 12 vuoden kuluttua pöytäkirjan voimaantulosta. Tämän vuoksi olisi säädettävä, että
tämän asetuksen mukaisesti käyttöön otettujen toimenpiteiden voimassaolo päättyy viimeistään 11 päivänä joulukuuta 2013,
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ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO

C 227 E/557

2.
On sovellettava objektiivisia perusteita määritettäessä, aiheuttavatko tai uhkaavatko markkinahäiriön ehkäisemiseksi tai
korjaamiseksi toteutettavat toimet aiheuttaa merkittävää kaupan uudelleen ohjautumista. Tutkittavia tekijöitä ovat:

SIIRTYMÄKAUDEN TUOTEKOHTAINEN SUOJAMEKANISMI

1 artikla

a) Kiinasta yhteisöön suuntautuvan tuonnin markkinaosuuden
jo tapahtunut tai välittömästi tapahtumassa oleva kasvu;

Periaatteet
1.
Jos Kiinasta peräisin olevia tuotteita tuodaan yhteisöön
niin paljon kasvaneessa määrin tai sellaisin edellytyksin, että
siitä aiheutuu tai uhkaa aiheutua markkinahäiriöitä yhteisön
tuotannonalalle, voidaan jäljempänä olevien säännösten mukaisesti ottaa käyttöön suojatoimenpide.

2.
Jos Kiinan tai jonkin toisen WTO:n jäsenen toimet markkinahäiriön estämiseksi tai korjaamiseksi kyseisen WTO:n jäsenen markkinoilla aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa merkittävää
kaupan uudelleen ohjautumista yhteisöön, voidaan jäljempänä
olevien säännösten mukaisesti ottaa käyttöön kaupan uudelleen
ohjautumisesta johtuva toimenpide.

2 artikla

b) Kiinan tai muiden WTO:n jäsenten toteuttaman tai ehdottaman toimenpiteen luonne tai laajuus;

c) toteutetun tai ehdotetun toimenpiteen johdosta tapahtunut
Kiinasta tapahtuvan tuonnin määrän jo tapahtunut tai välittömästi tapahtumassa oleva kasvu;

d) asianomaisen tuotteen kysynnän ja tarjonnan tilanne yhteisön markkinoilla; ja

e) väliaikaisia tai lopullisia suojatoimenpiteitä toteuttaviin
WTO:n jäsenvaltioihin Kiinasta suuntautuvan viennin laajuus.

Markkinahäiriön määrittäminen
1.
Kyseessä on markkinahäiriö, jos yhteisön tuotannonalan
tuottamaa samankaltaista tai suoraan kilpailevaa tuotetta vastaavan tuotteen tuonti kasvaa nopeasti joko absoluuttisesti tai
suhteellisesti niin, että siitä aiheutuu tai uhkaa aiheutua merkittävää vahinkoa yhteisön tuotannonalalle.

2.
Markkinahäiriön määrittämisessä otetaan huomioon ainoastaan objektiiviset tekijät kuten:

a) tutkimuksen kohteena olevan tuonnin määrä,

b) kyseisen tuonnin vaikutus samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden hintoihin yhteisössä, ja

c) kyseisen tuonnin vaikutus yhteisön tuotannonalaan, joka
tuottaa samankaltaisia tai suoraan kilpailevia tuotteita.

3 artikla
Merkittävän kaupan uudelleen ohjautumisen
määrittäminen
1.
Kyseessä on merkittävä kaupan uudelleen ohjautuminen,
jos Kiinan tai jonkin toisen WTO:n jäsenen toimet markkinahäiriön estämiseksi tai korjaamiseksi kyseisen WTO:n jäsenen
markkinoilla aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa Kiinasta peräisin olevien tuotteiden tuonnin kasvua yhteisön markkinoilla.

4 artikla
Yhteisön tuotannonalan määritelmä
Tässä asetuksessa ”yhteisön tuotannonalalla” tarkoitetaan yhteisön alueella toimivia samankaltaisten tai suoraan kilpailevien
tuotteiden tuottajia kokonaisuudessaan tai niitä, joiden yhteinen
samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden tuotanto
vastaa pääosaa kyseisten tuotteiden tuotannosta yhteisössä.

5 artikla
Menettelyn aloittaminen
1.
Tutkimus pannaan vireille jäsenvaltion pyynnöstä tai komission omasta aloitteesta, jos komission mukaan on ilmeistä,
että tutkimuksen vireille panemiseen on riittävä näyttö.

2.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, jos tuonnin
kehitys näyttää antavan aihetta suojatoimenpiteiden tai kaupan
uudelleen ohjautumisesta johtuvien toimenpiteiden käyttöönottoon. Tämän ilmoituksen on sisällettävä soveltuviin 1, 2 ja
3 artiklassa määriteltyihin perusteisiin perustuva käytettävissä
oleva näyttö. Komissio toimittaa tiedot viipymättä kaikille jäsenvaltioille.

3.
Ennen tutkimuksen vireillepanoa komissio ilmoittaa Kiinalle aikomuksestaan panna tutkimus vireille. Ilmoitukseen voidaan liittää neuvottelupyyntö tarpeen mukaan 1, 2 ja 3 artiklassa tarkoitettuja seikkoja koskevan tilanteen selventämiseksi ja
molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi.
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4.
Jos jäsenvaltioiden kuulemisen jälkeen on ilmeistä, että
menettelyn vireillepanoon on riittävä näyttö, eivätkä 3 kohdan
mukaiset neuvottelut ole johtaneet molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, komissio julkaisee ilmoituksen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5.
Menettelyn aloittamista koskevassa ilmoituksessa ilmoitetaan tutkimuksen vireillepanosta ja laajuudesta, ilmoitetaan tutkimuksen kohteena oleva tuote, esitetään tiivistelmä saaduista
tiedoista ja vahvistetaan, että kaikki tarvittavat tiedot on toimitettava komissiolle. Siinä annetaan määräaika, jonka kuluessa
asianomaiset osapuolet voivat ilmoittautua, esittää näkökantansa kirjallisesti ja toimittaa tietoja, jotta nämä näkökannat
ja tiedot voidaan ottaa huomioon tutkimuksessa. Lisäksi siinä
täsmennetään määräaika, jonka kuluessa asianomaiset osapuolet voivat pyytää komissiolta tulla kuulluiksi 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

6.
Edellä 1 artiklan 1 kohdassa määriteltyä suojatoimenpidettä koskevaa tutkimusta ei panna vireille samasta asiasta ilman pätevää syytä vuoden sisällä edellisen tutkimuksen päätökseen saattamisesta.

7.

Tutkimus ei saa olla esteenä tulliselvitysmenettelyille.
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loksella on todennäköisesti vaikutusta, ja että on erityisiä syitä,
joiden vuoksi niitä pitäisi kuulla.

5.
Asianomaisille osapuolille, jotka ovat ilmoittautuneet 5
artiklan 5 kohdan mukaisesti, sekä Kiinan viranomaisille järjestetään pyynnöstä mahdollisuus tavata osapuolet, joiden kanssa
niiden edut ovat ristiriidassa, vastakkaisten näkökantojen esittämiseksi ja niihin vastaamiseksi. Jos tällainen mahdollisuus
järjestetään, on otettava huomioon tarve suojata tietojen luottamuksellisuus ja osapuolten edut. Osapuolten ei ole pakko
osallistua tapaamiseen, eikä osapuolen poissaolosta aiheudu vahinkoa sen asialle. Komissio ottaa tämän kohdan perusteella
suullisesti toimitetut tiedot huomioon siltä osin kuin ne myöhemmin vahvistetaan kirjallisesti.

6.
Asianomaiset osapuolet, jotka ovat ilmoittautuneet 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti, sekä Kiinan viranomaiset voivat
kirjallisesta pyynnöstään tutustua kaikkiin tietoihin, jotka
mikä tahansa tutkimuksen osapuoli on toimittanut, lukuun ottamatta yhteisön tai sen jäsenvaltioiden viranomaisten toimittamia sisäisiä asiakirjoja, jos nämä tiedot ovat olennaisia niiden
etujen puolustamisen kannalta eivätkä tiedot ole luottamuksellisia 17 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä ja jos niitä käytetään tutkimuksessa. Kyseiset osapuolet voivat esittää huomioitaan näistä tiedoista, ja niiden huomautukset otetaan huomioon
siltä osin kuin ne ovat riittävästi perusteltuja.

6 artikla
Tutkimus
1.
Komissio panee vireille tutkimuksen, kun menettely on
aloitettu. Tutkimus kattaa sekä tuonnin lisääntymisen että
markkinahäiriön tai kaupan uudelleen ohjautumisen. Tuonnin
lisääntymistä ja markkinahäiriötä tutkitaan samanaikaisesti.
Jotta määritys olisi edustava, valitaan tutkimusajanjakso. Tutkimusajanjakson jälkeistä aikaa koskevia tietoja ei tavallisesti
oteta huomioon.

2.
Komissio kerää kaikki 1, 2 ja 3 artiklassa vahvistettujen
perusteiden määrittämiseksi tarpeellisiksi katsomansa tiedot ja,
jos se pitää sitä aiheellisena, pyrkii tarkastamaan nämä tiedot.

3.
Komissio voi pyytää jäsenvaltioita toimittamaan tietoja,
jolloin jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet
pyynnön noudattamiseksi. Jos näillä tiedoilla on yleistä merkitystä tai jos jokin jäsenvaltio on pyytänyt toimittamaan nämä
tiedot, komissio toimittaa tiedot jäsenvaltioille, edellyttäen, että
ne eivät ole luottamuksellisia, ja jos ne ovat luottamuksellisia,
toimittaa niistä tiivistelmän, joka ei ole luottamuksellinen.

4.
Asianomaisia osapuolia, jotka ovat ilmoittautuneet 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti, ja Kiinan viranomaisia kuullaan,
jos ne ovat esittäneet kirjallisen kuulemista koskevan pyynnön
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistussa ilmoituksessa
vahvistetussa määräajassa ja jos pyynnössä osoitetaan, että ne
ovat osapuolia, joita asia koskee ja joihin menettelyn lopputu-

7.
Edellä olevan 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti vireille pantujen menettelyjen osalta tutkimus päätetään mahdollisuuksien
mukaan yhdeksän kuukauden kuluessa tutkimuksen vireillepanosta. Poikkeusolosuhteissa määräaikaa voidaan pidentää enintään kahdella kuukaudella; tässä tapauksessa komissio julkaisee
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ilmoituksen, jossa vahvistetaan pidennyksen kesto ja joka sisältää tiivistelmän sen syistä.

7 artikla
Väliaikaisten suojatoimenpiteiden käyttöönotto
1.
Väliaikaisia suojatoimenpiteitä sovelletaan sen jälkeen,
kun on alustavasti määritetty, että tuonti aiheuttaa tai uhkaa
aiheuttaa markkinahäiriöitä yhteisön tuotannonalalle, jos kriittiset olosuhteet, joiden aikana kaikki viivytykset aiheuttaisivat
vaikeasti korjattavissa olevan haitan, ja yhteisön etu edellyttävät
toimintaa. Komissio ottaa käyttöön väliaikaiset toimenpiteet
jäsenvaltioita kuultuaan tai erittäin kiireellisissä tapauksissa ilmoitettuaan asiasta jäsenvaltioille. Jälkimmäisessä tapauksessa
kuuleminen järjestetään viimeistään 10 päivän kuluessa siitä,
kun jäsenvaltioille on ilmoitettu komission toteuttamasta toimenpiteestä.

2.
Väliaikaiset toimenpiteet voivat olla muun muassa Kiinasta peräisin olevassa tuonnissa sovellettavia tulleja ja määrällisiä rajoituksia.
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3.
Väliaikaisten toimenpiteiden enimmäiskesto on 200 päivää.

4.
Jos väliaikaiset suojatoimenpiteet kumotaan, koska sovellettavat 1, 2 tai 3 artiklan edellytykset eivät täyttyneet, väliaikaisten toimenpiteiden mukaisesti kannetut tullit palautetaan
ilman eri toimenpiteitä. Yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä
lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
2913/92 (1) 235 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa säädettyä menettelyä sovelletaan.

8 artikla
Menettelyn päättäminen ilman toimenpiteitä
Jos suojatoimenpiteitä tai kaupan suuntaamistoimenpiteitä ei
jäsenvaltioiden kuulemisen jälkeen pidetä tarpeellisina ja jos
neuvoa-antavassa komiteassa ei esitetä vastalausetta, tutkimus
tai menettely päätetään komission päätöksellä. Muussa tapauksessa komissio antaa viipymättä neuvostolle kertomuksen kuulemisen tuloksista ja ehdotuksen neuvoston asetukseksi tutkimuksen päättämisestä. Menettely katsotaan päättyneeksi, ellei
neuvosto yhden kuukauden kuluessa ole määräenemmistöllä
päättänyt toisin.
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ammassa yhteisön jäsenvaltiossa, komissio voi vaihtoehtoisia
ratkaisuja tarkasteltuaan sallia poikkeuksellisesti suojatoimenpiteiden rajoitetun soveltamisen kyseisen jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden alueella, jos se katsoo, että tällä tasolla sovellettavat toimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisempia kuin
koko yhteisön alueella sovellettavat toimenpiteet. Näiden toimenpiteiden on oltava väliaikaisia eivätkä ne saa häiritä sisämarkkinoiden toimintaa. Nämä toimenpiteet otetaan käyttöön
7 ja 9 artiklassa säädettyjen säännösten mukaisesti.

11 artikla
Kesto
1.
Suojatoimenpide on voimassa ainoastaan niin kauan kuin
markkinahäiriön estämiseksi tai lievittämiseksi on tarpeen.
Tämä ei saa ylittää neljää vuotta, ellei sen voimassaoloa pidennetä 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.
Kaupan uudelleen ohjautumisesta johtuva toimenpide
päättyy viimeistään 30 päivän kuluttua asianomaisen WTO:n
jäsenen toteuttaman Kiinan-tuonnin vastaisen toimenpiteen
voimassaolon päättymisestä.

12 artikla
9 artikla
Lopullisten toimenpiteiden käyttöönotto
1.
Jos lopullisesti vahvistetut tosiseikat osoittavat, että sovellettavat 1, 2 ja 3 artiklan edellytykset täyttyvät, ja yhteisön etu
edellyttää toimintaa 19 artiklan mukaisesti, komissio pyytää
neuvotteluja Kiinan viranomaisten kanssa molempia osapuolia
tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi.

2.
Jos 1 kohdassa tarkoitetut neuvottelut eivät johda molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun 60 päivän kuluessa neuvottelupyynnön vastaanottamisesta, neuvosto ottaa käyttöön
lopullisen suojatoimenpiteen tai kaupan uudelleen ohjautumisesta johtuvan toimenpiteen päättäen yksinkertaisella enemmistöllä komission neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan toimittamasta ehdotuksesta. Jos väliaikaiset toimenpiteet ovat voimassa,
lopullinen toimenpide-ehdotus toimitetaan neuvostolle viimeistään kuukautta ennen kyseisten tullien voimassaolon päättymistä.

3.
Lopulliset suojatoimenpiteet voivat olla muun muassa Kiinasta peräisin olevassa tuonnissa sovellettavia tulleja ja määrällisiä rajoituksia.

10 artikla
Alueelliset toimenpiteet
Kun erityisesti 2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen tekijöiden perusteella on ilmeistä, että 7 ja 9 artiklan nojalla säädetyt edellytykset toimenpiteiden toteuttamiseksi täyttyvät yhdessä tai use(1) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

Suojatoimenpiteiden tarkastelu
1.
Suojatoimenpiteen alkuperäistä kestoa voidaan pidentään,
jos todetaan, että

— suojatoimenpide on edelleen välttämätön markkinahäiriön
ehkäisemiseksi tai korjaamiseksi, ja

— on todisteita siitä, että yhteisön tuottajat ovat tekemässä
mukautuksia.

2.
Voimassaolon pidennyksestä päätetään tutkimuksiin sovellettavien tämän asetuksen menettelyjen mukaisesti ja alkuperäisten toimenpiteiden kanssa samoja menettelyjä noudattaen.
Tällä tavoin pidennetty toimenpide ei saa olla rajoittavampi
kuin se oli alkuperäisen jakson lopussa.

3.
Suojatoimenpiteen ollessa käytössä kuullaan jäsenvaltion
pyynnöstä tai komission aloitteesta neuvoa-antavaa komiteaa
toimenpiteen vaikutusten tutkimiseksi ja sen soveltamisen tarpeellisuuden varmistamiseksi.

4.
Jos komissio katsoo edellisessä kohdassa tarkoitettujen
kuulemisten jälkeen, että suojatoimenpiteen kumoaminen tai
muuttaminen on tarpeen:

a) ja jos toimenpiteestä on päättänyt neuvosto, komissio ehdottaa neuvostolle suojatoimenpiteen muuttamista tai kumoamista; neuvosto ratkaisee asian yksinkertaisella enemmistöllä;
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b) muissa tapauksissa komissio muuttaa tai kumoaa suojatoimenpiteet.

13 artikla
Kaupan uudelleen ohjautumisesta johtuvien toimenpiteiden tarkastelu
1.
Kaupan uudelleen ohjautumisesta johtuvia toimenpiteitä
tarkastellaan, kun sen toimenpiteen toteuttanut WTO:n jäsen,
jonka perusteella kaupan uudelleen ohjautumisesta johtuva toimenpide oli otettu tämän asetuksen mukaisesti käyttöön, ilmoittaa WTO:n suojalausekekomitealle oman toimenpiteensä
muuttamisesta.
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ainoastaan, jos markkinaolosuhteet ovat tilapäisesti muuttuneet
siinä määrin, että markkinahäiriö ei todennäköisesti toistu soveltamatta jättämisen seurauksena. Toimenpiteitä voidaan milloin tahansa kuulemisen jälkeen alkaa soveltaa uudelleen, jos
niiden soveltamatta jättäminen ei ole perusteltua.

5.
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle kuukausittain
kertomus tutkimuksen tai toimenpiteiden kohteena olevien
tuotteiden tuonnista ja tämän asetuksen perusteella kannettujen
tullien määrästä.

15 artikla
Kuuleminen

2.
Edellä olevan 12 artiklan 3 ja 4 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin kaupan uudelleen ohjautumisesta johtuviin toimenpiteisiin.

14 artikla
Yleiset säännökset
1.
Väliaikaiset tai lopulliset toimenpiteet otetaan käyttöön
asetuksella. Jos toimenpide on tulli, jäsenvaltiot kantavat sen
toimenpiteen käyttöön ottamisesta annetussa asetuksessa vahvistetussa muodossa, siinä vahvistetun suuruisena sekä muita
siinä vahvistettuja perusteita noudattaen. Lisäksi nämä tullit
kannetaan riippumatta tuonnissa tavallisesti kannettavista tulleista, veroista ja muista maksuista.

2.
Väliaikaisten tai lopullisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta annetut asetukset sekä tutkimusten tai menettelyjen
päättämisestä tai keskeyttämisestä tehdyt päätökset julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Näissä asetuksissa tai päätöksissä on mainittava erityisesti, luottamuksellisten tietojen
suojaamisen tarve huomioon ottaen, kuvaus tuotteesta ja tiivistelmä tuonnin kasvun ja markkinahäiriön määritystä koskevista olennaisista tosiasioista ja huomioista. Tiedossa oleville
asianomaisille osapuolille ja Kiinan viranomaisille lähetetään
kaikissa tapauksissa jäljennös asetuksesta tai päätöksestä. Tämän kohdan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin tarkasteluihin.

1.
Tässä asetuksessa säädetty kuuleminen, lukuun ottamatta
5 artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua
kuulemista, tapahtuu neuvoa-antavassa komiteassa, joka muodostuu kunkin jäsenvaltion edustajista ja jonka puheenjohtajana
toimii komission edustaja. Kuuleminen tapahtuu välittömästi
joko jäsenvaltion pyynnöstä tai komission aloitteesta ja joka
tapauksessa sellaisen ajan kuluessa, että tässä asetuksessa vahvistettuja määräaikoja voidaan noudattaa.

2.
Komitea kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta. Hän toimittaa jäsenvaltioille kaikki tarpeelliset tiedot niin pian kuin
mahdollista.

3.
Kuuleminen voidaan tarvittaessa järjestää ainoastaan kirjallisesti; tässä tapauksessa komissio ilmoittaa asiasta jäsenvaltioille ja vahvistaa määräajan, jonka kuluessa nämä voivat antaa
lausuntonsa tai pyytää suullista kuulemista, jonka puheenjohtaja järjestää, jos tällainen suullinen kuuleminen voidaan toteuttaa sellaisen ajan kuluessa, että tässä asetuksessa vahvistettuja
määräaikoja voidaan noudattaa.

16 artikla
Tarkastuskäynnit

3.
Erityissäännökset, erityisesti alkuperän käsitteen yhteisestä
määrittelystä, kuten säädetään 12 päivänä lokakuuta 1992 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2913/92, voidaan
hyväksyä tämän asetuksen mukaisesti.

1.
Jos komissio katsoo aiheelliseksi, se voi tehdä tarkastuskäyntejä tutkiakseen viejien, tuottajien, tuojien sekä viejiä, tuottajia tai tuojia edustavien järjestöjen ja yhteisön tuotannonalan
kirjanpidon ja tarkastaakseen tuonnin kasvusta ja markkinahäiriöstä tai kaupan uudelleen ohjautumisesta toimitetut tiedot. Jos
asianmukaista vastausta ei saada ajoissa, tarkastuskäynti voidaan jättää tekemättä.

4.
Tämän asetuksen nojalla käyttöön otetut toimenpiteet
voidaan yhteisön edun perusteella, kun neuvoa-antavaa komiteaa on kuultu, jättää väliaikaisesti soveltamatta komission päätöksellä yhdeksäksi kuukaudeksi. Soveltamatta jättämistä voidaan jatkaa uudella, enintään yhden vuoden pituisella jaksolla,
jos neuvosto niin päättää yksinkertaisella enemmistöllä komission ehdotuksesta. Toimenpiteet voidaan jättää soveltamatta

2.
Komissio voi tehdä tutkimuksia kolmansissa maissa edellyttäen, että asianomaiset osapuolet antavat siihen suostumuksensa, se ilmoittaa asiasta kyseisen maan viranomaisille eivätkä
nämä vastusta tutkimusta. Komission on yleensä toimitettava
alkuperä- ja/tai viejämaalle käyntien kohteena olevien osapuolten nimet ja osoitteet sekä sovitut päivämäärät välittömästi,
kun se on saanut suostumuksen asianomaisilta osapuolilta.

24.9.2002

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

3.
Asianomaisille osapuolille ilmoitetaan tarkastettavien tietojen luonne ja muut tiedot, jotka on annettava näiden käyntien aikana, mikä ei kuitenkaan estä pyytämästä käyntien aikana saatujen tietojen perusteella lisätietoja.

4.
Edellä olevien 1, 2 ja 3 kohdan perusteella tehtävissä
tarkastuksissa komissiota avustavat niiden jäsenvaltioiden virkamiehet, jotka sitä pyytävät.
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artiklan mukaisesti toteutettuja tai 5 artiklan 3 kohdassa ja 9
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kuulemisia koskevia tietoja
taikka yhteisön tai sen jäsenvaltioiden viranomaisten laatimia
sisäisiä asiakirjoja ei saa ilmaista, paitsi jos niiden ilmaisemisesta nimenomaan säädetään tässä asetuksessa.

6.
Tämän asetuksen mukaisesti saatuja tietoja saa käyttää
ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on pyydetty.

17 artikla
Luottamuksellisuus

18 artikla

1.
Yhteisön viranomaisten on pätevästä syystä käsiteltävä
luottamuksellisina kaikkia tietoja, jotka ovat luonteeltaan luottamuksellisia (esimerkiksi, koska tiedon ilmoittamisesta olisi
merkittävää etua kilpailijalle tai sillä olisi huomattavan epäsuotuisa vaikutus tiedon toimittaneeseen henkilöön tai siihen, jolta
hän sai tiedon) tai jotka tutkimuksen kohteena olevat osapuolet
ovat toimittaneet luottamuksellisina.

Ilmoittaminen

2.
Asianomaisten osapuolten, jotka toimittavat luottamuksellisia tietoja, on annettava niistä tiivistelmät, jotka eivät ole
luottamuksellisia. Näiden tiivistelmien on oltava riittävän yksityiskohtaisia, jotta luottamuksellisina toimitettujen tietojen
olennainen sisältö voidaan kohtuullisesti ymmärtää. Poikkeuksellisissa olosuhteissa kyseiset osapuolet voivat ilmoittaa, että
kyseisistä tiedoista ei voida antaa tiivistelmää. Näissä olosuhteissa on esitettävä syyt, miksi tiivistelmää ei voida toimittaa.

3.
Jos katsotaan, että pyyntö käsitellä tietoja luottamuksellisina ei ole perusteltu, ja jos tiedot toimittanut henkilö ei halua,
että ne saatetaan julkisiksi, tai ei halua sallia niiden ilmaisemista
yleisessä muodossa tai tiivistelmänä, kyseiset tiedot voidaan olla
ottamatta huomioon, paitsi jos voidaan vakuuttavasti, asianmukaisten lähteiden perusteella osoittaa, että tiedot ovat oikeita.
Luottamuksellista käsittelyä koskevaa pyyntöä ei saa hylätä
mielivaltaisesti.

4.
Tämän artiklan perusteella ei estetä yhteisön viranomaisia
ilmoittamasta yleisiä tietoja eikä varsinkaan sellaisia perusteita,
joihin tämän asetuksen nojalla tehdyt päätökset perustuvat, eikä
ilmoittamasta todisteita, joita yhteisön viranomaiset käyttävät
tarvittavassa määrin väitteiden perustelemiseksi tuomioistuinmenettelyssä. Tällaisessa ilmoittamisessa on otettava huomioon
asianomaisten osapuolten oikeutetut edut niin, että niiden liiketai valtiosalaisuuksia ei paljasteta.

5.
Komissio, neuvosto ja jäsenvaltiot tai niiden edustajat eivät saa paljastaa mitään tämän asetuksen mukaisesti saamiaan
tietoja, joita tietojen toimittaja on pyytänyt käsittelemään luottamuksellisina, ilman tietojen toimittajan erityistä lupaa. Komission, neuvoston ja jäsenvaltioiden välillä vaihdettuja tietoja, 12

1.
Asianomaiset osapuolet ja Kiinan viranomaiset voivat
pyytää, että niille ilmoitetaan olennaisten tosiasioiden ja huomioiden yksityiskohdista, joiden perusteella väliaikaiset toimenpiteet on otettu käyttöön. Tietojen saantia koskevat pyynnöt on
esitettävä kirjallisesti ja viipymättä väliaikaisten toimenpiteiden
käyttöön ottamisen jälkeen, ja tiedot on annettava kirjallisesti
niin pian kuin mahdollista.

2.
Edellä 1 kohdassa mainitut osapuolet voivat pyytää lopullista ilmoitusta niistä olennaisista tosiasioista ja huomioista,
joiden perusteella aiotaan suositella lopullisten suojatoimenpiteiden tai kaupan uudelleen ohjautumisesta johtuvien toimenpiteiden käyttöön ottamista taikka tutkimuksen tai menettelyn
päättämistä ilman toimenpiteiden käyttöönottoa, ja erityistä
huomiota on kiinnitettävä tietojen antamiseen sellaisista tosiasioista ja huomioista, jotka ovat erilaisia kuin väliaikaisten
toimenpiteiden käyttöön ottamisessa käytetyt tosiasiat ja huomiot.

3.
Pyynnöt lopullisesta ilmoittamisesta on osoitettava kirjallisesti komissiolle ja, jos väliaikainen toimenpide on otettu
käyttöön, niiden on oltava komissiolla viimeistään kuukauden
kuluttua kyseisen toimenpiteen käyttöönoton julkistamisesta.
Jos väliaikaista toimenpidettä ei ole sovellettu, osapuolilla on
mahdollisuus pyytää saada tiedot komission asettamassa määräajassa.

4.
Lopullinen ilmoittaminen on tehtävä kirjallisesti. Se tehdään mahdollisimman nopeasti ottaen huomioon tarve suojata
luottamukselliset tiedot ja tavallisesti viimeistään kuukautta ennen lopullista päätöstä tai lopullista toimenpidettä koskevan
komission ehdotuksen jättämistä 8 ja 9 artiklan mukaisesti.
Jos komissio ei sillä hetkellä voi ilmoittaa tiettyjä tosiasioita
tai huomioita, sen on tehtävä se mahdollisimman pian. Ilmoittaminen ei ole esteenä komission tai neuvoston mahdollisesti
myöhemmin tekemälle päätökselle, ja jos kyseinen päätös perustuu eri tosiasioihin ja huomioihin, näistä on ilmoitettava
niin pian kuin mahdollista.
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5.
Ilmoittamisen jälkeen tehdyt huomautukset otetaan huomioon ainoastaan, jos ne saadaan määräajassa, jonka komissio
vahvistaa kussakin tapauksessa ottaen asianmukaisesti huomioon asian kiireellisyyden, mutta joka on vähintään 10 päivää.
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kuitenkaan vaikuttamatta komission tai neuvoston myöhemmin
tekemään päätökseen.

7.
Tiedot otetaan huomioon ainoastaan, jos niiden pätevyydestä on olemassa tosiasiallisia todisteita.
19 artikla
Yhteisön etu
1.
Jotta voitaisiin määrittää, onko toimenpiteiden toteuttaminen yhteisön edun mukaista, kaikkia etuja olisi arvioitava
kokonaisuutena, mukaan lukien yhteisön tuotannonalan sekä
käyttäjien ja kuluttajien edut; tämän artiklan mukainen määritys voidaan tehdä ainoastaan, jos kaikilla osapuolilla on ollut
mahdollisuus esittää näkökantansa 2 kohdan mukaisesti. Toimenpiteitä ei voida ottaa käyttöön, jos viranomaiset voivat
kaikkien toimitettujen tietojen perusteella selkeästi päätellä,
että toimenpiteiden soveltaminen ei ole yhteisön edun mukaista.

2.
Jotta viranomaisilla olisi luotettava perusta kaikkien näkökantojen ja tietojen huomioon ottamiseksi, kun ne päättävät,
onko toimenpiteiden käyttöön ottaminen yhteisön etujen mukaista, tuojat ja niitä edustavat järjestöt, edustavat käyttäjät ja
kuluttajia edustavat järjestöt voivat ilmoittautua ja toimittaa
tietoja komissiolle tutkimuksen vireillepanoilmoituksessa vahvistetussa määräajassa. Nämä tiedot tai asianmukaiset tiivistelmät niistä toimitetaan muille tässä kohdassa mainituille osapuolille, joilla on oikeus vastata niihin.

3.
Edellä 2 kohdan mukaisesti toimineet osapuolet voivat
pyytää tulla kuulluiksi. Pyynnöt on esitettävä 2 kohdassa vahvistetussa määräajassa, ja niissä on mainittava erityiset syyt,
joiden perusteella osapuolia olisi yhteisön edun kannalta kuultava.

4.
Edellä 2 kohdan mukaisesti toimineet osapuolet voivat
esittää huomautuksia käyttöön otettujen väliaikaisten toimenpiteiden soveltamisesta. Jotta nämä huomautukset otettaisiin huomioon, ne on saatava kuukauden kuluessa toimenpiteiden soveltamisen alkamisesta, ja ne on, mahdollisesti asianmukaisina
tiivistelminä, toimitettava muille osapuolille, joilla on oikeus
vastata niihin.

II OSASTO
TIETTYJEN KIINASTA PERÄISIN OLEVIEN TUOTTEIDEN
KIINTIÖT

20 artikla
Periaatteet ja asteittainen luopuminen kiintiöistä
1.
Kiinasta peräisin olevien tuotteiden tuonti yhteisöön tapahtuu vapaasti lukuun ottamatta tiettyjä Kiinasta peräisin olevia tuotteita, joihin sovelletaan yhteisön tiettyjen teollisuudenalojen arkuuden vuoksi määrällisiä yhteisön kiintiöitä.

2.
Kiintiöitä sovelletaan vuoteen 2005, ja niiden vuositasot
on vahvistettu liitteen I taulukossa. Tämä uusi liite korvaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 519/94 liitteen II.

21 artikla
Tuontilisenssien myöntäminen
1.
Jokaisen lisenssin määrää korotetaan kalenterivuoden
2002 osalta ilman eri toimenpiteitä määrällä, joka vastaa tämän
asetuksen liitteessä II lueteltua määrää tuotteesta riippuen.
Tämä tehdään kiintiöiden korottamisesta johtuvien lisämäärien
jakomenetelmästä annettavalla komission asetuksella.

2.
Seuraavien vuosien osalta liitteessä I lueteltuja kiintiöitä
koskevien tuontilisenssien jakamiseen sovelletaan yhteisön
määrällisten kiintiöiden hallintomenettelyn käyttöönotosta 7
päivänä maaliskuuta 1994 annetussa neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 520/94 (1) säädettyjä menettelyjä.

III OSASTO
YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

5.
Komissio tarkastelee kaikkia sille asianmukaisesti toimitettuja tietoja ja päättää, missä määrin ne ovat edustavia; tämän
tarkastelun tulokset sekä lausunto näiden tietojen perusteltavuudesta toimitetaan neuvoa-antavalle komitealle. Komission
on otettava tasapuolisesti huomioon komiteassa esitetyt näkökannat kaikissa 9 artiklan mukaisesti tehdyissä ehdotuksissa.

6.
Edellä 2 kohdan mukaisesti toimineet osapuolet voivat
pyytää, että niille tiedotetaan tosiasioista ja huomioista, joihin
lopulliset päätökset todennäköisesti perustuvat. Nämä tiedot
toimitetaan siinä laajuudessa kuin se on mahdollista, sanotun

22 artikla
Tiettyjen säännösten kumoaminen ja muuttaminen
1.
Kumotaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 519/94 1 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta, 1 artiklan 3 kohta, liite II,
jossa luetellaan kiintiöt tietyille Kiinan alkuperätuotteille, liite
III, jossa luetellaan Kiinan kansantasavallan alkuperätuotteet,
jotka on asetettu yhteisön valvontaan, sekä 1 artiklan 4 kohdassa ja 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa olevat viittaukset
liitteeseen III.
(1) EYVL L 66, 10.3.1994, s. 1.
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2.
Poistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 519/94 liitteestä
I Albania, Georgia, Kiinan kansantasavalta, Kirgisia, Moldova ja
Mongolia.

2.
Tämän asetuksen I osaston säännöksiä ei sovelleta tuotteisiin, joiden tuontiin on mainittujen sääntöjen mukaisesti sovellettava määrällisiä rajoituksia.

3.
Komissio voi neuvoston asetuksen (EY) N:o 519/94 4
artiklassa perustettua komiteaa kuultuaan muuttaa neuvoston
asetuksen (EY) 519/94 liitettä I komission asetuksella poistaakseen maat kyseisessä liitteessä olevasta kolmansien maiden
luettelosta, kun niistä tulee WTO:n jäseniä.

3.
Tämän asetuksen nojalla käyttöön otettujen toimenpiteiden voimassaolo päättyy viimeistään 11 päivänä joulukuuta
2013.
24 artikla

23 artikla

Voimaantulo

Loppusäännökset

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona
se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, ja sen voimassaolo päättyy 11 päivänä joulukuuta 2013.

1.
Tämä asetus ei estä maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä koskevien säädösten tai siitä johtuvien yhteisön tai kansallisten hallinnollisten säännösten tai määräysten taikka maataloustuotteiden jalostuksesta saatuihin tavaroihin sovellettavien
erityissäädösten soveltamista, vaan tätä asetusta sovelletaan täydentävästi.

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

LIITE I
Aikataulu Kiinasta peräisin olevien teollisuustuotteiden (muut kuin tekstiilit) tuonnissa sovellettavista kiintiöistä luopumiselle
Tuotteen kuvaus

Jalkineet

HS/KN-Code

2003

2004

47 480 959

54 603 102

lakkautetaan

6403 51
6403 59

3 712 459

4 269 328

lakkautetaan

ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)

14 698 530

16 903 310

lakkautetaan

ex 6404 11 (2)

22 106 953

25 422 996

lakkautetaan

6404 19 10

38 683 955

44 486 548

lakkautetaan

ex 6402 99

(1)

2005

Posliiniset pöytä- ja keittiöesineet

6911 10

73 139

84 110

lakkautetaan

Keraamiset pöytä- ja keittiöesineet, muut kuin posliiniset

6912 00

55 334

63 634

lakkautetaan

(1) Eivät kuitenkaan urheiluun tarkoitetut jalkineet, joiden cif-hinta paria kohti on vähintään 9 EUR ja joissa on erikoistekniikkaa: yksitai monikerroksinen muottipohja, ei suoravalettu, joka on valmistettu erityisesti pysty- tai sivusuuntaisia iskuja vaimentamaan
suunnitelluista synteettisistä aineista ja joka on varustettu teknisin ominaisuuksin, jollaisia ovat joko kaasua tai nestettä sisältävät
ilmatiiviit tyynyt, iskuja vastaanottavat tai vaimentavat mekaaniset osat ja sellaiset aineet kuin LD-polymeerit.
(2) Eivät kuitenkaan:
a) jalkineet, jotka on tarkoitettu urheiluun ja joissa on tai joihin voidaan kiinnittää piikkejä, nauloja, nappuloita, pidikkeitä, poikittaislistoja tai niiden kaltaisia tavaroita ja joiden pohjaa ei ole suoravalettu;
b) urheiluun tarkoitetut jalkineet, joiden cif-hinta paria kohti on vähintään 9 EUR ja joissa on erikoistekniikkaa: yksi- tai monikerroksinen muottipohja, ei suoravalettu, joka on valmistettu erityisesti pysty- tai sivusuuntaisia iskuja vaimentamaan suunnitelluista
synteettisistä aineista ja jotka on varustettu teknisin ominaisuuksin, jollaisia ovat joko kaasua tai nestettä sisältävät ilmatiiviit
tyynyt, iskuja vastaanottavat tai vaimentavat mekaaniset osat ja sellaiset aineet kuin LD-polymeerit.

FI

C 227 E/564

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

24.9.2002

LIITE II
Vuoden 2002 kiintiöiden korottaminen
Tuotteen kuvaus

Jalkineet

HS-/CN-koodi

2002

ex 6402 99 (1)

10,25 %

6403 51
6403 59

15,5 %

ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)

10,25 %

ex 6404 11 (2)

10,25 %

6404 19 10

10,25 %

Posliiniset pöytä- ja keittiöesineet

6911 10

32,25 %

Keraamiset pöytä- ja keittiöesineet, muut kuin
posliiniset

6912 00

32,25 %

(1) Eivät kuitenkaan urheiluun tarkoitetut jalkineet, joiden cif-hinta paria kohti on vähintään 9 EUR ja joissa on erikoistekniikkaa: yksi- tai monikerroksinen muottipohja, ei suoravalettu, joka on valmistettu erityisesti pysty- tai sivusuuntaisia iskuja
vaimentamaan suunnitelluista synteettisistä aineista ja joka on varustettu teknisin ominaisuuksin, jollaisia ovat joko kaasua tai
nestettä sisältävät ilmatiiviit tyynyt, iskuja vastaanottavat tai vaimentavat mekaaniset osat ja sellaiset aineet kuin LD-polymeerit.
(2) Eivät kuitenkaan:
a) jalkineet, jotka on tarkoitettu urheiluun ja joissa on tai joihin voidaan kiinnittää piikkejä, nauloja, nappuloita, pidikkeitä,
poikittaislistoja tai niiden kaltaisia tavaroita ja joiden pohjaa ei ole suoravalettu;
b) urheiluun tarkoitetut jalkineet, joiden cif-hinta paria kohti on vähintään 9 EUR ja joissa on erikoistekniikkaa: yksi- tai
monikerroksinen muottipohja, ei suoravalettu, joka on valmistettu erityisesti pysty- tai sivusuuntaisia iskuja vaimentamaan
suunnitelluista synteettisistä aineista ja jotka on varustettu teknisin ominaisuuksin, jollaisia ovat joko kaasua tai nestettä
sisältävät ilmatiiviit tyynyt, iskuja vastaanottavat tai vaimentavat mekaaniset osat ja sellaiset aineet kuin LD-polymeerit.
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Ehdotus neuvoston päätökseksi kasvua ja työllisyyttä käsittelevän kolmikantakokouksen perustamisesta
(2002/C 227 E/31)
KOM(2002) 341 lopull. — 2002/0136(CNS)
(Komission esittämä 26 päivänä kesäkuuta 2002)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 202 artiklan,

(5) Laekenissa 14 ja 15 päivänä joulukuuta 2001 kokoontunut
Eurooppa-neuvosto totesi työmarkkinaosapuolten halun kehittää neuvotteluita ja yhdistää ne paremmin Lissabonin
strategian eri näkökohtiin. Barcelonassa 15 ja 16 päivänä
maaliskuuta 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti tämän,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,
ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,
sekä katsoo seuraavaa:

1 artikla
Perustaminen

(1) Työmarkkinaosapuolet on otettu mukaan Luxemburgissa
20 ja 21 päivänä marraskuuta 1997 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa sovitun koordinoidun työllisyysstrategian täytäntöönpanoon pysyvän työllisyyskomitean puitteissa. Komitea on perustettu Euroopan yhteisöjen pysyvän
työllisyyskomitean perustamisesta 14 päivänä joulukuuta
1970 tehdyllä neuvoston päätöksellä 70/532/ETY (1), sellaisena kuin se on muutettuna 9 päivänä maaliskuuta 1999
tehdyllä päätöksellä 99/207/EY (2).
(2) Kölnissä 3 ja 4 päivänä kesäkuuta 1999 kokoontunut Eurooppa-neuvosto otti käyttöön neuvoston, komission, Euroopan keskuspankin ja työmarkkinaosapuolten edustajien
välisen makrotaloudellisen vuoropuhelun.
(3) Lissabonissa 23 ja 24 päivänä maaliskuuta 2000 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa määriteltiin tulevalle vuosikymmenelle uusi strateginen päämäärä ja sovittiin, että tavoitteeseen pääseminen edellyttää kattavaa strategiaa, johon
olisi yhdistettävä rakenneuudistukset, Euroopan työllisyysstrategia, sosiaalinen suojelu ja makrotalouspolitiikka. Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua koskevassa tiedonannossaan komissio korosti, että kolmikantakokouksen olisi edistettävä keskustelua näistä aiheista.
(4) Laekenin Eurooppa-neuvostolle esittämässään yhteisessä
kannanotossa työmarkkinaosapuolet totesivat, että pysyvän
työllisyyskomitean uudistaminen ei johtanut vastaavaan
kolmikantaneuvottelujen yhdentymiseen ja että komitea ei
edistä niiden eri prosessien yhdenmukaisuutta ja yhteisvaikutusta, joissa työmarkkinaosapuolet ovat mukana.
Samassa kannanotossaan ne ehdottivat pysyvän työllisyyskomitean korvaamista kasvua ja työllisyyttä edistävällä kolmikantakokouksella, joka toimisi työmarkkinaosapuolten ja
viranomaisten välisenä neuvottelufoorumina Lissabonissa
kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa määritellyn koko
strategian osalta.
(1) EYVL L 273, 17.12.1970, s. 25. Päätös muutettuna päätöksellä
75/62/ETY (EYVL L 21, 28.1.1975, s. 17).
(2) EYVL L 72, 18.3.1999, s. 33.

Perustetaan kasvua ja työllisyyttä käsittelevä kolmikantakokous
(jäljempänä ”kokous”).
2 artikla
Tehtävät
Kokouksen tehtävänä on varmistaa pysyvästi neuvoston, komission ja työmarkkinaosapuolten väliset neuvottelut ottaen huomioon perustamissopimus sekä Euroopan yhteisön toimielinten
ja muiden elinten toimivalta. Tavoitteena on antaa työmarkkinaosapuolille mahdollisuus osallistua työmarkkinaosapuolten
vuoropuhelun perusteella Lissabonissa maaliskuussa 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston käynnistämän ja Göteborgissa kesäkuussa 2001 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston täydentämän talous- ja sosiaalipoliittisen strategian eri osa-alueisiin. Kokous tukeutuu tässä neuvoston, komission ja työmarkkinaosapuolten toimintaan ja niiden eri neuvottelufoorumeilla
käymiin keskusteluihin.
3 artikla
Kokoonpano
1.
Kokoukseen osallistuvat valtioiden ja hallitusten päämiehistä koostuvan neuvoston kulloinenkin puheenjohtaja ja kaksi
seuraavaa puheenjohtajaa, komission puheenjohtaja sekä työmarkkinaosapuolten edustajat.
2.
Työmarkkinaosapuolten edustajien enimmäismäärä on
20, joka on jaettu kahteen yhtä suureen ryhmään, eli niissä
on 10 työntekijöiden ja 10 työnantajien edustajaa.
Kumpaankin ryhmään kuuluu edustajia Euroopan tason alojen
välisistä yleisistä organisaatioista tai erikoistuneista organisaatioista, jotka edustavat ylempiä toimihenkilöitä sekä pieniä ja
keskisuuria yrityksiä Euroopan tasolla.
Teknisestä koordinoinnista työntekijöiden ryhmässä vastaa Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY ja työnantajien ryhmässä Euroopan teollisuuden ja työnantajien keskusjärjestö
UNICE.
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4 artikla
Toiminta
1.
Kokous pidetään vähintään kerran vuodessa, ja yksi kokous on pidettävä juuri ennen Eurooppa-neuvoston kevätkokousta.
2.
Kokouksen puheenjohtajina toimivat yhdessä neuvoston
senhetkinen puheenjohtaja ja komission puheenjohtaja.
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6.
Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja työmarkkinaosapuolia edustaville kokouksen jäsenille maksetaan matka- ja
oleskelukorvaus asiaa koskevien neuvoston säännösten mukaisesti.
7.
Kokouksen työjärjestys laaditaan puheenjohtajien aloitteesta sen toimintaa koskevien sääntöjen asettamiseksi.
5 artikla
Kumoaminen

3.
Keskusteltavista aiheista päättävät yhdessä neuvoston puheenjohtaja, komissio sekä kokouksen työskentelyyn osallistuvat työntekijöitä ja työnantajia edustavat alojen väliset organisaatiot.
4.
Kokouksen puheenjohtajat laativat Eurooppa-neuvostolle
raportin kokouksessa käydyistä keskusteluista ja saaduista tuloksista.
5.
Puheenjohtajat kutsuvat kokoukset koolle omasta aloitteestaan.

Kumotaan päätös 99/207/EY. Kumoaminen tulee voimaan päivänä, jona tällä päätöksellä perustettu kokous pitää ensimmäisen kokouksensa.
6 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.
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Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien nopeudenrajoittimien asentamisesta ja käytöstä yhteisössä annetun neuvoston direktiivin
92/6/ETY muuttamisesta (1)
(2002/C 227 E/32)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOM(2002) 351 lopull. — 2001/0135(COD)
(Komission esittämä 26 päivänä kesäkuuta 2002 EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan nojalla)
1. Taustaa
Ehdotus (KOM(2001) 318 – 2001/0135(COD)) toimitettiin perustamissopimuksen 71 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle

14. kesäkuuta 2001

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa

28. marraskuuta 2001

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä

7. helmikuuta 2002

2. Ehdotuksen tarkoitus
Maaliskuussa 2000 antamansa liikenneturvallisuutta koskevan tiedonannon (KOM(2000) 125 lopull.) ja
Euroopan parlamentin ja neuvoston kyseiselle tiedonannolle päätöslauselmissaan, joissa korostettiin nopeudenrajoittimien merkitystä yhtenä kustannustehokkaimmista toimenpiteistä liikenneturvallisuuden
alalla, antaman myönteisen vastaanoton perusteella komissio ehdottaa direktiivin 92/6/ETY soveltamisalan
laajentamista sekä nopeudenrajoittimien, jotka sallivat suurimmaksi nopeudeksi 90 km/h, edellyttämistä
kevyemmiltä 3,5–12 tonnin (N2-luokan) kuorma-autoilta ja nopeudenrajoittimien, jotka sallivat suurimmaksi nopeudeksi 100 km/h, edellyttämistä pieniltä linja-autoilta, joissa on enemmän kuin kahdeksan
istuinta kuljettajan istuimen lisäksi ja joiden suurin sallittu massa on 10 tonnia (M2-luokan ja osaksi
M3-luokan ajoneuvot). Yli 12 tonnin rahtiajoneuvot (N3-luokka) ja matkustajaliikenteen yli 10 tonnin
ajoneuvot (loput M3-luokan ajoneuvoista) kuuluvat jo direktiivin 92/6/ETY soveltamisalaan.
Lisäksi komissio ehdottaa nopeudenrajoittimien jälkiasennuksen rajoittamista ehdotuksen vaikutusten laajentamiseksi ja markkinavääristymien välttämiseksi.
3. Komission lausunto Euroopan parlamentin tarkistuksista
Euroopan parlamentin tekemistä kymmenestä tarkistuksesta komissio hyväksyy kaksi tarkistusta (4 ja 6)
tarvittaessa muodollisin tai toimituksellisin muutoksin, kolme tarkistusta (5, 7 ja 10) periaatteessa ja yhden
tarkistuksen (9) osittain sekä hylkää neljä tarkistusta (1, 2, 3 ja 8).
3.1 Komission hyväksymät tarkistukset
Tarkistuksessa 4 annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus vaatia, että nopeudenrajoittimien sallima nopeus
säädetään alhaisemmaksi vaarallisten aineiden kuljetuksiin käytettävissä ajoneuvoissa.
Tarkistuksessa 6 annetaan mahdollisuus joustavaan tulkintaan kevyimpien (M2- ja N2-luokan kokonaismassaltaan enintään 7,5 tonnin) ajoneuvojen osalta. Komissio hyväksyy tämän muutetun direktiivin
92/6/ETY 4 artiklan 3 kohtana, kunhan siihen tehdään seuraava toimituksellinen muutos, joka selventää
kyseeseen tulevia ajoneuvoluokkia ja rajoitusta kansalliseen alueeseen:

”Jäsenvaltiot voivat viiden vuoden ajan direktiivin voimaantulopäivästä jättää 2 ja 3 artiklan soveltamisalan ulkopuolelle M2- ja N2-luokan ajoneuvot, joiden suurin sallittu massa on enemmän kuin 3,5
tonnia mutta enintään 7,5 tonnia, jotka on rekisteröity niiden alueella ja jotka eivät liikennöi toisen
jäsenvaltion alueella.”
(1) EYVL C 270 E, 25.9.2001, s. 77.
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3.2 Tarkistukset, jotka komissio on hyväksynyt osittain tai periaatteessa
Tarkistuksessa 5 erotellaan ajoneuvot, jotka jo kuuluvat muutetun direktiivin 92/6/ETY 4 artiklan 1 kohdan
soveltamisalan piiriin, niistä ajoneuvoista, jotka kuuluvat 4 artiklan 2 kohdan laajennetun soveltamisalan
piiriin. Komissio hyväksyy tarkistuksen seuraavin 4 artiklan 2 kohtaan tehtävin muutoksin, joilla yhdenmukaistetaan päivämäärät hyväksytyn tarkistuksen 6 kanssa ja selvennetään sitä, että tarkoituksena on
rajoittaa jälkiasennukset ajoneuvoihin, jotka täyttävät Euro 3 -päästöstandardit:

”Kun on kyse M2-luokan moottoriajoneuvoista ja M3-luokan ajoneuvoista, joiden suurin sallittu
massa on enemmän kuin 5 metristä tonnia mutta enintään 10 metristä tonnia, ja N2-luokan moottoriajoneuvoista, 2 ja 3 artiklaa sovelletaan:

ajoneuvoihin, jotka on rekisteröity [tämän direktiivin voimaantulon jälkeisen toisen vuoden loppua
seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä] alkaen

— [tämän direktiivin voimaantulon jälkeisen toisen vuoden loppua seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä] alkaen,

ajoneuvoihin, jotka ovat neuvoston direktiivin 88/77/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna (1), rajaarvojen mukaisia ja jotka on rekisteröity 1 päivän lokakuuta 2001 ja [tämän direktiivin voimaantulon
jälkeisen toisen vuoden loppua seuraavan kuukauden ensimmäisen päivän] välisenä aikana

— viimeistään [tämän direktiivin voimaantulon jälkeisen kolmannen vuoden loppua seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä] alkaen, kun on kyse ajoneuvoista, joita käytetään sekä kansallisessa että kansainvälisessä liikenteessä,

— viimeistään [tämän direktiivin voimaantulon jälkeisen neljännen vuoden loppua seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä] alkaen, kun on kyse ajoneuvoista, joita käytetään ainoastaan
kansallisessa liikenteessä.”

Tarkistuksessa 7 annetaan mahdollisuus edelleen soveltaa kansallisia standardeja nopeudenrajoittimien
hyväksymiseen ennen direktiivin voimaantuloa. Komissio hyväksyy tarkistuksen, kun päivämäärä yhdenmukaistetaan muiden päivämäärien kanssa:

”2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen nopeudenrajoittimien on täytettävä direktiivin 92/24/ETY (2) liitteessä
esitetyt tekniset määräykset. Kaikkiin ennen [tämän direktiivin voimaantulon jälkeisen toisen vuoden
loppua seuraavan kuukauden ensimmäistä päivää] rekisteröitäviin ajoneuvoihin, joita nykyinen direktiivi koskee, voidaan kuitenkin jatkossakin asentaa toimivaltaisten kansallisten viranomaisten vahvistamat tekniset määräykset täyttävä nopeudenrajoitin.”
(1) Neuvoston direktiivi 88/77/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1987, ajoneuvojen dieselmoottoreiden ilman pilaantumista aiheuttavien kaasupäästöjen vähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L
36, 9.2.1988, s. 33). Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2001/27/EY, annettu
10 päivänä huhtikuuta 2001, ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen
sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 88/77/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (EYVL L 107, 18.4.2001, s. 10).
(2) Neuvoston direktiivi 92/24/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, tiettyihin moottoriajoneuvoluokkiin asennettavista nopeudenrajoittimista tai vastaavista nopeudenrajoitusjärjestelmistä (EYVL L 129, 14.5.1992, s. 154).
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Tarkistus 10 koskee päivämäärää, jona jäsenvaltiot panevat direktiivin täytäntöön. Komissio hyväksyy
tarkistuksen, kun päivämäärä yhdenmukaistetaan muiden päivämäärien kanssa:

”Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan [tämän direktiivin voimaantulon jälkeisen toisen vuoden loppua seuraavan kuukauden ensimmäiseen päivään] mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.”
Tarkistus 9 koskee komission raporttia älykkäästä nopeuden sovittamisen järjestelmästä (ISA) ja nopeudenrajoittimista. Raportti olisi määrä julkaista 18 kuukauden kuluttua. Komissio hyväksyisi tutkimuksen
osana vuoteen 2010 ulottuvaa EU:n liikenneturvallisuuspolitiikkaa mutta ei erillisenä raporttina, etenkin
kun otetaan huomioon, että 18 kuukautta on aivan liian lyhyt aika merkityksellisen arvioinnin tekemiseen.
Tästä syystä komissio hyväksyy seuraavan uuden 6 a artiklan:

”Komissio arvioi osana liikenneturvallisuuden toimintaohjelmaa 2002–2010, mitä liikenneturvallisuuteen ja maantieliikenteeseen liittyviä vaikutuksia on siitä, että M2-luokan ajoneuvoissa ja N2-luokan
ajoneuvoissa, joiden suurin sallittu massa on 7,5 tonnia, käytettävät nopeudenrajoittimet asetetaan
tässä direktiivissä vahvistettuihin nopeuksiin.
Komissio tekee tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia.”
3.3 Komission hylkäämät tarkistukset
Komissio ei voi hyväksyä tarkistuksia 1, 2 ja 3, koska ne eivät selvennä tekstiä mitenkään.
Komissio ei voi hyväksyä tarkistusta 8, joka koskee nopeudenrajoittimen salliman nopeuden ylittämistä
tarkoin rajatuksi ajaksi. Komissio on sitä mieltä, että kysymystä korkeamman nopeuden sallimisesta rajoitetuksi ajaksi ei ole teknisesti ratkaistu ja että tällainen mahdollisuus tekisi valvonnasta vaikeampaa.
4. Muutettu ehdotus
Komissio muuttaa ehdotustaan edellä selostetulla tavalla EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
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Ehdotus neuvoston asetukseksi maito- ja maitotuotealan lisämaksusta annetun asetuksen (ETY)
N:o 3950/92 muuttamisesta
(2002/C 227 E/33)
KOM(2002) 307 lopull. — 2002/0135(CNS)
(Komission esittämä 27 päivänä kesäkuuta 2002)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 37 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,
sekä katsoo seuraavaa:
(1) Jotta Madeiran perinteinen lypsykarjatalous säilyisi, tiettyjä
maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Azorien
ja Madeiran hyväksi ja asetuksen (ETY) N:o 1600/92 kumoamisesta (POSEIMA) annetussa asetuksessa (EY) N:o
1453/2001 (1) säädetään, että neuvoston asetusta (ETY)
N:o 3950/92 (2) ei sovelleta Madeiraan paikallisen tuotannon rajoissa.
(2) Asetuksessa (ETY) N:o 3950/92 vahvistetaan kussakin jäsenvaltiossa sovellettavat viitemäärät. Edellä mainitun erityistoimenpiteen käyttöönotto ei saa rajoittaa lisämaksujär-

(1) EYVL L 198, 21.7.2001, s. 26.
(2) EYVL L 405, 31.12.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 603/2001 (EYVL L 89,
29.3.2001, s. 18).

jestelmän soveltamista Portugaliin. Sen vuoksi olisi pienennettävä Portugaliin sovellettavaa viitemäärää Madeiran tuottajille tällä hetkellä käytettävissä olevia, mainitun viitemäärän vahvistamiseksi käytettyjä määriä vastaavilla määrillä.
Mainitun asetuksen liite on muutettava tätä tarkoitusta varten,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (ETY) N:o 3950/92 liite tämän asetuksen
liitteellä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä sen jälkeen, kun se on
julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
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LIITE
a) Asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kokonaisviitemäärät 1.4.2000–31.3.2001
(tonnia)
Jäsenvaltio

Toimitukset

Belgia

3 171 279,539

Suoramyynti

139 151,461

Tanska

4 454 616,417

731,583

Saksa

27 768 686,841

96 129,159

Kreikka

674 471,000

842,000

Espanja

5 828 977,475

87 972,525

Ranska

23 832 232,240

403 565,760

Irlanti

5 332 448,840

9 315,160

Italia

10 100 482,000

213 578,000

Luxemburg

268 254,000

795,000

10 992 901,000

81 791,000

Itävalta

2 583 251,804

166 149,196

Portugali

1 863 166,000

9 295,000

Suomi

2 397 527,921

9 120,645

3 300 000,000

3 000,000

14 420 829,479

181 825,521

Alankomaat

Ruotsi
Yhdistynyt kuningaskunta

(1)

(1) Erityinen lisäys kiintiöön Pohjois-Irlantia varten.

b) Asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kokonaisviitemäärät 1.4.2001–31.3.2002
(tonnia)
Jäsenvaltio

Toimitukset

Suoramyynti

Belgia

3 171 279,539

139 151,461

Tanska

4 454 616,417

731,583

Saksa

27 768 686,841

96 129,159

Kreikka

699 671,000

842,000

Espanja

6 028 977,475

87 972,525

Ranska

23 832 232,240

403 565,760

Irlanti

5 386 448,840

9 315,160

Italia

10 316 482,000

213 578,000

268 254,000

795,000

10 992 901,000

81 791,000

2 583 251,804

166 149,196

Luxemburg
Alankomaat
Itävalta
(1)

1 861 166,000

9 295,000

Suomi

2 397 527,921

9 120,645

Ruotsi

3 300 000,000

3 000,000

14 427 921,479

181 825,521

Portugali

Yhdistynyt kuningaskunta (2)
(1) Madeiraa lukuun ottamatta.
(2) Erityinen lisäys kiintiöön Pohjois-Irlantia varten.
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c) Asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kokonaisviitemäärät 1.4.2002–31.3.2005
(tonnia)
Jäsenvaltio

Toimitukset

Suoramyynti

Belgia

3 171 279,539

139 151,461

Tanska

4 454 616,417

731,583

Saksa

27 768 686,841

96 129,159

699 671,000

842,000

Kreikka
Espanja

6 028 977,475

87 972,525

Ranska

23 832 232,240

403 565,760

Irlanti

5 386 448,840

9 315,160

Italia

10 316 482,000

213 578,000

268 254,000

795,000

10 992 901,000

81 791,000

2 583 251,804

166 149,196

Luxemburg
Alankomaat
Itävalta
Portugali

(1)

1 861 166,000

9 295,000

Suomi

2 397 527,921

9 120,645

Ruotsi

3 300 000,000

3 000,000

14 427 921,479

181 825,521

Yhdistynyt kuningaskunta
(1) Madeiraa lukuun ottamatta.

d) Asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kokonaisviitemäärät 1.4.2005–31.3.2006
(tonnia)
Jäsenvaltio

Toimitukset

Suoramyynti

Belgia

3 187 831,539

139 151,461

Tanska

4 476 893,417

731,583

Saksa

27 908 010,841

96 129,159

Kreikka

699 671,000

842,000

Espanja

6 028 977,475

87 972,525

Ranska

23 953 411,240

403 565,760

Irlanti

5 386 448,840

9 315,160

Italia

10 316 482,000

213 578,000

269 599,000

795,000

11 048 274,000

81 791,000

2 596 998,804

166 149,196

1 870 528,000

9 295,000

Suomi

2 409 550,921

9 120,645

Ruotsi

3 316 515,000

3 000,000

14 500 871,479

181 825,521

Luxemburg
Alankomaat
Itävalta
Portugali

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta
(1) Madeiraa lukuun ottamatta.
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e) Asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kokonaisviitemäärät 1.4.2006–31.3.2007
(tonnia)
Jäsenvaltio

Toimitukset

Suoramyynti

Belgia

3 204 383,539

139 151,461

Tanska

4 499 169,417

731,583

Saksa

28 047 334,841

96 129,159

699 671,000

842,000

Kreikka
Espanja

6 028 977,475

87 972,525

Ranska

24 074 590,240

403 565,760

Irlanti

5 386 448,840

9 315,160

Italia

10 316 482,000

213 578,000

270 944,000

795,000

11 103 648,000

81 791,000

2 610 745,804

166 149,196

Luxemburg
Alankomaat
Itävalta
Portugali

(1)

1 879 891,000

9 295,000

Suomi

2 421 572,921

9 120,645

Ruotsi

3 333 030,000

3 000,000

14 573 821,479

181 825,521

Yhdistynyt kuningaskunta
(1) Madeiraa lukuun ottamatta.

f) Asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kokonaisviitemäärät 1.4.2007–31.3.2008
(tonnia)
Jäsenvaltio

Toimitukset

Suoramyynti

Belgia

3 220 935,539

139 151,461

Tanska

4 521 446,417

731,583

Saksa

28 186 658,841

96 129,159

Kreikka

699 671,000

842,000

Espanja

6 028 977,475

87 972,525

Ranska

24 195 769,240

403 565,760

Irlanti

5 386 448,840

9 315,160

Italia

10 316 482,000

213 578,000

272 290,000

795,000

11 159 021,000

81 791,000

2 624 492,804

166 149,196

1 889 253,000

9 295,000

Suomi

2 433 595,921

9 120,645

Ruotsi

3 349 545,000

3 000,000

14 646 772,479

181 825,521

Luxemburg
Alankomaat
Itävalta
Portugali

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta
(1) Madeiraa lukuun ottamatta.
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Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahanpesun ehkäisemisestä tulliyhteistyöllä
(2002/C 227 E/34)
KOM(2002) 328 lopull. — 2002/0132(COD)
(Komission esittämä 2 päivänä heinäkuuta 2002)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 135 artiklan,

sen estämisestä 10 päivänä kesäkuuta 1991 annetulla neuvoston direktiivillä 91/308/ETY (3) käyttöön otettua järjestelmää sovelletaan ainoastaan rahoituslaitosten, luottolaitosten ja tiettyjen ammattiryhmien kautta tapahtuvaan rahanpesutoimintaan.

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Rajatylittävän rahaliikenteen avulla tapahtuva rahanpesu
on uhka jäsenvaltioiden ja yhteisön turvallisuudelle ja taloudellisille eduille. Tullihallinnot voivat torjua kyseistä
uhkaa tehokkaasti. Tullin toimipaikat sijaitsevat rajoilla,
joilla seuranta on tehokkainta. Lisäksi joillakin toimipaikoilla on todellista kokemusta asianomaiselta alalta. Ne
ovat päteviä valvomaan sekä arvotavaroita että käteistä
rahaa.

(2) Tullihallinnoilla on lisäksi kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä ja erityisesti jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi 13 päivänä maaliskuuta
1997 annetun (EY) N:o 515/97 neuvoston asetuksen (1)
ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan
perusteella tehdyn yleissopimuksen tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä (2) soveltamisesta.

(3) Olisi myös otettava huomioon muut täydentävät kansainväliset toimet. OECD:n puitteissa rahoitusalan kansainvälinen rahanpesutyöryhmä pyysi suosituksessaan N:o 22
valtioita toteuttamaan toimenpiteitä käteisrahaliikenteen
paljastamiseksi.

(4) Tulliyhteistyön täytäntöönpano on tarpeen sen vuoksi,
että rahoitusjärjestelmän rahanpesutarkoituksiin käyttämi(1) EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1.
(2) EYVL C 24, 23.1.1998, s. 2.

(5) Tästä tilanteesta johtuen yhteisöön tuodaan ja yhteisöstä
viedään suuria ja alkuperältään epäilyttäviä rahasummia,
jotka välttävät tämän paljastamisen menettelyn. Tietyillä
jäsenvaltioilla on kuitenkin omia yhteisön puitteisiin kuulumattomia oikeudellisia välineitä, joilla niiden tulliviranomaiset voivat seurata kyseisiä rahasummia. Toisilla jäsenvaltioilla ei ole tällaisia välineitä. Näin ollen rahanpesun
paljastumisen todennäköisyys vaihtelee sen jäsenvaltion
mukaan, jonka kautta asianomaiset rahasummat tuodaan
tai viedään. Tämän vuoksi rahanpesun torjunta yhteisön
ulkorajoilla heikentyy.

(6) Olisi perustamissopimuksen 135 artiklan perusteella, joka
nimenomaan keskittyy tulliyhteistyöhön täydennettävä nykyistä lainsäädäntöä tulliyhteistyön omilla järjestelyillä. Ne
yhdenmukaistaisivat kansallisten lainsäädäntöjen mukaisesti käyttöön otetut valvontamuodot ja antaisivat yhteisön kaikille tullihallinnoille mahdollisuuden kerätä tietoja,
kun direktiivissä 91/308/ETY säädetyn määrän suuruisia
rahamääriä tuodaan yhteisön tullialueelle tai viedään
sieltä. Näissä olosuhteissa tulli-ilmoitusvelvollisuus on sopivin tapa kerätä tämän tyyppisiä tietoja. Epäilyttävissä
tapauksissa nämä tiedot toimitetaan viranomaisille, jotka
direktiivin 91/308/ETY mukaisesti yhteensovittavat rahanpesun vastustamista.

(7) Tämän vuoksi olisi otettava käyttöön käteisrahaliikennettä
koskeva ilmoitusvelvollisuus ulkorajoilla. Tämä periaate
on tosiasiassa sopivin keino valvoa toimia, joilla voidaan
kiertää rahanpesua koskevia yhteisön tai kansallisia sääntöjä. Kuitenkin viranomaisten toiminnan keskittämiseksi
merkittäviin rahanpesutapauksiin, ainoastaan vähintään
15 000 euron suuruisesta rahaliikenteestä on tehtävä ilmoitus.
(3) EYVL L 166, 28.6.1991, s. 77, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/97/EY
(EYVL L 344, 28.12.2001, s. 76).
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(8) Ilmoituksen muoto olisi myös määritettävä, jos ilmoituksen muotoa ei ole noudatettu katsotaan, ettei ilmoitusta
ole annettu. Yhtenäisen ilmoituslomakkeen käyttöönotto
parantaisi tullihallintojen välistä synergiaa ja helpottaisi
tietojenvaihtoa. Ottaen huomioon ennalta ehkäisevän tarkoituksen ja ilmoituksen pelotevaikutuksen, ilmoitus olisi
annettava ulkorajan ylityksen jälkeen. Olisi määritettävä
ajankohta, jolloin tämä muodollisuus on täytettävä. On
korostettava, että ilmoitusvelvollisuus koskee rahoja kuljettavaa henkilöä siitä riippumatta onko hän rahojen
omistaja tai ei.

(9) Olisi laadittava asetuksen yhtenäiseen soveltamiseen tarvittavat määritelmät. Käsitteeseen toimivaltainen viranomainen on kuuluttava ei ainoastaan tämän asetuksen soveltamisesta pääasiallisessa vastuussa olevat tullihallinnot, vaan
myös muut kuin tullin yksiköt, jotka osallistuvat toiminnallaan ja kunkin jäsenvaltion hallinnollisen organisaation
puitteissa tämän asetuksen täytäntöönpanoon. Tämän sanamuodon tarkoituksena on kattaa tapaukset, joissa
muilla kuin tullin yksiköillä, kuten poliisilla ja rajavartiostolla, on toimivalta vastaanottaa ja tarkastaa asianomaisia
ilmoituksia. Toisaalta käteisen rahan määritelmän olisi sisällettävä myös kaikki lajiesineet.

(10) Maantieteellisen soveltamisalan rajoittamisella perustamissopimuksen ja erityisesti sen 299 artiklan 3 ja 4 kohdan
sekä 6 kohdan c alakohdan mukaisesti, direktiivi
91/308/ETY ei koske tiettyjä Euroopan valtioita tai alueita
kuten Monacoa, Kanaalisaaria ja Man-saarta. Näiden valtioiden ja alueiden edustama rahanpesun riski olisi siten
otettava huomioon ja säädettävä niitä koskevasta erityisjärjestelystä. Kyseisille alueille tultaessa tai niistä lähdettäessä olisi vaadittava tulli-ilmoitus siitä riippumatta koskeeko rahaliikenne muuta yhteisöä vai kolmatta maata.

(11) Tämän asetuksen yhdenmukaisuuden takaamiseksi rahanpesua koskevan kansallisen oikeuden kanssa on tarpeen
säätää seurannan yhteydessä saatujen tietojen oikeudellisesta välittämisestä. Näiden tietojen on oltava toisaalta
asuinpaikkavaltion tullin yksiköiden ja toisaalta tapauksen
mukaan joko kotivaltion tai määränpääjäsenvaltion kuin
myös samojen jäsenvaltioiden rahanpesun vastustamisesta
vastuussa olevien viranomaisten käytettävissä. Tiedot olisi
tarvittaessa välitettävä komissiolle. Tiettyjen tietojen välittämisestä olisi myös säädettävä epäilyttävissä tapauksissa,
joissa kynnyksen alittavia rahamääriä kuljetetaan toistuvasti.

(12) Tullivirkailijoilla olisi oltava tarvittavat toimivaltuudet tehokkaan seurannan täytäntöön panemiseksi.

(13) Tullihallintojen toimivaltuuksia olisi täydennettävä jäsenvaltioiden velvollisuudella säätää seuraamuksia. Olisi sää-
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dettävä ainoastaan ilmoituksen antamatta jättämisestä johtuvat seuraamukset eivätkä niihin sisälly tässä asetuksessa
säädettyjen tullivalvontatoimien avulla esiin tulleesta rahanpesusta johtuvat seuraamukset. Jos seuraamukset, joilla
on pelotevaikutus, ovat todella tarpeen, seuraamusten
määrää pitää rajoittaa. Rajoituksen puuttuminen antaisi
jäsenvaltioille mahdollisuuden ottaa käyttöön niin suuria
sakkoja, että se olisi kohtuutonta pääoman vapaan liikkuvuuden periaatteen huomioon ottaen, tai se jopa estäisi
sen.

(14) Olisi säädettävä mahdollisuudesta tietyin edellytyksin välittää kerättyjä tietoja yhteisön kolmansiin maihin, kun
kyseessä on terrorismiin liittyvä käteisrahaliikenne.

(15) Tämä asetus ei vaikuta hallinnollista yhteistyötä koskeviin
yleisiin tai erityisiin yhteisön sääntöihin erityisesti tullin
tai yhteisön taloudellisten etujen suojelun osalta erityisesti
jos, niillä voidaan parantaa tai vahvistaa tämän hallinnollisen yhteistyön järjestelyjä.

(16) Tämän asetuksen tavoitetta eli rahanpesun vastustamista
koskevan tulliyhteistyön vahvistamista ei voida riittävällä
tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, koska rahanpesu
sisämarkkinoilla on rajatylittävä ilmiö, vaan se voidaan
toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa
artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti
tässä asetuksessa ei ylitetä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(17) Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan
huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet yhteisön oikeuden yleisinä
periaatteina,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Ilmoitusvelvollisuus
1.
Kaikkien yhteisön tullialueelle tulevien tai sieltä poistuvien luonnollisten henkilöiden, jotka kuljettavat mukanaan vähintään 15 000 euron arvosta käteistä rahaa, on annettava tulliilmoitus tässä asetuksessa vahvistetuin edellytyksin.

Kaikkien yhteisön tullialueen niihin osiin, joihin ei sovelleta
direktiiviä 91/308/EY, tulevien tai sieltä poistuvien luonnollisten henkilöiden, jotka kuljettavat mukanaan vähintään 15 000
euron arvosta käteistä rahaa, on annettava tulli-ilmoitus.
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2.
Ilmoitusvelvollisuus on täytetty, kun 1 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö on täyttänyt liitteessä olevan lomakkeen ja jättänyt sen jäsenvaltion tullitoimipaikkaan, jonka
kautta henkilö on tullut yhteisön tullialueelle tai poistunut
sieltä tai tullut niihin yhteisön tullialueen osiin, joihin ei sovelleta direktiiviä 91/308/EY, taikka poistunut sieltä.

Ilmoitusvelvollisuus on lisäksi täytetty, jos tiedot ovat virheettömät ja täydelliset.

2 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1. ”yhteisön tullialueella” neuvoston asetuksen (ETY) N:o
2913/92 (1) 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden aluetta;

2. ”toimivaltaisilla viranomaisilla” jäsenvaltioiden tulliviranomaisia sekä muita tämän asetuksen soveltamisesta vastuussa olevia viranomaisia;
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Kun rahanpesu liittyy petokseen tai muuhun laittomaan toimintaan, joka koskee yhteisön taloudellisia etuja, kyseiset tiedot
välitetään myös komissiolle.

2.
Jos aihetodisteet tai olosuhteet osoittavat, että luonnollinen henkilö kuljettaa toistuvasti rahanpesutarkoituksessa 1 artiklassa vahvistettua kynnystä pienempiä määriä käteistä rahaa
yhteisön tullialueelle tullessaan tai sieltä poistuessaan tai niihin
yhteisön tullialueen osiin, joihin ei sovelleta direktiiviä
91/308/ETY, tullessaan tai sieltä poistuessaan, toimivaltaisille
viranomaisille ja, samoin edellytyksin kuin 1 kohdassa, komissiolle on ilmoitettava henkilön nimi, kansalaisuus, käytetyn
kulkuvälineen rekisteritunnus sekä mainitut aihetodisteet tai
olosuhteet.

3.
Asetuksen (EY) N:o 515/97 V ja VI osaston säännöksiä
sovelletaan soveltuvin osin tätä asetusta sovellettaessa kerättyjen tietojen välittämiseen.

4 artikla
Toimivaltaisten viranomaisten valtuudet

3. ”käteisellä rahalla”:

a) valuuttaa (setelit ja kolikot),

b) matkashekkejä/postishekkejä,

c) asettajasta riippumatta kaikkia nimemättömiä tai haltijalle asetettuja rahoitusvälineitä, jotka ovat vaihdettavissa
valuutaksi, erityisesti arvopapereita ja muita saamistodisteita.

Edellä 1 artiklassa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvomiseksi toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet
myös, kun ei ole olemassa näyttöä rikkomuksesta, tarkastaa
matkustajia ja heidän matkatavaroitaan, kuulustella matkustajia
löydettyjen käteisrahamäärien alkuperästä ja päättää kyseisten
rahamäärien haltuun ottamisesta hallinnollisella toimella.

Rahat saa ottaa haltuun enintään kolmeksi työpäiväksi, mutta
kyseistä ajanjaksoa voidaan kuitenkin pidentää kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Ajanjakso ei saa missään tapauksessa
olla pidempi kuin mikä on tutkimuksen kannalta tarpeen.

3 artikla
Tietojen välittäminen

5 artikla

1.
Jos aihetodisteet tai olosuhteet antavat olettaa, että käteisrahaliikennettä käytetään rahanpesuun, 1 artiklassa tarkoitetun
ilmoituksen tai myöhemmän seurannan yhteydessä saadut tiedot välitetään oikeudellisesti sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu henkilö
asuu, sekä sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonka
kautta henkilö on tullut yhteisön tullialueelle tai poistunut
sieltä.

Seuraamukset

Lisäksi tiedot välitetään sen jäsenvaltion, jonka kautta henkilö
on tullut yhteisön tullialueelle tai poistunut sieltä, direktiivin
91/308/ETY 6 artiklassa tarkoitetuille rahanpesun vastustamisesta vastuussa oleville toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.
(1) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 2.

1.
Rajoittamatta rahanpesusta johtuvien seuraamusten soveltamista jäsenvaltiot valvovat, että tämän asetuksen mukaisesti
tehdyn seurannan tai tarkastuksen johdosta esiin tulleesta 1
artiklassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden täyttämättä jättämisestä vastuussa olevia henkilöitä vastaan aloitetaan menettely
jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Mainitun menettelyn on asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti oltava vaikutukseltaan suhteessa ilmoituksen
antamatta jättämisestä tai virheellisen ilmoituksen antamisesta
taikka ilmoituksen, joka ei ole täydellinen, antamisesta aiheutuneen rikkomuksen vakavuuteen, mikä vähentää tehokkaasti
muita samanlaisia rikkomuksia.
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2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun menettelyn johdosta määrättyjen sakkojen määrän on oltava enintään neljäsosa kuljetetusta määrästä.
3.
Jäsenvaltioiden on viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2003 ilmoitettava komissiolle sovellettavista seuraamuksista
siinä tapauksessa, että ilmoitusvelvollisuutta ei ole otettu huomioon.
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2.
Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle keskinäisen hallinnollisen avunannon puitteissa niiden ja kolmansien maiden välisen
tietojenvaihdon, kun siitä on erityistä hyötyä rahanpesun vastustamisen moitteettomalle toiminnalle tämän asetuksen mukaisesti ja kun kyseiset tiedot kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan.

6 artikla

7 artikla

Suhteet kolmansiin maihin

Voimaantulo

1.
Jos aihetodisteet tai olosuhteet antavat olettaa, että käteisrahaliikennettä käytetään terroristiryhmien harjoittamaan tai
niiden puolesta harjoitettuun rahanpesuun, tätä asetusta sovellettaessa saadut tiedot voidaan välittää kolmansille maille tiedot
antaneiden toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella ja niiden henkilötietojen välittämistä kolmansille maille koskevien
sisäisten säännösten mukaisesti.

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