Euroopan unionin

virallinen lehti
Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

Ilmoitusnumero

Sisältö
I

ISSN 1725-2490

C 220
46. vuosikerta
16. syyskuuta 2003

Sivu

Tiedonantoja

.. ....

II

Valmistavat säädökset

Talous- ja sosiaalikomitea
400. täysistunto, 18. ja 19. kesäkuuta 2003
2003/C 220/01

2003/C 220/02

2003/C 220/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sijoituspalveluista ja säännellyistä markkinoista sekä
neuvoston direktiivin 85/611/ETY, neuvoston direktiivin 93/6/ETY ja Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/ETY muuttamisesta” (KOM(2002) 625
lopullinen – 2002/0269 (COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lalous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta
”Vihreä kirja eurooppalaisesta maksusuoritusmääräyksestä ja toimenpiteistä vähäisiä
vaateita koskevien oikeudenkäyntien yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi”
(KOM(2002) 746 lopullinen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission ehdotus Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä” (KOM(2002) 759 lopullinen – 2002/
0306 (COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Hinta: 18,00 EUR

FI

(Jatkuu kääntöpuolella)

Ilmoitusnumero

Sisältö (jatkuu)

Sivu

2003/C 220/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden
kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 97/68/EY muuttamisesta” (KOM(2002) 765
lopullinen – 2002/0304 (COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Vihreä kirja Euroopan
avaruuspolitiikka” (KOM(2003) 17 lopullinen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi Euroopan laajuisen maantieverkon tunnelien turvallisuutta
koskevista vähimmäisvaatimuksista” (KOM(2002) 769 lopullinen – 2002/0309
(COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta”
(KOM(2003) 63 lopullinen – 2003/0032 (COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto
neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – eEurope 2002 loppuraportti” (KOM(2003) 66 lopullinen) . . . . . . . . .

36

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi uimaveden laadusta” (KOM(2002) 581 lopullinen – 2002/
0254 (COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi orgaanisten liuottimien käytöstä rakennusmaaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta ja direktiivin 1999/13/EY muuttamisesta”
(KOM(2002) 750 lopullinen – 2002/0301 (COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto –
Eurooppalaisen sairausvakuutuskortin käyttöönotto” (KOM(2003) 73 lopullinen) . . .

46

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Mikro- ja pienyritysten rooli
talouselämässä ja Euroopan tuotannossa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus hallinnollisesta yhteistyöstä välillisen verotuksen (ALV) alalla
annetun asetuksen (ETY) N:o 218/92 muuttamisesta matkapalvelujen suorituksia
koskevien lisätoimenpiteiden osalta” (KOM(2003) 78 lopullinen – 2003/0230 (COD))

68

2003/C 220/05

2003/C 220/06

2003/C 220/07

2003/C 220/08

2003/C 220/09

2003/C 220/10

2003/C 220/11

2003/C 220/12

2003/C 220/13

FI

(Jatkuu kansilehden kolmannella sivulla)

Ilmoitusnumero

Sisältö (jatkuu)

Sivu

2003/C 220/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, jolla muutetaan seuraavaa muutettua ehdotusta: Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön
lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä 18 päivänä tammikuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta” (KOM(2003) 207 lopullinen –
2001/0140 (COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja
pilaamisrikoksista määrättävistä seuraamuksista, myös rikosoikeudellisista seuraamuksista” (KOM(2003) 92 lopullinen – 2003/0037 (COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Neuvoston päätös
kolmansien maiden kansalaisia koskevien maastapoistamispäätösten vastavuoroisesta
tunnustamisesta annetun neuvoston direktiivin 2001/40/EY soveltamisesta aiheutuvan taloudellisen epätasapainon korvaamista koskevista käytännön perusteista ja
säännöistä” (KOM(2003) 49 lopullinen – 2003/0019 (CNS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

2003/C 220/15

2003/C 220/16

FI

16.9.2003

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 220/1

II
(Valmistavat säädökset)

TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

400. TÄYSISTUNTO, 18. JA 19. KESÄKUUTA 2003

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi sijoituspalveluista ja säännellyistä markkinoista sekä neuvoston direktiivin
85/611/ETY, neuvoston direktiivin 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2000/12/ETY muuttamisesta”
(KOM(2002) 625 lopullinen – 2002/0269 (COD))
(2003/C 220/01)
Neuvosto päätti 16. joulukuuta 2002 EY:n perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla pyytää Euroopan
talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -erityisjaosto antoi lausuntonsa
4. kesäkuuta 2003. Esittelijä oli Dagmar Boving.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 18. ja 19. kesäkuuta 2003 pitämässään 400. täysistunnossa
(kesäkuun 18. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 60 ääntä puolesta ja 1
pidättyi äänestämästä.

1.

Komission asiakirjan pääkohdat

1.1.
Vuonna 1993 annetussa sijoituspalveludirektiivissä
säädetään edellytyksistä, joiden täyttyessä toimiluvan saaneet
sijoituspalveluyritykset ja pankit voivat tarjota tiettyjä palveluja
muissa jäsenvaltioissa.
1.2.
Nykyinen direktiivi ei enää tarjoa toimivia puitteita
rajatylittävän sijoitustoiminnan harjoittamiselle EU:ssa. Voimassa olevan sijoituspalveludirektiivin suurimmat puutteet
ovat seuraavat:
–

Se ei tarjoa riittävää yhdenmukaistamista, jotta sijoituspalveluyritysten toimilupien tehokas vastavuoroinen tunnustaminen olisi sen perusteella mahdollista.

–

Se sisältää vanhentuneita sijoittajansuojasäännöksiä.

–

Se ei kata kaikkia sijoittamiseen liittyviä palveluja.

–

Se ei kata kaikkia niitä sääntely- ja kilpailunäkökohtiin
liittyviä kysymyksiä, jotka tulevat ratkaistaviksi, kun
pörssit alkavat kilpailla keskenään toimeksiantojen uusin
toteutuspaikoin.

–

Se tarjoaa vain vaihtoehtoisen lähestymistavan markkinarakenteen sääntelyyn.

–

Se ei tarjoa yhtenäistä perustaa rajatylittävälle yhteistyölle.

–

Sen säännökset ovat joustamattomia ja vanhentuneita.

1.3.
Uuden direktiivin tavoitteena on sijoittajien suojaaminen ja markkinoiden eheyden takaaminen asettamalla toimiluvan saaneiden välittäjien toiminnalle yhdenmukaistetut vaatimukset. Lisäksi pyritään edistämään puolueettomia, avoimia,
tehokkaita ja yhdentyneitä rahoitusmarkkinoita. Direktiivin
myötä on tarkoitus luoda oikeuskehys, jossa velvoitteet on
räätälöity eri markkinaosapuolten omien riskiprofiilien mukaan. Uudella sijoituspalveludirektiivillä helpotetaan näin rahoitusvälineiden jälkimarkkinoiden yhdentymistä yhdenmukaistamalla säännöt, jotka koskevat kaupankäyntiä asiakkaiden
kanssa tai lukuun sekä kaupankäyntiä omaan lukuun. Lisäksi
edistetään kaupankäyntijärjestelmien avointa toimintaa erityisesti
–

säännöillä, joilla yhdenmukaistetaan liikkeeseenlaskijoiden tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen
sisältö ja muoto
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–

takaamalla markkinoiden eheys ja niiden väärinkäytön
estäminen

–

antamalla yhteissijoitusyrityksille mahdollisuus yhtenäismarkkinoiden tarjoamien vapauksien hyödyntämiseen

–

edistämällä rajatylittävien kauppojen tehokkaita ja kilpailukykyisiä selvitysjärjestelmiä (clearing).

2.

Ehdotuksen yksityiskohtia

2.1.

Tehokas, avoin ja yhdentynyt kaupankäynti-infrastruktuuri

2.1.1.
Meklari-kaupitsijoiden (broker-dealer) palveluja käyttäessään on sijoittajien luotettava erityisesti siihen, että meklarikaupitsija asettaa asiakkaan edun etusijalle. Tämän vuoksi
direktiiviehdotus sisältää erityisen sijoittajansuojan ”sisäistämisen” (internalisation) varalle.
2.1.2.
On vahvistettava toimintasäännöt, joilla varmistetaan, että toimeksiannot toteutetaan sijoittajien edun mukaisesti ja rahoitusjärjestelmän kokonaistehokkuutta ajatellen.
2.1.3.
Sijoituspalveludirektiivillä on ehkäistävä tehokkaasti
sijoittajansuojan ja markkinoiden tehokkuuden vaarantuminen. Tämä edellyttää toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että
kaupankäynnin jakautuminen useiden erilaisten markkinapaikkojen ja kaupankäyntikanavien kesken ei aiheuta likviditeetin hajautumista eikä estä markkinaosapuolia yksilöimästä
mahdollisia keskinäisen edun mukaisia kauppoja. Näistä toimenpiteistä tärkein on toimiva avoimuusjärjestelmä, jolla
varmistetaan, että kaikkien markkinaosapuolten saataville asetetaan EU:n laajuisesti tiedot, jotka koskevat kullakin markkinapaikalla, kussakin kaupankäyntijärjestelmässä ja muissa kauppojen toteutuspaikoissa viime aikoina toteutettujen kauppojen
ehtoja ja sen hetkisiä kaupankäyntimahdollisuuksia.
2.1.4.
Kilpailua ja innovaatioita on rajoitettava mahdollisimman vähän. Vakauden valvontaa koskevilla sääntelyeroilla
ei pitäisi heikentää tiettyä erityissääntelyä noudattavien laitosten tai pörssien mahdollisuuksia.
2.1.5.
Ehdotuksella pyritään luomaan johdonmukaiset ja
riskit huomioon ottavat puitteet toimeksiantojen toteuttamisessa käytettävien tärkeimpien järjestelyjen sääntelemiseksi.
Tähän pyritään
–

–

esittämällä oikeasuhteisia sääntelyratkaisuja sijoittajasuojalle ja markkinoiden tehokkuudelle
ottamalla samalla huomioon kilpailu- ja sääntelynäkökohtien väliset yhteydet tilanteissa, joissa on samanaikaisesti tarjolla erilaisia kauppapaikkoja ja kaupankäyntitapoja, joihin kuhunkin kuitenkin sovelletaan jonkin verran
erilaisia markkinoita ja sijoittajia koskevaa sääntelyä.
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2.1.6.
Mainittujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta ratkaisevan tärkeitä ovat kaupankäyntitietojen antamista koskevat
kattavat säännöt. Avoimuusvelvoitteilla pyritään mahdollistamaan toimiva, reaaliaikainen ja rajatylittävä vuorovaikutus.
Säännöstössä otetaan huomioon, että eri liiketoimintamallit
edellyttävät eriasteista avoimuutta.
2.1.7.
Direktiivillä on tarkoitus varmistaa, että asiakastoimeksiannot toteutetaan pörssien ulkopuolella ainoastaan silloin, kun se on todistetusti asiakkaan etua ajatellen paras
ratkaisu. Ehdotuksen mukaan sijoituspalveluyritykset velvoitetaan arvioimaan säännöllisesti, mitkä toimeksiantojen toteutuspaikat tarjoavat asiakkaan kannalta parhaat kaupankäyntiehdot.
2.1.8.
Ehdotuksessa on säilytetty säänneltyjen markkinoiden erityisasema ja toimilupamenettely. Sijoituspalveluja koskevalla direktiiviehdotuksella pyritään ottamaan käyttöön yhteiset korkean tason periaatteet säänneltyjen markkinoiden
toimiluvan myöntämistä sekä markkinoiden sääntelyä ja valvontaa varten. Tavoitteena on
–

nimetä toimivaltainen viranomainen ja yksilöidä sovellettava lainsäädäntö

–

ottaa käyttöön markkinoiden ylläpitäjää koskevat vaatimukset

–

asettaa kattavat kauppaa edeltävää ja sen jälkeistä avoimuutta koskevat vaatimukset

2.1.9.
Ehdotetussa direktiivissä säädetään periaatteista, joita
säänneltyjen markkinoiden on noudatettava, mikäli ne ottavat
arvopapereita järjestelmiinsä kaupankäynnin kohteeksi. Näiden periaatteiden täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset
täytäntöönpanotoimet vahvistetaan tasolla 2. Säänneltyjen
markkinoiden olisi toisin sanoen aina noudatettava viranomaisten julkisesti hyväksymiä yleisvaatimuksia, jotka koskevat kaupankäynnin kohteeksi ottamista ja joiden tavoitteena
on varmistaa välineiden vapaa siirrettävyys ja tehokas selvitys.
Tähän pyritään
–

ottamalla käyttöön uusi keskeinen sijoituspalvelu, joka
muodostuu monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien
ylläpidosta; järjestelmien ylläpitäjille voidaan myöntää
sijoituspalveluyrityksen toimilupa kyseisten järjestelmien
erityisluonteeseen mukautetun sääntelyn mukaisesti

–

monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien toiminnan
järjestämistä koskevin vaatimuksin

–

kauppaa edeltävää ja sen jälkeistä avoimuutta koskevin
velvoittein monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmissä
toteutetuissa tai julkistetuissa osakekaupoissa

–

antamalla vapautuksia asiamiesvelvoitteista monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä toteutettujen kauppojen
osalta.

2.1.10.
Ehdotetussa direktiivissä säädetään sijoituspalveluyrityksiä koskevista järjestelmällisistä velvoitteista niiden toteuttaessa arvopaperikauppoja säänneltyjen markkinoiden tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän säännösten ja järjestelmien ulkopuolella. Seuraavia toimenpiteitä on ehdotettu:
–

Annetaan uusi erillinen säännös eturistiriidoista.
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–

Vahvistetaan parasta toteutusta (best execution) koskevia
velvoitteita.

–

Annetaan asiakkaiden toimeksiantojen käsittelyä koskevat säännöt.

–

Asetetaan kaupan jälkeinen avoimuusvelvoite: oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla kauppoja toteuttavat sijoituspalveluyritykset velvoitetaan julkaisemaan mikäli mahdollista reaaliaikaisesti toteutuneiden kauppojen hinnat ja
kappalemäärät.

–

Asetetaan kauppaa edeltävä avoimuusvelvoite: sijoituspalveluyrityksille esitetään kauppaa edeltävää avoimuusvaatimusta, joiden mukaan asiakkaan rajahintatoimeksiannoista on annettava tietoja ja pienet toimeksiannot
on julkistettava.

–

2.2.

Rajoitetaan osto- ja myyntitarjousten pakollinen julkistaminen erittäin likvideillä osakkeilla käytäviin pieniin
kauppoihin.

Sijoittajansuoja ja sijoituspalveluyritysten järjestelmä

2.2.1.
Sijoituspalveluyritysten toimiluvan myöntämistä ja
toiminnan harjoittamista koskevat säännökset on tarkoitus
yhdenmukaistaa.
2.2.2.
Ehdotuksessa esitetään sijoituspalveluyrityksiä koskevien oikeuksien ja velvoitteiden perusteellista ajanmukaistamista ja vahvistamista:
–

Toimiluvan myöntäminen sijoituspalveluyritykselle ja yrityksen toiminta edellyttää perustamispääomaa ja jatkuvaa
omien varojen riittävyyttä koskevien säädösten noudattamista; omien varojen riittävyydestä annettu direktiivi ei
kuitenkaan koske pelkkää sijoitusneuvontaa tarjoavia
sijoituspalveluyrityksiä.

–

Sijoituspalveluyrityksille asetetaan velvoite selvittää liiketoimintansa yhteydessä syntyvät eturistiriidat, jotka saattavat haitata niiden asiakkaiden etuja; lisäksi niiden
tulee huolehtia, etteivät ristiriitojen haitalliset vaikutukset
kohdistu asiakkaiden etuihin, sekä ottaa käyttöön organisatorisia ja hallinnollisia järjestelyjä, joilla eturistiriitoja
voidaan hallita siten, etteivät asiakkaiden edut vaarannu.

2.3.

Liiketoiminnan menettelytapasäännöt tarjottaessa sijoituspalveluja asiakkaille

2.3.1.
Voimassa olevien säännösten soveltamista ovat haitanneet toimintaan liittyvien peruskäsitteiden epäselvä tulkinta
sekä kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisten epäselvä tehtäväjako velvoitteiden soveltamisen valvonnassa. Ehdotuksen tavoitteena on muodostaa selkeät, oikeudellisesti sitovat ohjeet yleisperiaatteiden täytäntöönpanosta.
2.3.2.
Direktiivin päätavoitteisiin kuuluu erillinen säännös,
jossa säädetään parasta toteutusta (best execution) koskevista
meklarien ja meklari-kaupitsijoiden velvollisuuksista:

C 220/3

–

Kaikki asiakkaiden lukuun toimivat sijoituspalveluyritykset velvoitetaan toteuttamaan toimeksiannot asiakkaiden
kannalta mahdollisimman edullisin ehdoin.

–

Sijoituspalveluyrityksen on osoitettava, että se on riittävällä tavalla huolehtinut siitä, että sen asiakkaiden toimeksiannoille saadaan parhaat mahdolliset toteutusehdot;
olosuhteista, joissa ehdon katsotaan toteutuneen, säädetään yksityiskohtaisesti.

–

Sijoituspalveluyritykset velvoitetaan tarkistamaan säännöllisesti soveltamiaan menettelyjä, joilla ne varmistavat
asiakkaiden toimeksiantojen toteuttamisen parhaalla
mahdollisella tavalla.

–

Asiakkaiden toimeksiantoja koskevien säännösten mukaan sijoittajan on oltava täysin tietoinen kaikista niistä
kanavista, joiden kautta hänen toimeksiantonsa voidaan
toteuttaa.

2.4.
Direktiivin soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi
kattamaan rahoitukseen liittyvät, sijoittajia tai kaupankäyntiä
koskevat toimet, joita tarjotaan laajasti asiakkaille ja/tai jotka
aiheuttavat sijoittajiin tai markkinoihin kohdistuvia riskejä.
Sijoitusneuvonta ehdotetaan tunnustettavan itsenäiseksi ja
yhä merkittävämmäksi rahoitustoiminnan alaksi. Samalla on
tarkoitus huolehtia siitä, etteivät säädöksen soveltamisalaan
kuulumisen aiheuttamat sääntelyvaatimukset muodostu sijoitusneuvojille kohtuuttomiksi tai kalliiksi. Rahoitusanalyysia
puolestaan koskevat korkeat ammatilliset ja eettiset standardit.
Hyödykejohdannaiset on tarkoitus liittää uuden direktiivin
soveltamisalaan. Niiden määritelmä kattaa tietyt säännellyillä
markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat, kohde-etuus
luovuttamalla toteutetut termiinisopimukset, jos niihin liittyy
rahoitusvälineiden ominaisuuksia.

2.5. Erityispiirteitä
Selvitystoiminnan (clearing) osalta ehdotetussa direktiivissä
rajoitutaan selventämään sijoituspalveluyritysten ja säänneltyjen markkinoiden toimijoiden oikeuksia, jotka liittyvät toiseen
jäsenvaltioon sijoittautuneiden selvitysyhteisöjen käyttämiseen
ja valintaan.

3. Yleistä

3.1.
Sijoituspalveluista annetun direktiivin muuttaminen
on alan kannalta keskeisen tärkeää, ja uusi direktiivi on
varmasti tarpeen. Direktiiviehdotusta voidaankin pitää tervetulleena, erityisesti myös sen tavoitetta eli sijoittajansuojan ja
markkinoiden eheyden takaamista ajatellen. Sinänsä välttämätön sijoittajansuoja ei kuitenkaan saa johtaa monopoleihin,
jotka käytännössä lopettavat vapaan ja riippumattoman sijoitusneuvonnan. Sääntely on kuitenkin rajoitettava riittävän
kuluttajansuojan ja samalla kilpailukyvyn takaamisen edellyttämään minimiin.
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Erityistä

4.1.
Luonnoksessa esitetyt sisäistämiseen liittyvät ehdotukset ovat oikean suuntaisia. On kuitenkin otettava huomioon,
että myyntitoimeksiantojen sisäistämiseen liittyy likviditeetin
siirtyminen säännellyiltä markkinoilta (pörssit). Kyseiset järjestelmät kyllä hyödyntävät säännellyillä markkinoilla muodostuneita hintoja (pörssihinnat) viitehintoina omissa järjestelmissään (price taking), mutteivät vaikuta uuden hinnan muodostumiseen, koska niiden osto- ja myyntitoimeksiantoja ei puolestaan toteuteta säännellyillä markkinoilla. Tämän vuoksi
vaikuttaa asianmukaiselta, että järjestelmällisesti sisäistämistä
hyödyntävät velvoitetaan toimimaan kulloisillakin viitemarkkinoilla ”markkinatoimijoina” (market maker) ja vastaamaan
osaltaan niiden likviditeetistä. Kulloisenkin likviditeettiosuuden
tulee kattaa ne kaupankohteet, joihin sisäistämisjärjestelmää
sovelletaan.

4.2.
On myönteistä, että ehdotettu direktiivi sisältää säännöksiä pörssien, monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien ja
toimeksiantojen sisäistettyyn toteuttamiseen liittyvien järjestelmien kilpailuun liittyvien seikkojen sääntelemiseksi. Avoimuusvelvoitteen vahvistaminen on myös tervetullutta. Kauppaa edeltävää avoimuutta koskevia säännöksiä olisi kuitenkin
paikallaan täsmentää ja vahvistaa, sillä tästä keskeisestä kysymyksestä tulisi päättää mahdollisimman lopullisesti jo ensimmäisellä tasolla.

4.3.
Se, että direktiiviehdotuksessa sijoitusneuvontaa käsitellään itsenäisenä sijoituspalveluna, on tervetullutta. Näin
korostetaan painokkaasti sijoitusneuvonnan ja muiden sijoituspalvelujen välistä eroa. Mikäli sopimukseen perustuvaa
neuvontasuhdetta ei ole, tulisi sijoituspalveluyrityksen vastuu
rajoittaa kaiken asianmukaisen tiedon antamiseen asiakkaan
kokemuksen, tietämyksen ja asiantuntemuksen mukaan porrastetusti. Jotta hyväksi havaittujen, yksinomaan toimeksiantojen toteuttamiseen keskittyvien palvelujen (execution only)
tarjoaminen on mahdollista myös tulevaisuudessa, on kyseistä
toimintaa koskeva selkeä sääntely toivottavaa.

4.4.
Ehdotuksessa esiintyvä erottelu ammattimaisesti toimiviin ja muihin asiakkaisiin on useimmissa jäsenvaltioissa
tuntematon. Jaottelussa tulisi siksi ottaa – käytännön kannalta
asianmukaisessa mitassa – huomioon myös asiakkaan tiedot ja
omakohtaiset kokemukset sijoitustoiminnasta sekä yksilölliset
tarpeet. Lisäksi on varmistettava yleinen asiakassuhdesuoja.

4.5.
Asianmukaisia tietoja, joista 18 artiklassa säädetään,
on voitava tarjota myös standardoidussa muodossa.
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4.6.
Olisi toivottavaa. että valtuutukseen sisällyttää tekniset
täytäntöönpanotoimenpiteet liiketoiminnan harjoittamista
koskeviin säännöksiin (18 artiklan 9 kohta) liitettäisiin etukäteen laadittu kustannus-hyötyanalyysi. Tämä vastaisi myös
Euroopan parlamentin vaatimuksia.

4.7.
Toimeksiantojen asiakkaan kannalta parasta toteutusta
(best execution) koskevat velvoitteet ovat periaatteissa tervetulleita. Direktiiviehdotuksen 19 artiklan 1 kohdan tulisi kuitenkin olla ”paras toteutus” -käsitteen sisällön periaatteellista
määrittelyä ajatellen suuntaa-antava. Ehdotuksen 19 artiklan
2 kohdassa puolestaan säädettäisiin konkreettisista menettelytapoja ja organisaatiota koskevista velvoitteista, joihin jokaisen
sijoituspalveluyrityksen tulee varautua parhaan toteutuksen
takaavilla teknisillä ja organisaatioon liittyvillä valmisteluilla.

4.8.
Parhaan toteutuksen yhteydessä olisi otettava huomioon eri liiketoimintalajit. Säännöstä on sovellettava ainoastaan, mikäli toimeksiantoa ei toteuteta säännellyillä markkinoilla. Tällöin olisi todistettava, ettei kauppa toteutunut sääntelyn ulkopuolella missään tapauksessa pörssihintaa heikommalla hinnalla. Lisäksi sijoituspalveluyrityksille on jätettävä
harkinnanvaraa parhaan toteutuksen suhteen sekä tarjottava
niille mahdollisuus solmia toimeksiantajan kanssa etukäteen
asianmukainen sopimus yleisesti sovellettavasta toimeksiannon toteutustavasta.

4.9.
Komiteamenettelyyn liittyen olisi teknisten täytäntöönpanomääräysten laatimisessa otettava huomioon tarjottujen
palvelujen, rahoitusvälineiden sekä sijoituspalveluyritysten liiketoimintarakenteen ominaislaatu. Näin ollen ehdotetun direktiivin 16 artiklan 4 kohdan a alakohtaa tulisikin täydentää siten,
että sijoituspalveluyrityksen toimenpiteitä ajatellen otettaisiin
myös huomioon, onko sijoituspalveluyritys ollut osapuolena
eturistiriitatilanteessa säännöllisesti vai ainoastaan yksittäistapauksissa.

4.10.
Teknisten täytäntöönpanotoimenpiteiden yhteydessä
perustaksi on otettava asiantuntevan asiakkaan sekä yksityishenkilönä ja itsenäisesti taloudellisia päätöksiä tekevän asiakkaan malli.

4.11.
Rajahinnan sisältävät toimeksiannot, joita ei voida
toteuttaa, tulee ohjata edelleen säännellyille markkinoille.

4.12.
Selvitysjärjestelmien (clearing) sääntelyyn liittyvä keskustelu on ajankohtainen. Olisikin varmistettava, ettei asiassa
kiirehditä keskustelun edelle.
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4.13.
Direktiiviä ei tulisi soveltaa yrityksiin, jotka vastaanottavat ja välittävät yhteissijoitusyritysten osuuksiin liittyviä
toimeksiantoja, mutteivät asiakkaiden maksuja, eli asiakkailla
ei siten missään vaiheessa ole saatavia kyseisiltä yrityksiltä.
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Näin vältyttäisiin erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten
kannalta perusteettomien ja liian korkeiden vaatimusten soveltamiselta pääoman välittämiseen.

Bryssel 18. kesäkuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lalous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Vihreä
kirja eurooppalaisesta maksusuoritusmääräyksestä ja toimenpiteistä vähäisiä vaateita koskevien
oikeudenkäyntien yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi”
(KOM(2002) 746 lopullinen)
(2003/C 220/02)
Komissio päätti 20. joulukuuta 2002 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla
pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta ”Vihreä kirja eurooppalaisesta maksusuoritusmääräyksestä ja toimenpiteistä vähäisiä vaateita koskevien oikeudenkäyntien yksinkertaistamiseksi ja
nopeuttamiseksi”
Asian valmistelusta vastannut ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -jaosto antoi lausuntonsa
4. kesäkuuta 2003. Esittelijä oli Jörg Frank von Fürstenwerth.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi yksimielisesti 18. ja 19. kesäkuuta 2003 pitämässään
400. täysistunnossa (kesäkuun 18. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon.

1.

Tiivistelmä päätelmistä

1.1.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on tyytyväinen
komission vihreään kirjaan. Se on tarkoituksenmukainen
aloite, joka on johdonmukaista jatkoa Tampereella kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmille. Yhtenäismarkkinoita ei
voida toteuttaa ilman yhteistä lainsäädäntöä ( 1). Tämän vuoksi
kansalaisten ja yritysten käytössä olevan nopean, tehokkaan ja
oikeudenmukaisen maksusuoritusmääräysmenettelyn kehittä-

( 1) Komitea on ottanut tämän useasti esiin. Se on antanut hiljattain
lausunnon aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi riitauttamattomia vaateita koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanomääräyksen käyttöönotosta” (KOM(2002) 159 lopullinen – 2002/0090
(CNS); EYVL C 85, 8.4.2003, s. 1).

minen on tärkeä osa kansalaisten oikeussuojakeinoja. (2) Yhtenäismarkkinoilla kaikkien kansalaisten ja yritysten on voitava
saattaa asiansa sekä toisen jäsenvaltion että oleskelu- tai
sijaintimaansa tuomioistuimen tutkittavaksi, ja kulujen on
oltava ennalta arvioitavissa ja kohtuullisia.
1.2.
Komitea kannustaa komissiota tämän alan toimissa
ja samalla kehottaa sitä esittämään lainsäädäntäehdotuksen
yhtenäisen eurooppalaisen maksusuoritusmääräysmenettelyn
käyttöönottamiseksi ottaen huomioon kuulemisten perusteella
tehdyt johtopäätökset.
(2 ) Ks. ETSK:n lausunto vihreästä kirjasta ”Kuluttajien oikeudenmukaisesta kohtelusta ja kulutusta koskevien riita-asioiden ratkaisemisesta yhteismarkkinoilla”, EYVL C 295, 22.10.1994, s. 1 (ei
saatavissa suomeksi) sekä ETSK:n lausunto aiheesta ”Ehdotus
neuvoston asetukseksi (EY) tuomioistuinten toimivallasta sekä
tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa”, EYVL C 117, 26.4.2000, s. 6.
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1.3.
Komitea on tyytyväinen komission pyrkimykseen
saada siviilioikeudenkäynti nykyistä nopeammaksi, edullisemmaksi ja tehokkaammaksi. Se on tärkeää etenkin siksi, että
juuri kuluttajariidoille on ominaista räikeä epäsuhta riidan
kohteen taloudellisen arvon ja oikeudenkäyntikulujen välillä (1). Tämä on myös pk-yritysten ongelma, sillä ne eivät
useinkaan halua eivätkä kykene käyttämään kansainvälisen
asianajajatoimiston tai jopa usean asianajajan palveluja toteuttaakseen oikeuksiaan. Komitea katsoo, että on tarpeen luoda
väline, jonka avulla rajatylittävissä asioissa voidaan antaa
nopeasti ja kohtuullisilla kuluilla täytäntöönpanokelpoinen
ratkaisu, myös saatavien ollessa riitautettuja. Tämä johtuu
erityisesti siitä, että kun otetaan huomioon prosessikulut ja
prosessin kesto haettaessa velallista vastaan tuomiota toisessa
jäsenvaltiossa, kuluttajat ja pk-yritykset eivät voi käytännössä
hyödyntää yhteismarkkinoiden perusvapauksia.

1.4.
Kun kehitetään vähäisiä vaateita koskeva eurooppalainen menettely, on tärkeää ennen kaikkea löytää sopivia keinoja
vähäisiä vaateita koskevien riitojen käsittelyn nopeuttamiseksi,
ilman että kajotaan samalla oikeusvaltioperiaatteen mukaisiin
osapuolille kuuluviin oikeustakuisiin.

1.5.
Komitea on aiemmin antanut lausuntoja oikeudellisesta yhteistyöstä ja yhtenäisten säädösten antamisesta. Niihin
viitaten se mainitsee, että tällaiset lainsäädäntöön perustuvat
toimet onnistuvat vain silloin, kun kuluttajat ja yritykset saavat
niistä tarpeeksi tietoa. Komitea on vakuuttunut siitä, että
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla on tässä
työssä tärkeä, käytännöllinen ja konkreettinen rooli.

2.
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2.2. Oikeuspoliittinen tausta
2.2.1.
Vihreä kirja on osa sellaista komission laaja-alaista
lainsäädäntätoimintaa, joka joko on jo saatettu päätökseen tai
jota suunnitellaan tai kehitetään parhaillaan. Komitealla on
ollut jo useita tilaisuuksia ottaa kantaa komission yksittäisiin
ehdotuksiin ( 2).
2.2.2.
Ensinnä on mainittava siviiliprosessuaaliset toimet ja
niistä erityisesti seuraavat:
–

vuoden 1968 Brysselin yleissopimuksen ottaminen osaksi
yhteisön oikeutta asetuksen muodossa (3)

–

ehdotus asetukseksi riitauttamattomia vaateita koskevan
eurooppalaisen täytäntöönpanomääräyksen käyttöönotosta (4)

–

asetus oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa ( 5)

–

asetus jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa ( 6)

–

komission suositus tuomioistuinten ulkopuolisiin kuluttajariitoja ratkaiseviin elimiin sovellettavista periaatteista (7)

–

neuvoston päätös siviili- ja kauppaoikeutta koskevan
Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta ( 8).

Johdanto: aloitteen perustelut

2.1.
Vihreän kirjan julkaisemisella komissio aloittaa asiasta
kiinnostuneiden tahojen kuulemisen, joka koskee yhden tai
useamman unionitasoisen oikeudellisen välineen käyttöönottoa. Vaihtoehdot ovat seuraavat:
–

Ensimmäinen vaihtoehto on eurooppalaisen maksusuoritusmääräyksen käyttöönotto. Se olisi kaikissa jäsenvaltioissa sovellettava nopea ja tehokas erityismenettely sellaisten saatavien perintää varten, jotka todennäköisesti
jäävät riidattomiksi; menettely toteutettaisiin samalla tavoin kaikissa jäsenvaltioissa.

–

Toinen mahdollisuus on sellaisen siviilioikeudellisen menettelyn luominen, joka olisi suunniteltu erityisesti vähäisiä vaateita koskevien riitojen ratkaisemiseksi ja jossa
menettelyä yksinkertaistamalla vähäisten riitautettujen
vaateiden oikeuskäsittelyä voitaisiin nopeuttaa ja vähentää siitä aiheutuvia kuluja.

( 1) Ks. Euroopan parlamentin päätöslauselma aiheesta ”Komission
tiedonanto – Toimintasuunnitelma kuluttajien oikeussuojakeinoista ja kuluttajariita-asioiden ratkaisemisesta sisämarkkinoilla”,
KOM(96) 13 lopullinen; EYVL C 362, 2.12.1996, s. 275.

(2 ) Ks. seuraavat alaviitteet.
(3 ) Neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001, annettu 22 päivänä joulukuuta 2000, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla,
EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1; komitean lausunto: EYVL C 117,
26.4.2000, s. 6.
(4 ) Ehdotus neuvosto asetukseksi riitauttamattomia vaateita koskevan
eurooppalaisen täytäntöönpanomääräyksen käyttöönotosta,
KOM(2002) 159 lopullinen, annettu 18.4.2002, EYVL C 203 E,
27.8.2002, s. 86, komitean lausunto: EYVL C 85, 8.4.2003, s. 1.
(5 ) Neuvoston asetus (EY) N:o 1348/2000, annettu 29 päivänä
toukokuuta 2000, oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa,
EYVL L 160, 30.6.2000, s. 37; komitean lausunto: EYVL C 368,
20.12.1999, s. 47.
(6 ) Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001, annettu 28 päivänä
toukokuuta 2001, jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa
todisteiden vastaanottamisessa, EYVL L 174, 27.6.2001, s. 1;
komitean lausunto: EYVL C 139, 11.5.2001, s. 10.
(7 ) Komission suositus, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1998, tuomioistuinten ulkopuolisiin kuluttajariitoja ratkaiseviin elimiin
sovellettavista periaatteista (98/257/EY), EYVL L 115, 17.4.1998,
s. 31.
(8 ) 2001/470/EY: Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä toukokuuta
2001, siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen
verkoston perustamisesta, EYVL L 174, 27.6.2001, s. 25; komitean lausunto: EYVL C 139, 11.5.2002, s. 6.
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2.2.3.
Seuraavaksi on syytä ottaa esiin lainvalintasäännöt ja
niistä erityisesti seuraavat:
–

sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin sovellettavaa lakia koskeva asetusehdotus (Rooma II) (1)

–

vihreä kirja sopimussuhteisiin sovellettavasta laista tehdyn vuoden 1980 Rooman yleissopimuksen muuntamisesta yhteisön säädökseksi ja uudistamisesta ( 2).

2.2.4.
Lopuksi on syytä mainita materiaalinen yksityisoikeus ja sen alalta erityisesti seuraavat toimet:
–

11.7.2001 annettu komission tiedonanto neuvostolle ja
Euroopan parlamentille Euroopan sopimusoikeudesta ( 3)

–

kulutusluottodirektiivi (4)

–

kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja koskeva direktiivi (5).

2.2.5.
Kaikilla näillä toimilla on kaksi tavoitetta: Ensinnäkin
sellaisten säädösten antaminen, joiden avulla voidaan tehdä
unionin sisämarkkinoiden hyödyntäminen kaikille talouselämän toimijoille nykyistä yksinkertaisemmaksi ja kitkattomammaksi. Toinen tavoite on parantaa unionin kansalaisten oikeussuojaa.
2.2.6.
Vihreä kirja painottuu kahteen aiheeseen, nimittäin
eurooppalaiseen maksusuoritusmääräykseen ja vähäisiä vaateita koskevaan menettelyyn. Aiheet liittyvät sikäli yhteen, että
kumpikin menettely voisi soveltua yksityisoikeudellisten vaateiden käsittelyn nopeuttamiseen ja niiden kulujen vähentämiseen. Käytännön syistä lienee parasta käsitellä aiheita erillisissä
lainsäädäntäehdotuksissa.

3.

Eurooppalainen maksusuoritusmääräysmenettely

3.1.
Komitea kannustaa ja samalla kehottaa komissiota
esittämään lainsäädäntäehdotuksen yhtenäisen eurooppalaisen
maksusuoritusmääräysmenettelyn käyttöönottamiseksi. Siinä
annettu päätös olisi täytäntöönpanokelpoinen kaikissa jäsenvaltioissa ilman eksekvatuurimenettelyä.
3.1.1. H u o m a u t u k s i a
t ees ta

men ett el y n

r aken-

Soveltamisala (1. kysymys)
3.1.2.
Maksusuoritusmääräys on käytössä useissa Euroopan
unionin maissa. Se on osoittautunut toimivaksi välineeksi
( 1) (Huom. Tiettävästi saatavilla on ainoastaan Internet-toisinto.)
( 2) Vihreä kirja sopimussuhteisiin sovellettavasta laista tehdyn vuoden
1980 Rooman yleissopimuksen muuntamisesta yhteisön säädökseksi ja uudistamisesta, KOM(2002) 654 lopullinen.
( 3) Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille
Euroopan sopimusoikeudesta (2001/C 255/01), EYVL C 255,
13.9.2001, s. 1; komitean lausunto: EYVL C 241, 7.10.2002, s. 1.
( 4) EYVL L 61, 10.3.1990, s. 14; komitean lausunto: EYVL C 337,
31.12.1998, s. 1.
( 5) EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29; komitean lausunto: EYVL C 159,
17.6.1991, s. 34.
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haluttaessa saada vaateista nopeasti täytäntöönpanokelpoisia
tapauksissa, joissa velkoja ei usko velallisen vastustavan vaatimusta vakaasti. Menettelyn tavoitteena on ennen kaikkea –
tavalliseen riita-asiain oikeudenkäyntiin verrattuna – saada
nopeasti täytäntöönpanoasiakirja silloin, kun velallisen suoritusvelvollisuutta ei ole kiistetty, mutta tämä ei vain suorita
velkaansa. Koska omankädenoikeus on kielletty kaikissa jäsenvaltioissa, velkojan täytyy antaa vaade myös näissä tapauksissa
valtion hyväksymän elimen täytäntöönpantavaksi. Tätä varten
hän tarvitsee perusteen, jonka on täytettävä täytäntöönpanoasiakirjan muotovaatimukset. Tämä pätee riippumatta siitä,
onko asiassa rajatylittäviä elementtejä vai ei. Sen vuoksi ei
olisi periaatteessa tarkoituksenmukaista ottaa jäsenvaltioiden
vakiintuneiden maksusuoritusmääräysten lisäksi käyttöön
uutta menettelyä, joka olisi omien, nimittäin unionin sääntöjen
mukainen. Tällöinhän menettely olisi erilainen sen mukaan,
sisältyykö tapaukseen rajatylittäviä elementtejä vai onko se
täysin valtionsisäinen. Sen vuoksi komitea suosittaa sellaisen
yhtenäisen eurooppalaisen maksusuoritusmääräyksen käyttöönottoa, joka olisi samanlainen riippumatta siitä, onko
asiassa vain valtionsisäisiä vai myös rajatylittäviä tekijöitä.
Komitea myöntää tässä yhteydessä, että on myös asianmukaista kehittää ensin vain rajatylittävissä tapauksissa sovellettava
menettely. Tällaisen eurooppalaisen mallin avulla voitaisiin
kerätä kokemuksia, ja sen jälkeen sitä voitaisiin soveltaa myös
yhden valtion sisäisiin tapauksiin. Tehokkaammaksi katsottava
tapa tulisi valita vihreää kirjaa koskevien kuulemisten tulosten
perusteella. Kummallekin tavalle on oma toimivaltanormi.
EY:n perustamissopimuksen sisältämän rajatylittävää sääntelyä
koskevan 65 artiklan lisäksi tulee pohtia erityisesti myös
95 artiklan soveltamista.

Tarkoituksenmukaisen välineen valinta (2. kysymys)

3.1.3.
Edellisessä kohdassa mainittujen näkökohtien perusteella on pikemminkin toisarvoinen seikka, valitseeko EU:n
lainsäätäjä asetuksen tai direktiivin, mikäli se päättää antaa
asiasta säädöksen. Asetuksen avulla säännökset saataisiin varmasti nopeammin voimaan. On muistettava, että direktiivin
käyttö velvoittaa jäsenvaltioiden lainsäätäjät ottamaan säännökset osaksi lainsäädäntöään ja yhdentämään ne siihen.
Tällöin niiden on huolehdittava lainsäädäntöönsä kuuluvien
kaikkien menettelyä ja sen edellytyksiä koskevien säännösten
kitkattomasta mukauttamisesta unionin lainsäädäntöön, jotta
voidaan välttää ristiriita- ja ongelmatilanteet. Niiden vaara on
erityisen suuri luotaessa yhtenäinen oikeusalue, sillä oikeuskulttuurien erilaisuus tulee tällöin selvästi esille. Direktiivin
valitseminen ei merkitsisi välttämättä, että unionin lainsäätäjän
täytyisi määritellä jäsenvaltioiden lainsäätäjille vain väljät puitteet. Myös siinä tapauksessa unionin lainsäätäjä voi antaa
melko yksityiskohtaisia säännöksiä, joiden avulla varmistetaan
lopulta, että menettely ja sen edellytykset ovat pääpiirteissään
samanlaiset EU:n kaikissa jäsenvaltioissa. Välineen valinta
riippuu ennen kaikkea sen suunnitellusta soveltamisalasta.
Mikäli annettavan säädöksen oikeusperustaksi valitaan EY:n
perustamissopimuksen 65 artikla, komitea suosittaa asetuksen
antamista.
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Nykytilanne (3. kysymys)

3.1.4.
Kaikissa jäsenvaltioissa on se ongelma, että lukuisissa
tapauksissa tuomioistuinkäsittelyä tarvitaan saatavan perimiseen vain siksi, että velallinen ei vain maksa, vaikka vaateen
varsinaisesta perustasta ei ole vakavaa erimielisyyttä. Tällöin
on periaatteessa ajateltavissa, että tällaisissa tapauksissa annettaisiin ensi sijassa yksipuolisia tuomioita, otettaisiin näitä
tilanteita varten käyttöön yksinkertaistettuja erityismenettelyjä
tai, kuten Alankomaissa, toteutettaisiin väliaikaisia toimenpiteitä. Mikäli velallinen ei suoritukseen velvoittavan väliaikaisen
toimenpiteen jälkeen käynnistä pääkysymystä koskevaa oikeusprosessia, vaade on tosiasiallisesti nopeasti toteutettu.
Useissa jäsenvaltioissa on kuitenkin otettu käyttöön oma
maksusuoritusmääräys. Lukuisia yksityiskohdissa ilmeneviä
eroja huomioon ottamatta näille menettelyille on yhteistä, että
tuomioistuin (tai muu toimivaltainen viranomainen) tekee
vaatimuksesta päätöksen velallista kuulematta. Päätös annetaan vastaajalle tiedoksi varustettuna ohjeella, jonka mukaan
tämän on joko noudatettava määräystä tai riitautettava vaade
tietyn määräajan kuluessa. Jos vastaaja ei tee kumpaakaan,
maksusuoritusmääräyksestä tulee täytäntöönpanokelpoinen.
Vain jos vastaaja ilmoittaa vastustavansa päätöstä, asia siirretään tavanomaiseen oikeudenkäyntimenettelyyn.

On selvää, että tällainen menettelyn yksinkertaistaminen tehostaa täytäntöönpanoa myös rajatylittävissä tapauksissa sellaisten
saatavien perinnässä, jotka todennäköisesti jäävät riidattomiksi. Tätä tulee korostaa erityisesti siitä syystä, että oikeudenkäynti ulkomailla tuottaa vaateen esittäjälle (velkojalle) huomattavia
vaikeuksia. Juuri tällaisissa tapauksissa maksusuoritusmääräysmenettelyn yksinkertaisuudella ja nopeudella voisi olla merkittävät vaikutukset, kun yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa käynnistetty maksusuoritusmääräysmenettely ja siinä
annettu täytäntöönpanoasiakirja olisi täytäntöönpanokelpoinen kaikissa muissakin jäsenvaltioissa ilman kanteen sisällöllistä tutkimista. Velallisen oikeuksien täysimittainen suoja taattaisiin siten, että vastaajalla olisi mahdollisuus viedä asia tavanomaiseen oikeudenkäyntimenettelyyn ilmoittamalla vastustavansa vaadetta.

Maksusuoritusmääräyksen kohde (4.–6. kysymys)

3.1.5.
Maksusuoritusmääräys on paras mahdollinen menettely rahallisten vaateiden nopeaa ja tehokasta täytäntöönpanoa
ajatellen. Mikäli menettelyä voitaisiin soveltaa muunlaisiin
hakemuksiin, esimerkiksi tiettyyn toimintaan velvoittamiseen
tai sen kieltämiseen tai esineen hallinnan luovuttamiseen
(esimerkiksi ennalta maksetun esineen luovuttamiseen), se
aiheuttaisi erityisvaikeuksia, sillä ne eivät sovellu yhdenmukaistettaviksi. Tällaisissa tapauksissa nopeutettu, vähäisiä vaateita
koskeva menettely olisi parempi. Sen vuoksi komitea suosittaa,
että maksusuoritusmääräys rajoitetaan rahallisiin, selviin, summaltaan määriteltyihin ja erääntyneisiin sopimusperusteisiin
vaateisiin.
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3.1.6.
Tulisi olla itsestään selvää, että vaadetta ei voida
käsitellä maksusuoritusmääräysmenettelyssä silloin, kun vaateen toteuttaminen riippuu velkojan vastasuorituksesta, eikä
tämä ole sitä tehnyt.

3.1.7.
Komitea katsoo, että mikäli tiedoksianto ja puolustusmahdollisuus on varmasti taattu, menettelyn luonne ei
edellytä minkäänlaisen ylärajan asettamista, ellei sitä sitten
haluta tehdä varovaisuussyistä tai kyseistä välinettä koskevan
kokemuksen puutteen takia.

Maksusuoritusmääräysmenettelyn pakollisuus tai vapaaehtoisuus (7. kysymys)

3.1.8.
Maksusuoritusmääräystä tulee tarkastella pääasiassa
kahdesta näkökulmasta: Ensinnäkin sen avulla voidaan vapauttaa tuomioistuimet käsittelemästä huomattavaa määrää vaateita tavallisessa oikeudenkäynnissä silloin, kun odotettavissa
olevat kustannukset eivät ole todennäköisesti tarpeen velallisen
suojan vuoksi. Toisaalta sen avulla voidaan myös auttaa
velkojaa perimään saatavansa ja säästää hänen aikaansa nopeuttamalla täytäntöönpanoasiakirjan saamista. Näitä kahta
näkökulmaa tulee tarkastella yhdessä. Mikäli velkoja haluaa
valita pidemmän tien eli viedä vaateensa tavalliseen siviilioikeudenkäyntiin, tälle tulisi sallia myös tämä mahdollisuus. Kaikkien jäsenvaltioiden prosessioikeudessa tulisi suoda mahdollisuus turvautua myös tavanomaisessa siviilioikeudenkäynnissä
tavallista nopeampaan ja edullisempaan menettelyyn silloin,
kun velallinen ei kiistä vaadetta. Sen vuoksi komitea suosittaa,
että maksusuoritusmääräystä ei tehdä pakolliseksi.

Toimivaltakysymyksiä (8.–10. kysymys)

3.1.9.
Kysymys kansainvälisestä toimivallasta saa ratkaisevan merkityksen maksusuoritusmääräysmenettelyä harmonisoitaessa. Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden
alalla annetussa asetuksessa tämä kysymys on ratkaistu sellaisen eriytetyn järjestelmän avulla, jossa kantajan ja vastaajan
edut punnitaan ja niiden välille etsitään tasapaino. Yhtenäinen
eurooppalainen maksusuoritusmääräys tulisi yhdentää tämän
järjestelmän kanssa. Tällöin tulisi olla riittävää, että unionin
lainsäätäjä rajoittuu käsittelemään kysymystä kansainvälisestä
toimivallasta. Ei vaikuta tarpeelliselta, että se määrittää myös
jäsenvaltion sisäisen aineellisen tai alueellisen toimivallan
maksusuoritusmääräysmenettelyssä. Näissä kysymyksissä voidaan seurata jäsenvaltioiden vakiintuneita toimivaltasääntöjä;
siitä tuskin aiheutuu haittaa osapuolille. Sama pätee siihen,
millainen henkilö tai elin voisi antaa eurooppalaisen maksusuoritusmääräyksen. Myös näissä kysymyksissä voidaan seurata jäsenvaltioiden olemassa olevia sääntöjä tai antaa kunkin
jäsenvaltion päättää niistä oman oikeuskulttuurinsa pohjalta.
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Eurooppalaisen maksusuoritusmääräyksen sisältö ja muoto,
todistelukysymyksiä (11.–13. kysymys)

3.1.10.
Komissio on jo määritellyt useita sisältöä koskevia
tietoja, jotka on tarpeen sisällyttää eurooppalaista maksusuoritusmääräystä koskevaan hakemukseen. Komitea on yhtä mieltä
niistä. Saattaa kuitenkin olla ongelmallista päättää, miten
yksityiskohtaisesti vaade on perusteltava. Koska maksusuoritusmääräysmenettelyn on oltava nopea, summaarinen ja tehokas menettely, siinä ei missään tapauksessa saa vaatia samoja
perusteita kuin tavallisessa siviilioikeudenkäynnissä esitettävältä kanteelta. On oltava riittävää, että esitetään keskeiset
perusteet, jotta vastaaja pystyy yksilöimään, mistä vaateesta on
kysymys. Lisäksi mikäli sama vaade mahdollisesti esitetään
vielä toiselle tuomioistuimelle, tämän täytyy voida todeta
vaateen tulleen käsitellyksi jo maksusuoritusmääräysmenettelyssä.

3.1.11.
Koska maksusuoritusmääräys on summaarinen menettely, todisteiden arviointia ei suoriteta. Myös sen vuoksi,
että velkojan odotetaan ryhtyvän menettelyyn vain silloin, kun
hän olettaa vaateen jäävän riitauttamattomaksi, siinä ei ole
perusteltua käsitellä näyttökysymyksiä. Velallisen oikeudet
suojataan siten, että hänellä on mahdollisuus riitauttaa vaade
ja siirtää sen käsittely tavalliseen siviilioikeudenkäyntiin, jossa
voidaan esittää todisteita kaikissa niissä muodoissa, jotka ovat
lain sallimia toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Sen vuoksi
maksusuoritusmääräysmenettelyssä ei tulisi vaatia myöskään
minkäänlaisen vaadetta koskevan asiakirjatodisteen esittämistä. Tämä ei kuitenkaan estä sitä, etteikö kantaja voisi tehdä
näin silloin, kun vaade on annettava tiedoksi vastaajalle
maksusuoritusmääräyksen yhteydessä.
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tuomari käsittelee vaateen perusteet. Yhteisön säädöksessä
tulisi kuitenkin ottaa huomioon tietyt tilanteet, joissa hakemus
voidaan hylätä heti alkuunsa, esimerkiksi silloin, kun hakemuksen muodollisia perusvaatimuksia ei ole täytetty.

3.1.15.
Komitea suosittaa menettelyn yhtenäistämistä ja
tietotekniikan hyödyntämistä. Sen vuoksi myös annettava
maksusuoritusmääräys tulisi yhtenäistää, eli sen tulisi olla
samankaltainen kaikissa jäsenvaltioissa yksin tulkinta- ja käännösongelmien välttämiseksi rajatylittävissä tapauksissa. Ilman
yhtenäistämistä vaarannetaan menettelyn käyttökelpoisuus rajatylittävissä tapauksissa. Koska maksusuoritusmääräysmenettelylle on ominaista menettelyn summaarisuus ja nopeus, ei
ole mahdollista, että tuomari tutkii vaateen sisällön. Vain täten
voidaan varmistaa koneellinen valmistelu. Koska näin on,
maksusuoritusmääräys voidaan antaa vain vaateen koko määrälle tai hylätä kokonaan. Päätöksen antaminen vaateen tietyltä
osalta edellyttäisi juuri sisällön tutkimista (sen selvittämistä,
miltä osin vaade on perusteltu ja miltä osin perusteeton).

3.1.16.
Velkojan ja velallisen oikeudet on turvattava myös
tässä tapauksessa. Mikäli velallinen riitauttaa vaateen, velkojalle
on annettava mahdollisuus valittaa. Mikäli valitus hylätään,
tulisi tehokkuussyistä kieltää hakemasta eurooppalaista maksusuoritusmääräystä uudelleen samalle vaateelle. Velallinen voi
maksusuoritusmääräystä vastustamalla siirtää asian käsittelyn
tavalliseen siviilioikeudenkäyntiin. Siellä hänellä on mahdollisuus esittää kaikki perusteet kanteen kiistämiselle.

3.1.12.
Hakemusten automaattinen käsittely edellyttää välttämättä yhtenäisen vakiolomakkeen käyttöä.

Tietotekniikka ja sähköinen tietojenkäsittely (14. kysymys)

3.1.13.
Maksusuoritusmääräysmenettely tulisi automatisoida niin pitkälle kuin on teknisesti mahdollista. Tämä onnistuu
vain sähköisen tietojenkäsittelyn avulla. Vasta silloin siitä
tulee kustannustehokas. Tuomioistuimen ja osapuolten välinen
viestintä tulisi hoitaa mahdollisuuksien mukaan sähköisesti, ja
vakiotekstejä tulisi käyttää aina kun mahdollista.

Vaateen oikeutuksen tutkiminen, määräyksen antaminen vain
osasta vaadetta, yhdenmukaistaminen (15.–18. kysymys)

3.1.14.
Maksusuoritusmääräysmenettely tulisi suhteettoman raskaaksi, mikäli vaadittaisiin sisällön tutkimista. Menettelyn nopea ja tehokas eteneminen ei olisi enää turvattu.
Vastaajan oikeudet turvataan siten, että tämän riitauttaessa
vaateen asia siirretään tavalliseen siviilioikeudenkäyntiin, jossa

Oikeussuojakeinoista tiedottaminen, tiedoksianto (19.–20. kysymys)

3.1.17.
Kun annetaan eurooppalainen maksusuoritusmääräys ja se annetaan velalliselle tiedoksi, on välttämätöntä
ilmoittaa tälle mahdollisuudesta vastustaa maksusuoritusmääräystä sekä asian siirtämisestä siinä tapauksessa tavalliseen
tuomioistuinkäsittelyyn vastustamisen vuoksi. Lisäksi velalliselle on ilmoitettava vaateen riitauttamiselle varatusta määräajasta sekä muodollisista edellytyksistä. Jotta vastaaja voi käyttää
tehokkaasti hyväkseen mahdollisuutta kiistää vaade, on välttämätöntä, että tälle ilmoitetaan sen tuomioistuimen tai viranomaisen yhteystiedot, jolle vastine on osoitettava. Jotta kiistämispäätöksen merkitys tulee tälle selväksi, tälle tulee ilmoittaa,
että maksusuoritusmääräys tulee täytäntöönpanokelpoiseksi,
mikäli tämä ei riitauta vaadetta määräajassa. Nämä seikat on
esitettävä sellaisessa muodossa, että myös oikeuskysymyksissä
ja liike-elämässä kokematon kuluttaja ymmärtää ne ja voi
arvioida niiden merkityksen. Komitea kehottaa lisäksi määrittämään säädöksessä ohjeiden antamisen laiminlyönnin seuraamukset.
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3.1.18.
Kanteen riitauttamisen tiedoksianto velalliselle on
keskeinen tekijä maksusuoritusmääräysmenettelyssä. Kun otetaan huomioon maksusuoritusmääräyksen rajatylittävät vaikutukset, olisi on tarpeen, että tiedoksiantoa koskevat säännöt
ovat tältä osin yhtenäiset Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja
että ne takaavat sen, että vastaaja voi todella tutustua tiedoksi
annettuihin asiakirjoihin. Komitea kehottaa komissiota esittämään samalla myös lainsäädäntöaloitteen, jonka tavoitteena on
oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantoa koskevien sääntöjen
yhdenmukaistaminen. Jos tämä ei ole kuitenkaan mahdollista
lyhyellä aikavälillä, ennen kuin käsiteltävänä oleva säädös on
hyväksytty, komitea toivoo, että tähän säädökseen sisällytetään
maksusuoritusmääräyksiä koskevien hakemusten tiedoksiantoa varten tarkat ohjeet, joiden avulla voidaan varmistaa, että
vastaaja saa todella tiedon hakemuksesta.

Riitauttaminen, lainvoima (21.–27. kysymys)

3.1.19.
Jotta velallinen saisi todellisen mahdollisuuden vaateen riitauttamiseen, sille tulisi määrittää yhtenäinen määräaika. Tiedoksiannosta laskettava 21 päivän määräaika vaikuttaa
riittävältä. Myöhemmin syntyvän täytäntöönpanokelpoisuuden ja todisteiden turvaamisen vuoksi riitauttamisen tulisi olla
kirjallinen. Jos halutaan, että saatavan riitauttamisella ja sen
käsittelyn siirtämisellä tavanomaiseen oikeudenkäyntiin on
todellista merkitystä, on syytä pohtia, tulisiko maksusuoritusmääräyksen olla täytäntöönpanokelpoinen vasta kun riitauttamiselle asetettu määräaika on kulunut umpeen ja tulisiko
riitauttamisen estää täytäntöönpanokelpoisuus. On syytä myös
selvittää, etenisikö oikeudenkäynti erityisen tehokkaasti, jos
riitauttaminen johtaisi automaattisesti asian käsittelyn siirtämiseen tavanomaiseen oikeudenkäyntiin ilman että velallisen
täytyy pyytää sitä uudelleen. Tällöin on varmistettava, että
velkojalla on mahdollisuus esittää täydentäviä asiakirjoja vaateensa perustelemiseksi.

3.1.20.
Ei olisi yleisten eurooppalaisten oikeuskäsitysten
mukaista, jos maksusuoritusmääräysmenettelyn kaltaisessa
summaarisessa menettelyssä annetusta päätöksestä ei voisi
valittaa tietyn määräajan kuluessa. Maksusuoritusmääräys täytyy sen vuoksi voida viedä tuomioistuinkäsittelyyn. Tähän
riittää kuitenkin jo velalliselle annettu mahdollisuus vastustaa
kannetta tietyssä määräajassa ja vastaavasti velkojalle annettu
mahdollisuus valittaa päätöksestä, jolla maksusuoritusmääräyksen antaminen on hylätty. Ei vaikuta tarpeelliselta säätää
muista muutoksenhakukeinoista, erityisesti koska muutoksenhakukeinot ovat normaalisti käytettävissä sitä tuomiota vastaan, joka annetaan riitauttamista seuraavassa oikeudenkäynnissä. Komitea kehottaa pohtimaan, millä välineillä voidaan
estää tehokkaasti se, että riitauttamista käytettäisiin vain keinona viivyttää maksun suorittamista edelleen. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon vastaajan perusoikeus esittää asianmukaiset perusteet kiistämiselleen.
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3.1.21.
Tuomioistuimen antaman päätöksen (muodollisella) lainvoimalla ymmärretään yleisesti, että päätökseen ei voida
enää hakea muutosta varsinaisilla muutoksenhakukeinoilla.
Tämä on tärkeää siksi, että oikeusriita voidaan saattaa lopulliseen päätökseen tiettynä ajankohtana. Päätöksen pitäisi tulla
muodollisesti lainvoimaiseksi silloin, kun maksusuoritusmääräyksen vastustamiselle annetun määräajan on annettu kulua
umpeen.
Oikeudellisen edustajan käytön pakollisuus, kulut, väliaikainen
täytäntöönpanokelpoisuus (28.–31. kysymys)
3.1.22.
Oikeutta käyttää oikeudellista edustajaa ei tulisi
rajoittaa. Missään tapauksessa edustajan käyttöä ei tulisi kuitenkaan tehdä pakolliseksi. Mikäli riitauttamiselle asetettu määräaika ei ole liian pitkä ja mikäli luovutaan ajatuksesta vaatia
erityistä täytäntöönpanoasiakirjaa, menettelyssä annettu asiakirja (maksusuoritusmääräys) tulee hyvin nopeasti täytäntöönpanokelpoiseksi. Tämän vuoksi vaikuttaa perustellulta olla
säätämättä erityisestä väliaikaisesta täytäntöönpanokelpoisuudesta, sillä se aiheuttaisi vaikeita kysymyksiä. Koska vaateen
sisältöä ei ole käsitelty ennen asiakirjan antamista, olisi asianmukaista, että mikäli vastaaja vastustaa eurooppalaista maksusuoritusmääräystä, se ei tulisi täytäntöönpanokelpoiseksi tai
sen täytäntöönpanokelpoisuus lakkaisi.
3.1.23.
Eurooppalaisella täytäntöönpanoasiakirjalla yksinkertaistettaisiin rajatylittävien tapausten käsittelyä vain, mikäli
voitaisiin poistaa eksekvatuurimenettely (täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistaminen) siinä jäsenvaltiossa, jossa täytäntöönpano on suoritettava. Myös alkuperäisen päätöksen antaneen jäsenvaltion laatiman erityisen täytäntöönpanokelpoisuustodistuksen edellyttäminen ulkomailla on lähtökohtaisesti
menettelyn nopeuden ja yksinkertaisuuden vaatimuksen vastaista. Toisaalta riitauttamattomia vaateita koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanomääräyksen käyttöönottoa koskevan ehdotetun asetuksen ( 1) 4 artiklassa tarkoitetulla tuomiojäsenvaltion antamalla vahvistuksella siitä, että kyseessä on eurooppalainen täytäntöönpanomääräys annetaan velalliselle tietyt
prosessioikeudelliset takeet. Mikäli halutaan luopua tuomiovaltion antaman todistuksen käytöstä, on sisällytettävä eurooppalaista maksusuoritusmääräystä koskevaan säädökseen sellaiset
takeet osapuolten etujen turvaamiseksi menettelyssä, jotka
vastaavat riitauttamattomia vaateita koskevan ehdotetun asetuksen III luvussa tarkoitettuja vähimmäisvaatimuksia.

4. Vähäisiä vaateita koskeva eurooppalainen menettely
4.1.
Komitea on tyytyväinen komission ilmaisemaan pyrkimykseen saada siviilioikeudenkäynti nykyistä nopeammaksi,
edullisemmaksi ja kustannustehokkaammaksi. Komitea kannattaa sitä, että luodaan eurooppalainen menettely vähäisiä
vaateita koskevien oikeudenkäyntien yksinkertaistamiseksi ja
nopeuttamiseksi.

(1 ) Ehdotus neuvoston asetukseksi riitauttamattomia vaateita koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanomääräyksen käyttöönotosta,
KOM(2002) 159 lopullinen, 18.4.2002.
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4.1.1. H u o m a u t u k s i a v ä h ä i s i ä v a a t e i t a k o s k e va n me ne tt e l yn ra k e n te e s ta

Periaatteellisia pohdintoja
4.1.2.
Vähäisiä vaateita koskevan menettelyn käyttöönottoa
suunnitellaan kahdesta syystä: Ensinnäkin jäsenvaltioissa ollaan tyytymättömiä vakiintuneeseen tavanomaiseen oikeudenkäyntiin, sillä sitä pidetään liian pitkäkestoisena, kalliina ja
monimutkaisena. Tämä koskee erityisesti vähäisten saatavien
hakemista oikeusteitse, sillä tällöin oikeudenkäyntikulut eivät
ole missään suhteessa riidan kohteen taloudelliseen arvoon.
Toiseksi uskotaan, että sisämarkkinoiden kehittyessä rajatylittävien riitojen määrä kasvaa. Niiden käsittely nopeassa, edullisessa ja tehokkaassa menettelyssä on vielä vaikeampaa kuin
yhden valtion sisäisissä tapauksissa. Unionin lainsäätäjän tehtävänä on varmistaa, että oikeuksien suojaaminen eurooppalaisella oikeusalueella ei kärsi jäsenvaltioiden oikeusjärjestysten
eroista. Useissa jäsenvaltioissa ei ole erityistä menettelyä vähäisten vaateiden käsittelyä varten. Espanjassa, Irlannissa,
Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa on käytössä vähäisiin vaateisiin
sovellettavia yksinkertaistettuja erityismenettelyjä.
4.1.3.
Vähäisiä vaateita koskevan menettelyn kehittämisen
varsinainen ongelma on tasapainon löytäminen yhtäältä nopeuden ja tehokkuuden ja toisaalta oikeudenmukaisen ja
oikeusvaltion periaatteita noudattavan menettelyn vaatimusten
välillä. Oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti vähimmäisvaatimuksena on, että osapuolille annetaan oikeus joko vaatia asian
käsittelyn siirtämistä tavanomaiseen siviilioikeudenkäyntiin,
jossa noudatetaan kaikkia prosessioikeudellisia vaatimuksia,
tai hakea muutosta vähäisiä vaateita koskevassa menettelyssä
annettuun päätökseen.

Soveltamisala (34.–36. kysymys)
4.1.4.
Vaateelle on määriteltävä raja-arvo. Ei olisi oikeusvarmuuden vaatimuksen mukaista jättää yksittäistapauksittain
ratkaistavaksi kysymystä siitä, käsitelläänkö asia yksinkertaistetussa menettelyssä. Raja-arvo on yhtenäistettävä, sillä vain näin
voidaan helpottaa rajatylittävien riitojen käsittelyä. Niissä
jäsenvaltioissa, joissa on käytössä yksinkertaistettu menettely,
on säädetty hyvin erilaisia raja-arvoja aina 8 000 euroon asti.
Tarkka vastaus voidaan löytää vasta sitten, kun vähäisiä
vaateita koskevan menettelyn rakenne on pääpiirteittäin tiedossa.
4.1.5.
Yksinkertaistettua menettelyä ei yleensä ole rajoitettu
tietyntyyppisiin vaateisiin sitä soveltavissa jäsenvaltioissa. Mikäli menettelyssä voitaisiin käsitellä vain rahallisia vaateita, sen
yksinkertaistaminen helpottuisi. Näin ei kuitenkaan täytettäisi
tarvetta antaa oikeussuojaa jokapäiväisille, vähäisille vaateille,
sillä ne eivät rajoitu vain rahallisiin vaateisiin. Tulisi huolehtia
siitä, että vähäisiä vaateita koskeva menettely rajataan sellaisiin
vaateisiin, joiden käsittely kuuluu yleisten tuomioistuinten
toimivaltaan kaikissa jäsenvaltioissa.
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Asian käsittelyn siirtäminen tavanomaiseen menettelyyn
(37. kysymys)

4.1.6.
Mikäli komissio päättää tehdä vähäisiä vaateita koskevan menettelyn pakolliseksi, on oltava mahdollista siirtää
asian käsittely tavanomaiseen menettelyyn. Vain näin voidaan
varmistaa se, että ei rajoiteta oikeusvaltioperiaatteen mukaista
osapuolten oikeutta riittävään menettelyyn kaikkine prosessioikeudellisine takeineen.

Menettely (38.–42. kysymys)

4.1.7.
Yhtenäisen lomakkeen käyttämisellä yhtenäistettäisiin menettelyä entisestään, ja toisaalta mahdollisuus käynnistää menettely suullisella ilmoituksella yksinkertaistaisi sitä.
Osapuolten oikeus käyttää oikeudellista edustajaa täytyy säilyttää samoin kuin joissakin jäsenvaltioissa voimassa olevat
kuluttajansuojajärjestöjen oikeudet antaa kuluttajille neuvontaa ja oikeusapua. Komitea kehottaa pohtimaan tässä yhteydessä, olisiko joissakin tapauksissa asianmukaista käsitellä
useita asioita yhdessä (esimerkiksi ryhmäkanteen perusteella)
vähäisiä vaateita koskevassa menettelyssä. Mikäli osapuolilla ei
ole oikeudellista edustajaa, tuomioistuimella on heihin nähden
erityinen avustamisvelvollisuus, kuitenkin tuomarin puolueettomuusvaatimus huomioon ottaen. Sen vuoksi tulisi säätää
tuomioistuimen selvitys- ja ohjeidenantovelvollisuudesta. Sen
avulla varmistettaisiin, että osapuolten käyttäytyminen ei viivästytä menettelyä tarpeettomasti eikä osapuolille tule oikeudenmenetyksiä oman tietämättömyytensä tähden. On arvioitava kussakin yksittäistapauksessa, onko tuomioistuin täyttänyt
ja jos on, missä määrin, selvitys- ja ohjeidenantovelvollisuutensa. Osapuolille ei tulisi antaa mahdollisuutta käyttää myös
muuta kuin lainopillisen koulutuksen saanutta edustajaa, sillä
ei ole selvää, miten se voisi edistää osapuolten ja tuomioistuimen etua ja menettelyn tehokkuutta.

4.1.8.
Useissa jäsenvaltioissa tietyt talouselämän sektorit
ovat, joskus kovallakin hinnalla, luoneet vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä (ADR-menettelyjä). Kansalaiset ovat
yleensä hyväksyneet ne, ja komissio on itse sitoutunut luomaan
niille suotuisat toimintapuitteet (1). Sen ansiosta ADR-menettelyistä on saatu toimivia myös rajatylittävissä asioissa. Näin
ollen ei vaikuta tarpeelliselta, että unionin lainsäätäjä ottaisi
käyttöön uusia riidanratkaisumalleja vähäisiä vaateita koskevan menettelyn esiasteena. Käytännön kokemukset ovat lisäksi
osoittaneet, että sellaiset riidanratkaisumallit, jotka ovat pakollisia tietyssä menettelyssä, eivät välttämättä lyhennä menettelyn kestoa. Sen vuoksi niiden tulisi säilyä vapaaehtoisina.

(1 ) Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Vihreä
kirja vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa”, EYVL C 85, 8.4.2003.
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4.1.9.
Menettelyä koskevien sääntöjen lieventäminen voi
yksinkertaistaa vähäisiä vaateita koskevaa menettelyä. Näytön
kokoamisen helpottamista voitaisiin harkita. Tällaista kehitystä
koskevat epäilyt voivat lieventyä, jos unionin lainsäätäjä tekee
vähäisiä vaateita koskevan menettelyn vapaaehtoiseksi, antaa
mahdollisuuden siirtää asian myöhemmin tavanomaiseen oikeudenkäyntiin tai varaa mahdollisuuden hakea muutosta
vähäisiä vaateita koskevassa menettelyssä annettuun päätökseen kaikin muutoksenhakukeinoin. Kuitenkin menettelyä
joustavoitettaessa on aina muistettava, että ei aliteta oikeusvaltion vähimmäisvaatimuksia.
4.1.10.
Menettelyn toteuttaminen kirjallisena voi hankaloittaa menettelyä ja pidentää sen kestoa. Se saattaisi toki säästää
(rajatylittävissä tapauksissa) osapuolilta matkan tuomioistuimeen, mutta kirjallinen menettely vaikuttaa kyseenalaiselta
silloin, kun juuri velallinen ei kykene – kuten asia aivan liian
usein on – riittävästi esittämään perusteitaan kirjallisesti.
Tuomari voi paljon paremmin täyttää selvitys- ja ohjeidenantovelvollisuutensa puhuessaan henkilökohtaisesti osapuolten
kanssa. Sen vuoksi ei tulisi määrätä kirjallista menettelyä
pakolliseksi. Toisaalta kun osapuolet siitä sopivat, kirjalliselle
menettelylle ei liene mitään estettä.
Tuomio, kulut, muutoksenhakumahdollisuudet (43.–45. kysymys)
4.1.11.
Vähäisiä vaateita koskevassa menettelyssä annetun
tuomion sisältöä koskevien sääntöjen lieventäminen menettelyn yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi vaikuttaa houkuttelevalta. Mikäli tuomioon voidaan hakea muutosta, sen perustelujen on kuitenkin oltava selvillä, sillä ilman niitä ei voida
arvioida tuomiota uudelleen. Tämä pätee riippumatta siitä,
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hakeeko joku osapuoli tosiasiallisesti muutosta. Jo päätös
itsessään edellyttää, että osapuoli voi arvioida muutoksenhaun
menestymismahdollisuudet, ja se on mahdollista vain, mikäli
hänellä on tiedossaan tuomioistuimen relevantiksi katsoma
tosiseikasto ja sen oikeudellinen arviointi.
4.1.12.
Unionin lainsäätäjän ei tulisi asettaa määräaikoja
menettelyn päättymiselle. Ensinnäkin määräaikaa asetettaessa
ei voida ottaa huomioon menettelyjen monimutkaisuutta eri
tilanteissa. Toiseksi prosessin viivästymiseen voi olla sellaisia
syitä, jotka eivät johdu osapuolista eivätkä tuomioistuimesta.
Sen sijaan voidaan harkita määräajan asettamista tuomion
antamiselle. Vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta velvoittaa osapuolet ja tuomioistuin yleisesti käsittelemään asia joutuisasti.
Ei sovi kuitenkaan kuvitella, että tällaisen säännön vaikutus
olisi juuri muuta kuin periaatteellinen kehotus, mikäli velvoitteen rikkomista ei sanktioida.
4.1.13.
Pohdittaessa muutoksenhaun rajoittamista vähäisiä
vaateita koskevassa menettelyssä on käsiteltävä erikseen pakollista ja vapaaehtoista menettelyä. Mikäli menettely tehdään
pakolliseksi, muutoksenhakua ei tule rajoittaa, koska olisi
oikeusvaltioperiaatteen vastaista kieltää osapuolilta lopullisesti
joitakin tavanomaisen oikeudenkäynnin prosessioikeudellisia
takeita. Tämä pätee erityisesti silloin, kun asian käsittelyä ei ole
mahdollista siirtää tavanomaiseen oikeudenkäyntiin. Muutoksenhaku on jätettävä osapuolten vapaaseen harkintaan myös
tehtäessä vähäisiä vaateita koskeva menettely vapaaehtoiseksi.
Muutoin osapuolet voisivat päätyä tavanomaiseen oikeudenkäyntiin pelkästään tästä syystä. Kulukorvausten rajoittaminen
saattaisi estää osapuolia hakemasta tietyn summan alittavia
vaateita tässä menettelyssä. Mikäli menettely on vapaaehtoinen, osapuolet voisivat valita tavanomaisen oikeudenkäynnin
pelkästään kulukorvausten saamiseksi.

Bryssel 18. kesäkuuta 2003.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH

16.9.2003

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 220/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisestä”
(KOM(2002) 759 lopullinen – 2002/0306 (COD))
(2003/C 220/03)
Euroopan unionin neuvosto päätti 31. tammikuuta 2003 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
95 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta edellä mainitusta
ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -erityisjaosto antoi lausuntonsa
4. kesäkuuta 2003. Esittelijä oli Bo Green.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 18. ja 19. kesäkuuta 2003 pitämässään 400. täysistunnossa
(kesäkuun 18. päivän kokouksessa) yksimielisesti seuraavan lausunnon.

1.

Ehdotuksen taustaa

1.1.
Nykyisen EMC-direktiivin tavoitteena on sen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden vapaan liikkuvuuden varmistaminen siten, että taataan sähkömagneettisen ympäristön tasalaatuisuus ja kyseisten tuotteiden asianmukainen toiminta.

1.2.
EMC-direktiivin 89/336/ETY hyväksymisen jälkeen
käyttäjillä alkoi esiintyä ongelmia sen tulkinnassa ja soveltamisessa. Vaikka komissio laati suuntaviivat ongelmien ratkaisemiseksi, ne eivät auttaneet läheskään kaikissa tapauksissa. Sen
vuoksi komissio käynnisti vuonna 1995 tärkeän aloitteen
laatiakseen soveltamisoppaan, jonka avulla voitaisiin ratkaista
suurimmat ongelmat. Elinkeinoelämän, komission, jäsenvaltioiden ja muiden asiaankuuluvien osapuolien kasvavan kokemuksen pohjalta julkaistiin vuonna 1997 opas direktiivin 89/
336/ETY soveltamisesta. Se oli suuri edistysaskel. Heikkona
puolena voidaan kuitenkin pitää sitä, että opas ei ole oikeudellisesti sitova. Siitä huolimatta asiaankuuluvat osapuolet suhtautuivat vuoden 1997 oppaaseen hyvin myönteisesti, ja näin on
asia edelleen.

1.3.
Neuvosto on tällä välin päättänyt, että EMC-direktiiviä
käsitellään osana sisämarkkinoiden lainsäädännön yksinkertaistamista koskevaa aloitetta (SLIM), jonka tavoitteena on
yksinkertaistaa EU:n lainsäädäntöä kutsumalla asiaankuuluvat
käyttäjäryhmät osallistumaan valmistelutyöhön. Komission
sähkömagneettista yhteensopivuutta käsittelevä SLIM-työryhmä kirjasi suositukset asiakirjaan KOM(2002) 759 lopullinen,
jonka pohjana ovat kyseisen työryhmän selvitykset.

2.

Komission ehdotus

2.1.
Komission ehdotuksessa sisällytetään osia komission
vuonna 1997 julkaisemista EMC-direktiiviä koskevista suuntaviivoista suoraan ehdotetun uuden direktiivin tekstiin.

2.2.

Ehdotuksessa annetaan tarkat määritelmät

–

olennaisista vaatimuksista ja

–

yhdenmukaistetuista standardeista.

2.3.
Kiinteät asennukset (fixed installations) mainitaan erikseen direktiivin soveltamisalaan kuuluviksi. Asia ei ole uusi,
sillä komissio on jo todennut nykyistä direktiiviä sovellettavan
kiinteisiin televerkkoihin.

2.4.
Direktiivin soveltamisalaa laajentaa jonkin verran komponenttien ja osakokoonpanojen sisällyttäminen direktiivin
piiriin. Soveltamisalaan sisällytetään niin ikään valmiit liitäntälaitteet (ready-made connecting devices), jotka on tarkoitettu
loppukäyttäjän liitettäväksi laitteeseen signaalien siirtoa varten.

2.5.
Uutta on myös, että valmistaja tai muu vastaava
voi kaikissa tapauksissa päättää olla pyytämättä ilmoitetun
laitoksen osallistumista sekä valita vapaasti vaatimustenmukaisuuden osoittamistavan riippumatta siitä, sovelletaanko yhdenmukaistettuja standardeja vai ei.

3. Komission ehdotusta koskevat yleiset huomautukset
3.1.
Eri osapuolet ovat yleisesti ottaen olleet tyytyväisiä
nykyiseen direktiiviin sikäli kuin vuonna 1997 julkaistua
direktiivin soveltamisopasta on noudatettu asianmukaisesti.
Käytännössä kaikki osapuolet noudattavat opasta. Ehdotusta
uudeksi direktiiviksi on siitä huolimatta pidettävä parannuksena, sillä se lisää oikeusvarmuutta eri aloilla. Lisäksi ehdotus on
mukautettu entistä paremmin markkinoiden tarpeisiin, ja siinä
poistetaan eräitä nykyiseen direktiiviin sisältyviä tarpeettomia
säännöksiä.
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Ehdotetun direktiivin soveltamisala

3.2.1.
Soveltamisalaa selkeytetään parantamalla määritelmiä sekä määrittelemällä entistä selkeämmin, mihin direktiiviä
ei sovelleta.
3.2.2.
Erityisesti komponenttien ja osakokoonpanojen
määritelmät selkiyttävät direktiivin soveltamista käytännössä.
3.2.3.
Termi ”valmiit liitäntälaitteet” vaikuttaa epäselvältä,
eivätkä esimerkiksi sen tanskan-, hollannin- ja englanninkieliset käännökset ole yksiselitteisiä. Komission tulee täsmentää
termin määritelmää. Voidaan kysyä, onko kyseisiä ”valmiita
liitäntälaitteita” ylipäänsä tarpeen sisällyttää direktiivin soveltamisalaan.

3.3.

Kiinteät asennukset

3.3.1.
Kiinteille asennuksille määritellään entistä tarkoituksenmukaisempi säädös. Alan toimijat kannattavat suurien
koneiden, korkeajännitteisten sähkölaitteiden ja energia- ja
televiestintäverkkojen sisällyttämistä kiinteitä asennuksia koskevaan sääntelyjärjestelmään.
3.3.2.
Yksi esimerkki nykyisen direktiivin pääongelmista
on säännös, jonka mukaan kiinteät asennukset on arvioitava
ennen markkinoille saattamista tai käyttöönottoa. Monia asennuksia on teknisesti mahdotonta arvioida. Lisäksi asennukset
voivat muuttua ajoittain tai jopa päivittäin. Koska kiinteiden
asennusten sähkömagneettinen yhteensopivuus aiheuttaa ympäröivällä alueella hyvin vähän ongelmia, on epärealistista
arvioida jokaista asennusta. Siksi uudessa direktiiviehdotuksessa edellytetään pelkästään, että kiinteät asennukset on
rakennettava hyvän asennustavan mukaisesti. Mikäli sähkömagneettinen yhteensopivuus aiheuttaa erityistapauksissa ongelmia, viranomaisilla on oikeudelliset välineet, joiden avulla
ongelmat voidaan ratkaista asianmukaisesti. Tällaisesta järjestelystä aiheutuvat kustannukset ovat hyvin alhaiset verrattuna
kustannuksiin, jotka aiheutuisivat siitä, että kaikki asennukset
arvioidaan ennen käyttöönottoa.
3.3.3.
Toinen ongelma ovat hallinnolliset velvoitteet. Nykyisessä direktiivissä edellytetään EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ja CE-merkintää. Jos asennusta muutetaan, eivät
sähkömagneettiset päästöt vastaa enää alkuperäistä tasoa. Sen
vuoksi on suoritettava uusi arviointi, ennen kuin uutta EYvaatimustenmukaisuusvakuutusta voidaan laatia. Tämä tekee
nykyisen direktiiviin soveltamisen käytännössä mahdottomaksi. Siitä syystä vuonna 1997 julkaistussa soveltamisoppaassa
määriteltiin käytännönläheinen lähestymistapa, jota kaikki
osapuolet kannattavat. Oppaassa esitetty ratkaisu on nyt
sisällytetty uuteen direktiiviehdotukseen.

3.4.

Olennaiset vaatimukset

3.4.1.
Direktiiviehdotuksella laajennetaan olennaisia vaatimuksia etenkin sähkömagneettisen yhteensopivuuden arvioinnin, ulkoisten lisälaitteiden ja ilmoitettavien tietojen osalta.
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Kiistanalaisin muutos ehdotetussa direktiivissä on varmasti
”valmiiden liitäntälaitteiden” sisällyttäminen direktiivin soveltamisalaan siitä aiheutuvien ylimääräisten kustannusten
vuoksi.

3.4.2.
Lisätty vaatimus sähkömagneettisen yhteensopivuuden arvioinnista on itsestään selvä asia, sillä sähkömagneettiset
päästöt ja niiden riski on mitattava ennen kuin voidaan antaa
riittäviä tietoja direktiivin noudattamisesta. Ilmoitettavia tietoja
koskevat vaatimukset on lisätty valmistajien tai niiden EU:hun
sijoittautuneiden edustajien jäljitettävyyden parantamiseksi.

3.4.2.1.
Vaikuttaa tarpeettomalta ja kustannuksia lisäävältä
vaatia sekä valmistajan että valmistajan yhteisöön sijoittautuneen valtuutetun edustajan ilmoittamista silloin, kun valmistaja
ei ole sijoittautunut yhteisöön. Komission ehdotukselta puuttuvat riittävät perusteet.

3.4.2.2.
Ehdotetun direktiivin liitteen I, olennaiset vaatimukset, kohta 4 b tulee siksi muuttaa kuulumaan seuraavasti:
”Jokaisen laitteen mukana on oltava valmistajan nimi ja
osoite, tai jos tämä ei ole sijoittautunut yhteisöön, valmistajan valtuutetun edustajan nimi ja osoite.”

3.5. Vaatimustenmukaisuuden arviointi

3.5.1.
Nykyisen direktiivin 10 artiklan 2 kohdassa edellytetään toimivaltaisen tarkastuslaitoksen osallistumista, mikäli
yhdenmukaistettuja EMC-standardeja ei (täysin) noudateta.
Kyseinen toimivaltaisen tarkastuslaitoksen pakollinen osallistuminen oli tarpeen 1980-luvulla, jolloin nykyinen direktiivi
hyväksyttiin, sillä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva tekninen käytäntö ja koulutus ei ollut levinnyt silloin
riittävän laajalle. EMC-direktiivi on kuluneiden vuosien aikana
osaltaan vaikuttanut voimakkaasti toimialan ja sitä koskevan
koulutuksen vahvistamiseen. Nykyään useimmilla valmistajilla
on aiempaa enemmän kokemusta sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta, ja koulutusmahdollisuuksia on huomattavasti
enemmän kuin ennen. Toimivaltaisista tarkastuslaitoksista
kerrotaan, että 10 artiklan 2 kohdasta aiheutuvaa työtä on yhä
vähemmän. Koska toimivaltaisen tarkastuslaitoksen osallistuminen on pakollista, tarkastusta on viime aikoina monissa
tapauksissa pyytänyt valmistaja, jolla on itsellään riittävä
asiantuntemus alalta. Kyseiset valmistajat käynnistävät vain
menettelyn, koska se on pakollista. Tosiasiassa se on kuitenkin
tarpeetonta, sillä valmistajien tiedot sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta ovat paljon laajemmat kuin aikaisemmin, eli
nykyisen direktiivin hyväksymisen aikaan edellytettiin. Eräät
suuret valmistajat ovatkin lopulta perustaneet oman sisäisen
toimivaltaisen tarkastuslaitoksensa välttyäkseen ulkopuolisen
tahon osallistumisesta aiheutuvilta kustannuksilta.
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3.5.2.
Sellaisten valmistajien kannalta, jotka tuntevat epävarmuutta, on kuitenkin hyödyllistä säilyttää edelleen mahdollisuus virallisen asiantuntijan mukaan kutsumiseen. Sen vuoksi
uudessa direktiiviehdotuksessa valmistajille jätetään mahdollisuus oma-aloitteisesti pyytää toimivaltaiseksi ilmoitetun laitoksen osallistumista.
3.5.3.
Ehdotetussa direktiivissä valmistajille annetaan mahdollisuus joko itse laatia tekniset asiakirjat tai luovuttaa tehtävä
11 artiklassa tarkoitetulle ilmoitetulle tarkastuslaitokselle. Ehdotettu sanamuoto on kuitenkin epäselvä, ja 7 artiklan
2 kohdan toinen alakohta tulisi siksi muuttaa kuulumaan
seuraavasti:
”Todistaakseen, että laite on liitteessä I säädettyjen olennaisten vaatimusten mukainen, valmistaja voi joko laatia
oman kertomuksensa tai liittää asiakirjoihin 11 artiklassa
tarkoitetun ilmoitetun tarkastuslaitoksen antaman kertomuksen. Valmistaja voi päättää, mitä arviointi koskee ja
kuinka tarkasti se suoritetaan.”
3.6.

Markkinoiden valvonta

3.6.1.
Markkinoita valvovat viranomaiset ovat parin viime
vuoden aikana kiinnittäneet huomiota siihen, että valmistajia,
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joiden tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia, on vaikea
jäljittää. Tietojen antamista koskevien uusien vaatimusten
toivotaan ratkaisevan ongelman kokonaan.
3.6.2.
Komission tulee varmistaa, että ehdotetun direktiivin
säännökset ovat yhdenmukaiset äskettäin hyväksytyn sähköja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin kanssa.

4. Päätelmät
4.1.
ETSK kannattaa komission ehdotusta, joka lisää oikeusvarmuutta asiaankuuluvilla aloilla. Ehdotus on mukautettu
entistä paremmin markkinoiden tarpeisiin, ja siinä poistetaan
nykyiseen direktiiviin sisältyvät tarpeettomat säännökset.
4.2.
Termi ”valmiit liitäntälaitteet” on epäselvä, ja merkintävaatimukset ovat tietyissä tapauksissa turhan laajat ja lisäävät
tarpeettomasti kustannuksia.

Bryssel 18. kesäkuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun
direktiivin 97/68/EY muuttamisesta”
(KOM(2002) 765 lopullinen – 2002/0304 (COD))
(2003/C 220/04)
Neuvosto päätti 11. helmikuuta 2003 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 95 artiklan nojalla
pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -erityisjaosto antoi lausuntonsa
4. kesäkuuta 2003. Esittelijä oli Paulo Barros Vale.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 18. ja 19. kesäkuuta 2003 pitämässään 400. täysistunnossa
(kesäkuun 18. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon yksimielisesti.

1.

Johdanto

1.1.
Käsillä olevassa ETSK:n lausunnossa tarkastellaan ehdotusta liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 97/68/EY muuttamiseksi.
1.1.1.
Liikkuvissa työkoneissa käytettäviä moottoreita valmistetaan pääasiassa maailmanlaajuisille markkinoille. Maailmanlaajuinen yhdenmukaistaminen oli keskeisessä asemassa
laadittaessa nykyistä lainsäädäntöä ja on sitä edelleen päätettäessä tulevista päästönormeista.
1.2.
Tarkasteltavana olevassa direktiivissä käsitellään puristussytytysmoottoreita, joiden teho on 18–560 kW ja joita on
tarkoitus käyttää liikkuvissa työkoneissa, ja siinä ehdotetaan
tiukempia rajoituksia kyseisten moottoreiden ilman pilaantumista aiheuttaville päästöille.
1.3.
Voimassa olevassa direktiivissä 97/68/EY säädetään
kahdessa vaiheessa käyttöön otettavista päästönormeista ja
asetetaan niiden käyttöönotolle seuraavat ehdot:
–

Vaiheen I normit tulivat voimaan 31. joulukuuta 2000
kaikissa teholuokissa.

–

Vaiheen II normit tulevat teholuokasta riippuen voimaan
31. joulukuuta 2000 ja 31. joulukuuta 2003 välisenä
aikana.

1.4.
Direktiivin 19 artiklaan, jossa säädetään puristussytytysmoottoreiden tuottamia päästöjä koskevien normien tiukentamisesta, on tarkasteltavana olevassa ehdotuksessa lisätty
uudet vaiheet III A ja III B uusine kyseisiä moottoreita
koskevine rajoituksineen.
1.5.
Käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa direktiivin soveltamisala ulotetaan kattamaan

–

sisävesillä liikennöivät alukset, joiden pituus on vähintään
20 metriä ja tilavuus vähintään 100 m 3

–

hinaajat ja työntöalukset, jotka on rakennettu hinaamaan,
työntämään tai siirtämään vierellään aluksia, joiden pituus
on vähintään 20 metriä.

1.6.
Direktiivin muuttamista koskevassa ehdotuksessa esitetty vaihe III A koskee ainoastaan kaasupäästöjä, ja silloin
pyritään vähentämään typen oksidien (NOx) päästöjä noin
30 prosentilla vaiheessa II mainittuihin arvoihin verrattuna.
Vaiheen III A normien on määrä tulla voimaan 31. joulukuuta
2005 ja 31. joulukuuta 2007 välisenä aikana moottorin koosta
riippuen. Tavoitellut raja-arvot ovat Yhdysvalloissa jo tehtyjen
vastaavien säädösten mukaisia.

1.7.
Direktiivin muuttamista koskevassa ehdotuksessa esitetyn vaiheen III B tavoitteena on vähentää soveltamisalaan
kuuluvien moottoreiden päästöjen kiinteiden hiukkasten määrää noin 90 prosentilla vaiheeseen II verrattuna. Säännöksen
on määrä tulla voimaan 31. joulukuuta 2010 ja 31. joulukuuta
2011 välisenä aikana.

1.8.
Mittaus- ja näytteenottomenetelmien muuttamista koskevissa ehdotuksissa esitetään menetelmiä, jotka kuvastavat
paremmin moottorien todellista käyttöä, ja siksi niiden tulokset
ovat nykyisellä vakiotilaisella testimenettelyllä aikaansaatuja
tuloksia varteenotettavampia. Ehdotettuja menetelmiä tulee
käyttää vaiheessa III B päästöjen hiukkasmassan määritykseen.
Sitä vastoin vaiheen III A päästöjä sekä vaiheen III B kaasupäästöjä voidaan vapaasti testata joko uusien tai tähän asti käytettyjen menetelmien avulla. Kuten tarkasteltavana olevassa direktiivissä säädetään, mittaus- ja näytteenottomenetelmien soveltaminen rajoitetaan koneisiin, joita niiden käyttötavasta johtuen
eivät koske liikkuville työkoneille esitetyt testausmenetelmät.
Tällaisista koneista säädetään kuitenkin yleensä erityisdirektiivein, jollaisia ovat esimerkiksi moottoriajoneuvodirektiivi (70/
156/ETY), maataloustraktoridirektiivi (74/150/ETY), huvivenedirektiivi (94/25/ETY) jne., tai koneiden teho ylittää tavallisesti
560 kW, kuten veturien moottoreiden tapauksessa.
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1.9.
Vaihe III A voidaan toteuttaa nykytekniikan avulla tai
ottamalla käyttöön nykyisen kehitysvaiheen tuloksena vuoteen
2010 mennessä syntyviä tekniikoita. Hiukkaspäästöille kaavailtujen raja-arvojen vuoksi on välttämätöntä huolehtia vähärikkisen polttoaineen (50 mg/kg eli 50 ppm) yleisestä saatavuudesta. Näin ollen vaiheessa III B käyttöön otettavien rajoitusten
voimaantulo riippuu dieselpolttoainetta käsittelevään direktiiviin 98/70/EY tehtävien muutosten voimaantulosta.

1.10.
Nyt tehdyssä ehdotuksessa moottoridirektiivin muuttamiseksi myönnetään, että moottorivalmistajat itse tai laitevalmistajat asentavat moottorit laitteisiin. Ehdotuksessa on siis
kaksi joustomahdollisuutta, joiden ansiosta laitevalmistajille
jää riittävästi aikaa sopeuttaa tuotteensa direktiivin mukaisiksi
seuraavasti:

–

–

2.

Laitevalmistajat voivat käyttää ”vanhoja” moottoreita kahden vuoden ajan, mikäli kyseiset moottorit on valmistettu
ennen päästöjä koskevien uusien raja-arvojen voimaantuloajankohtaa.

Laitevalmistajat voivat käyttää tietyn määrän moottoreita,
jotka ovat ainoastaan edellisen vaiheen raja-arvojen mukaisia ja joiden lukumäärä on rajoitettu 20 prosenttiin
vuosituotannosta kussakin teholuokassa (laskettu keskiarvona viidestä viimeisestä jakeluvuodesta EU:n markkinoilla), tai valmistaja voi soveltaa poikkeusta tiettyyn kappalemäärään moottoreita yhdessä tai useammassa teholuokassa ylittämättä kuitenkaan seuraavia määriä: 50 kappaletta teholuokassa 130–560 kW, 100 kappaletta
teholuokassa 75–130 kW, 150 kappaletta teholuokassa
37–75 kW ja 200 kappaletta teholuokassa 19–37 kW.

Yleistä

2.1.
Direktiivin 19 artiklassa säädetään puristussytytysmoottoreiden tuottamia päästöjä koskevien normien tiukentamisesta. Komissio ehdottaa, että päästörajoja tiukennetaan
edelleen silloin kun liikkuvien työkoneiden moottoreiden teho
on 18–560 kW.

2.2.
Liikkuvia työkoneita varten valmistetaan huomattavasti vähemmän moottoreita kuin tieliikenneajoneuvoihin. Tieliikenneajoneuvoihin ja liikkuviin työkoneisiin tarkoitetut moottorit ovat tekniikaltaan hyvin samanlaisia, joten ensiksi mainituista moottoreista saadut kokemukset ovat sovellettavissa
jälkimmäisiin. Kyse on suurelta osin siitä, että tavarankuljetuk-
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sissa käytettävien kuorma-autojen moottoreita varten jo kehitettyä tekniikkaa sovelletaan liikkuviin työkoneisiin ja niiden
toimintaolosuhteisiin. On kuitenkin otettava huomioon niiden
käyttöön liittyvät muutamat merkittävät erot:
–

Moottoreita käytetään hyvin erilaisessa työympäristössä
ja hyvin erilaisella pyörimisnopeudella.

–

Työkonerekisterin (kansanomaisesti ilmaistuna rekisteritunnuksen) puuttuminen vaikeuttaa niiden tavanomaisten käyttöolosuhteiden valvontaa, mutta se ei estä asettamasta direktiivissä kyseisille koneille tyyppihyväksyntävaatimuksia.

–

Käsitteen ”käyttöikä” määrittely ei riipu pakollisista määräaikaiskatsastuksista, kuten tieliikennekäyttöön tarkoitettujen koneiden käyttöikä, vaan pikemminkin koneiden
käyttöä koskevista taloudellisista kriteereistä, joita puristussytytysperiaatteella toimivia työkoneita toiminnassaan
käyttävät ammatinharjoittajat ja yritykset ovat asettaneet.

2.3.
Edellä mainitut eroavuudet eivät haittaa merkittävästi
tarkasteltavana olevan direktiivin tavoitteiden toteutumista,
kun otetaan huomioon, että
–

uusissa mittaus- ja näytteenottomenetelmissä voidaan
asianmukaisesti huomioida työkoneiden käyttötavat

–

kyseiset koneet on kooltaan ja tehokkuudeltaan tarkoitettu pääasiassa ammattikäyttöön, ja koneet omistavien
yritysten on näin ollen huolehdittava niiden säännöllisestä
huollosta

–

työkoneiden mekaaninen heikkeneminen on todennäköisesti nopeampaa kuin niiden moottoreiden heikkeneminen, joten moottoreiden tulevalla tyyppihyväksynnällä
taataan ainoastaan se, että direktiivin raja-arvoja noudatetaan koneiden käyttöiän aikana.

2.4.
Jotta voidaan paremmin ymmärtää direktiivin soveltamisen merkitys ilmanlaatua koskevien ongelmien ratkaisemiseksi, on syytä mainita liikkuvien työkoneiden osuus kaikista
dieselkoneista. EU:n kaikissa 15 jäsenvaltiossa vuonna 1998
kulutetusta dieselöljystä päätellen (noin 227,117 milj. tonnia)
liikkuvat työkoneet muodostavat noin 9,3 % koko konekannasta:
—

tieliikenteessä käytetyt koneet

—

työkoneet ( 1) (arvio)

9,3 %

—

sisävesiliikenteessä käytetyt koneet

2,1 %

—

muut

Yhteensä

52,4 %

36,2 %
100,0 %

(1 ) Maatalouskoneet (traktoreita lukuun ottamatta) sekä rakennustöissä, kaivoksissa, louhinnassa jne. käytettävät koneet.
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Tekniset ongelmat

3.1.
Kuten edellä mainittiin, tieliikenteeseen tarkoitettujen
koneiden moottoreihin tehtävät tekniset parannukset ovat
useimmiten sovellettavissa työkoneiden moottoreihin. Komission ehdotus arvioida viimeistään vuoden 2006 joulukuun
lopussa kyseisen tekniikan hyödyntämis- tai siirtomahdollisuutta vaikuttaa kuitenkin järkevältä.

4.

Polttoaineiden laadun merkitys

4.1.
Direktiivissä 98/70/EY säädetään, että 1. tammikuuta
2005 lukien tieliikenteen ajoneuvoissa käytettävän dieselöljyn
rikkipitoisuus saa olla enintään 50 ppm. Vaiheen III B täytäntöönpanon riippuminen polttoaineiden laadusta ja siis edellä
mainitun direktiivin noudattamisesta merkitsee sitä, että kyseisen vaiheen voimaantuloajankohdat määräytyvät kyseisen direktiivin noudattamisen perusteella. Moottoreiden tyyppihyväksyntä vertailupolttoaineen avulla takaa, että moottorit
toimivat vaiheen III B raja-arvojen mukaisesti. Päästöt noudattavat kuitenkin uusia raja-arvoja vain, jos asianmukaisia polttoaineita on todella kaupan.
4.1.1.
Tarkasteltavana olevan direktiivin muuttamista koskevan ehdotuksen perusteluissa mainitut kustannukset ovat
arvioita, eikä niitä ole eritelty, joten kustannus-hyötysuhdetta
ei voida määrittää eikä työkoneiden moottoreita varten ehdotetun raja-arvokokonaisuuden tuottamia hyötyjä arvioida asianmukaisesti, kuten asiakirjassa mainitaan (ks. esim. perustelujen
kohta 3.7.4).
4.2.
Koska voidaan olettaa, että vähärikkisiä polttoaineita
(10–50 ppm) ei ole tarjolla kaikilla markkinoilla, on varauduttava siihen, että vaiheelle III B asetettuja raja-arvoja ei voida
saavuttaa ennen kuin kyseiset polttoaineet ovat käytössä.
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5. Loppupohdintoja
5.1.
Vaikka ehdotuksen ympäristönsuojelullinen periaate
on kannatettava, on otettava huomioon sen täytäntöönpanoon
liittyvät ongelmat. Ongelmia aiheuttavat täytäntöönpanon
riippuminen saatavilla olevien polttoaineiden laadusta sekä
tyyppihyväksynnän jälkeinen normien täytäntöönpanon valvonta.
5.2.
Koska puristussytytysperiaatteella toimivia liikkuvia
työkoneita käyttävät tavallisesti ammatinharjoittajat ja yritykset, kunkin jäsenvaltion viranomaiset voivat yksilöidä ja paikantaa koneet siitä huolimatta, että niitä ei ole rekisteröity.
Koneiden mukana tulisi aina pitää tyyppihyväksyntäasiakirja,
jossa on yksityiskohtainen selvitys pakollisista laitteista direktiivin – jonka nojalla koneet tyyppihyväksyttiin – raja-arvojen
noudattamiseksi kokonaisvaltaisesti. Tällä tavoin jäsenvaltioilla
on tulevaisuudessa keinoja valvoa tyyppihyväksyntään liittyviä
ehtoja ja niiden noudattamista.

6. Päätelmät
6.1.
Komitea on tyytyväinen komission ehdotukseen vähentää polttomoottoreita käyttävien liikkuvien työkoneiden
aiheuttamia päästöjä.
6.2.
Komitea kannattaa eri vaiheille määritettyjen rajaarvojen noudattamiseksi välttämättömien teknisten ratkaisujen
toteuttamista, esitettyjä täytäntöönpanoajankohtia ja vaiheessa
III B välttämättömiä polttoaineisiin tehtäviä muutoksia sekä
direktiiviehdotuksen liitteessä mainittuja uusiin testausmenetelmiin liittyviä teknisiä parannuksia.

Bryssel 18. kesäkuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Vihreä kirja Euroopan avaruuspolitiikka”
(KOM(2003) 17 lopullinen)
(2003/C 220/05)
Euroopan komissio päätti 21. tammikuuta 2003 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan
nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta ”Vihreä kirja Euroopan
avaruuspolitiikka”.
Asian valmistelusta vastannut ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -erityisjaosto antoi lausuntonsa
4. kesäkuuta 2003. Esittelijä oli Stéphane Buffetaut.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 18. ja 19. kesäkuuta 2003 pitämässään 400. täysistunnossa
(kesäkuun 19. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon yksimielisesti.
1.

Johdanto

Komissio on käynnistänyt kyseisen vihreän kirjan avulla
keskustelun Euroopan avaruuspolitiikasta ja sen tulevaisuudesta nyt, kun Euroopan avaruusteollisuus on entistä vaikeammassa tilanteessa. Tähän ovat syynä kilpailupaineen kasvu,
telealan markkinoiden supistuminen sekä Euroopan avaruusteollisuuden kehityksen ominaispiirteet. Kehitys perustuu
ennen kaikkea siviilikäyttöön ja kaupalliseen toimintaan siitä
huolimatta, että kyseessä on riskialtis ala, jonka kaupallinen
elinkelpoisuus on epävarma, vaikka sen sovellusten mahdollisuudet kasvavat jatkuvasti. Taloudellinen kannattavuus on
mahdollista pitkällä aikavälillä myös silloin, kun ollaan puhtaasti kaupallisen ja kilpailullisen kontekstin ulkopuolella,
aloilla, jotka liittyvät julkisiin palveluihin. Näistä voidaan
mainita esimerkiksi meteorologinen avaruustutkimus ja maapallon havainnointi. Taloudelliset vaikutukset aloihin, joilla on
kilpailua (kalastus, liikenne, maatalous, matkailu jne.), ovat
kuitenkin todellisia, vaikkakin epäsuoria, ja ne koskevat yhteistä etua.

vaiheet avaruusjärjestelmien suunnittelusta ja niiden valmistamisesta tieteelliseen tutkimukseen ja sellaisiin lisäarvoa tuottaviin sovelluksiin kuin televiestintä, maapallon havainnointi ja
navigointi.

1.1.3.
Kehityksen aloittivat pääasiassa kansalliset avaruusvirastot, erityisesti Ranskan CNES. Sittemmin on siirrytty valtioidenvälisiin puitteisiin. Tämä on tapahtunut ensisijassa Euroopan avaruusjärjestön (ESA) ansiosta; se on tärkeä yhdistävä
toimija.

1.1.4.
Euroopan unioni on ryhtynyt enenevästi toimiin
avaruusalalla erityisesti Galileo-hankkeen sekä ympäristön ja
turvallisuuden maailmanlaajuisen seurannan GMES-hankkeen
kautta.

Myös yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja Euroopan
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan hahmottelun tulee kulkea
samaan tahtiin vahvan eurooppalaisen avaruuspolitiikan määrittelyn kanssa.

1.1.5.
1.1.

Euroopan avaruusalan erityispiirteet ovat seuraavat:

Taustaa

1.1.1.
Kiinnostus avaruustutkimukseen heräsi Euroopassa
60-luvulla erityisesti Ranskassa, joka halusi hankkia itsenäisen
pääsyn avaruuteen. Kehitys on kulkenut yhä vahvemmin
eurooppalaisen ja kansainvälisen yhteistyön suuntaan. Eri
valtioiden toimia on yhdistetty asteittain samaan aikaan kun
on kehitetty kansainvälistä yhteistyötä etenkin Yhdysvaltojen
kanssa ja sittemmin myös Venäjän, Kiinan ja Japanin kanssa.

1.1.2.
Euroopan avaruusala on nykyään vakiinnuttanut
asemansa. Se tuottaa erittäin luotettavia kantoraketteja ja
satelliitteja (viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana Ariane
on toimittanut kiertoradalle yli puolet kaupallisista ja televiestintäsatelliiteista). Euroopan avaruusalan toiminta kattaa kaikki

–

pyrkimys säilyttää itsenäinen pääsy avaruuteen ja vahvistaa sitä kehittämällä omia kantoraketteja ja satelliitteja

–

tieteen ja sen sovellusten kehittäminen

–

kilpailukykyisen ja innovatiivisen teollisen perustan kehittäminen

–

siviilialan ja kaupallisten näkökohtien ensisijaisuus

–

lukuisten avaruussovellusten toteuttaminen, esimerkiksi
maapallon havainnointi, navigointi, meteorologia, luonnonkatastrofien ja teknisten katastrofien hallinta ja ennaltaehkäisy, ympäristön kestävä hallinta sekä erityisesti
satelliittivälitteinen televiestintä
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–

isojen avaruusmahtien kanssa tehtävä kansainvälinen
yhteistyö suurten laitteiden ja laajamittaisten hankkeiden
toteuttamiseksi; miehitetyt lennot, joiden toteuttamiseen
liittyy ajatus seikkailusta ja löytöretkistä, ovat vain yksi,
näyttävin osa näistä hankkeista

–

sotilaallisten sovellusten suhteellisen vähäinen osuus.

1.1.6.
Todettakoon, että 80-luvulla kantorakettien kaupallisen menestyksen taustalla oli toisaalta se, että Yhdysvallat
hylkäsi lähes kokonaan perinteiset kantoraketit ja toisaalta se,
että Neuvostoliiton kantoraketit eivät päässeet kaupallisille
markkinoille.
1.1.7.
Tilanne on nykyään monilta osin hyvin erilainen
sekä kilpailun että markkinoiden kannalta.

1.2.
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1.2.5.
Euroopan avaruusalan toiminta on vaikeassa tilanteessa, sillä kilpailu kovenee ja kaupalliset, erityisesti televiestintäalan markkinat kutistuvat. Lisäksi ala ei saa lainkaan samassa
mittakaavassa tukea eikä hyödy siviili- ja sotilasalan välisestä
täydentävyydestä kuin Yhdysvalloissa. Myös Euroopan institutionaalinen ja poliittinen kenttä on paljon mutkikkaampi kuin
kilpailijoilla. Tilanne johtuu sotilaallisen ohjelman puutteesta,
mutta myös Euroopan institutionaalisten markkinoiden heikkoudesta, sillä niitä ei suojata lainkaan (toisin kuin amerikkalaisia markkinoita, etenkin kantorakettien kohdalla) ja Euroopan
teollisuus on liian riippuvainen kaupallisista markkinoista.

1.2.6.
Komissio onkin tehnyt aloitteen ja laatinut vihreän
kirjan Euroopan avaruuspolitiikasta. Vihreään kirjaan liittyviä
työryhmätapaamisia järjestetään kaikkialla Euroopassa kesäkuuhun 2003 saakka. Sen jälkeen on tarkoitus laatia valkoinen
kirja.

Nykytilanne
2. Komission lähestymistapa

1.2.1.
Yhdysvaltojen poliittinen tahto avaruusalalla vahvistuu jatkuvasti. Yhdysvalloissa avaruusjärjestelmiä pidetään
strategisen, tieteellisen ja taloudellisen ylivallan välineinä.
Valta-asema perustuu ”avaruuden herruuteen” ja tietojärjestelmien hallitsemiseen (tämä selittää muun muassa sen, miksi
Yhdysvallat vastustaa Galileo-hankkeen käynnistämistä).
1.2.2.
Tämä poliittinen pyrkimys ilmenee konkreettisesti
investointien suuruudessa: avaruustoimintaan käytettyjen varojen osuus on noin 80 prosenttia koko maailman avaruusmenoista (siviili- ja puolustuskäyttö yhteenlaskettuina)! Vuonna
2002 Yhdysvaltojen avaruusalan julkisten menojen määrä oli
31,8 miljardia euroa (puolet siviili- ja puolet sotilasmenoja).
Euroopan avaruusalan julkiset menot olivat sitä vastoin noin
5 miljardia euroa (90 prosenttia siviilimenoja). Voidaankin
sanoa, että Yhdysvalloissa sotilastutkimus vie eteenpäin siviilialaa, kun taas Euroopassa sotilasala hyötyy siviilitutkimuksesta.
Yhdysvalloissa vuoden 2003 luvut ovat 15,4 miljardia euroa
siviilitoimintaan, 16,6 miljardia euroa sotilastoimintaan ja
6 miljardia euroa salaisiksi luokiteltuja ohjelmia varten eli
yhteensä 38 miljardia euroa.
1.2.3.
Venäjä on pystynyt säilyttämään merkittävän tieteellisen, teknisen ja toiminnallisen perustan kaoottiselta neuvostoajalta perinnöksi tulleesta nykytilanteesta huolimatta. Venäjällä on kuitenkin enemmän yhteistyötä Yhdysvaltojen kuin
eurooppalaisten kumppaniensa kanssa.
Venäjään rajoittuvalla Ukrainalla on varteenotettavaa teknistä
kapasiteettia kantorakettien alalla.
1.2.4.
Viime vuosina avaruusalan kilpailuun on tullut mukaan uusia maita eli Japani, Kiina, Intia ja Israel sekä Australia
ja Brasilia mahdollisina laukaisupaikkoina päiväntasaajan seuduilla.

2.1.
Komissio on jakanut pohdintansa kolmeen pääryhmään, jotka on puolestaan jaettu alaryhmiin. Näiden pohjalta
on muotoiltu kaksitoista kysymystä.

2.1.1. E u r o o p a n a v a r u u s a l a
j ui s e st i t a r k a s te lt un a

m a a i lm a n la a -

Komissio käsittelee itsenäistä pääsyä avaruuteen, erinomaisten
tieteellisten saavutusten jatkumista, teknologista ja tieteellistä
perustaa ja sen mahdollisia puutteita, markkinaolosuhteita ja
institutionaalista kysyntää, kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia ja sen tarjoamia tilaisuuksia, miehitettyjen lentojen
kysymystä (erityisesti investointien tuottoa), rahoitusta, menojen jakautumista unionin ja jäsenvaltioiden tasolla sekä avaruusalan ammattien tulevaisuutta.

2.1.2. A v a r u u d e n t u l i s i p a l v e l l a e n e m m ä n
E u r oo pp a a j a s e n k a n sa l a is i a

2.1.2.1.
Tämän hyvin yleisluonteisen ja periaatteelliselta
vetoomukselta vaikuttavan otsikon alla komissio käsittelee
itse asiassa avaruustoiminnan ja -tutkimuksen taloudellisia ja
yleishyödyllisiä sovelluksia. Komissio viittaa esimerkinomaisesti nykyisiin ja kehitteillä oleviin sovelluksiin (mm. meteorologia, navigointi, liikenne, turvallisuus, kestävä kehitys, yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan toteuttamisen valvonta, luonnonkatastrofien ja teknisten katastrofien hallinta ja
ennaltaehkäisy jne.).
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2.1.2.2.
Komissio pohtii muun muassa taloudellisesti elinkelpoisten ja kilpailukykyisten avaruussovellusten ja -palvelujen syntymistä ja niiden mahdollista julkista tukea. Komissio
esittää myös kysymyksen avaruusalan kapasiteetista Euroopan
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa. Jos Euroopassa
onkin strategista kapasiteettia, se on hajanaista, ja järjestelmät
eivät ole yhteentoimivia.

2.1.3. T e h o k k a a m p i j a k u n n i a n h i m o i s e m p i
o rg an i saa ti o j a r aken ne
Kyseisessä kohdassa käsitellään institutionaalisia näkökohtia
alalla, jossa toimivalta jakautuu kansalliselle, valtioidenväliselle
ja yhteisön tasolle ja jossa Euroopan riippumattomuutta ja
poliittista tahtoa koskevilla kysymyksillä on ratkaiseva asema.
2.2.
Komissio toteaa, että alalla on siirrytty jo yli kolmekymmentä vuotta sitten pois yksinomaan kansallisista puitteista, ja tuo julki, että ESAn toiminta on tehokasta.
2.3.
Komissio esittää kaksi poliittista ja institutionaalista
kysymystä:
–

Miten Euroopan avaruusalaa voidaan hyödyntää unionin
politiikan hyväksi?

–

Miten lujittaa poliittista ja juridista perustaa, jota unionin
ja Euroopan tehokas toiminta avaruusalalla edellyttää
(ennen kaikkea tulisiko unionin tulevaan perussopimukseen sisällyttää avaruusalaa koskevia määräyksiä)?

2.4.
Komissio esittää lisäksi vielä kaksi luonteeltaan taloudellista ja teknistä kysymystä avaruusteollisuuden rakennemuutosten haasteista ja seurauksista sekä sääntelyllisistä esteistä, jotka jarruttavat avaruusteleviestintäpalvelujen kehitystä.

3.

3.1.

Yleistä
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(etälääkintäpalvelut, etäopetus jne.). Strategiselta ja sotilaalliselta kannalta itsenäinen pääsy ja avaruuden hyödyntäminen ovat
tärkeitä tekijöitä, jos Eurooppa haluaa säilyttää riippumattomuutensa. Näin ollen onkin selvää, että Euroopan avaruuspolitiikka muodostaa merkittävän tulevaisuuden haasteen siviili- ja
sotilasnäkökohtien sekä politiikan kannalta.
3.1.2.
Laukaisulaitteiden alalla on nykyään maailmanlaajuisesti ylikapasiteettia. Tämä johtuu siitä, että kaikki merkittävät
valtiot ovat päätyneet samaan johtopäätökseen, jonka mukaan
omaa avaruuspolitiikkaa ei voi olla ilman itsenäistä pääsyä
avaruuteen. Laukaisulaitteiden tarjonta ei ole sidoksissa kaupalliseen kysyntään vaan ennen kaikkea strategisiin näkökohtiin.
Teollisen ja teknologisen perustan sekä avaruustutkimuksen
ylläpitämisen edellytyksenä on se, että varmistetaan itsenäinen
pääsy avaruuteen. Itsenäisen pääsyn säilyttäminen on kuitenkin niiden valtioiden vastuulla, jotka ovat päättäneet hankia
itselleen pääsyn avaruuteen ja tehneet sitä varten tarvittavat
investoinnit. Euroopan on aika tehdä poliittiset ja budjettia
koskevat tarvittavat valinnat säilyttääkseen itsenäisen pääsyn
avaruuteen.

3.2. Avaruusteollisuus
Muistutettakoon, että tämän teollisuudenalan taloudellinen ja
sosiaalinen panos on 5,3 miljardia euroa konsolidoituna
nettoliikevaihtona, ja se tarjoaa suoraan 35 000 työpaikkaa
pääasiassa korkeasti koulutetulle työvoimalle.

3.2.1. A v a r u u s t e o l l i s u u d e n
ka ksi t aho i su us

y ht e nä i sy ys

ja

3.2.1.1.
Tähdennettäköön, että avaruusteollisuus voi olla
sekä siviili- että sotilasteollisuutta eli se on samalla sekä
yhtenäistä että kaksitahoista. Tätä tärkeää huomiota ei korosteta riittävästi. Avaruusalalla ei ole erikseen kaupallista siviiliteollisuutta ja sotilasteollisuutta. Kantoraketti- ja satelliittiteollisuus
on kaksitahoista myös tutkimuksen ja satelliittioperaattorien
toiminnan kannalta. Tarvitaankin kokonaisvaltaista avaruuspolitiikkaa, jonka avulla voidaan välttää tarpeettomat päällekkäisyydet.

Haasteet

3.1.1.
ETSK huomauttaa, että avaruusalalla on paljon sekä
siviili- että sotilaspuolen sovelluksia, jotka ovat osa tietoyhteiskunnan kehittyneintä suuntausta. Näistä voidaan mainita navigointi, paikannus, havainnointi ja meteorologia. Komitea korostaa, että monet talouden ja kansalaisyhteiskunnan tärkeät
alat ovat riippuvaisia avaruusteknologiasta ja -sovelluksista.
Näitä ovat siviili-ilmailu, liikenne, kalastus, maatalous ja matkailu. Komitea toteaa myös, että avaruussovellukset edistävät
Euroopan yhteenkuuluvuutta, sillä ne mahdollistavat syrjäisimpien alueiden saavuttamisen ja vaikuttavat yhdessä maanpäällisen tekniikan kanssa digitaalista kuilua supistavasti. Näiden
sovellusten avulla voidaan myös levittää uusia palveluita, joilla
parannetaan elinolosuhteita vaikeasti saavutettavilla alueilla

3.2.2. E u r o o p a n a v a r u u s t e o l l i s u u d e n
v oi t tu v uus
3.2.2.1.
–

h aa-

On aiheellista ottaa esille seuraavat kolme seikkaa:

Euroopan avaruusteollisuus on suuresti riippuvainen kaupallisista markkinoista (52 prosenttia liikevaihdosta), paljon enemmän kuin Yhdysvaltojen avaruusteollisuus
(20 prosenttia liikevaihdosta). Avaruusteollisuus on näin
ollen huomattavasti herkempi suhdannevaihteluille kuin
esimerkiksi televiestintäteollisuus, jonka taloudellinen ja
kaupallinen panos on ollut ratkaiseva Euroopan avaruusalan ja satelliittioperaattorien kehityksen kannalta.
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–

Euroopan, toisin kuin Yhdysvaltojen, avaruusteollisuudella ei ole käytössään sellaista vakauttavaa tekijää, jonka
sotilasohjelmat muodostavat. Lisäksi ESAn perustamista
koskevan 30. lokakuuta 1980 voimaan tulleen yleissopimuksen johdanto-osassa määrätään erikseen, että järjestön tehtävänä on määritellä eurooppalainen avaruusohjelma yksinomaan rauhanomaisin tarkoituksiin.

3.2.3.3.
Yksityiseen rahoitukseen turvaudutaan puolestaan
silloin, jos toiminnallisten sovelluksien avulla sijoituksille
voidaan saada tuottoa. Jos näin ei ole tai jos taloudelliset
vaikutukset ovat välillisiä, on turvauduttava julkisiin varoihin
ja kiinnitettävä erityistä huomiota vaikutuksiin liitännäisaloilla.

–

On huolehdittava siitä, että Euroopan avaruusteollisuus
saa käyttöönsä kaikki täysin itsenäiseen kehitykseen tarvittavat perustekniikat (sen ei tule esimerkiksi olla riippuvainen Yhdysvalloista Galileon atomikellojen tai tiettyjen
elektronisten komponenttien osalta). Lisäksi hitaus ja
viivästely ohjelmien toteuttamisessa (esim. Galileo) aiheuttavat sen vaaran, että asiantuntijaryhmät hajaantuvat
vähin erin tai häviävät kokonaan. Huipputekniikan teollinen kapasiteettihan perustuu henkilöstöön ja sen pätevyyteen. Kapasiteetin rakentaminen kestää kauan, mutta se
voi hävitä nopeasti.

4. Erityistä

3.2.3. R a h o i t u s m u o d o t

3.2.3.1.
Julkinen rahoitus on peräisin kansallisilta virastoilta, ESAlta ja komissiolta. Julkisella rahoituksella on keskeinen,
uutta luova rooli. Sen avulla voidaan vapauttaa muita, kehityksen kannalta välttämättömiä rahoituslähteitä. Tarvitaan siis
myös rahoitusta, joka ei ole tarkoitettu yksinomaan avaruuskäyttöön (esim. rahoitus, joka on peräisin meteorologian
alalta).

3.2.3.2.
ESAn ohjelmien rahoitus perustuu ”oikeudenmukaisen palautuman” periaatteeseen. Tämä rahoitusmuoto on
saanut tietyt valtiot kiinnostumaan avaruusalasta ja käynnistänyt avaruusalan toimia siellä, missä niitä ei ole aiemmin
ollut. Tältä osin kyseisestä periaatteesta on ollut hyötyä. On
kuitenkin aiheellista pohtia, onko se saavuttanut jo rajansa.
Suurin osa Galileo-ohjelman toteuttamisen viivästyksistä johtuu tämän periaatteen soveltamisen esiin tuomista ongelmista.
Sillä voi siis olla lamaannuttavia vaikutuksia, ja se voi lisäksi
johtaa avaruusteollisuuden pirstaloitumiseen ja osaamiskeskusten heikkenemiseen. Sitä on vaikea toteuttaa ESAn nykyisissä puitteissa, ja toteuttaminen on vaarassa vaikeutua entisestään, jos Euroopan unionin kaikki uudet jäsenvaltiot tai
osa niistä haluavat liittyä ESAan. Tulevaisuutta varten on
pohdittava uusia sääntöjä. On esimerkiksi suunniteltava tiettyjen ESAn yleissopimuksen allekirjoittaneiden maiden välisiä
vahvistetun avaruusyhteistyön ohjelmia tai pohdittava oikeudenmukaisen palautuman säännön muuttamista. Jos avaruusalasta tulee toivomusten mukaisesti jaetun toimivallan ala,
yhteisön ohjelmia voidaan käynnistää ilman maantieteellisen
palautuman säännön asettamia velvoitteita. Joka tapauksessa
valtiot, joilla ei ole omaa avaruusteollisuutta, voivat hyötyä
Euroopan avaruustoiminnan vaikutuksista ainakin välillisesti.

4.1. Itsenäinen pääsy avaruuteen

4.1.1.
Itsenäisen pääsyn säilyttäminen on avaintekijä Euroopan avaruuspolitiikan kehittämisessä. Olisi aiheellista ottaa
mallia Yhdysvaltojen käytännöstä, jonka mukaisesti tuetaan
omaa laukaisukapasiteettia asettamalla se strategisesti etusijalle.
Vastaavanlaisen asenteen omaksuminen mahdollistaisi taloudellisen tasapainon varmistamisen eurooppalaisten kantorakettien hyödyntämisessä. Lisäksi se olisi osoitus julkisen vallan
halusta edistää tätä Euroopan tulevaisuuden kannalta strategista alaa.

4.1.2.
Yhdysvallat pitää ”avaruuden herruutta” kansallisen
turvallisuuden yhtenä takeena. Tämä käsite muodostaa kuitenkin ongelman liikkumavapauden ja avaruuden käytön kannalta. Pyrkimys hallita avaruutta (space control) saattaa johtaa
houkutukseen kieltää muilta pääsy (access denial) tai ainakin
pitää tiukasti kiinni pääsyn jatkuvasta valvonnasta. Eurooppa
ei voi hyväksyä tätä, ja sen on voitava toimia täysivaltaisesti
neljällä tärkeimmällä alalla – havainnointi, televiestintä, navigaatio ja avaruuteen pääsy – ilman että sille asetetaan pääsyrajoituksia, vaikka avaruusjärjestelmien aiheuttamien riskien
valvontaa onkin tehtävä tiiviissä yhteistyössä (esimerkiksi
arkaluonteisilta alueilta otettujen teräväpiirtokuvien jakelu).

4.2. Avaruustiede

Avaruustiedettä käsitellään vihreässä kirjassa hyvin lyhyesti.
ETSK panee kuitenkin merkille, että komissio on järjestänyt
aiheesta asianmukaisesti korkean tason työryhmätapaamisen
korjatakseen vihreän kirjan puutteet tältä osin ja korostaakseen
avaruustieteen merkitystä.

4.2.1.
Eurooppalaisella avaruustieteellä on ollut uraauurtava rooli avaruuden siviilitoimien kannalta. Viime vuosikymmenten aikana eurooppalaisessa avaruustieteessä on saavutettu
korkea taso, ja Eurooppa on pystynyt kilpailemaan Yhdysvaltojen kanssa tärkeimmillä aloilla. ESAn tieteellisellä ohjelmalla ja
siihen liittyvillä merkittävillä kansallisilla ohjelmilla on ollut
tässä suhteessa keskeinen rooli.
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4.2.2.
Tieteelliset avaruushankkeet ovat uraauurtavan luonteensa takia tehokas innovaatioiden ja kehityksen lähde. Ne
ovat edellyttäneet uusien välineiden, uudentyyppisten satelliittien ja uusien analyysimenetelmien kehittämistä. Näin on
päästy tärkeisiin teollisiin sovelluksiin. Tähtitieteellisiä avaruushankkeita varten kehityt huipputehokkaat ilmaisimet ja peilit
ovat johtaneet sekä lääketieteellisiin että optisen teollisuuden
sovelluksiin. Sama koskee maapallon havainnointiin kehitettyjä tieteellisiä laitteita, joita käytetään myös ilmasto- ja sääilmiöiden sekä ekologisten ilmiöiden havainnointiin ja seurantaan ja
jopa planeettamme resurssien etsintään ja tutkimukseen.
4.2.3.
Tieteellisten avaruushankkeiden avulla on saatu uusia
erityisen mielenkiintoisia ja vaikuttavia tietoja maapallosta ja
sen lähiympäristöstä, aurinkojärjestelmästä ja universumista.
Niillä on näin ollen suurta kulttuurista ja sivistävää arvoa.
Uusien tietojen hankkimiseen investoiminen on edellytyksenä
sille, että Euroopan unionista voi tulla maailman kilpailukykyisin osaamisyhteiskunta Lissabonin huippukokouksessa asetetun tavoitteen mukaisesti.
4.2.4.
On kuitenkin todettava, että Euroopan avaruustiede
kärsii nykyään siitä, että valtioiden budjeteissa tarkoitusta
varten varataan yhä vähemmän määrärahoja. Yhtenä seurauksista on, että kyseinen tiedeyhteisö vanhenee, kun taas nuorten
tutkijoiden tulevaisuus on epävarma ja uranäkymät epävakaat.
4.2.5.
Kysymys Euroopan teknologisista puutteista on sidoksissa Euroopan tutkimus- ja kehityskapasiteettiin. Tietyillä
aloilla Euroopan avaruusteollisuudelta puuttuu tarvittava tekniikka ja/tai tiettyjä satelliittien komponentteja. Monissa tapauksissa näitä komponentteja olisi saatavilla Yhdysvalloissa,
mutta Yhdysvaltojen vientisääntöjen takia eurooppalaisella
teollisuudella ei ole käytännössä mahdollisuuksia saada niitä
käyttöönsä. On tärkeää, että Eurooppa pystyy hallitsemaan
nämä tekniikat itsenäisesti, jos se haluaa säilyttää pääsyn
avaruuteen sekä vapauden rakentaa haluamansa kaltaisia satelliitteja.

4.3.

Kaupalliset markkinat ja julkinen kysyntä

4.3.1.
Kuten jo todettiin, olisi keinotekoista erotella toisistaan siviili-, institutionaalinen tai kaupallinen teollisuus ja
sotilasteollisuus, sillä avaruusteollisuus on kaksitahoista. Julkisella rahoituksella on itse asiassa huomattava vetovoimavaikutus. Kysynnän kehittämiseksi olisi kuitenkin etsittävä keinoja
uusien alojen mielenkiinnon herättämiseksi.
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mielenkiintoa avaruusmatkoja ja niiden tuottamia vaikutuksia
kohtaan. Kansainvälinen avaruusasema ISS on tässä suhteessa
ainutlaatuinen esimerkki 15 maan avaruusalan yhteistyöstä,
jonka tavoitteet ovat tiukasti tieteellisiä ja rauhanomaisia.
Euroopan tulee kuitenkin tarkastella tähän hankkeeseen osallistumista niiden strategisten, tieteellisten ja taloudellisten etujen
kannalta, joita se siitä saa.

4.4.2.
Jos tarkastellaan tulevia ja uusia hankkeita, esimerkiksi miehitettyjä lentoja muille planeetoille, ne tulisi suunnitella ja
toteuttaa alusta lähtien koko ihmiskuntaa koskevina hankkeina
eikä tietyn valtion tai Euroopan unionin arvovaltaa korostavina
pyrkimyksinä (on selvää, että tällaisiin hankkeisiin tulisi saada
mukaan Yhdysvallat ja muita avaruusmahteja kuten Venäjä,
Kiina ja Japani). Jotta Euroopan unioni voisi olla vakavasti
otettava ja vaikutusvaltainen kumppani tällaisissa hankkeissa,
sillä on kuitenkin oltava oma, menestyksekäs avaruusohjelmansa.

4.5. Budjetti ja rahoitus

4.5.1.
Kysymyksen 5 muotoilu ei ole ehkä aivan asianmukainen. ESAlle BKT:hen suhteutettuna eniten rahoitusta antavat
valtiot – lukuun ottamatta Belgiaa, joka on sijoittanut varoja
vain eurooppalaisiin ohjelmiin – ovat niitä, jotka rahoittavat
myös eniten omia kansallisia virastojaan. Tärkeää on avaruusalan kokonaisrahoituksen määrä, ei sen alkuperä tai kohde.

4.5.2.
Käytännössä varat ovat peräisin avaruustutkimukselle suunnatuista julkisista varoista, julkisten ja institutionaalisten
käyttäjien (esim. meteorologiset tarkoitukset) sekä yksityisten
käyttäjien maksamista osuuksista. Toivottavaa olisi lisätä kaikkien kolmen lähteen osuutta erityisesti siten, että uudet alat
saataisiin kiinnostumaan avaruussovelluksista. Lisäksi olisi
suotavaa miettiä, miten ESAn nykyisiä rahoitussääntöjä voitaisiin muuttaa, jotta voitaisiin välttää samantapaiset pullonkaulat
rahoituksessa kuin Galileo-ohjelman yhteydessä.

4.6. Ammattitaito ja osaaminen
4.4.

Miehitetyt avaruuslennot

4.4.1.
Miehitettyjä avaruuslentoja ei voida perustella ainoastaan taloudellisen ja tieteellisen hyödyn kannalta, vaikka ne
ovat muun muassa avanneet uusia näkymiä lääketieteeseen ja
muille tieteenaloille ja vaikka tulevien hankkeiden avulla
voitaneen edistää teknistä ja tieteellistä kehitystä monilla
aloilla. Miehitetyt lennot liittyvät olennaisesti ihmiselle ominaiseen haluun seikkailla, tutkia tuntematonta ja hankkia uusia
kokemuksia. Näin ne voivat herättää ja vahvistaa yleisön

4.6.1.
Haasteena on tarjota ammattitaitoa vaativia, pysyviä
ja houkuttelevia työpaikkoja, jotka tarjoavat tulevaisuuden
näkymiä, sillä henkilöstö on todellinen rikkaus, jota ilman on
turha pyrkiä ylläpitämään ja kehittämään vahvaa ja kunnianhimoista Euroopan avaruusalaa. Jos henkilöstön ja henkilöstöryhmien osaamista ei arvosteta ja palkita, vaarana on aivovuoto. Vastaus löytyy siitä, että avaruusalalla on vahvaa poliittista
tahtoa ja siitä, että Euroopassa tiedostetaan, että vaurautta ei
synny ilman ihmisiä.
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Taloudellisesti elinkelpoisten avaruussovellusten syntyminen

4.7.1.
Taloudellinen elinkelpoisuus ei ole käsitteenä täsmälleen sama kuin taloudellinen kannattavuus, joka toteutuu
tällä hetkellä vain televiestinnän alalla. Uusien palvelujen,
esimerkiksi laajakaistapalvelujen, kehittämisen tukeminen auttaisi varmistamaan pitkällä aikavälillä suorituskykyisten satelliittien kysynnän, edistäisi avaruustoimien käynnistämistä ja
loisi uudet markkinat eurooppalaisille kantoraketeille ja satelliiteille.

4.7.2.
Tietyillä aloilla taloudellinen etu on ilmeinen, mutta
voidaanko tuolloin sanoa, että tehdyt investoinnit ovat ”taloudellisesti elinkelpoisia”? Miten voidaan arvioida esimerkiksi
sitä, onko investointi meteorologisiin laitteisiin taloudellisesti
elinkelpoista? Hyöty on huomattava, mutta sitä ei voida
suoraan verrata tuottoon, jota odotetaan liiketoimilta. Vaikka
ei otettaisi huomioon tuotteiden ja ihmisten turvallisuutta,
samalla tuotetaan kuitenkin muille talouden aloille palveluita
(lento-, meri- ja maantieliikenteen navigointipalvelut, maatalous, kalastus jne.), jotka johtavat tuottavuuden kasvuun.
Institutionaalista tukea tarvitaan joka tapauksessa teknisen ja
taloudellisen toteutettavuuden esittelyvaiheessa ennen kuin
alalla tehdään investointeja ja ennen kuin se luo kasvua ja
kehitystä.

4.8.

Kansalaisten turvallisuuden tehostaminen

4.8.1.
On pohdittava sitä, voiko Euroopan avaruustoiminta
olla pitkällä aikavälillä elinkelpoista ilman siviili- ja sotilassektorin vastavuoroista tukea. Sotilasalalla on tarkasteltava nykyistä kapasiteettia ja sen erityispiirteitä, joita ovat hajanaisuus ja
yhteentoimivuuden puute. Euroopan sotilaallisen avaruustoiminnan puutteita on pohdittava erityisesti informaation, tiedustelun ja terrorismintorjunnan alalla.

4.8.2.
Kysymys on perusluonteeltaan poliittinen. Jos Euroopan unioni haluaa säilyttää itsellään roolin kansainvälisellä
näyttämöllä, sen tulee tehdä päätöksensä itsenäisesti ja sillä
tulee olla omat tiedustelulähteet ja siten myös sotilaallinen
toimintavalmius avaruusalalla. Tähdennettäköön, että Euroopan unionin avaruusalan aloitteet Galileo ja GMES ovat
ennen kaikkea strategisia ja niiden sovellukset voivat olla
kaksitahoisia, vaikka itse hankkeet olisivatkin edelleen siviilihankkeita.

4.8.3.
Jos laaditaan luettelo Euroopan kansallisista ja monikansallisista avaruusalan sotilaallisista aloitteista, voidaan todeta, että tarpeet on tuotu esille hajanaisesti, ilman aitoa yhteistoimintaa. Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta, Italia, Saksa, Espanja ja Belgia osallistuvat näihin aloitteisiin eikä ole mahdotonta, että muutkin jäsenvaltiot haluaisivat kehitellä sotilasalan
avaruusohjelmia tai osallistua nykyisiin ohjelmiin.
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4.8.4.
Tarpeiden ilmaisemisessa ja ratkaisuvaihtoehdoissa
tarvitaan siis koordinointia. Koordinointi Euroopan sotilaallisten tarpeiden ilmaisemisessa voisi olla ensimmäinen askel kohti
todellisen, turvallisuus- ja puolustusnäkökohtiin perustuvan
avaruusalan luomista Eurooppaan. Näin voitaisiin vakiinnuttaa
avaruusala ja varmistaa sen jatkuvuus sekä taata samalla
Euroopan riippumattomuus. Alan vahvistettu yhteistyö voisi
käynnistää prosessin.

4.9. Euroopan unioni, ESA ja jäsenvaltiot: tavoitteet, toimivaltuudet ja keskinäiset suhteet

4.9.1.
Ennen tehtävien ja suhteiden määrittelyä on määriteltävä tavoitteet. Avaruuspolitiikan avulla tulee voida varmistaa
Euroopalle itsenäinen pääsy avaruuteen, levittää avaruusalan
sovelluksia talouselämään ja yhteiskuntaan, vahvistaa sellaisten
palvelujen kysyntää, joissa käytetään avaruussovelluksia ja
laajentaa sitä koskemaan uusia toimijoita ja uusia aloja sekä
kehittää aloitteita turvallisuuden ja puolustuksen aloilla. Nämä
tavoitteet edellyttävät tehtävien ja toimijoiden välisten suhteiden uudelleenjärjestelyä. Jotta näin voitaisiin tehdä, on ehdottoman tärkeää välttää hedelmättömiä toimivaltariitoja eri toimijoiden välillä. Selkeä ja määrätietoinen politiikka edellyttää,
että Euroopan tasolla on yksi tunnustettu poliittinen viranomaistaho. Tehtävien jako tulee tehdä tehokkuusvaatimuksien
mukaan välttäen ohjelmien päällekkäisyyttä ja noudattaen
läheisyysperiaatetta. Jos Euroopan avaruuspolitiikasta tulee
jaetun toimivallan piiriin kuuluva ala, ESA voisi kehittyä
Euroopan unionin toimeenpanevaksi avaruusjärjestöksi. ETSK
pahoitteleekin, ettei ESAn ja komission välisiä puitesopimusneuvotteluja ole vielä saatu päätökseen, sillä kyseinen sopimus
saattaisi antaa uutta pontta Euroopan avaruuspolitiikalle ja
johtaa osapuolien tehtävien kehittymiseen, kun Euroopalle
määriteltäisiin todellinen avaruuspolitiikka, jota ESA toteuttaisi.

4.9.2.
ETSK huomauttaa, että ESAn yleissopimuksen kattama alue ei vastaa Euroopan unionin kattamaa aluetta. Sveitsi
ja Norja osallistuvat ESAan, mutta Kreikka ja Luxemburg eivät.
Kanada on ESAssa tarkkailijana. Kymmenen uuden valtion
liittyminen Euroopan unioniin kärjistää tilannetta luultavasti
entisestään. Näin ollen olisi aiheellista, että yhteisö osoittaisi
rahoitusta avaruuspolitiikkaan (ja että unionilla olisi jaettu
toimivalta ja/tai rinnakkainen toimivalta alalla), josta kaikki
jäsenvaltiot hyötyvät, vaikka vaikutukset eivät olisi suoria ja
välittömiä. Olisi myös suunniteltava yhteistyöohjelmia, joissa
noudatettaisiin vaihtelevan geometrian periaatetta. Monet ehdokasvaltioista ja muista Itä-Euroopan valtioista ovat jo mukana avaruusalan yhteistyösopimuksissa.
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Euroopan unionin avaruusalan toimien poliittiset ja oikeudelliset perusteet

4.10.1.
Se, että perustuslaillista sopimusta koskevassa ehdotuksessa nimenomaisesti avaruusala mainitaan jaetun toimivallan piiriin kuuluvana alana, on tärkeä seikka, jos sen takana on
todellinen poliittinen pyrkimys ja jos alaa varten myönnetään
tarvittavat lisävarat.
4.11.

Lainsäädäntö ja standardointi

4.11.1.
Kysymys taajuuksien käytöstä, kiertoratapaikoista
ja standardoinnista käytävistä keskusteluista on vielä tärkeämpi
kuin viennin tulliesteiden ongelmat. Euroopan toiminta olisi
huomattavasti tehokkaampaa, jos sitä koordinoitaisiin paremmin. Satelliittiteollisuuden ongelmana ovat hajanaiset ja epäasianmukaiset taajuus-, lupa- ja lisenssijärjestelmät, vaikka Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyökonferenssi on
saavuttanut alalla edistystä. Satelliittioperaattoreille on tärkeää,
että niille taataan mahdollisuus käyttää taajuuksia, että lupamenettelyt ja taajuusspektrien käyttö yhdenmukaistetaan ja että
käyttömaksut yhdenmukaistetaan siten, että ne kattavat vain
hallintokulut. On myös tarpeen, että näitä kysymyksiä koskevat yhteisön direktiivit ja päätökset saatetaan osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.

5.

Päätelmä

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea katsoo, että Euroopan
avaruusalan aseman tulee olla tulosta vahvasta poliittisesta
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tahdosta ja selkeistä budjettipäätöksistä. Jaetun ja/tai rinnakkaisen toimivallan käyttöönotto avaruusalalla tulevassa perutuslaillisessa sopimuksessa antaisi Euroopan unionille poliittiset,
lainsäädännölliset ja taloudelliset välineet vahvan avaruuspolitiikan määrittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Tällaisen politiikan
avulla tulee
–

varmistaa Euroopan itsenäinen pääsy avaruuteen

–

edistää Euroopan strategista riippumattomuutta

–

kehittää korkeatasoinen tieteellinen ohjelma

–

edistää Euroopan unionin kansalaisten ja alakohtaisten
politiikkojen hyödyksi tarkoitettuja sovelluksia

–

koordinoida avaruusteknologian kaksitahoista tutkimusohjelmaa Euroopan riippumattomuuden varmistamiseksi
siviilialalla, kaupassa, turvallisuuden alalla ja puolustuksessa.

Euroopalla on avaruusalalla ensiluokkaista tieteellistä, teknistä
ja teollista kapasiteettia. Galileo-ohjelman esimerkki osoittaa
selkeästi, että aikailuun ei ole enää varaa, sillä muuten vaarana
on Euroopan suurenmoisen avaruuskapasiteetin murentuminen. Ratkaiseva kysymys on, riittääkö Euroopan unionilla
poliittista tahtoa ja taloudellista voimaa riippumattomuutensa
ja eturivin asemansa säilyttämiseksi. Onko ”vanha Eurooppa”
kyllin päättäväinen, voimakas ja uskalias kohdatakseen tulevaisuuden haasteet vai haluaako se muuttua aikanaan suurten
kansakuntien valtavaksi vanhainkodiksi?

Bryssel 19. kesäkuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi Euroopan laajuisen maantieverkon tunnelien turvallisuutta koskevista
vähimmäisvaatimuksista”
(KOM(2002) 769 lopullinen – 2002/0309 (COD))
(2003/C 220/06)
Neuvosto päätti 22. tammikuuta 2003 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 71 artiklan 1 kohdan
nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” -erityisjaosto antoi
lausuntonsa 5. kesäkuuta 2003. Esittelijä oli Philippe Levaux.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 18. ja 19. kesäkuuta 2003 pitämässään 400. täysistunnossa
(kesäkuun 18. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 68 ääntä puolesta
2:n pidättyessä äänestämästä.

1.

1.1.
–

–

–

1.2.

Johdanto – ehdotetun direktiivin sisällön lyhyt esittely

Ehdotuksen tausta
Syyskuun 12. päivänä 2001 julkaistussa komission valkoisessa kirjassa ”Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen aika” suunnitellaan vähimmäisturvallisuusvaatimusten yhdenmukaistamista koskevaa EU:n
direktiiviä korkean turvallisuustason varmistamiseksi tunnelien käyttäjille etenkin Euroopan laajuisten liikenneverkkojen alueeseen kuuluvissa tunneleissa.
Maantietunnelien osalta erityisesti vuoden 1999 Mont
Blanc -tunnelin ja Tauern-tunnelin sekä vuoden 2001
Gotthard-tunnelin suuronnettomuudet ovat lisänneet
kollektiivista tietoisuutta aiheen tärkeydestä. Tätä taustaa
vasten on tehty poliittisluonteisia päätöksiä yleisellä kansainvälisellä tasolla, Euroopassa ja tietyissä EU-maissa,
kuten Italiassa ja Ranskassa, sekä Sveitsissä toteutettujen
viimeaikaisten toimien pohjalta. On syytä panna merkille,
että direktiiviä koskevat ehdotukset menevät YK:n Euroopan talouskomission tarkasteltavina olevia suosituksia
pidemmälle.
Komission 16. tammikuuta 2003 toimittama, käsillä
oleva ehdotus direktiiviksi koskee Euroopan laajuisten
liikenneverkkojen yli 500 metrin pituisia maantietunneleita lukuun ottamatta rautatietunneleita, joiden turvallisuusvaatimuksia käsitellään rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta koskevien direktiivien yhteydessä.

Ehdotuksen tavoitteet

1.2.1.
Muistutettuaan tieliikenneonnettomuuksien pääasiallisista syistä sekä siitä, että onnettomuus- tai vaaratilan-

teessa ensimmäiset 10–15 minuuttia ovat ihmisten pelastautumisen kannalta ratkaisevan tärkeät, komissio asettaa kaksi
tavoitetta:
–

vaarojen ennaltaehkäisy

–

onnettomuuksista ja tulipaloista aiheutuvien mahdollisten seurausten rajoittaminen.

1.3. Ehdotuksen sisältö
Ehdotuksen perusteluosan 3 kohdassa täsmennetään sen sisältö. Siinä käsitellään
–

direktiivin soveltamisalaa, joka käsittää siis Euroopan
laajuisen maantieverkon yli 500 metrin pituiset tunnelit

–

organisointiin liittyviä vaatimuksia; kunkin valtion tulee
nimetä hallintoviranomainen, jonka tukena toimii tarkastuslaitos, turvallisuutta koskevan organisoinnin yhdenmukaistamiseksi kansallisella tasolla sekä eri tehtävien ja
vastuualueiden selkeyttämiseksi

–

teknisiä vaatimuksia, joita tarkastellaan neljässä pääryhmässä: infrastruktuuri, toiminta, ajoneuvot ja tienkäyttäjät.

1.4. Direktiivin soveltamisalan piiriin kuuluvien tunnelien lukumäärä
Ehdotettua direktiiviä sovelletaan käytössä, rakenteilla tai suunnitteluvaiheessa oleviin tunneleihin. Alla olevassa taulukossa,
joka on peräisin ehdotuksen perusteluosan 4 kohdasta, kartoitetaan Euroopan laajuiseen maantieverkkoon kuuluvat tunnelit
(TEN-tunnelit) EU:n 15 jäsenvaltiossa. Lisäksi Norja on ainoa
EU:n ulkopuolinen ETA-valtio, jolla on yli 500 metrin pituisia
tunneleita (130 tunnelia, joiden yhteispituus on 200 kilometriä). Ainoastaan kolmella ehdokasvaltiolla on TINA-verkkoon
kuuluvia tunneleita: Bulgarialla (4), Slovenialla (5) ja Slovakialla (1). Kyseisten tunnelien kokonaispituus on 15 kilometriä.
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Jäsenvaltio

1.5.

Olemassa
olevia
TENtunneleita
>1 000 m

33

8

19

4

64

Belgia

1

0

1

0

2

Saksa

19

12

18

6

55

Tanska

1

0

2

0

3

Espanja

16

3

4

2

25

Suomi

0

1

0

4

5

Ranska

18

2

13

2

35

Yhdistynyt kuningaskunta

6

2

4

0

12

Kreikka

3

16

4

22

45

Irlanti

0

1

0

0

1

Italia

83

13

144

6

246

Luxemburg

0

0

0

3

3

Alankomaat

1

3

7

0

11

Portugali

1

0

0

1

2

Ruotsi

0

3

0

0

3

EU yhteensä

182

64

216

50

512

Kokonaispituus

900 km

151 km

39 km

Perustelut yhteisön tason toiminnalle

Ehdotuksen arviointi

Komissio
arvioi ehdotuksen
kokonaiskustannuksiksi
2,6–6,3 miljardia euroa. Jälkimmäinen luku perustuu siihen
oletukseen, että kaikki olemassa olevat tunnelit muutettaisiin
uusia tunneleita koskevien säännösten mukaisiksi. Komissio
täsmentää, että jäsenvaltiot vastaavat direktiivistä aiheutuvista
kustannuksista.

2.

Uusia
Olemassa
Uusia
TENTENolevia
TENtunneleita
tunneleita
TENtunneleita
yhteensä
>1 000 m
tunneleita 500–1 000 m
>500 m
(2002–2010) 500–1 000 m (2002–2010) vuonna 2010

Itävalta

Komissio perustelee direktiiviehdotusta sillä, että Irlantia ja
Suomea lukuun ottamatta kaikissa EU:n jäsenvaltioissa on
pitkiä tunneleita. Komissio katsoo lisäksi välttämättömäksi
parantaa koordinaatiota ja yhdenmukaistaa turvallisuuteen
liittyvää tiedotusta, viestintäkeinoja sekä tunnelien varustusta,
jotta kaikki tienkäyttäjät voivat kaikkialla luottaa samanlaiseen
turvallisuustasoon.

1.6.
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Yleistä

2.1.
Komitea yhtyy komission näkemykseen ja tukee sitä.
Komitea on samaa mieltä esitetyistä tavoitteista ja toivoo,

172 km

1 262 km

että toteutukseen ryhdytään pikaisesti, jotta viime vuosien
onnettomuuksien kaltaisten tapausten uusiutumiselta voidaan
välttyä ja jotta vastaavissa tapauksissa jatkossa voidaan minimoida inhimilliset ja taloudelliset menetykset.

2.2. Direktiivin soveltamisala

2.2.1.
Komitea katsoo, että direktiivin soveltamisala tulee
rajoittaa toistaiseksi ainoastaan yli 500 metrin pituisiin Euroopan laajuisen maantieverkon tunneleihin. Nimenomaan näiden
tunneleiden säännöstön yhdenmukaistaminen on EU:lle kaikkein helpointa. Komissio katsoo perustellusti, että turvallisuuteen liittyvän tiedotuksen, viestintäkeinojen sekä tunnelien
varustuksen ja hallinnointitapojen yhdenmukaistamisella on
ratkaiseva merkitys turvallisuuden parantamiseksi ja tunneleiden käyttäjien suojelemiseksi.

2.2.2.
Tässä tilanteessa, jossa direktiiviä ei heti uloteta
koskemaan kaikkia, myös Euroopan laajuisen maantieverkon
ulkopuolella sijaitsevia yli 500 metrin pituisia tunneleita,
tulisi selkeästi täsmentää, että kyse on keskipitkän aikavälin
tavoitteesta.
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2.2.3.
Komitea esittää direktiivissä täsmennettäväksi, että
Euroopan laajuisen maantieverkon ulkopuolisten yli
500 metrin pituisten tunneleiden merkittävien kunnostus-,
jälleenrakennus- ja ylläpitotöiden yhteydessä valtioiden on
20 vuoden kuluessa saatettava kyseiset tunnelit direktiivin
uuden säännöstön mukaisiksi.

2.2.4.
Ilman tätä määräystä tunneleiden käyttäjät Euroopassa olisivat nopeasti tilanteessa, jossa yhdenmukaistettuja yli
500 metrin pituisia ”eurooppalaisia” tunneleita ja ”kansallisia”
tunneleita koskisivat erilaiset säädökset. Yhdenmukaisuuden
puuttuminen vaikuttaa haitallisesti turvallisuuteen.

2.2.5.
Komitea on tietoinen siitä, että sen ehdotus nostaa
direktiivissä esitetyistä toimenpiteistä aiheutuvia kokonaiskustannuksia, mutta esitetyt tavoitteet saavutettaneen vuoteen
2025 ulottuvan porrastamisen ansiosta. Lisäksi komitea
katsoo – ottaen huomioon sen tekemät rahoitukseen liittyvät
ehdotukset, joita tarkastellaan käsillä olevan lausunnon
kohdassa 2.4 –, että EU:lla on varoja ryhtyä toteuttamaan
kyseisenlaista politiikkaa.

2.3.
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2.3.4.
Komitea esittää siksi, että kaikki mahdollisuudet
poiketa direktiivissä säädetyistä toimenpiteistä estetään muulloin paitsi teknisten syiden – jotka on asianmukaisesti näytetty
toteen ja jotka komissio on hyväksynyt – ollessa kyseessä.
Viimeksi mainitussa tapauksessa valtioiden tulee ehdottaa
ratkaisuja vähintään vastaavanlaisen turvallisuuden tason takaamiseksi.

2.4. Direktiivin täytäntöönpanosta aiheutuvien kustannusten rahoitus

2.4.1.
Komitealla ei ole keinoja komission esittämien laskelmien arvioimiseksi. Komitea toteaa, että annetut tiedot ovat
niukkoja sisältäen maininnan, että ”ehdotuksen kokonaiskustannukset arvioidaan 2,6–6,3 miljardiksi euroksi”.Itävalta yksistään on ilmoittanut 1,7 miljardin euron suuruisesta budjetista. Komitea kehottaakin komissiota arvioimaan uudelleen
laskelmiaan, sillä kyseisten kahden summan välinen epäsuhta
yllyttää jäsenvaltioita suosimaan kaikkia poikkeusmahdollisuuksia kustannusten minimoimiseksi, mikä johtaa direktiivin
täytäntöönpanoon mahdollisimman halvalla tavalla.

Mahdollisuus pienimuotoisten toimenpiteiden toteuttamiseen

2.3.1.
Komissio on esittänyt maantietunneleiden kunnostamisesta direktiivin vaatimusten mukaisiksi aiheutuvien kustannusten johdosta, että ”jäsenvaltiot saavat toteuttaa tietyin
edellytyksin edullisempia toimenpiteitä, jos niillä saavutetaan
riittävä turvallisuustaso” (ehdotuksen perusteluosan 6 kohdan
A alakohta).

2.3.2.
Komitea ei ymmärrä komission aikomuksia. Joko
jäsenvaltiot eivät noudata tiukkaa talouspolitiikkaa ja suostuvat
rahoittamaan kunnostustöitä korkeammalla hinnalla kuin
mikä tiukasti ottaen olisi tarpeen direktiivin noudattamiseksi
tai sitten on todellakin olemassa keinoja, jotka takaavat
riittävän tai vastaavan turvallisuuden tason ja jotka ovat
direktiivissä esitettyjä halvempia. Siinä tapauksessa komitea
kysyy, miksi direktiivissä ei oteta niitä alun perin huomioon.

2.3.3.
Komitea katsoo, että jäsenvaltioille rahoituksellisista
syistä annettu mahdollisuus soveltaa esitetystä poikkeavia
toimenpiteitä viivästyttää merkittävästi direktiivin täytäntöönpanoa jäsenvaltioiden ja komission välisten väistämättömien
neuvotteluiden takia. Tällaiset erivapaudet olisivat vastoin
haluttua yhdenmukaistamista, jota komissio pitää takeena
maantietunneleiden turvallisuuden tason parantamisesta.

2.4.2.
Koska kyse on lisäksi erityisluonteisista töistä, joissa
on otettava huomioon maaperälajin kaltaiset vaativat rajoitteet,
komitea hyväksyy vain sen mahdollisuuden, että kaikki olemassa olevat tunnelit mukautetaan direktiivin vaatimuksiin,
jolloin arvioitu kustannus on 6,3 miljardia euroa kymmenen
vuoden ajanjaksolle jaettuna.

2.4.3.
Komitea toteaa, että myös komission esittämät tiedot
onnettomuuksien suorista ja epäsuorista kustannuksista ovat
vähäiset. Kyseisten osittaisten tietojen perusteella on hyvin
mahdollista, että perusteellinen tutkimus osoittaisi maantietunnelionnettomuuksien suorien ja epäsuorien kustannusten
olevan miljardi euroa vuodessa. Ohjelman tunneleiden kunnostamiseksi direktiivin mukaisiksi, jotta voidaan estää onnettomuuksia tai rajoittaa niiden seurauksia, arvioidaan maksavan
0,63 miljardia euroa vuodessa kymmenen vuoden aikana, mikä
on siis selvästi vähemmän kuin onnettomuuksien aiheuttamat
vuotuiset kustannukset.

2.4.4.
Näin ollen jotkin valtiot, joilla on useita yli
500 metrin pituisia tunneleita, voivat tuskin ottaa kannettavakseen tunnelien yhdenmukaistamisen aiheuttamat kustannukset. Komission tulee myös muuttaa ehdotustaan luodakseen
esitettyä tasapuolisemman ja kannustavamman rahoitusjärjestelmän.
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2.4.5.
Rahoitusjärjestelmän on oltava tasapuolinen siinä
mielessä, että Euroopan laajuinen maantieverkko hyödyttää
luonnollisesti kaikkia tienkäyttäjiä, ovatpa he sitten kotoisin
EU:n jäsenvaltiosta tai unionin ulkopuolisesta valtiosta. Olisi
kohtuutonta, että kukin valtio yksinään joutuisi vastaamaan
yhteisiä kustannuksia koskevasta summasta kokonaisuudessaan. Tämä asettaisi huonompaan asemaan ne jäsenvaltiot,
jotka maantieteellisistä, historiallisista tai taloudellisista syistä
ovat investoineet tunnelien rakentamiseen ja jotka ovat näin
edistäneet unionin tasokkaan maantieverkon luomista.
2.4.6.
Järjestelmän pitää olla kannustava siinä mielessä,
että jäsenvaltioiden talousarvioiden asettamista rajoituksista
johtuen ne valtiot, joilla on useita tunneleita, saattavat lykätä
kunnostusinvestointeja sekä tunneleiden muuttamista säännösten mukaisiksi.
2.4.7.
Niinpä äskettäin laatimassaan lausunnossa [23. tammikuuta 2003 annettu lausunto kaasuöljyn verojärjestelmästä
ja valmisteveron yhdenmukaistamisesta (1)] tekemänsä ehdotuksen mukaisesti komitea toteaa, että on välttämätöntä avata
uusi kanava laitteiden rahoittamiseksi perustamalla eurooppalainen liikenneinfrastruktuurirahasto, joka saa säännöllisiä tuloja (1 sentti litralta kaikista maantieajoneuvojen polttoaineista
eli 10 euroa tonnia kohden, mistä kertyy noin 3 miljardia
euroa vuodessa vuodesta 2006 lähtien). Nämä unionin jäsenvaltioiden keräämät tulot tuloutettaisiin vuosittain kyseiselle
eurooppalaiselle liikenneinfrastruktuurirahastolle, jolle olisi
osoitettu erityinen kohta unionin budjetissa. Kyseinen rahasto
voisi Euroopan investointipankin myötävaikutuksella tarjota
apuaan lainatakuina tai tukena, joka koskisi 50:tä prosenttia
vaadittavien töiden kustannuksista, EU:n yli 500 metrin pituisten tunnelien muuttamiseksi direktiivin mukaisiksi (2).

2.5.

Turvallisuusvastuuhenkilön asema

2.5.1.
Direktiivissä säädetään useiden elinten perustamisesta (mm. hallintoviranomainen ja tarkastuslaitos), ja niiden
roolit ja tehtävät ovat melko selkeät. Sama koskee myös tiettyjä
toimijoita (tunnelin hallinnoija ja pelastuspalvelut). Koska
turvallisuusvastuuhenkilö toimii järjestelmän ytimessä varmistaen sen yhtenäisyyden ja asianmukaisen toiminnan, komitea
katsoo, että kyseisen vastuuhenkilön itsenäisyyden ja toimivallan turvaamiseksi hänen roolinsa on täsmennettävä esitettyä
paremmin.
2.5.2.
Komitea katsoo, että huolimatta komission esittämistä aikomuksista, joiden mukaan ”turvallisuusvastuuhenkilön
on oltava riippumaton kaikissa turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä”, asettaa palkkatyösuhde tunnelin hallinnoijaan nähden turvallisuusvastuuhenkilön väistämättä vaikeasti hallittaviin ja jopa konfliktitilanteisiin kriisitapauksissa tai nopeaa
päätöksentekoa vaativissa tapauksissa.

( 1) EYVL C 85, 28.4.2003.
( 2) Koska tämä kysymys on hyvin tärkeä, esitämme, että laaditaan
oma-aloitteinen lausunto, jossa analysoidaan yksityiskohtaisesti
tämänkaltaisten infrastruktuurien rahoituksen kaikki ulottuvuudet.
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Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi turvallisuusvastuuhenkilön soveltaessa 4 kohtaa (kohtaa ”Muutokset” liitteessä II),
jonka mukaan hänen tulee ”määritellä rajoittavia käyttöön
liittyviä toimenpiteitä tai kiireellisissä tapauksissa (...) määrätä
tunneli suljettavaksi yleisöltä”.
2.5.3.
Komitea toivoo, että turvallisuusvastuuhenkilön itsenäisyys varmistettaisiin asianmukaisesti, hänen toimivaltansa
vahvistettaisiin ja että direktiivissä täsmennettäisiin seuraavat
seikat:
–

Turvallisuusvastuuhenkilö ei voi missään tapauksessa olla
palkkatyösuhteessa tunnelin hallinnoijaan.

–

Turvallisuusvastuuhenkilön tulee olla itsenäinen tai palkansaaja jossakin yrityksessä tai julkisessa palvelussa
(yleinen turvallisuus, palolaitos jne.) eikä hänellä tule olla
mitään siteitä hallinnoijaan.

–

Turvallisuusvastuuhenkilöllä on hallintoviranomaisen
vahvistama ammatillinen pätevyys.

–

Turvallisuusvastuuhenkilöllä on oltava vakuutus.

–

Vaikeissa konfliktitilanteissa hallinnoijan kanssa turvallisuusvastuuhenkilö voi kääntyä suoraan hallintoviranomaisen puoleen (myös hallinnoija voi viedä asian hallintoviranomaisen käsiteltäväksi).

–

Turvallisuusvastuuhenkilöllä on oltava toimintansa edellyttämät varat siten, että hallinnoija vastaa turvallisuusvastuuhenkilön kustannuksista hallintoviranomaiselle esitetyn sopimuksen puitteissa.

2.6. Tulevat jäsenvaltiot ja erityistapaukset
2.6.1.
Komitea on hämmästynyt, että direktiiviehdotuksessa ei tuoda esille sen soveltamisesta ehdokasmaille aiheutuvia seurauksia, jotka ovat ajankohtaisia muutaman kuukauden
kuluttua. Laajentumista silmällä pitäen komitea esittää, että
komissio toimittaisi ennen vuotta 2005 kartoituksen tulevien
jäsenmaiden kaikista yli 500 metrin pituisista tunneleista ja
että se ryhtyisi viipymättä suunnittelemaan soveltamisalan
laajentamista niin, että vuoteen 2025 mennessä kaikki laajentuneen EU:n tunnelit olisi saatettu direktiivin säännösten
mukaisiksi.
2.6.2.
Komitea ilmaisee tyytyväisyytensä sen johdosta, että
perusteluosassa komissio ilmoittaa ottaneensa huomioon
Sveitsissä suoritetut tutkimukset ja että Sveitsi ja Norja on
kutsuttu osallistumaan direktiivin 16 artiklalla perustetun
komitean työskentelyyn. Komitea toivoo, että tietyn ajan
kuluttua komissio kykenee harmonisoimaan maantietunneleita koskevat vähimmäisturvallisuusvaatimukset EU:n, Sveitsin
ja Norjan välillä.
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Erityistä

3.1.
–

Tavoitteiden osalta (perusteluosan kohta 2) komitea
katsoo, että onnettomuuksien yleisimmät syyt liittyvät
usein myös tunneliverkoston rappeutuneisuuteen, vanhentuneisuuteen sekä riittämättömään ylläpitoon.

–

On syytä lisätä, että jatkuvan seurantajärjestelmän ansiosta turvallisuustoimenpiteet voidaan pitää ajan tasalla
ottamalla nopeasti huomioon uudet tekniikat ja käytännöt. Voidaan esimerkiksi olettaa, että nestekaasun tapaisten uusien polttoaineiden käyttö yleistyy lähitulevaisuudessa. Jos näin tapahtuu, tämä on huomioitava nopeasti
direktiivissä, sillä se perustuu oletukselle, että onnettomuus- tai vaaratilanteiden aiheuttamia tulipaloja seuraavat mahdolliset räjähdykset. Nestekaasun kaltaisten polttoaineiden ollessa kyseessä ei tiedetä, miten onnettomuustilanne vaikuttaa siihen, tapahtuuko räjähdys ennen tulipaloa vai sen jälkeen. Tämän johdosta on laadittava
nykyisistä poikkeavia ennaltaehkäisyä ja toimenpiteiden
organisointia koskevia skenaarioita.

–

3.2.

Toisen tavoitteen osalta komitea toivoo, että aineellisten
vahinkojen ohella myös inhimilliset ja taloudelliset menetykset pyritään pitämään mahdollisimman vähäisinä.

16.9.2003

3.4. Ajoneuvot
Vahvistamattomat lisäpolttoainesäiliöt on parasta kieltää vuoteen 2010 mennessä, sillä ammattikäyttöön tarkoitetun dieselöljyn ohjehinta lienee yhdenmukaistettu siihen mennessä.
Tähän liittyen komitea muistuttaa, että äskettäisessä direktiivissään valmisteveron yhdenmukaistamisesta komissio toi esille
kilpailunvastaisia käytäntöjä, joiden avulla tietyt kuljetusliikkeet kykenivät 1 500 litran polttoainesäiliöidensä ansiosta
hankkimaan polttoainetta hinnalla, joka ei ollut muiden kuljetusyritysten ulottuvilla. Edellisen johdosta komitea esittää, että
komission ehdottama toimenpide olisi väliaikainen ja että
lisäpolttoainesäiliöt poistettaisiin.

3.5. Yli 16 tonnin painoisten raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen kuljettajat
Komitea kehottaa komissiota esittämään direktiivissä muistutuksen siitä, että jäsenvaltioiden tulee huolehtia raskaiden
tavarankuljetusajoneuvojen kuljettajien koulutuksesta. Erityisesti tunneleiden turvallisuusvaatimusten osalta komitea ehdottaa, että kaikki raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen kuljettajat osallistuisivat erikoiskoulutukseen, josta annetavasta todistuksesta tehtäisiin merkintä heidän ajokortteihinsa. Toteutettavissa järjestelyissä on pyrittävä
–

EU:ssa toimivien kuljettajien ammattitaidon kohottamiseen

–

uusien kuljettajien kouluttamiseen EU:ssa

–

yhteisön ulkopuolisista maista peräisin olevien kuljettajien ammattitaidon kehittämiseen.

Soveltamisala
3.6. Liite I

Komitea esittää, että komissio muuttaisi säädöstekstiään ja
sisällyttäisi siihen komitean edellä esittämän ehdotuksen direktiivin ulottamisesta tietyn ajan kuluttua koskemaan myös
Euroopan laajuisen maantieverkon ulkopuolisia yli 500 metrin
pituisia tunneleita, joiden rahoituksesta 50 prosenttia tulisi
olla peräisin edellä mainitusta eurooppalaisesta infrastruktuurirahastosta tunnelien saattamiseksi direktiivin mukaisiksi ennen
vuotta 2025.

3.6.1.
Kohta 1.5.2: Komitea katsoo, että asiayhteydessä on
soveliasta täsmentää käytössä olevien tunneleiden läheisyydessä suoritettavien kyseisenlaisten merkittävien töiden aikana
noudatettavat säännöt, jotta tunneleiden käyttäjien turvallisuus
voidaan jatkuvasti taata.
3.6.2.
Kohta 1.10: Komitea katsoo, että riskianalyysi on
tehtävä järjestelmällisesti direktiivin 13 artiklaa soveltaen kaikkien tunnelityyppien kohdalla ja että vedenalaisten tunneleiden
välillä ei ole syytä tehdä mitään eroa.

3.3.

Infrastruktuuri
3.6.3.

Komitea esittää, että komissio arvioisi uudelleen lähestymistapaansa, ja ehdottaa, että yksikäytäväisiä tunneleita rakennettaessa varmistettaisiin aina kaikin tavoin mahdollisuus toisen
käytävän rakentamiseen hyvin pitkällä aikavälillä tunnelin
muuttamiseksi kaksoistunneliksi.

–

Kohta 1.11

Komitean mielestä kohdassa olisi tarkennettava, että
poistumisteiden sijaintia osoittavien valojen on toimittava
riittävän pitkään (kaksi tuntia) onnettomuus- tai vaaratilanteessa (valojen on toimittava automaattisesti tai niillä
on oltava kaksi virranlähdettä).
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Komitea katsoo, että luokkaan I kuuluvien tunnelien
osalta olisi toivottavaa määrätä, että palopostipisteet ovat
kytkettynä vesijohtoverkkoon, jossa on jatkuva paine.

–

Komitea toivoo, että asennettavien palosammuttimien
tyyppi ja teho täsmennettäisiin.

–

Komitea ehdottaa 3 alakohtaa täydennettäväksi seuraavasti: ”– – hätäviestin lähettämiseksi tunnelin käyttäjille
heidän ajoneuvojensa vastaanottimien välityksellä”.

–

3.8. Liite III
3.8.1.
Kohdat 1 ja 2.4: Kyseisissä kohdissa palosammuttimien ja puhelinten sijainnista esitetään ristiriitaisia tietoja.
Komitea katsoo, että jälkimmäinen versio tulee säilyttää,
sillä edeltä käsin ajatellen laitteiden lienee parempi sijaita
turvasyvennyksissä.
3.8.2.

3.6.4.
Kohta 2.2: Koska turvallisuusvastuuhenkilön rooli on
merkittävä, komitea kehottaa komissiota toistamaan yhdessä
direktiivin artiklassa (7 artiklassa) vastuuhenkilön tehtävien
sisällön kokonaisuudessaan huomioiden edellä mainitut komitean ehdotukset.

3.6.5.
Kohta 3.2: Komitea toivoo, että komissio täsmentää,
minkälaisissa tilanteissa kyseistä valvontaa voidaan suorittaa.
Komitea katsoo, että kyseisiä tarkastuksia tulee suorittaa
poliisin tai tulliviranomaisten toimesta, eikä tunnelin hallinnoijan, jolla ei ole laillista toimivaltaa, tule niihin ryhtyä. Komitea
kehottaa poistamaan kyseisen artiklan.

Kohta 2.4:

–

Komitea katsoo, että tunneliluokan ilmoittavat kuvakyltit
ovat vaikeasti ymmärrettävissä tunnelinkäyttäjille, joilla
ei ole riittävästi tietoa kyltin tarjoaman informaation
hyödyntämiseksi. Mikäli kyseiset kuvakyltit säilytetään,
niistä on hyötyä ainoastaan asiaan perehtyneille tunnelinkäyttäjille.

–

Liitteessä esitetään kolme pysähtymispaikkaa osoittavaa
liikennemerkkiä. Komitea toteaa, että kyseiset liikennemerkit ovat selvästi vaikeammin havaittavia ja ymmärrettäviä kuin asiakirjassa kaksi sivua jäljempänä esitetty
merkki. Vaarana on, että katkoviivan ja yhtenäisen viivan
asettaminen rinnakkain johtaa väärinymmärrykseen tuomalla mieleen ajoradan kaventuman tai kiertotien eikä
välttämättä pysähtymispaikkaa.

Alakohta 5: komitea ehdottaa seuraavaa muotoilua:
”Suojatut voimanlähteet sekä laitteiden korkea- ja
matalajännitekaapeleiden (sähkö-, radio-, puhelinjne.) suojattu virransyöttö, joka takaa laitteiden toiminnan kahden tunnin ajan onnettomuus- tai vaaratilanteessa. – –”
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3.8.3.
Lisäksi kohdassa 1.1 täsmennetään, että pysähtymispaikalla on oltava hätäpuhelin ja vähintään kaksi palosammutinta. Edellisen johdosta liitteessä tulee esittää ainoastaan
kolmas liikennemerkki, jossa kyseiset laitteet on kuvattu.
Kahden muun liikennemerkin säilyttäminen voisi antaa ymmärtää, että velvollisuudesta hankkia laitteet voidaan vapauttaa.

4. Päätelmät

3.7.

Liite II

3.7.1.
Kohdan 2 alakohta 5: Komitea ehdottaa neljännen
luetelmakohdan muuttamista kuulumaan seuraavasti: ”– – ja
kunnossapito, sekä tunnelin sisäisistä ja sen välittömässä
läheisyydessä tehtävistä töistä.”

3.7.2.
Komitea toivoo, että komissio täsmentää, missä
tilanteissa turvallisuusasiakirjat on saatettava ajan tasalle, ja
määrittelee päivitysjaksot.

3.7.3.
Komitea ottaa uudelleen esille turvallisuusvastuuhenkilön roolin ja esittää, että hänelle myönnetyistä valtuuksista
määritellä rajoittavia käyttöön liittyviä toimenpiteitä tai kiireellisissä tapauksissa määrätä tunneli suljettavaksi yleisöltä ei
mainittaisi huomaamattomasti liitteen II lopussa vaan varsinaisen direktiivitekstin 7 artiklassa, kuten edellä todettiin.

Komitea kannattaa komission aloitetta yhdenmukaistettujen
vähimmäisturvallisuusvaatimusten laatimiseksi pikaisesti Euroopan laajuisen maantieverkon tunneleihin sovellettaviksi.
Komitea katsoo kuitenkin, että komissiolla ei ole esittää
ratkaisua tunneleiden yhdenmukaistamisen edellyttämien töiden rahoittamisen tukemiseksi.
Komitea esittää sen vuoksi useampia ehdotuksia.

4.1. Yhdenmukaistamisen edellyttämien töiden rahoitus
Komitea katsoo, että tunneleiden yhdenmukaistamisen edellyttämien töiden vaatiman rahoituksen jättäminen kunkin jäsenvaltion kontolle ei ole oikeudenmukaista eikä kannustavaa,
kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden budjettirajoitukset sekä
tunneleiden pääasiallinen sijainti vain tietyissä maissa. Edellisen
johdosta komitea toteaa, että on tarpeen avata uusi kanava
perustamalla eurooppalainen liikenneinfrastruktuurirahasto,
jota kartutetaan pidättämällä yksi sentti litralta kaikista EU:ssa
kulutettavista
maantieajoneuvojen polttoaineista
(ks.
kohta 2.4.7).
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Direktiivin soveltamisala

Turvallisuusvaatimusten yhdenmukaistamisen ja tunnelin
käyttäjien oikean liikennekäyttäytymisen edistämiseksi komitea esittää, että ennen vuotta 2025 direktiivin soveltamisala
ulotettaisiin kaikkiin yli 500 metrin pituisiin maantietunneleihin ja että asianomaisille valtioille myönnettäisiin kunnostamistöitä varten 50 prosenttia kustannuksista kattava tuki
eurooppalaisesta liikenneinfrastruktuurirahastosta (ks. kohta
2.2 edellä).
4.3.

16.9.2003

4.4. Yli 16 tonnin painoisten raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen kuljettajille tarjottava erikoiskoulutus
Komitea katsoo, että vähimmäisturvallisuusvaatimusten noudattaminen edellyttää tunneleiden käyttäjille suunnattua riittävää tiedotusta. Koska yli 16 tonnin painoiset raskaat tavarankuljetusajoneuvot muodostavat merkittävän potentiaalisen
vaaratekijän, komitea pitää välttämättömänä, että kuljettajille
järjestetään erikoiskursseja, joiden suorittamisesta mainitaan
erikseen heidän ajokortteissaan (ks. kohta 3.5 edellä).

Poikkeustapausten estäminen

Koska perustettavasta eurooppalaisesta liikenneinfrastruktuurirahastosta voidaan myöntää tukea kattamaan 50 prosenttia vaadittavista kunnostustöistä syntyneistä kustannuksista,
komitea esittää, että mahdollisuudet erivapauksiin suljetaan
pois, jotta turvallisuustoimenpiteiden puutteellinen soveltaminen voidaan estää.

4.5. Turvallisuusvastuuhenkilö
Direktiivissä mainittu turvallisuusvastuuhenkilö toimii järjestelmän ytimessä. Hänen on oltava itsenäinen suhteessa tunnelin hallinnoijaan ja hänen toimivaltansa on vahvistettava (ks.
kohta 2.5.3 edellä).

Bryssel 18. kesäkuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta”
(KOM(2003) 63 lopullinen – 2003/0032 (COD))
(2003/C 220/07)
Neuvosto päätti 3. maaliskuuta 2003 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 95 ja 156 artiklan
nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” -erityisjaosto antoi
lausuntonsa 5. kesäkuuta 2003. Esittelijä oli Göran Lagerholm.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 18. ja 19. kesäkuuta 2003 pitämässään 400. täysistunnossa
(kesäkuun 18. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 71 ääntä puolesta
yhden pidättyessä äänestämästä.

1.

Johdanto

1.1.
Tietojärjestelmillä on huomattava merkitys koko taloudelle. Ne ovat ratkaisevan tärkeitä paitsi useimmille elinkeinoelämän sektoreille myös julkiselle sektorille, yliopistoille ja
koululaitokselle sekä yksittäiselle kansalaiselle. Tällaisten järjestelmien häiriöt koskettavat kaikkia, niin kansalaisia yksityishenkilöinä kuin julkishallintoja ja yrityksiä.

1.2.
Olisi Euroopan yhteisön edun mukaista, että jäsenvaltiot tehostaisivat yhteistyötään riittävän korkean turvallisuustason saavuttamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa. Se on asetettu
tavoitteeksi komission kesäkuussa 2001 antamassa tiedonannossa verkko- ja tietoturvallisuudesta ( 1).

1.3.
Tietoturvasta on tämän vuoksi tullut tärkeä käyttäjiä
koskeva ja siten myös tärkeä poliittinen kysymys. Syyskuun
11. päivästä 2001 alkaen tietojärjestelmien toimivuudesta on
tullut myös kansallinen turvallisuuskysymys. Jäsenvaltioiden
edistystaso asiassa vaihtelee, ja samoin niiden huomion kohteet. Jäsenvaltioiden välillä ei ole järjestelmällistä rajat ylittävää
yhteistyötä verkko- ja tietoturva-asioissa, vaikka turvallisuutta
ei voida pitää vain yksittäisen valtion sisäisenä asiana. Mekanismia tehokkaiden vastausten antamiseksi turvallisuusuhkiin ei
ole. Sääntelyjärjestelmän täytäntöönpano vaihtelee. Yhteentoimivuus on puutteellista, mikä hankaloittaa tietoturvatuotteiden asianmukaista käyttöä.

( 1) KOM(2001) 298 lopullinen.

1.4.
Perustettavaksi ehdotetun viraston on määrä helpottaa
verkko- ja tietoturvaa koskevien yhteisön toimien soveltamista
ja auttaa varmistamaan verkkojen ja tietojärjestelmien tietoturvatoimintojen yhteentoimivuus ja vaikuttaa siten osaltaan
sisämarkkinoiden toiminnan sujuvuuteen.

1.5.
Virastolla tulee olemaan seuraavia neuvoa-antavia ja
koordinoivia tehtäviä:

–

Virasto osallistuu tietoturva-alan eri toimijoiden väliseen
laajaan yhteistyöhön.

–

Se soveltaa koordinointiin tähtäävää tietoturvastrategiaa
tukemalla jäsenvaltioita.

–

Se tukee standardointitarpeiden kartoitusta.

–

Se tukee yhteisön tämän alan yhteyksiä kolmansien
maiden kanssa.

1.6.
Komission on tarvittaessa voitava antaa virastolle lisätehtäviä, jotta voidaan pysyä teknologian ja yhteiskunnan
kehittymisen tahdissa.

1.7.
Viraston ehdotetaan aloittavan toimintansa 1. tammikuuta 2004 ja jatkavan toimintaansa viisi vuotta. Viraston
toiminnan jatko kyseisen kauden jälkeen riippuu siitä, minkälaisiin tuloksiin päädytään toiminnan arvioinnissa.
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Yleistä
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Etenkin langattomien Internet-yhteyksien ja uusien radioviestintäjärjestelmien käytön lisääntyminen asettaa uusia vaatimuksia turvallisuudelle, salaustekniikoille, tietojen ja palvelujen
saatavuudelle jne.

2.1.
ETSK on ilmaissut eri tilaisuuksissa ja useissa lausunnoissaan tukensa kaikille tietoyhteiskuntaa edistäville aloitteille, joista voidaan mainita eEurooppa-toimintasuunnitelma,
verkko- ja tietoturvallisuuspolitiikka ( 1), verkkorikollisuuden
torjunta ( 2), tarve kehittää syrjimätöntä osaamisyhteiskuntaa (3)
sekä mahdollisuus käyttää Internetiä turvallisesti siten, että
henkilötiedot suojataan ja että kaupalliset toimet ja tietotekniikkapalvelut turvataan (4).

2.3.
Käyttäjien luottamus tietotekniikkaa sekä tietoyhteiskuntaa ja sen perustana toimivaa infrastruktuuria kohtaan ovat
perusedellytyksiä, jotta EU:sta voidaan kehittää maailman
kilpailukykyisin osaamiselle rakentuva talous ennen vuotta
2010. Infrastruktuurin varmuutta ja saatavuutta on parannettava ja käyttäjien luottamusta tietotekniikkaa kohtaan kasvatettava, jos halutaan saavuttaa eEurope-toimintasuunnitelmassa
asetetut tietoyhteiskunnan palvelujen käyttöä koskevat tavoitteet. Kyseisiin palveluihin kuuluvat mm. sähköinen kaupankäynti, terveydenhuolto ja hallinto sekä sähköiset markkinapaikat.

2.2.
ETSK pitää komission tapaan verkkojen ja tietojärjestelmien toiminnan varmuutta erittäin tärkeänä. Verkkojen ja
tietojärjestelmien häiriöt koskettavat kaikkia, niin kansalaisia,
yrityksiä kuin julkishallintoja. Verkko- ja tietoturva tarkoittaa
tänä päivänä palvelujen ja tietojen saatavuuden varmistamista,
viestinnän häiriöiden ja luvattoman sieppaamisen ehkäisemistä, sen varmistamista, että lähetetyt, vastaanotetut tai tallennetut tiedot ovat täydellisiä ja ettei niitä ole muutettu, tietojärjestelmien suojaamista luvattomalta tunkeutumiselta, suojautumista hyökkäyksiltä jne. Käyttäjien tulee voida luottaa uuteen
tekniikkaan riippumatta siitä, käytetäänkö sitä yrityksissä,
oppilaitoksissa tai omissa kodeissa. Turvallisuusvaatimukset
kasvavat sitä mukaa kuin verkottuminen ja tietojenkäsittely
yhteiskunnassa kehittyvät edelleen ja leviävät unionin jäsenvaltioissa ja maailmalla. Komitea korostaa tässä yhteydessä erityisesti, että tietoyhteiskunnan turvallisuusvaatimusten tulee kattaa myös nopean kehityksen myötä syntyvät käyttäjien uudet
käyttäytymismallit, ja vaatimukset on sopeutettava niihin.

2.4.
Kuten komissio toteaa, jäsenvaltiot ovat edenneet
turvallisuuden edistämisessä eri tahtia, mikä johtunee suurelta
osin siitä, että sähköisten palvelujen käytön laajuus vaihtelee
jäsenvaltioittain. Jotta tietoyhteiskunta voidaan toteuttaa täysimittaisesti koko yhteisössä, on toteutettava yhteisiä toimia,
kuten yhteisten standardien laatiminen ja yhteisistä varmennuskriteereistä ja yhteisistä turvaratkaisuista sopiminen. Tarve
on keskeinen kansalaisten, yritysten, yliopistojen ja julkishallintojen kannalta koko yhteisön alueella. Turvallisuusongelmien ei voida katsoa kuuluvan vain jollekin yksittäiselle
valtiolle. ETSK tukee sen vuoksi komission ehdotusta verkkoja tietoturvaviraston perustamisesta.

( 1) TSK:n lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden
komitealle – Verkko- ja tietoturva: Ehdotus eurooppalaiseksi
lähestymistavaksi” (EYVL C 48, 21.2.2002) sekä aiheesta ”Ehdotus:
neuvoston päätös eEurope-toimintasuunnitelman seurantaa, hyvien toimintatapojen levittämistä sekä verkko- ja tietoturvan
parantamista koskevan monivuotisen MODINIS-ohjelman
(2003–2005) hyväksymisestä”, KOM(2002) 425 lopullinen.
( 2) TSK:n lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden
komitealle – Turvallisempaan tietoyhteiskuntaan tietojärjestelmien turvallisuutta parantamalla ja tietokonerikollisuutta ehkäisemällä” (EYVL C 311, 7.11.2001).
( 3) TSK:n lausunto aiheesta ”Julkisen sektorin tieto: Euroopan avainresurssi – Vihreä kirja julkisen sektorin tiedon käytöstä tietoyhteiskunnassa” (EYVL C 169, 16.6.1999).
( 4) TSK:n lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden
suojasta sähköisen viestinnän alalla” (EYVL C 123, 25.4.2001).

2.5.
Toinen kysymys koskee eurooppalaista yhteistyötä
tietoyhteiskuntaa uhkaavien, luonteeltaan turvallisuuspoliittisten vaarojen torjumisessa; se edellyttää jäsenvaltioiden lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten välistä yhteistyötä. On tärkeää
erotella kansallisvaltioihin kohdistuvat mullistavat uhat sekä
uhat, jotka kohdistuvat yhteisön kansalaisiin ja heidän mahdollisuuksiinsa käyttää tietoyhteiskunnan palveluja yksityisiin
tarkoituksiin. Ensiksi mainittua ei pystyttäne hoitamaan menestyksekkäästi alueelliselta pohjalta vaan ainoastaan maailmanlaajuisen yhteistyön avulla. Komitea on tietoinen näiden
uhkakuvien läheisyydestä ja on komission kanssa samaa mieltä
siitä, että viraston ei tule hoitaa kysymyksiä, jotka kuuluvat
normaalioloissa jäsenvaltioiden turvallisuus-, puolustus-, poliisi- ja oikeusviranomaisten tehtäviin. Viraston toiminnan tulevassa arvioinnissa on kuitenkin selvitettävä, haittaako tämä
rajoitus viraston työskentelyä, sekä pohdittava, onko tarpeen
erityisesti selkeyttää rajanvetoa kansallisen turvallisuuden ja
käytännön tietoturvan välillä.

2.6.
ETSK korostaa, että viraston toiminta on syytä käynnistää mahdollisimman nopeasti. On tärkeää, että viraston toiminnan alkamista eivät hidasta mitkään käytännön seikat
kuten pitkälliset pohdinnat viraston toimipaikasta. Toiminnan
tulee alkaa viimeistään 1. tammikuuta 2004.
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Erityistä

3.1.
ETSK:n mielestä viraston tavoitteiden tulee olla laajemmat kuin komission ehdotuksessa ilmoitetaan. Sen lisäksi,
että viraston tulee luoda yhteisymmärrys tietoyhteiskunnan
ongelmista ja tukea verkko- ja tietoturvaan liittyviä yhteisötoimia, sen tehtävänä tulee olla nimenomaisesti myös osallistuminen verkko- ja tietoturvaa koskevan osaamisen ja kokemusten
levittämiseen jäsenvaltioissa. Tämä voi auttaa ehkäisemään
yhteisön digitaalista kahtiajakoa. Se myös osaltaan lisää yhteisön ja jäsenvaltioiden valmiutta torjua verkko- ja tietoturvaongelmia sekä käyttäjien luottamusta tietotekniikkaa sekä tietoyhteiskuntaa ja sen perustana toimivaa infrastruktuuria kohtaan.
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3.3.3.
Komitea pitää lähtökohtana sitä seikkaa, että elinkeinoelämän organisaatioiden ja kuluttajajärjestöjen käyttäjäedustajia kutsutaan mukaan työryhmiin, joita virasto perustaa, ja
että heille annetaan siten mahdollisuus vaikuttaa suoraan
esimerkiksi standardointi- ja varmennustoimintaan. Kyseiset
viraston tehtävät edellyttävät elinkeinoelämän aktiivista osallistumista.
3.4.
Varainhoitoa koskevista säännöksistä ETSK toteaa, että
on olennaisen tärkeää tehdä selväksi ja varmistaa, että viraston
toimintaa ja taloudellista asemaa ei aseteta riippuvaisiksi
viraston toimintaan osallistuvien yhteisön ulkopuolisten maiden mahdollisista avustuksista.

3.2.
Kuten komissio toteaa, viraston rakenteen tulee olla
sellainen, että se helpottaa viraston eri osapuolten osallistumista. Tämä on erityisen tärkeää elinkeinoelämää, yliopistoja,
yksityisiä kansalaisia ym. edustavien käyttäjäryhmittymien
kannalta. Luonnollisesti myös hankkijapuolen tulee olla edustettuna. Komitea kannattaa siksi ehdotusta siitä, että viraston
johtokunnassa on elinkeinoelämän ja kuluttajien edustajia.
Komitea ei sen sijaan näe syytä jättää kyseisiä johtokunnan
jäseniä vaille äänestysoikeutta etenkään kun ehdotuksen mukaan myös heidät nimittää neuvosto. Elinkeinoelämän edustajilla, tutkijoilla ja kuluttajilla on usein enemmän markkinatuntemusta ja kokemusta tietoyhteiskunnan palvelujen käytöstä
kuin julkishallinnon edustajilla.

3.5.
Komitea yhtyy komission kantaan, jonka mukaan jo
kolmen vuoden jälkeen on asianmukaista aloittaa toiminnan
arviointi, jotta voidaan määritellä, onko ehdotettu institutionaalinen ratkaisu tarkoituksenmukaisin verkko- ja tietoturvallisuuteen sekä käyttäjien luottamusta tietotekniikkaa sekä tietoyhteiskuntaa ja sen perustana toimivaa infrastruktuuria kohtaan liittyvien kysymysten käsittelemiseksi.

3.3.
ETSK tukee periaatteessa ehdotusta viraston toiminnasta siten kuin sitä on kuvailtu komission asiakirjan jaksossa 3.5.
Komitea esittää kuitenkin joitakin täydentäviä näkökantoja.

–
–

3.3.1.
Komitea katsoo, että viraston työohjelmassa mainittujen tehtävien lisäksi virastolla tulee olla voimavaroja käsitellä
myös äkillisiä ja päivänpolttavia turvallisuuskysymyksiä eli
resursseja reagoida yllättäviin tapahtumiin. Työohjelmien ei
siis pidä merkitä sitä, että pitkän aikavälin työskentely estää
virastoa käsittelemästä ennakoimattomia päivänkohtaisia turvallisuus- tai luottamuskysymyksiä.
3.3.2.
Virastolle osoitettavien lausuntopyyntöjen esittämisoikeuden rajoittamisen osalta ETSK katsoo, että jäsenvaltioiden
keskeisillä elinkeinoelämän organisaatioilla ja kuluttajajärjestöillä tulee olla kyseinen oikeus.

3.6.
Komission viraston toimipaikalle asettamien kriteerien
lisäksi ETSK pitää tärkeänä, että virasto sijoitetaan siten, että
sen toimintaympäristö täyttää seuraavat edellytykset:
–
Toimintaympäristössä tulee olla kattava infrastruktuuri,
jolla on suuri siirtokapasiteetti.
Julkisten sähköisten palvelujen tulee olla kattavat.
Sähköisen kaupankäynnin tulee olla osa tavanomaista
elinkeinoelämää, ja käyttäjäkunnan laajalti ymmärrettynä
tulee muodostua tottuneista tietotekniikan käyttäjistä.

Tällä tavoin sijoitettuna virastolla olisi mahdollisuus toimia
kehittyneessä tietoyhteiskunnassa ja seurata omakohtaisesti
itse paikalla niitä vaaroja ja uhkia, joita sen on määrä tutkia ja
arvioida ja joista sen on tarkoitus levittää tietoa ym. Tämä on
varmasti erityisen merkityksellistä viraston mahdollisuuksille
seurata ongelmia, joita yksityiset kansalaiset ja mikroyritykset
kohtaavat tietoyhteiskunnassa. Kyseisillä käyttäjäryhmillä on
oletettavasti muutenkin heikoimmat edellytykset valvoa etujaan valtioiden välisessä yhteistyössä. Edellä mainittuihin kriteereihin perustuva sijainti edesauttanee merkittävästi viraston
mahdollisuuksia täyttää tehtävänsä tehokkaasti.

Bryssel 18. kesäkuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle,
Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – eEurope
2002 loppuraportti”
(KOM(2003) 66 lopullinen)
(2003/C 220/08)
Komissio päätti 11. helmikuuta 2003 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla
pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta tiedonannosta.
Asian valmistelusta vastannut ”liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” -erityisjaosto antoi
lausuntonsa 5. kesäkuuta 2003. Esittelijä oli Christoforos Koryfidis.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 18. ja 19. kesäkuuta 2003 pitämässään 400. täysistunnossa
(kesäkuun 18. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 75 ääntä puolesta
1:n pidättyessä äänestämästä.

1.

Johdanto

1.7.
On syytä mainita, että eEurope 2002 -toimintasuunnitelman jatkoksi laadittua eEurope 2005 -toimintasuunnitelmaa
valmistellaan parhaillaan.

1.1.
Komission joulukuussa 1999 antama tiedonanto ”eEurope – Tietoyhteiskunta kaikille” käynnisti pyrkimykset
21. vuosisadan digitaalisen Euroopan rakentamiseksi.
2. Loppuraportti
1.2.
Aloitteen taustalla oli vahvistuva käsitys siitä, että
”digitaaliteknologian soveltamisesta on tullut kasvun ja työllisyyden avaintekijä” ja että syntymässä on ”uusi talous”, jota
kutsutaan myös ”sähköiseksi taloudeksi” (e-economy) ja jonka
kantavana voimana on Internet. Taustalla oli myös havainto,
että huolimatta Euroopan johtavasta asemasta tietyillä digitaaliteknologian aloilla – kuten matkaviestinnän ja digitaali-tv:n
kehittämisessä – tietokoneiden ja Internetin käyttö on Euroopassa edelleen suhteellisen vähäistä.
1.3.
Edellä mainituista syistä ja keskusteltuaan asiasta perusteellisesti unionin muiden toimielinten kanssa komissio teki
eEurope 2002 -toimintasuunnitelmaa koskevan ehdotuksen.
Feiraan kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi toimintasuunnitelman kesäkuussa 2000, ja se otettiin mukaan Lissabonin strategiaan.
1.4.
Kyseisessä toimintasuunnitelmassa määriteltiin 11 toiminta-alaa, joilla oli määrä saavuttaa yhteensä 64 tavoitetta
vuoden 2002 loppuun mennessä.

2.1.
Käsiteltävänä olevassa raportissa todetaan, että ”kun
ajatellaan Feiran Eurooppa-neuvostossa asetettuja tavoitteita,
eEurope on ollut huomattava menestys. Useimmat 64:stä tavoitteesta on saavutettu. Menestykseen ovat myötävaikuttaneet
monet toimijat EU:n toimielimissä, jäsenvaltioissa, yritysmaailmassa ja työmarkkinajärjestöissä”.
2.2.
eEuropen menestys pohjautuu raportin mukaan siihen,
että eEurope on luonut ”vakaan perustan” pyrkimyksille saavuttaa keskeinen päämäärä, joka on ”kilpailukykyinen tietotalous”.
2.2.1.
Samassa yhteydessä huomautetaan, että edellä mainitun keskeisen tavoitteen saavuttaminen vie aikaa ja se onnistuu
vain uudistamalla käytäntöjä, muuttamalla taloudellisen toiminnan rakenteita ja muokkaamalla organisaatioita siten, että
ne pystyvät hyödyntämään uutta teknologiaa.
2.3.
eEurope-toimintasuunnitelman kunkin
konkreettisista tuloksista todetaan seuraavaa:

tavoitteen

1.5.
Käsiteltävänä olevan tiedonannon mukaan eEuropen
edistymistä on seurattu säännöllisesti tekemällä vertailuanalyysejä, joissa käytetään 23:a alakohtaista indikaattoria. Väliarvioita indikaattoreista esitettiin komission tiedonannoissa ”eEurope 2002: Vaikutukset ja painopisteet” maaliskuussa 2001 ja
raportissa ”Raportti eEurope-vertailuanalyyseistä – eEurope
2002” helmikuussa 2002.

2.3.1. Y l e i n e n t a v o i t e 1 : h a l v e m m a t j a n o p eamm at In ter net -y h tey det – tulo kset
–

Internet-liittymästä tietokoneen omistajalle aiheutuvat
lisäkustannukset ovat varsin pienet.

1.6.
Käsiteltävänä olevassa eEurope 2002 loppuraportissa
tuodaan esiin ohjelman saavutuksia ja yksilöidään jäljellä olevia
esteitä Euroopan tietoyhteiskunnan kehityksen tiellä.

–

GEANT on maailman nopein tutkimusalan runkoverkko
ja sen maantieteellinen kattavuus on suurin (32 maata).
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Sähköisen viestinnän uusi sääntelyjärjestelmä on lähes
valmis.

2.3.2. Y l e i n e n t a v o i t e 2 : i n v e s t o i n n i t i h m i s i i n ja t ai to i hi n – t ul o k se t
–

Verkossa on nyt yli 90 prosenttia kouluista ja yli 90 prosenttia yrityksistä.

–

Yli puolet opettajista EU:ssa on saanut virallista koulutusta tietokoneen käytössä ja neljä kymmenestä opastusta
Internetin käytössä.

–

Tietokonekoulutusta saaneen työväestön osuus kasvoi
vuosien 2000 ja 2001 välillä 23 prosentista 29 prosenttiin, mutta kasvu ei jatkunut enää vuonna 2002.

–

ESDIS antoi marraskuussa 2001 suosituksen eurooppalaisesta tietokoneen ajokortista, joka on määrä hyväksyä
koko Euroopassa tietoteknisten taitojen perusmittariksi.

–

Työmarkkinajärjestöt ovat allekirjoittaneet sopimuksen
etätyöstä.

–

Noin 8 prosenttia Euroopan unionin kansalaisista käyttää
julkisia Internet-päätteitä.

–

Jo Euroopan työllisyysstrategian tavoitteeksi asetettiin
edistää tietoyhteiskunnan tuomista kaikkien kansalaisten
ulottuville (”Tietoyhteiskunta kaikille”). Tällöin on otettava huomioon myös ns. digitaalikuilun käsittelyn yhteydessä mainitut poliittiset toimet, joiden tavoitteena on
estää etenkin vammaisten syrjäytyminen tietoyhteiskunnasta.

2.3.3. Y l e i n e n t a v o i t e 3 : I n t e r n e t i n k ä y t ö n
lis äämin en – t ulo kset
–

Sähköisen kaupan kehittämisen oikeudelliset puitteet
ovat jo lähes valmiit. Sähköisen kaupankäynnin käytön
lisäämiseksi on tehty myös lainsäädäntötyön ulkopuolisia
aloitteita, kuten luottamusta sähköiseen kaupankäyntiin
lujittava eConfidence-aloite ja ecommerce-sivuston perustaminen.

–

Pk-yritysten liittymistä verkkoon on jo edistetty merkittävästi Go Digital -ohjelmalla tarjoamalla niille koulutustukea sekä taloudellista tukea, jotta ne voivat liittyä Internetiin tai hyödyntää sitä entistä tehokkaammin.

–

Viranomaisten verkkopalvelut ovat toteutuneet osittain,
mutta eri valtioiden välillä on tässä asiassa suuria eroja.

–

Kaikilla jäsenvaltioilla on tarkka suunnitelma tietotekniikan hyödyntämiseksi terveydenhuollossa, ja suurella osalla (78 prosentilla) EU:n yleislääkäreistä on Internetliittymä.

2.3.4.
eEurope 2002 -toimintasuunnitelman koordinointi
ja esittely tapahtuu pääasiassa komission asianomaisen verkkosivuston kautta: http://europa.eu.int/information –society/
index –en.htm.
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3. Yleistä

3.1.
Kyseisestä toimintasuunnitelmasta antamassaan lausunnossa ETSK tähdensi muun muassa seuraavia asioita:
Kommentti 1: ”Talous- ja sosiaalikomitea pitää eEuropealoitetta tervetulleena. Samalla TSK katsoo eEurope-aloitteen
olevan EU:n tärkein ja vaikein yritys perehdyttää kansalaiset,
yritykset ja julkishallinto nopeasti digitaaliajan ja ’uuden
talouden’ haasteisiin. Komitea pitää toimintasuunnitelmaa kuitenkin vain lähtökohtana ja ensimmäisenä askeleena kohti
edellä mainittuja valveuttamis- ja mukauttamistavoitteita. Toimintasuunnitelma vahvistaa jo käynnissä olevia – vaikkakin
hitaita – markkinoiden ja yhteiskunnan prosesseja.”
Kommentti 2: ”Komitea korostaa, että Internetin käytön lisäämistä ja tietoyhteiskunnan konkretisointia sekä Euroopan
unionin uutta strategista päämäärää koskevien toimien on
pohjauduttava ihmisiin, Euroopan kansalaisten ja eurooppalaisen yhteiskunnan ja talouden tarpeisiin. Tietoyhteiskunnan
syntyminen, joka edeltää osaamisyhteiskuntaa, saa todellista
sisältöä vasta, kun se palvelee tätä päämäärää.”
Kommentti 3: ”Komitea myöntää ja ymmärtää toimintasuunnitelman toteuttamiseen liittyvien ongelmien laajuuden ja monimuotoisuuden. Komitea myöntää, että on vaikeaa kuroa
umpeen sitä viivettä ja korjata niitä puutteita, joista Eurooppa
kärsii siitä syystä, ettei se ole reagoinut ajoissa teknologian
uusiin haasteisiin.”
Kommentti 4: ”Komitean mielestä on olemassa monenlaisia
vakavia vaaroja, jotka saattavat viedä siihen, että yksilöt,
ihmisryhmät tai kokonaiset alueet jäävät syrjään tästä kokonaisvaltaisesta hankkeesta, kun pääsy yleispalveluihin ilman
tietokonetta tulee asteittain mahdottomaksi pelkästään tietokonepohjaisten palveluiden kehityksen myötä. Komitea yhtyykin niihin, jotka suosittavat, että sekä ohjelmaan kokonaisuudessaan että jokaiseen konkreettiseen toimeen tulee kuulua
toimintoja näiden vaarojen torjumiseksi.”

Kommentti 5: ”Komitea katsoo, että toimintasuunnitelman
toteuttamista tullaan arvioimaan ensisijaisesti juuri organisoinnin tasolla. Tältä osin komitea yleisesti ottaen kannattaa
komission valitsemaa lähestymistapaa. Komitea kannattaa tavoitteita sisällöltään sellaisina kuin ne esitetään komission
asiakirjassa ja pitää oikeana tapaa, jolla ne nivelletään Eurooppa-neuvoston Lissabonissa ylimääräisessä kokouksessaan antamiin ohjeisiin. Komitea kannattaa myös annettua toimien
määrittelyä ja niiden toteuttamistapoja sekä tavoitteiden saavuttamiselle asetettuja aikatauluja.”

3.2.
Nämä kommentit ja muut ETSK:n asiasta esittämät
huomautukset yhdessä loppuraportin sekä muiden eEurope
2002 -toimintasuunnitelmaan liittyvien komission asiakirjojen
kanssa antavat aihetta seuraaviin päätelmiin:
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3.2.1.
Huolimatta eEurope 2002 -toimintasuunnitelmaan
sen luonteen vuoksi liittyneistä vaikeuksista suunnitelma on
suurelta osin täyttänyt sille asetetut tavoitteet.
3.2.2.
Edellä esitetty huomautus ei kuitenkaan missään
tapauksessa merkitse sitä, että ETSK katsoisi unionin onnistuneen lopullisesti vastaamaan uuden digitaalisen aikakauden
haasteisiin. Se merkitsee kuitenkin perustan luomista sille, että
Eurooppa voi täysmääräisesti hyötyä digitaalisen aikakauden
tarjoamista mahdollisuuksista, jotka eivät ulottuvuudeltaan ja
sisällöltään ole selvästikään pelkästään taloudellisia.
3.2.2.1.
Näin ollen mahdollisuudet hyötyä digitaalisen aikakauden mukanaan tuomista eduista riippuvat nyt ja tulevaisuudessa tehtävistä valinnoista ja toteutettavista toimenpiteistä,
joiden yhteydessä tulee kuitenkin aina ottaa huomioon unionin
täksi vuosikymmeneksi asettaman, asiaa koskevan strategisen
tavoitteen saavuttaminen.
3.2.2.2.
Edellä mainituista syistä ETSK toistaa aiemmin
esittämänsä näkemyksen ja korostaa painokkaasti tarvetta
luoda kaiken koulutuksen yhteydessä entistä suotuisammat
olosuhteet sähköisen oppimisen (eLearning) kehittämiselle.
3.2.3.
Loppuraportin tietojen perusteella tavoite 1:n (halvemmat ja nopeammat Internet-yhteydet) voidaan katsoa
toteutuneen tyydyttävällä tavalla. Internetin yleisyysasteen kaksinkertaistuminen kotitalouksissa, uuden sääntelyjärjestelmän
luominen sekä Internet-liittymästä aiheutuvien kustannusten
pienentyminen ovat varmasti myönteisiä asioita. Tästä huolimatta on selvää, että etenkin laajakaistaliittymistä aiheutuvien
kustannusten on edelleen pienennyttävä.
3.2.3.1.
Kansalaisten tasa-arvoinen osallistuminen tietoyhteiskuntaan liittyy kiinteästi kehittyneiden ja korkealaatuisten
verkkojen olemassaoloon, joiden kapasiteetti ja suorituskyky
ovat riittävät, jotka on kehitetty ja hinnoiteltu järkevästi ja
jotka tarjoavat helpon, turvallisen ja keskeytymättömän pääsyn
tietoon ja yrittäjyyteen pohjautuvan kansainvälisen talouden
piiriin kohtuulliseen hintaan ja ilman keinotekoisia esteitä.
Näin ollen on tärkeää ryhtyä toimenpiteisiin, joiden tavoitteena
on parantaa niiden kansalaisten, ihmisryhmien tai alueiden
mahdollisuuksia käyttää verkkoa, jotka ovat jääneet unionissa
huomattavasti muiden jälkeen tässä asiassa.
3.2.4.
On kiinnitettävä runsaasti huomiota siihen, että
edellytyksiä saavuttaa tavoite 2 (investoinnit ihmisiin ja taitoihin) vahvistetaan. Kaikki käytettävissä olevat tiedot osoittavat,
että toimenpiteitä koulutuksen alalla sekä tällä hetkellä työikäisen henkilöstön keskuudessa on tehostettava.
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3.2.4.1.
Tietokonekoulutusta saaneen työväestön osuuden
huomattava jälkeenjääneisyys (tällaista koulutusta oli vuonna
2002 saanut 29 prosenttia työvoimasta) vaikeuttaa merkittävästi strategisen tavoitteen saavuttamista vuosikymmenen loppuun mennessä.
3.2.4.2.
Tietokonekoulutusta saaneen työväestön osuuden
kaksinkertaistaminen vauhdittaisi varmasti kyseisen tavoitteen
saavuttamista. Työmarkkinajärjestöt ja erityisesti yritysmaailma ovat epäilemättä keskeisessä asemassa tällaisen politiikan
edistämisessä. Samalla kuitenkin kaikki hallinnon tasot ovat
perusvastuussa elinikäisen oppimisen sisällön muotoilusta ja
integroidusta kehittämisestä. Elinikäinen oppiminen liittyy
yhä kiinteämmin unionin keskeisiin päämääriin ja erityisesti
kestävän kehityksen tavoitteeseen.
3.2.5.
Digitaalisen aikakauden tarjoamien uusien mahdollisuuksien hyödyntämisen edellytyksenä on, että Internetin
käyttöä lisätään (tavoite 3). Koska tässä asiassa on suuria eroja
eri maiden ja pohjoisen ja etelän välillä, voidaan katsoa, että
tavoite 3 ei ole toteutunut riittävän tyydyttävästi.
3.2.5.1.
ETSK ymmärtää, että kaikkien näiden muutosten
toteuttaminen on vaikeaa ja että siihen kuluu aikaa. Komitea
tähdentää kuitenkin edelleen, että pyrkimyksiä on tehostettava
ja erityisesti jälkeenjääneitä jäsenvaltioita tuettava ja painostettava, jotta kyseisten alojen kehitystä voidaan nopeuttaa ja
luoda edellytykset sille, että Lissabonissa asetettu strateginen
tavoite saavutetaan vuoteen 2010 mennessä.
3.2.6.
ETSK on tietoinen avoimen koordinointimenetelmän
soveltamiseen liittyvistä ongelmista mutta korostaa kuitenkin
integroitujen, jatkuvien ja entistä yksityiskohtaisempien ja
objektiivisempien vertailuanalyysien merkitystä kaikkien hankkeiden yhteydessä.
3.2.6.1.
Edellisen huomautuksen tarkoituksena ei ole kyseenalaistaa komission toimintaa asiassa, vaan komission pyrkimyksiin tulee päinvastoin suhtautua myönteisesti. Kommentin
tarkoituksena on sen sijaan osoittaa tarve luoda nykyistä
positiivisempi ja toimivampi ympäristö avoimen koordinointimenetelmän kehittämiselle.
3.2.6.2.
ETSK pitää merkittävänä puutteena sitä, että raportissa ei mainita eEurope 2002 -toimintasuunnitelman aiheuttamia kustannuksia (tai esitetä edes arviota niistä). Komitea
katsoo muun muassa hyvien toimintatapojen levittämisen
edellyttävän, että tällaisiin vertailuanalyyseihin sisällytetään
tiedot kunkin maan ja toiminta-alan käyttöön varattujen
määrärahojen suuruudesta sekä siitä, millä tavalla yhteisön
varoja hallinnoidaan.

Bryssel 18. kesäkuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi uimaveden laadusta”
(KOM(2002) 581 lopullinen – 2002/0254 (COD))
(2003/C 220/09)
Neuvosto päätti 13. marraskuuta 2002 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohdan
nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaosto antoi
lausuntonsa 26. toukokuuta 2003. Esittelijä oli Stéphane Buffetaut.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 18. ja 19. kesäkuuta 2003 pitämässään 400. täysistunnossa
(kesäkuun 19. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 81 ääntä puolesta ja
1 vastaan. Kukaan ei pidättynyt äänestämästä.

1.

1.1.

Komission asiakirjan pääsisältö

Soveltamisala

1.1.1.
Ehdotus koskee uimavesiä, mutta ei virkistyskäytössä
olevia vesistöjä, joissa harjoitetaan sellaista urheilu- tai virkistystoimintaa, johon liittyy merkittävä veteen putoamisen,
veden nielemisen ja veden pinnan alle joutumisen vaara. Näistä
esimerkkeinä voidaan mainita laine- ja purjelautailu sekä
melonta. Komissio katsoo kuitenkin, että näiden vesiurheilulajien harrastajien suojelua tulisi edistää parantamalla tiedotusta.

1.2.

1.3. Uimavesien todellisen hallintastrategian toteuttaminen
1.3.1.
Komissio säätää liitteessä IV suhteellisen joustavasta
seurantatiheydestä (tavanomaisen seurannan tiheys on kaksi
analysoitua näytettä kuukaudessa) ja esittää liitteessä V näytteiden käsittelyn yhdenmukaistetut vaatimukset, jotta eri jäsenvaltioissa tehdyt analyysit olisivat vertailukelpoisia.
1.3.2.
Näiden sääntöjen lisäksi komissio toivoo, että vastuulliset viranomaiset pystyisivät uimavesien todelliseen yhdennettyyn hallintaan, johon kuuluvat uimavesiprofiilien laatiminen (liite III), uimaveden saastumisen mahdollisten lähteiden
tunnistaminen, veden laatutietojen kerääminen, analysointi ja
tulkinta, yleisölle suunnattu tiedotus sekä poikkeuksellisissa
tilanteissa toteutettavat toimet.

Muuttujat

1.2.1.
Suurin uudistus on mikrobiologisten muuttujien
määrän jyrkkä vähentäminen 19:sta kahteen tärkeimpään
muuttujaan. Näitä on tarkoitus täydentää makeiden vesien
silmämääräisellä tarkastuksella (leväkukinnot, öljy) ja pHmittauksilla.
1.2.2.
Komissio katsoo, että direktiiviin jätetyt kaksi ulosteperäisen saastumisen osoitinmuuttujaa (suolistoperäiset enterokokit ja Escherichia coli -bakteerit) osoittavat parhaimmalla
mahdollisella tavalla ulosteperäisen pilaantumisen ja terveysvaikutukset. Uimisesta johtuva sairastumisriski on se tekijä,
joka on perustana uimaveden luokittelussa ja vaatimustenmukaisuuden määrittelyssä.
1.2.3.
Komissio ehdottaakin suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia coli -bakteerien pitoisuuksille uimavedessä
”hyvää laatua” osoittavia oikeudellisesti sitovia arvoja ja ”erinomaista laatua” osoittavia suositusarvoja. Nämä vaatimukset
(liite I) on määritelty sallitun riskin tason pohjalta, ja ne ovat
paljon tiukemmat kuin nykyisin voimassa olevat vaatimukset.
Ne vastaavat 5 prosentin (hyvä laatu) ja 3 prosentin (erinomainen laatu) riskiä sairastua maha-suolitulehdukseen sekä
2,5 prosentin (hyvä laatu) ja 1 prosentin (erinomainen laatu)
riskiä sairastua akuuttiin kuumeiseen hengitystietulehdukseen.

2. Yleistä
2.1.
Uimavesien suojelu ja niiden laadun valvonta olivat
Euroopan unionin vesipolitiikan ensimmäisiä toimia. Ensimmäinen direktiivi annettiin 1976. Sillä oli erittäin myönteisiä
tuloksia, ja se lisäsi yleisön tietoisuutta asiasta. Komission
vuosittain julkaisemat uimavesiraportit osoittavat selkeästi,
että uimavesien laatu on parantunut merkittävällä tavalla.
Viimeisimmässä, vuoden 2001 uintikautta koskevassa raportissa osoitetaan veden laadun olevan hyvin suurelta osin
yhteisön vaatimusten mukainen. Lisäksi uimaveden laatu on
parantunut huomattavasti rannikkoalueiden lisäksi myös sisämaassa (joet ja järvet).
2.2.
ETSK katsoo, että periaate uuden ehdotuksen antamisesta on perusteltu, kun otetaan huomioon tieteellinen ja
tekninen kehitys sekä unionin vesipolitiikkaa koskevien uusien
direktiivien hyväksyminen ( 1). Erityisesti voidaan mainita
23. lokakuuta 2000 annettu puitedirektiivi.

(1 ) Tämä ehdotus direktiiviksi uimaveden laadusta kuuluu komission
ehdottamaan meriympäristön suojelua ja säilyttämistä koskevaan
strategiaan (toimi 16), josta ETSK on jo antanut lausunnon.
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2.2.1.
Komitea katsoo, että vaikka sallitun riskin määrittely
on poliittinen päätös, sen tulee perustua tuoreimpaan tieteelliseen tietoon.

2.2.2.
Komitea korostaa kuitenkin, että on vältettävä kaikenlaista toistoa suhteessa muihin teksteihin, jotta voidaan
välttää tarpeettomien vaatimusten lisääntyminen.
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2.4.2.
Riskitasot saattavat edelleenkin vaikuttaa korkeilta.
On kuitenkin huomattava, että jos verrataan uusia ja vanhoja
vaatimuksia, vuoden 1976 suositusarvovaatimukset täyttävissä
vesissä uiminen (erinomainen laatu) aiheuttaa 5 prosentin
maha-suolistotulehdusriskin, ja pakolliset vaatimukset täyttävissä uimavesissä sairastumisriski on 12–15 prosenttia. Uusien
erinomaisen laadun vaatimusten täyttäminen merkitsee lähes
olematonta tartuntariskiä, ja hyvän laadun vaatimusten täyttämisen kohdalla tartuntariski on suunnilleen sama kuin silloin,
kun joku perheenjäsenistä on flunssassa. Todellinen riski
syntyy ehdotettujen arvojen ylittämisestä.

2.2.3.
Komitea tähdentää, että vanhoista uusiin säädöksiin
siirtymistä varten on laadittava selkeitä ja helposti toteutettavia
siirtymätoimia, jotta voidaan välttää muun muassa tulkintaristiriidat vanhojen ja uusien muuttujien välillä.

2.3.

Soveltamisala

2.3.1.
Huomattakoon, että vesiurheilulajeja harrastetaan
kauempana rannasta kuin uimista, paikoissa, jotka eivät
yleensä sovellu uimiseen, usein rantavettä levottomammissa
vesissä ja paljon uintikautta pidempinä ajanjaksoina. Näin
ollen virkistyskäytössä olevien vesien sisällyttäminen direktiiviin lisäisi huomattavasti jäsenvaltioiden velvoitteita sekä paikan että ajan suhteen ilman että näiden uusien velvoitteiden
hyötyä pystyttäisiin osoittamaan.

2.3.2.
ETSK katsoo, että ehdotetun direktiivin sovellusalan
rajoittaminen uimavesiin on perusteltua, koska uimaveden ja
virkistyskäytössä olevien vesistöjen luonne ja ominaispiirteet
ovat erilaisia, luotettavien toimien toteuttaminen merellä ja
erityisesti virtaavissa vesissä on teknisesti vaikeaa, ellei peräti
mahdotonta, ja virkistyskäytössä olevissa vesistöissä harjoitetun vesiurheilun terveysriskeistä on saatavilla hyvin vähän
tieteellistä tietoa. Komitea huomauttaa, että virkistysharrasteiden alkupisteet, joissa veteen kaatumisen tai putoamisen vaara
on käytännössä suurin, eivät aiheuta ongelmia, sillä kyseisiin
harrastuksiin lähdetään uimavesialueilta.

2.4.

Muuttujat

2.4.1.
Nykyisessä järjestelmässä on sovellettu käytännössä
vain kolmea mikrobiologista muuttujaa määriteltäessä, vastaavatko vedet yhteisön vaatimuksia. Muita tietoja (öljyt, pH jne.)
on kerätty tilastoja ja tiedotusta varten. Itse asiassa valtaosassa
tapauksia nimenomaan mikrobiologinen saastuminen on suurimpana esteenä hyvän vedenlaadun saavuttamiselle. Lisäksi
vesipolitiikan puitedirektiivissä on jo luotu kaikille vesistöille
yhteinen kemiallinen ja biologinen seurantajärjestelmä, ja on
aiheellista välttää lainsäädännön päällekkäisyyttä.

2.4.3.
ETSK tähdentää, että muuttujien määrittely ja uimavesien hallinnan periaate ovat ehdotetun direktiivin avaintekijöitä. Komitea huomauttaa, että sekä hyvän että erinomaisen
laadun uudet muuttujat merkitsevät vuoden 1976 direktiiviin
verrattuna huomattavasti tiukempia vaatimuksia. Komitea esittääkin, että raja-arvojen määrittelemiseksi tehtävä epidemiologinen tutkimus validoitaisiin ja erityisesti niin, että se perustuisi
riittävään määrään analyysitapauksia. Jos huomioon otettavat
mikrobiologiset muuttujat ovat asiaankuuluvia, toteamus,
jonka mukaan viruksiin liittyvien indikaattorien tutkiminen
on edelleen välttämätöntä, vaikuttaa nykytietojen valossa ja
käytännössä huonosti perustellulta, sillä viruksen laimeneminen vedessä vaihtelee suuresti. Tämä merkitsee sitä, että vakaat
ja luotettavat toimet ovat mahdottomia.

2.4.4.
Komitea katsoo, että kansalaisten vaatimus korkealaatuisesta uimavedestä on täysin luonnollinen ja perusteltu.
Hyvän ja erinomaisen laadun kriteerien välinen ero näyttää
ensi katsomalta olevan niin pieni, että tietyt asiantuntijat
epäilevät, onko uudessa tekstissä ehdotetusta hyvän ja erinomaisen vedenlaadun erottelusta todellista hyötyä kansanterveyden kannalta. Komitea kehottaa komissiota antamaan
asiasta lisäselvityksiä. Erinomaisen laadun luokituksen pelkkä
olemassaolo voi kuitenkin merkittävästi kannustaa toimivaltaisia viranomaisia parantamaan uimavesien laatua erinomaisen
laadun saavuttamiseksi. Näin luodaan kannustin vedenlaadun
jatkuvaksi parantamiseksi. Toimivaltaiset viranomaiset pystyvät parhaiten ratkaisemaan itse kustannuksia ja etuja koskevan
kysymyksen.

2.4.5.
Komitea toivoo, että vaikutusten arvioinnissa käsiteltäisiin tarkemmin uimarantojen luokituksen alentamisessa
käytettävien uusien muuttujien soveltamisen seurauksia.
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Seuranta ja näytteiden käsittelyn vaatimukset

2.5.1.
ETSK kannattaa seurannan joustavuutta, jotta voidaan ottaa huomioon vesialueiden paikalliset erityispiirteet.
Tämä on läheisyysperiaatteen mukaista.
2.5.2.
Komitea kannattaa myös näytteiden käsittelyn yhdenmukaistamista ja pitää sitä välttämättömänä, jos halutaan
mahdollistaa vedenlaadun vertailtavuus kaikkialla Euroopan
unionissa. Komitea painottaa kuitenkin, että vertailu on todella
luotettavaa vain, jos analyysimenetelmät kalibroidaan keskenään.
2.5.3.
Komitea huomauttaa, että Euroopan unionissa on
käytössä kaksi analyysimenetelmää, joista toinen, nykyaikaisempi ja tehokkaampi, perustuu mikrolevyjen käyttöön ja
toinen, vanhempaan tekniikkaan perustuva, tapahtuu suodattamalla. Komitea katsoo, että ajanmukaisempien tekniikoiden
käytön laajentaminen parantaisi uimaveden laadun seurantaa.

2.6.

2.6.2.
ETSK ymmärtää, että komissio haluaa kannustaa
jäsenvaltioita ja paikallisviranomaisia laatimaan uimavesiprofiileja, mutta se katsoo, että vaatimukset ovat niin laajoja,
että ne ovat epärealistisia ja mahdottomia täyttää. Olisikin
määriteltävä entistä tarkemmin huomioon otettavan saastumisen luonne sekä mahdolliset saastelähteet. Olisi myös realistisempaa keskittää huomio tärkeimpiin mahdollisiin saastelähteisiin ennemminkin kuin pyrkiä täyteen kattavuuteen, jota on
mahdotonta saavuttaa.

3.1.

mauttaa kuitenkin, että pelkkä erinomaisen laadun luokituksen
olemassaolo voi olla merkittävä kannustin uimavesien laadun
parantamiseksi. Tästä koituu sekä yleistä hyötyä ympäristölle
että kilpailuetua tietyille alueille.

3.1.2.
ETSK esittää, että uimarantojen luokittelun alentamisessa käytettävien uusien muuttujien vaikutukset mitattaisiin
tarkasti ja että raja-arvojen määrittelemiseksi tehtävä epidemiologinen tutkimus validoitaisiin luotettavasti.

3.2. 10 artikla: Luokituksen jälkeiset tutkimukset ja analyysit

3.2.1.
Luokituksen jälkeisten tutkimusten ja analyysien
ajoittaminen antaa ymmärtää, että komissio pitää saavutettuja
tuloksia pysyvinä. Käytännössä paikallisviranomaiset seuraavat
suosittuja uimarantoja paljon tiheämpään. Onkin aiheellista
tarkentaa, että 10 artiklan säännökset ovat minimivaatimuksia.

Uimavesiprofiili

2.6.1.
Uimavesiprofiilia koskevan liitteen III säännökset
ovat erittäin laajat (b ja c). Onkin aiheellista pohtia, onko
niillä käytännön seurauksia ja ovatko vaatimukset realistisia.
Liitteessä vaaditaan kaikkien mahdollisten saastelähteiden määrän ja laadun määrittämistä sekä sen arvioimista, kuinka
todennäköisesti nämä saastelähteet pilaavat uimaveden. Miten
näitä tekijöitä voidaan mitata vesiliikenteeseen käytettävällä
suurella jokiväylällä? Kuinka pitkälle ylävirtaan mittauksen
on ulotuttava? Miten voidaan arvioida maatalousperäisen
hajakuormituksen riskiä? Onkin aiheellista tarkentaa, minkä
tyyppinen saastuminen tulee ottaa huomioon.

3.
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Erityistä

4 artikla: Laadullinen tila

3.1.1.
Koska hyvän ja erinomaisen laadun välinen ero
näyttää olevan vain pieni, komitea kehottaa komissiota antamaan asiasta lisäselvityksiä, jotta voidaan arvioida tiettyjen
asiantuntijoiden epäilyjä siitä, onko erinomaisen laadun saavuttamisesta todellista hyötyä kansanterveyden kannalta. ETSK
on varma, että toimivaltaiset viranomaiset pystyvät itse arvioimaan parhaiten toimen kustannustehokkuuden. Komitea huo-

3.3. 11 artikla: Yhdenmukaistetut vaatimukset

3.3.1.
ETSK kannattaa vaatimusten yhdenmukaistamista,
mutta tähdentää, että yhdenmukaistaminen on todella tehokasta vain, jos analyysimenetelmät kalibroidaan keskenään, jolloin
voidaan varmistaa se, että analyysit ovat tosiaan vertailukelpoisia.

3.3.2.
Komitea pahoittelee lisäksi, että entistä nykyaikaisempien ja tehokkaampien mittausmenetelmien käyttöönottoa
ei edistetä (mikrolevymenetelmä).

3.4. 12 artikla: Hätätilasuunnitelmat

3.4.1.
ETSK katsoo, että 12 artiklan säännökset ovat käytännön yksityiskohtia, jotka kuuluvat väestönsuojelun alaan ja
joiden paikka ei ole tässä direktiivissä. Artiklaan voitaisiin jättää
sen ensimmäinen kohta tai se voitaisiin poistaa kokonaan.

3.5. 13 artikla: Vaatimustenmukaisuus

3.5.1.
Ehdotetun direktiivin 13 artiklan 2 kohdan seurauksena huonoksi luokiteltuun veteen joudutaan tyytymään kolmen vuoden ajan. Käytännössä kyseessä on väliaikainen poikkeustoimi. Kyseisen ajanjakson aikana yleisölle on annettava
selkeää tietoa sekä toimista, joita on toteutettu uimaveden
laadun parantamiseksi, että saavutetuista tuloksista.
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14 artikla: Fysikaalis-kemiallisten muuttujien arviointi

3.6.1.
ETSK tähdentää, että fysikaalis-kemiallisissa testeissä
on hyödyllisempää ja tehokkaampaa keskittyä sedimentteihin
kuin veteen.
3.6.2.
Simpukoilla, kaloilla tai levillä tehdyt toksisuus- ja
ekotoksisuustestit ovat kroonisen myrkyllisyyden kannalta
asianmukaisempia kuin liitteessä I mainitut hiiritestit.
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sessa harhauttavaa. Olisi järkevää vaatia ainoastaan, että mahdolliset pääasialliset saastelähteet tunnistetaan.
3.12.2.
Liitteen e kohdalla ei voi olla todellisia käytännön
seurauksia. Se, että kyseinen kohta mainitaan erinomaisen
luokituksen yhteydessä vaikuttaa siten, että tätä luokitusta ei
voida saavuttaa. ETSK esittää näin ollen e kohdan poistamista.

3.13. Liite IV: Uimaveden seurantatiheys
3.7.

16 artikla: Yleisölle tiedottaminen

3.7.1.
Ehdotetussa direktiivissä ei mainita mikrobiologisia
osoitintestejä eikä päivittäin tehtäviä kolorimetrisiä kokeita,
joille ollaan parhaillaan myöntämässä hyväksyntää. Näistä
kokeista on kuitenkin apua ennaltaehkäisyssä ja tiedotuksessa
sekä paikallisviranomaisten päätöksenteossa, sillä paikallisviranomaisten on reagoitava välittömästi veden laadun muutoksiin.

3.8.

19 artikla: Tekninen mukauttaminen

3.8.1.
Artiklan 2 kohdassa mainitaan virusten osoittamista
koskevien tietojen huomioon ottaminen. Nykyisillä tavanomaisilla tekniikoilla uimavedestä ja erityisesti virtaavasta vedestä on kuitenkin teknisesti lähes mahdotonta saada toistettavissa
olevia ja luotettavia tietoja.

3.9.

20 artikla: Komitea

3.9.1.
ETSK ei vastusta komitean perustamista, mutta pahoittelee, että sen kokoonpanosta ja jäsenten pätevyydestä ei
anneta tarkempia tietoja.

3.10.

Liite II: Uimavesien arviointi

3.11.1.
Viimeinen kohta, joka on ilmeisesti kompromissin
tulos, ei ole selkeä, ja se tulisi poistaa.

3.12.

3.14. Liite V: Näytteiden käsittely
3.14.1.
Ohjeet: Käytännössä uimareiden määrällä ei ole
suurta vaikutusta ehdotetun direktiivin muuttujien perusteella
määritellyn uimaveden laatuun.
3.14.2.
Näytteenotto: Olisi aiheellista korostaa analyysimenetelmien keskinäistä kalibrointia.

3.15. Vaikutusten arviointi
3.15.1.
ETSK katsoo, että vaikutusten arviointi on riittämätöntä sekä ehdotuksen kustannustehokkuuden että uimarantojen luokituksen alentamisen seurausten osalta.

Liite I: Uimaveden laatua osoittavat muuttujat

3.10.1.
Jo aiemmin esitetyn uimavesien hyvän ja erinomaisen laadun muuttujia koskevan huomion lisäksi ETSK huomauttaa, että D-sarakkeen (analyysimenetelmät) ensimmäinen
ISO-standardi on epätäydellinen, sillä siitä puuttuu tavuviivan
jälkeinen numero. Toinen on sen sijaan täydellinen, mutta
mikrolevymittaukset jäävät sen ulkopuolelle, vaikka ne ovat
tehokkaampia verrattuna suodattamiseen perustuvaan menetelmään.

3.11.

3.13.1.
Vähimmäistiheydeksi asetetut kaksi analysoitua
näytettä uimakauden aikana on suhteellisen vähän eikä vastaa
suosituilla uimarannoilla sovellettavaa käytäntöä. Lisäksi tällaisen seurantatiheyden avulla ei saada käyttöön asianmukaisia
tilastotietoja.

Liite III: Uimavesiprofiili

3.12.1.
Liitteen b ja c kohdassa vaaditaan tietoja, joita ei
voida hankkia luotettavasti. Mallintaminen on tässä tapauk-

4. Päätelmät
4.1.
ETSK toteaa, että uusi direktiivi on aiheellinen, kun
otetaan huomioon tieteellinen ja tekninen kehitys. Direktiivi
on väline sekä uimaveden laadun mittauksen kehittämiseen
että uimaveden laadun parantamiseen. Komitea tähdentää, että
direktiivissä on tarpeen pitäytyä realistisissa säännöksissä, joilla
on todellista merkitystä kansaterveyden kannalta. Komitea
kannattaakin virkistyskäytössä olevien vesien jättämistä direktiivin sovellusalan ulkopuolelle ja painottaa, että uusien muuttujien ja kriteerien valinnan tulisi perustua luotettaviin ja
asianmukaisiin tieteellisiin ja epidemiologisiin tutkimuksiin.
Komitea suosittaa, että edistetään nykyistä ajanmukaisempia ja
luotettavampia tekniikoita sekä sellaisia tekniikoita, joiden
avulla asianomaisille viranomaisille ja yleisölle voidaan jakaa
tietoa mahdollisimman nopeasti. Komitea katsoo, että liitteessä III esitetyssä uimavesiprofiilissa on tarkennettava saasteiden luonteen määrittelyä. Liite olisikin tarkistettava, jottei
siihen jäisi säännöksiä, joita ei voida toteuttaa käytännössä.
Komitea esittää, että vanhojen ja uusien vaatimusten välisiä
siirtymätoimia tarkennettaisiin.
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4.2.
ETSK korostaa, että yleisö haluaa uimaveden laadusta
ennen kaikkea selkeää tietoa nopeasti ja säännöllisesti.
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4.3.
Lopuksi ETSK tähdentää yhteisön hyvän hallinnon
kannalta keskeisenä tekijänä olevan läheisyysperiaatteen noudattamista, sillä uimarantojen välillä on hyvin suuria eroja
Euroopan unionin alueella.

Bryssel 19. kesäkuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi orgaanisten liuottimien käytöstä rakennusmaaleissa ja -lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta ja direktiivin 1999/13/EY muuttamisesta”
(KOM(2002) 750 lopullinen – 2002/0301 (COD))
(2003/C 220/10)
Neuvosto päätti 23. tammikuuta 2003 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 95 artiklan nojalla
pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaosto antoi
lausuntonsa 26. toukokuuta 2003. Esittelijä oli David Sears.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 18. ja 19. kesäkuuta 2003 pitämässään 400. täysistunnossa
(kesäkuun 18. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 73 ääntä puolesta
yhden pidättyessä äänestämästä.

1.

Johdanto

1.1.
Ilmanlaatu Euroopassa paranee jatkuvasti. Rikin oksidien (SO x) päästöt vähenivät vuosina 1990–1998 41 prosenttia, typen oksidien (NOx) 21 prosenttia ja muiden haihtuvien
orgaanisten yhdisteiden kuin metaanin (Non-methane Volatile
Organic Compounds, NMVOC) 24 prosenttia. Tämänhetkisenä
tavoitteena on rajoittaa hiukkasten ja otsonia muodostavien
yhdisteiden (NOx ja VOC-yhdisteiden) päästöjä.
1.2.
Arvioiden mukaan voidaan ihmisten toiminnassa syntyviä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (Volatile Organic
Compounds, VOC) päästöjä vähentää yhteisön voimassa olevan lainsäädännön avulla 50 prosentilla vuoteen 2010 mennessä perustasoon eli vuoteen 1990 verrattuna, mikä merkitsisi
päästöjen vähenemistä 14,1 miljoonasta tonnista 7,1 miljoonaan tonniin 20 vuoden aikana. Jotta voidaan kuroa umpeen
ero edellä esitetyn arvion ja kansallisia päästörajoja koskevassa
direktiivissä VOC-päästöille asetetun 6,5 miljoonan tonnin
päästörajan välillä, on noudatettava tuotekohtaista lähestymistapaa.

2. Tiivistelmä komission ehdotuksesta

2.1.
Ehdotuksen tärkein osa ovat liitteeseen II sisältyvät
kaksi taulukkoa, joissa vahvistetaan pitoisuusraja-arvot (g/l)
käyttövalmiiden maalien VOC-pitoisuuksille. Kyseiset tuotteet
kuuluvat rakennusmaalien ja lakkojen 12 alaryhmään sekä
ajoneuvojen korjausmaalaustuotteiden 5 alaryhmään. Uusien
säännösten mukaisten ajoneuvojen korjausmaalaustuotteiden
tulisi olla kaikilta osin käytössä vuoden 2006 loppuun mennessä. Ehdotuksen mukaan ajoneuvojen korjausmaalaustuotteita monimutkaisemmilla rakennusmaalimarkkinoilla pitoisuuksia vähennetään kahdessa vaiheessa siten, että entistä
tiukemmat vaatimukset tulevat voimaan vuoden 2007 ja
vuoden 2010 loppuun mennessä.
2.2.
Asiasta tehdyssä tutkimuksessa (Decopaint 2000) ehdotettiin kahta vaihtoehtoista lähestymistapaa: ensimmäinen
niistä on lähellä maali- ja hartsiteollisuuden tekemää ehdotusta
ja toinen, johon komission ehdotus perustuu, johtaa lähes
kaikkien liuotinohenteisten sisä- ja ulkomaalien poistumiseen
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markkinoilta. Näiden kahden lähestymistavan vaikutukset
päästöjen määrään poikkeavat kuitenkin toisistaan vain vähän.
Teollisuuden tekemässä ehdotuksessa VOC-päästöjä vähennetään vuoden 1990 perustasoon verrattuna 50–52 prosenttia,
kun komissio ehdottaa päästöjen vähentämistä 52,1 prosenttia.

3.3.
Tämän takia todelliset kustannukset saattavat nousta
jopa viisinkertaiseksi näihin tasoihin verrattuna, mikä vaikeuttaa huomattavasti pienten maalin- ja hartsinvalmistajien toimintaa, sillä niillä ei ole mahdollisuutta investoida vesiohenteisten maalien valmistamiseen tarvittaviin laitteistoihin eikä
niillä ole varaa kehittää tai ostaa tarvittavaa uutta teknologiaa.

2.3.
Jos uudet pitoisuusraja-arvot saavutetaan, rakennusmaaleista peräisin olevia VOC-päästöjä voidaan vähentää edelleen noin 280 kilotonnilla vuosittain (50 % alan VOCpäästöistä) ja ajoneuvojen korjausmaalauksesta peräisin olevia
päästöjä 15 kilotonnilla. Ehdotus aiheuttaisi toteutuessaan
kustannuksia ja johtaisi työpaikkojen menettämiseen. Saatavien hyötyjen rahalliseksi arvoksi arvioidaan kuitenkin
582 miljoonaa euroa vuodessa, kun kustannukset jäävät
arvioilta 108–157 euroon vuodessa.

3.4.
Kuluttajien osalta on syytä panna merkille, että ehdotus
merkitsee kaikkien seiniin ja sisävarusteisiin (ovet, jalkalistat ja
ikkunat) tarkoitettujen liuotinohenteisten maalien sekä useimpien liuotinohenteisten ulkomaalien poistumista markkinoilta.
Kaikkiin näihin käyttötarkoituksiin ei ole olemassa vaihtoehtoisia vesiohenteisia tuotteita, sillä niiden markkinaosuudet
ovat toistaiseksi jääneet pieniksi. Joitakin tuotteita on vedetty
markkinoilta, koska ne eivät ole täyttäneet kuluttajien vaatimuksia värin, kestävyyden ja pinnan ominaisuuksien osalta.

3.

Yleistä

3.1.
ETSK kannattaa painokkaasti komission ja jäsenvaltioiden jatkuvia pyrkimyksiä ilmanlaadun parantamiseksi Euroopassa kyseessä olevan ehdotuksen osalta. Joitakin vähäisiä
muutoksia vaaditaan kuitenkin, ennen kuin ehdotus voidaan
tyydyttävästi panna täytäntöön. Komission ehdotuksessa tiettyjen tuotteiden pitoisuusraja-arvoja ei ole määritetty tai ne on
asetettu sellaiselle tasolle, että kyseisten tuotteiden valmistaminen ei tällä hetkellä tiedossa olevan teknologian avulla ole
mahdollista. Komissio aikoo tehdä puuttuvia arvoja koskevan
ehdotuksen uusien tietojen perusteella, jotka eivät ole vielä
käytettävissä. ETSK ja Euroopan parlamentti voivat ottaa
ehdotukseen kantaa vuoden 2007 aikana. Tavoitteena on
mahdollistaa uusien tuotteiden saaminen markkinoille vuoden
2009 loppuun mennessä. Tämä aikataulu vaikuttaa liian
tiukalta, jotta uudelleen formuloitujen tuotteiden kehittäminen, testaus ja markkinointi olisi mahdollista ja jotta voitaisiin
turvata tavaroiden vapaa liikkuvuus yhtenäismarkkinoilla.

3.2.
Sekä tuottajien että kuluttajien kohtaamat ongelmat
johtuvat maalin tai hartsin sisältämästä vedestä eivätkä VOCyhdisteiden puuttumisesta. Vesi voi aiheuttaa ruostumista ja
mätänemistä valmistusprosessin ja käytön kaikissa vaiheissa.
Sen jäätymispistettä, haihtumisnopeutta ja solvatointikykyä
koskevat fysikaaliset ominaisuudet ovat kiinteät, mikä rajoittaa
sen käyttöä olosuhteissa, joissa VOC-pohjaisten tuotteiden
käyttö on edelleen mahdollista. Vesiohenteisissa maaleissa on
oltava VOC-yhdisteitä, jotta hartsi ja muut komponentit
liukenisivat helpommin ja jotta maali kuivuisi määrätyssä
ajassa, tarttuisi pysyvästi ja muodostaisi pitkäaikaisen suojan
antavan virheettömän pinnan. Koska nykyisin käytettäviä
hartseja (alkydihartseja) ei voida enää käyttää muutoin kuin
lisäämällä tiettyjä määriä VOC-yhdisteitä, on siirryttävä valmistamaan muihin hartseihin (akryylihartseihin) pohjautuvia vesiohenteisia maaleja. Tämä merkitsee kustannusten jyrkkää
nousua, vaikka VOC-yhdisteiden päästöt vähenevät vain hieman eli alle 20 kilotonnilla vuosittain.

3.5.
Ehdotuksen oletettuja terveysvaikutuksia on tutkittava
edelleen. Vaikka VOC- ja NO x-päästöjä onkin jo rajoitettu
merkittävästi, otsonipitoisuuden kasvu on jatkunut. Parhaimmillaan huipputasot ovat jääneet jonkin verran aikaisempaa
tasoa alhaisemmiksi, mikä vaikuttaa jossain määrin akuutteihin
terveysongelmiin mutta ei kroonisiin terveysongelmiin eikä
materiaalisiin tai viljelykasveille aiheutuviin vahinkoihin. Mahdolliset muut mekanismit on selvitettävä, tai on löydettävä
ehdotettua kustannustehokkaampia tapoja rajoittaa VOC- ja
NO x-päästöjä.

4. Erityistä

4.1.
ETSK on esittänyt huomioitaan asiasta viimeksi toukokuussa 1997. Tuolloin komitea tuki yleisesti ottaen komission
ehdotuksia mutta epäili, oliko toimien yhteisvaikutus ilmanlaatuun arvioitu ja olivatko ehdotukset kustannus-hyötysuhteeltaan perusteltuja erityisesti sosiaalikulut mukaan lukien. Samat
huomiot vaikuttavat edelleen päteviltä.

4.2.
ETSK panee tyytyväisenä merkille, että ensimmäiseen
kysymykseen saadaan vastaus CAFE-ohjelman (Puhdasta ilmaa
Eurooppaan -ohjelma) puitteissa ja toisen kysymyksen käsittelyä helpottaa uuden tietokannan luominen ilmanlaatuun liittyvien kysymysten kustannus-hyötyanalyyseja varten. Komitea
suhtautuu erityisen myönteisesti kahteen kyseisen rekisterin
pidosta tehtyyn sopimukseen sisältyvään mainintaan:
–

Kustannus-hyötyanalyyseissä sovellettavien menetelmien
tulee olla avoimia.

–

Tulosten tulee olla korkealaatuisia ja riittävän selviä, jotta
eurooppalaiset sidosryhmät voivat luottaa analyysien
tuloksiin ja hyväksyä ne poliittisen päätöksenteon pohjaksi.
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4.3.
ETSK huomauttaa, että käsiteltävänä oleva ehdotus
on tältä osin puutteellinen. Decopaint-tutkimuksessa tehdään
oletus, jonka mukaan VOC-päästöjen, otsonin muodostumisen
ja aiheutuvien kustannusten välillä on lineaarinen yhteys.
Oletuksen tiedetään olevan virheellinen, ja se voi johtaa
toimenpiteisiin, joilla ei suojella ihmisten terveyttä.
4.4.
Ulkoisten kulujen ja hyötyjen arvioimiseen käytettävän
BeTa-tietokannan osalta on erityisesti varoitettu, että tietokantaa ei tule käyttää otsonin muodostumisen tarkkailuun, sillä
ilmiöön liittyvät reaktiot ovat erittäin monimutkaisia. Jäsenvaltioiden hallitusten äskettäin tekemissä tutkimuksissa on toistettu sama näkemys.
4.5.
ETSK ei ole samaa mieltä sen Decopaint-tutkimuksessa
esitetyn käsityksen kanssa, jonka mukaan pienyritysten voidaan antaa kaatua ilman, että ryhdyttäisiin lisätoimenpiteisiin,
varsinkin kun kyseiset yritykset ovat keskittyneet sellaisille
EU:n alueille, joilla on jo nyt korkea työttömyys. Komitea ei
myöskään ole sitä mieltä, että kuluttajat olisi pakotettava
ostamaan tuotteita, jotka he ovat jo kerran hylänneet, koska
ne eivät ole vastanneet heidän tarpeitaan.
4.6.
ETSK panee huolestuneena merkille, että ehdotuksessa
ei ole kiinnitetty huomiota restaurointialan (”heritage” sector)
tarpeisiin. Sekä julkisissa että yksityisissä restauroitavissa rakennuksissa on käytettävä sellaisia suoja- ja rakennusmaaleja,
jotka sopivat yhteen aikaisemmin käytettyjen maalien kanssa.
Usein hallitus tai paikallisviranomaiset määrittävät yksityiskohtaisesti kyseiset maalit, ja pieni joukko pk-yrityksiä vastaa
niiden toimittamisesta markkinoille. Käsiteltävänä oleva ehdotus lopettaisi toteutuessaan näiden yritysten liiketoiminnan.
Lisäksi on tuotu esille tarve huolehtia sopivien ”perinteisten”
maalien saatavuudesta jatkossa vanhojen autojen ja muiden
keräilyesineiden entisöintiä varten.
4.7.
ETSK ei hyväksy näkemystä, jonka mukaan alkydihartsien käyttö liuotinohenteisissa maaleissa tulisi lopettaa tarpeettomana sillä perusteella, että se voidaan korvata vaihtoehtoisilla
tuotteilla, joita ei tosin ole vielä keksitty. Tämä merkitsisi myös
sitä, että luonnonöljyn raaka-ainekäytöstä luovuttaisiin ja
siirryttäisiin käyttämään uusia maaöljypohjaisia kemikaaleja,
mikä on muualla esitettyjen toivomusten vastaista. Käytettävät
määrät ovat merkittäviä: alkydihartsien tuotantoon käytetään
vuosittain noin 200 000 tonnia soijaa.
4.8.
On syytä olla erityisen huolestunut siitä, että sisä- ja
ulkovarusteiden ja ulkoverhousten käsittelyyn tarkoitetuille
maaleille ei ole annettu raja-arvoa ja että kyseisen raja-arvon
määrittämiselle asetettu aikataulu on markkinoiden tarpeisiin
nähden epärealistinen. Tämän puutteen korjaamiseksi ETSK
kehottaa komissiota ottamaan uudelleen käyttöön Euroopan
maaliteollisuuden järjestön CEPE:n ehdottamat raja-arvot, jotka
tämä on esittänyt jäsentensä ja niiden raaka-aineiden toimittajien puolesta.
4.8.1.
Näin ollen liitteessä II mainittujen raja-arvojen alaluokan d liuotinohenteisille maaleille (LO) tulisi olla 400 g/l ja
300 g/l vaiheille I ja II. Vesiohenteisten maalien (VO) rajaarvoja kyseisessä alaluokassa ei tarvitse muuttaa.
4.8.2.
Lisäksi vähäisiä, vain vaihetta II koskevia muutoksia
ehdotetaan alaluokan c liuotinohenteisille maaleille (450 g/l),
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alaluokan g vesiohenteisille maaleille (50 g/l), alaluokan h
vesiohenteisille maaleille (50 g/l) sekä alaluokan i liuotinohenteisille maaleille (600 g/l).
4.8.3.
Komission lukujen perusteella edellä mainittujen
muutosten seurauksena VOC-päästöt vähenisivät 14 tuhatta
tonnia nykyiseen ehdotukseen verrattuna (toisin sanoen
0,1 prosenttia vuoden 1990 VOC-päästöjen 14 miljoonan
tonnin perustasosta, kuten edellä kohdissa 1.2 ja 2.2 on
mainittu).
4.8.4.
ETSK kannustaa näin ollen komissiota aloittamaan
uudelleen keskustelut maalinvalmistajien kanssa kustannustehokkaiden keinojen löytämiseksi, jotta kyseinen vähennys
voidaan saavuttaa vuoteen 2010 mennessä.
4.9.
Tuotteiden ja alojen kuvauksissa on useita virheitä,
jotka on korjattava, jos direktiivin täytäntöönpanon halutaan
tapahtuvan tehokkaasti ja yhdenmukaisesti. Kun otetaan huomioon, että kyseisten määritelmien on tyydytettävä markkinoiden tarpeet aina vuoteen 2010 saakka, niiden uudelleenmuotoilu hyödyttäisi yhtä lailla lainsäätäjiä, tuottajia kuin kuluttajia.
Jos ehdotetut muutokset alaluokan d liuotinohenteisten maalien raja-arvoihin hyväksytään, uutta tarkistusta ei tarvitse
tehdä vuonna 2006, ja johdanto-osan 9 kappale sekä artiklaosan 9 artikla voidaan tällöin poistaa.
4.10.
Ajoneuvojen korjausmaalausta säädellään tällä hetkellä kahdella, samoja aloja koskevalla direktiivillä. Komitea
kannattaa kyseisen alan ottamista käsiteltävänä olevan ehdotuksen säännösten piiriin kokonaisuudessaan ja alaa koskevien
määritelmien ja sanamuotojen muuttamista sen mukaisesti.
4.11.
ETSK huomauttaa, että jos edellä mainitut muutokset
toteutetaan ja muutetaan kuultavien pintakäsittelyaineiden
VOC-yhdisteiden pitoisuusraja-arvoja hieman, myös huoli työpaikkojen säilymisestä tietyissä jäsenvaltioissa poistuu suurelta
osin ilman, että asialla olisi suurta vaikutusta VOC-päästöjen
määrään.
4.11.1.
Näin ollen liitteessä II mainittujen raja-arvojen
alaluokan e vesiohenteisille (VO) ja liuotinohenteisille maaleille
(LO) tulisi olla 150 g/l ja 130 g/l sekä 550 g/l ja 450 g/l
vaiheille I ja II.
4.11.2.
ETSK katsoo, että muita muutoksia liitteessä II
esitettyihin raja-arvoihin ei vaadita, joten 46 esitetyistä 55 rajaarvosta tulisi pysymään muuttumattomana.
4.12.
ETSK on samaa mieltä siitä, että kustannusten ja
hyötyjen arvioimisen sekä ensisijaisten toimien määrittämisen
kannalta on oleellisen tärkeää, että ensin arvioidaan ihmishengen hinta. Komitea katsoo, että kaikkien lainsäädäntäprosessiin
osallistuvien tahojen tulee olla tietoisia tästä arviosta ja että
sitä tulee käyttää samalla tavalla kaikissa sisäisissä ja ulkoisissa
tutkimuksissa.
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4.13.
Lopuksi ETSK toteaa edelleenkin tukevansa tietämykseen perustuvan lähestymistavan noudattamista lainsäädännössä ja kehottaa komissiota tehostamaan asiaa koskevan
tiedon keräämistä kaikissa jäsenvaltioissa. Näiden tietojen tulisi
sisältää myös kansanterveydelle ja viljelykasveille aiheutuvia
vahinkoja koskevia ensisijaisia indikaattoreita, jotta voidaan
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varmistaa, että toteutettavat toimenpiteet vaikuttavat toivotulla
tavalla. Lisäksi tulisi huolellisesti seurata yksittäisten jäsenvaltioiden edistymistä niille nykyisessä lainsäädännössä asetettujen päästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamisessa sekä
laatia tästä raportteja.

Bryssel 18. kesäkuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto – Eurooppalaisen
sairausvakuutuskortin käyttöönotto”
(KOM(2003) 73 lopullinen)
(2003/C 220/11)
Komissio päätti 17. helmikuuta 2003 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla
pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta tiedonannosta.
Asian valmistelusta vastannut ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -erityisjaosto antoi lausuntonsa
28. toukokuuta 2003. Esittelijä oli Gérard Dantin.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 18. ja 19. kesäkuuta 2003 pitämässään 400. täysistunnossa
(kesäkuun 18. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon äänin 79 puolesta, 1 vastaan 3:n pidättyessä
äänestämästä.

1.

Tiivistelmä

1.1.
Komitea on tyytyväinen sairausvakuutuskortin käyttöönottoon. Kortti ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovat
tärkeä edistysaskel vapaan liikkumisen edistämisessä, ja kortin
ansiosta eurooppalainen identiteetti vahvistuu.
1.2.
Lopullisena tavoitteena tulee olla yksi yhteinen kortti,
jota käytetään sekä kotimaassa että muualla yhteisön alueella.
Jotta voitaisiin välttää tilanteet, joissa kortti osoittautuu odottamatta vanhentuneeksi, kortin myöntävän laitoksen tulisi uusia
kortti automaattisesti siihen asti kun sosiaaliturvaoikeudet ovat
voimassa. Toisena vaihtoehtona on, että eurooppalaisen kortin
voimassaoloaika määritellään samaksi kuin mahdollisen jäsenvaltiokohtaisen kortin.
1.3.
Kortin tulee olla graafiselta ja ulkoasultaan ”eurooppalainen”, jotta se symboloisi EU-passin ja euron tapaan eurooppalaista identiteettiä ja vahvistaisi tunnetta kuulumisesta Euroopan unioniin.

1.4.
Käyttöönoton toisessa ja etenkin kolmannessa vaiheessa tulee varmistaa, että henkilötiedot on suojattu.

2. Johdanto
2.1.
Euroopan talousyhteisö hyväksyi 14. kesäkuuta 1971
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä. Sillä säännellään lakisääteisten sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista ( 1).
2.2.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi tammikuussa 1967
pitämässään 59. täysistunnossa kyseistä asetusta koskevan
lausunnon ( 2), jossa se teki eräitä huomautuksia asetustekstiin.

(1 ) EYVL L 149, 5.7.1971.
(2 ) EYVL C 64, 5.4.1967.
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2.3.
Sekä mainittua asetusta että sen täytäntöönpanomenettelystä annettua asetusta (ETY) N:o 574/72 on niiden voimaantulon jälkeen muutettu useaan kertaan. Asetuksia on mukautettu jäsenvaltioiden lainsäädännössä tapahtuneisiin muutoksiin,
jäsenvaltioiden tekemiin kahdenvälisiin sopimuksiin sekä unionissa vuoden 1971 jälkeen tapahtuneisiin eri laajentumiskierroksiin.

Tämä on tarkasteltavana olevan tiedonannon tavoite. Sen
avulla on niin ikään tarkoitus helpottaa siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan (CASSTM) tulevaa työskentelyä.
Hallintotoimikunnan tehtäviin kuuluu mm. yksilöidä päätöksenteon perustana olevat seikat.

2.4.
Vuonna 1992 Edinburghissa kokoontunut Eurooppaneuvosto ( 1) totesi, että on tarpeen suorittaa yleinen lainsäädännön tarkistus yhteensovittamista koskevien sääntöjen yksinkertaistamiseksi ja laatia erityinen ”Työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskeva toimintasuunnitelma” ( 2).

3. Komission tiedonannon pääsisältö

2.5.
Toukokuun 28. päivänä 1998 antamassaan lausunnossa (3) komitea otti myönteisen kannan asetuksen (ETY)
N:o 1408/71 uudistamiseen ja kannatti jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen yksinkertaistamista ja
kehittämistä.

2.6.
Säännösten muuttamisen ja yksinkertaistamisen jälkeen nykymuotoisessa asetuksessa (ETY) N:o 1408/71 säädetään muun muassa, että kaikki henkilöt, jotka oleskelevat
tilapäisesti muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa heillä on
sosiaaliturvaoikeudet, saavat ”välittömästi tarvittavaa” tai ”tarvittavaa” hoitoa samoin ehdoin kuin kyseisen valtion omat
kansalaiset.

2.7.
Hoitojen ja korvausten saanti varmistetaan nykyisin
siten, että kotijäsenvaltion sosiaaliturvalaitos antaa vakuutetulle pyynnöstä E111-, E128-, E110- tai E119-lomakkeen sen
mukaan, lähteekö hän matkalle, työkomennukselle tai opiskelemaan, kuljetusliikenteen palvelukseen vai työnhakuun.

2.8.
Kun Eurooppa-neuvosto hyväksyi Barcelonassa maaliskuussa 2002 toimintasuunnitelman, jonka mukaan maantieteellisen liikkuvuuden esteet tulee poistaa viimeistään vuonna
2005, se teki poliittisen päätöksen eurooppalaisen sairausvakuutuskortin luomisesta. Kortti ”korvaa nykyiset paperilomakkeet, joita tarvitaan toisessa jäsenvaltiossa tapahtuvaa hoitoa
varten”. Tällainen kortti myös ”yksinkertaistaa menettelyjä
mutta ei muuta nykyisiä oikeuksia ja velvollisuuksia”.

2.9.
Eurooppa-neuvosto on pyytänyt komissiota tekemään
teknisen ehdotuksen Barcelonan kokouksessa tehdyn poliittisen päätöksen panemiseksi täytäntöön.

( 1) Edinburghissa 11. ja 12. joulukuuta 1992 kokoontunut Eurooppaneuvosto, puheenjohtajan päätelmät (SN 456/92).
( 2) KOM(97) 586 lopullinen.
( 3) EYVL C 235, 27.7.1998, s. 82.

3.1.
Tiedonannon sisältö perustuu Eurooppa-neuvoston
Barcelonan kokouksen jälkeen toteutettuun hallintokomitean
ensimmäiseen laajaan kuulemiseen sekä jäsenvaltioiden kuulemiseen.

3.1.1.
Tiedonannon alussa esitetään tilannekatsaus ja todetaan, että eri maiden tilanteet vaihtelevat suuresti. Sen jälkeen
tiedonannossa luetellaan eurooppalaisen sairausvakuutuskortin käyttöönoton edistämiseksi yhteisössä vireillä olevat toimet:
eEurope 2005 -toimintasuunnitelma, Netc@rds-hanke sekä
tutkimuksen ja kehityksen kuudes puiteohjelma.

3.1.2.
Tiedonannossa todetaan, että eurooppalaisella sairausvakuutuskortilla täytyy olla myöntäjävaltiosta riippumatta
yhteisiä ominaisuuksia, jotta se voidaan tunnistaa ja jotta sitä
voidaan käyttää kaikissa jäsenvaltioissa. Kyseiset ominaisuudet
liittyvät kortin sisältämiin tietoihin, kortin malliin ja voimassaoloaikaan sekä sen käyttöön vakuutetun, hoitopalvelujen
suorittajan ja sosiaaliturvalaitoksen toimesta.

3.1.3.
Eurooppalaisesta sairausvakuutuskortista pitäisi ensinnäkin näkyä selvästi tiedot, joita tarvitaan sellaisen henkilön
terveydenhoitoetuuksien myöntämiseen ja korvaamiseen, joka
on saanut hoitoa muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa hänet
on vakuutettu.

3.1.4.
Barcelonaan kokoontunut Eurooppa-neuvosto halusi
antaa selkeän signaalin Euroopan kansalaisten liikkuvuuden
edistämisen puolesta. Tähän liittyen komissio esittää tiedonannossaan suunnitelman, joka perustuu kolmeen osatekijään:
–

kortin vapaavalintainen toteutustapa

–

joustavat käyttöönottomenettelyt

–

kolmivaiheinen aikataulu: ensin oikeudellinen ja tekninen
valmisteluvaihe; sitten käynnistysvaihe, joka alkaisi vuonna 2004 ja koostuisi kahdesta välitavoitteesta: E111lomakkeen ja sen jälkeen myös muiden tilapäisen oleskelun yhteydessä käytettävien lomakkeiden korvaaminen;
kolmanneksi siirtyminen määräajassa sähköisen välineen
käyttöön.
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Yleistä

4.1.
Eurooppalaisen sairausvakuutuskortin luominen on
kunnianhimoinen hanke, ja sillä tuetaan todellista kansalaisten
Eurooppaa. Sen avulla vastataan välttämättömään tarpeeseen.
Jotta kortti saisi täyden hyväksynnän, sen käyttöönottoa
tulee valmistella asianmukaisesti, ja toteutuksen tulee olla
käytännönläheinen ja tehokas. Oikeudellinen ja tekninen valmisteluvaihe on tässä suhteessa olennaisen tärkeä.
4.2.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on tyytyväinen
kyseiseen aloitteeseen ja kannattaa sitä. Komitea suhtautuu
aloitteeseen myönteisesti etenkin siitä syystä, että siinä sivutaan
ongelmakysymyksiä, joita komitea käsittelee aiheesta ”Terveydenhoito” valmistelemassaan oma-aloitteisessa lausunnossa.
Nämä kysymykset liittyvät muun muassa potilaiden vapaaseen
liikkumiseen (mm. potilasvirtojen suuruus ja rakenne, liikkuvuuteen vaikuttavat tekijät, maasta toiseen liikkuvien potilaiden sosiaalinen asema, potilaiden liikkumisen taloudelliset
seuraukset ja EU:n laajentumisen seuraukset) (1).
4.2.1.
Eurooppalaisen sairausvakuutuskortin ansiosta kansalaiset voivat hyötyä huomattavasti enemmän erilaisten lakisääteisten sairausvakuutusjärjestelmien yhteensovittamisesta,
jota on toteutettu asetuksen (ETY) N:o 1408/71 nojalla
yli 30 vuotta. Aloitteen ansiosta potilaat, jotka maksavat
esimerkiksi lääkärin vastaanotolla aiheutuneet kulut ennakkoon, voivat saada korvauksen omasta vakuutusjärjestelmästään nykyistä nopeammin. Lisäksi kortti takaa oleskelumaan
hoitojärjestelmää rahoittaville organisaatioille, että potilas on
vakuutettu asianmukaisesti kotimaassaan ja että ne saavat
kyseisen valtion vastaavilta organisaatioilta asianmukaisen
korvauksen.
4.3.
Sekaannusten välttämiseksi ja asiakirjan täsmentämiseksi tiedonannossa tulisi kuitenkin selkeästi todeta seuraavat
asetusta (ETY) N:o 1408/71 koskevat seikat:
–

Vaikka kaikkien vakuutettujen oikeudet saada ”terveyden
kannalta välttämätöntä hoitoa” yhdenmukaistettaisiin,
tämä ei kuitenkaan koske ”säännöllistä hoitoa”.

–

Vaikka E111-lomake ja muut lomakkeet koskevat varsinaisten vakuutettujen lisäksi myös heidän oikeudenomistajiaan, eurooppalainen sairausvakuutuskortti on ehdottomasti henkilökohtainen.

5.

Erityistä

5.1.

Kortin toteutustapa

5.1.1.
Tiedonannossa ehdotetaan kahta toteutusvaihtoehtoa: kortti joko yhdistetään nykyisiin jäsenvaltiokohtaisiin
kortteihin tai käyttöön otetaan täysin uusi kortti. Komitea
katsoo, että nykytilanteessa jäsenvaltioiden tulee voida päättää
asiasta. Kuten tiedonannossa korostetaan, eurooppalaisen kortin pitäisi ensi vaiheessa kuitenkin sisältää näkyvissä olevia
( 1) Työasiakirja aiheesta ”Terveydenhoito” (SOC/140).

16.9.2003

tietoja, ja tämä hankaloittaa sen yhdistämistä jäsenvaltiokohtaisiin kortteihin (riippumatta siitä, ovatko ne siru- vai magneettijuovakortteja), koska kortin molemmat puolet ovat usein jo
käytössä.

5.1.2.
Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden erilaiset tilanteet, eurooppalainen sairausvakuutuskortti vaikuttaa nykytilanteessa yleisesti ottaen vaivattomimmalta ja sopivimmalta
vastaukselta Eurooppa-neuvoston Barcelonassa tekemän päätöksen herättämiin kysymyksiin.

5.1.3.
Nykytilannetta tulisi kuitenkin tarkastella siirtymäkautena. Tavoitteena tulee olla, että määräajan kuluessa käyttöön otetaan kaksoiskortti, joka on sekä jäsenvaltiokohtainen
että eurooppalainen sairausvakuutuskortti ja voimassa automaattisesti koko sen ajan kuin kyseiset oikeudetkin.

5.1.4.
Komitea yhtyy komission ehdotuksiin korttiin sisällytettävistä tiedoista mutta korostaa, että kortin tulee olla
graafiselta ja ulkoasultaan ”eurooppalainen”. Vähimmäisvaatimuksena olisi, että kortissa on yhteisön tunnuskuvio. Näin
kortti olisi helppo tunnistaa kaikissa jäsenvaltiossa, ja se
symboloisi EU-passin ja euron tapaan eurooppalaista identiteettiä ja vahvistaisi tunnetta kuulumisesta Euroopan unioniin.

5.2. Voimassaoloaika

5.2.1.
Nykyisin käytettävien lomakkeiden, mm. E111-lomakkeen, suurimpia haittapuolia on niiden myöntämisajankohdan mukaan määräytyvä ja rajallinen voimassaoloaika.

5.2.2.
Voimassaolon rajallisuus ei ehkä aiheuta merkittäviä
ongelmia henkilöille, jotka liikkuvat EU:n alueella kotimaansa
ulkopuolella vain harvoin ja satunnaisesti, mutta ongelmia
aiheutuu henkilöille, jotka oleskelevat toisissa jäsenvaltioissa
usein, toistuvasti ja joskus pitkiäkin aikoja.

5.2.3.
Koska lomakkeiden uusimista varten ei ole systemaattista menettelyä ja koska niiden voimassaolon päättymisajankohdan lähestymisestä ei erikseen varoiteta, usein käy niin,
että potilaaksi joutuvan henkilön lomake on jo vanhentunut.

5.2.4.
Tällaisten tilanteiden välttämiseksi eurooppalaisen
sairausvakuutuskortin voimassaoloajan tulisi kaikissa tapauksissa olla sama kuin jäsenvaltiokohtaisen kortin. Jos voimassaoloaika olisi yhtenäinen, molemmat kortit uusittaisiin samalla
kertaa, ja näin vältyttäisiin kortin vanhentumiselta. Voitaisiin
myös ajatella, että kortin myöntävä laitos uusisi kortin vakuutetun pyynnöstä automaattisesti, kun kortin voimassaolo
päättyy.
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Vakuutettu ja muut toimijat

5.3.1.
Tiedonannossa ehdotetaan eurooppalaisen kortin
käyttöönottoon liittyvien menettelyjen yksinkertaistamiseksi
seuraavia toimenpiteitä, jotka edellyttävät asetuksen (ETY)
N:o 1408/71 ja sen täytäntöönpanomenettelystä annetun
asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamista:
–

Yhdenmukaistetaan kaikkien vakuutettujen oikeudet ”tarvittavaan hoitoon”. Kyseinen toimi on yksi kortin käyttöönoton perusedellytyksistä. Komitea toivoo, että kyseinen muutos toteutettaisiin mahdollisimman pian, sillä
kun asiaa tarkastellaan käytännön ja etiikan näkökulmasta, ”tarvittavan” ja ”välittömästi tarvittavan” hoidon välillä
nykyisin tehtävä ero ei ole mielekkäällä tavalla lääkärien
tulkittavissa.

–

Poistetaan velvoite kääntyä oleskelupaikan sosiaaliturvalaitoksen puoleen ennen hoitoon hakeutumista.

5.3.2.
Kunnes asiasta saadaan lisätietoja, komitea toteaa
kannattavansa yleisesti kyseisiä yksinkertaistamistoimia. Se
aikoo esittää asiasta yksityiskohtaisen ja kattavan arvion
lausunnossaan asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/
72 muuttamista koskevista asiakirjoista.
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Eurooppalaisen sairausvakuutuskortin moitteeton toiminta,
hyväksyminen ja onnistunut käyttöönotto edellyttävät selvästikin näihin kysymyksiin asianmukaista ratkaisua.
5.4. Aikataulu
5.4.1.
Tiedonannossa esitetyn aikataulun ensimmäinen ja
toinen vaihe ovat realistisia, mutta kunnianhimoisia. Jäsenvaltioiden nykyisen tilanteen mukaan asetetut määräajat ovat
tiukat. Puolentoista vuoden siirtymäaika, jonka aikana lomakkeita ja kortteja voidaan käyttää rinnakkain, antaa toiseen
vaiheeseen kuitenkin tervetullutta joustovaraa. Koska aikataulu
ulottuu vuoteen 2008 saakka, tässä yhteydessä tulisi mainita,
miten ja millaisin ehdoin ja määräajoin Euroopan unioniin
liittyvät valtiot tulevat mukaan kyseiseen prosessiin.
5.4.2.
Kolmannessa vaiheessa on tarkoitus ottaa käyttöön
sähköinen kortti. Tiedonannon mukaan korttiin voitaisiin
lisätä ”vakuutetun terveyttä koskevia toimintoja”. Komitea
toteaa, että Barcelonan huippukokouksessa tehtäväksi annettiin luoda eurooppalainen sairausvakuutuskortti eikä ”terveyskorttia”. Tässä suhteessa ehdotuksessa kiirehditään niin muodon kuin sisällönkin osalta asioiden edelle.
5.5. Tietosuoja

5.3.3.
Toimijoiden suhteita säätelevät yhteydet ja toimintamenettelyt jäävät komitean mielestä epäselviksi. Miten potilaan
ja terveydenhoitohenkilökunnan tulee toimia kortin kanssa
ennen sähköisen kortin käyttöönottoa? Millä tavoin lääkäri ja
maksulaitokset kommunikoivat keskenään?

5.5.1.
Sekä toisessa vaiheessa käyttöön otettava kortti että
sähköinen kortti sisältäisivät vakuutettujen henkilötietoja. Kyseiset tiedot on ehdottomasti suojattava, ja on huolehdittava
ainakin siitä, ettei niitä voi käyttää tiedostojen yhdistelyssä.

Bryssel 18. kesäkuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Mikro- ja pienyritysten rooli talouselämässä ja Euroopan tuotannossa”
(2003/C 220/12)
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea päätti 23. tammikuuta 2003 työjärjestyksensä 29 artiklan nojalla
laatia lausunnon aiheesta ”Mikro- ja pienyritysten rooli talouselämässä ja Euroopan tuotannossa”.
Lausunnon valmistelusta vastannut ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -erityisjaosto antoi lausuntonsa 4. kesäkuuta 2003. Esittelijä oli Antonello Pezzini.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 18. ja 19. kesäkuuta 2003 pitämässään 400. täysistunnossa
(kesäkuun 18. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 89 ääntä puolesta ja
12 vastaan 11:n pidättyessä äänestämästä.
1.

Johdanto

1.1.
Pienten ja keskisuurten yritysten rooli Euroopan talouden kasvussa ja kehittämisessä on tunnustettu virallisesti sekä
talousalan kirjallisuudessa että yhteisön toimielinten virallisissa
asiakirjoissa.

1.2.
Kehitys on ollut lähinnä kulttuurista: suuryritysten
toimiin keskittyvästä talouden ilmiöiden tulkinnasta on siirrytty käyttämään pienyrityksiä lähempänä olevia käsitteitä. Prosessi on ollut monimutkainen ja pitkä, eikä se ole vieläkään
päätöksessään.

1.3.
Tähänastinen kehitys on ollut tarkoituksenmukaista ja
huomattavaa, muttei vielä riittävää, kun otetaan huomioon,
että pk-yritysten ryhmään sisältyy suuri joukko tuotantoyksiköitä, jotka ovat usein ominaisuuksiltaan, toiminnaltaan ja
tarpeiltaan hyvin erilaisia (ne voivat olla eri aloilla toimivia
1–249 työntekijän yrityksiä). Tuloksena on ollut usein kaikenkattavia yrityksille suunnattuja aloitteita, joista ovat monissa
tapauksissa voineet hyötyä vain suurehkot yritykset.

1.4.
On siis ollut tarvetta luoda – ensin kulttuurisessa ja sen
jälkeen myös taloudellisessa ja tilastollisessa mielessä – uusia
kategorioita, jotka vastaisivat pienyritysten vaatimuksia. Kehityksen eräänä viitekohtana on epäilemättä ollut pienyrityksiä
koskeva eurooppalainen peruskirja, jossa esitetään toimia
pienyritysten kannustamiseksi ja tukemiseksi.

1.5.
Eurooppa-neuvosto hyväksyi peruskirjan ( 1) Portugalin
puheenjohtajuuskaudella Feirassa pitämässään kokouksessa.
Peruskirjassa korostetaan alle 50 työntekijän yritysten roolia
työpaikkojen tarjoajina sekä innovaatioiden ja taloudellisyhteiskunnallisen integroitumisen edistäjinä. Peruskirjasta on
tullut komission harjoittaman yrityspolitiikan peruspilari sekä
viitekohta jäsenvaltioille ja unioniin liittyville valtioille.

( 1) Pienyrityksiä koskeva eurooppalainen peruskirja hyväksyttiin 19.
ja 20.6.2000 pidetyssä kokouksessa.

1.6.
Euroopan komissio on jo julkaissut ensimmäisen
(2001), toisen (2002) ja kolmannen (2003) täytäntöönpanokertomuksen ( 2) pienyrityksiä koskevasta eurooppalaisesta peruskirjasta. Vaikka kertomusten perusteella on vaikea saada
selvää kuvaa jäsenvaltioiden toimista kyseisellä alalla, niissä on
tietoja joistakin mielenkiintoisista suuntauksista.

1.7.
Mm. yrittäjyyskoulutus ja lainsäädännön yksinkertaistaminen ovat toimia, joiden vaikutukset tulevat esiin vasta
pitkällä aikavälillä, kun taas toisten toimien myönteinen
vaikutus ilmenee nopeasti. Nopeavaikutteisia toimia ovat mm.
uusien yritysten perustamismenettelyjen sujuvoittamiseen tähtäävät toimet (kahdeksassa jäsenvaltiossa yrityksen voi perustaa
noin viikossa ja pienin kustannuksin) sekä luotonsaannin
helpottaminen siten, että myöntämisperusteena on ennemminkin yrityssuunnitelma kuin reaalivakuudet. Luotonsaanti on
edelleen pienyrittäjien suurimpia ongelmia (erityisesti matalasuhdanteiden aikana, kuten nykytilanteessa).

1.8.
Komission kertomusten mukaan sekä toimien vaikutukset että ensisijaiset tavoitteet vaihtelevat jäsenvaltion mukaan ja kehittyvät tietenkin jatkuvasti.

1.9.
Pienyrityksiä koskevien tietojen kerääminen ja yhtenäistäminen on suurempiin yrityksiin verrattuna vaikeaa ja
monimutkaista (mm. lakisääteiset tilinpäätöstietojen julkistamista koskevat velvoitteet sekä sisäiset roolit ja tehtävät).
Komission tulisikin edistää mikro- ja pienyrityksiä koskevien
tilastojen laadintaa ja saatavuutta. Tällaista tilastotietoa on
Euroopassa niukalti ( 3).

(2 ) KOM(2001) 122 lopullinen, 7.3.2001; KOM(2002) 68 lopullinen,
6.2.2002 ja KOM(2003) 21 lopullinen, 21.3.2003.
(3 ) Euroopan komission pääosasto XXIII tilasi vuonna 2001 Roomassa toimivalta Istituto Guglielmo Tagliacarnelta metodologisen
tutkimuksen käsiteollisuusyrityksiä koskevien tietojen keruusta
Euroopan unionissa.
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1.10.
Toivottuihin tuloksiin pääsemiseksi peruskirjalle tulisi
antaa oikeudellinen painoarvo, ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi varata rahoitus. Tässä yhteydessä tulee
kiinnittää erityistä huomiota yrittäjähengen edistämiseen. Lisäksi saattaisi olla tarkoituksenmukaista lisätä Eurooppa-valmistelukunnan työskentelyn yhteydessä viittaus yhteisön säännöstön 16. lukuun (Pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen).
1.11.
Vihreässä kirjassa ”Yrittäjyys Euroopassa” (1) todetaan,
että ”Euroopan on tuettava tehokkaammin yrittäjyyspyrkimyksiä”. Siinä todetaan niin ikään, että ”Eurooppa tarvitsee lisää
uusia ja menestyviä yrityksiä”, mutta lisäksi tarvitaan toimia
tuotantoalan vahvistamiseksi. Tuotantoyritysten konkurssialttius on nykyisinkin vielä suuri; erityisen alttiita ovat aloittelevat
pienyritykset. Toisin kuin Yhdysvalloissa pienyritysten on
Euroopassa vaikea laajentua.
1.12.
Unionin laajentumisprosessiin liittyvien toimien yhteydessä tulee lisäksi kiinnittää runsaasti huomiota ehdokasvaltioissa toimiviin pienyrityksiin ja erityisesti johtamiskulttuuriin
ja koulutukseen.
1.13.
Tässä yhteydessä esitetään joitakin erityisiä toimintalinjoja tiettyjen tietoaukkojen täyttämiseksi sekä pien- ja
mikroyritysten tarpeisiin aiempaa selvemmin suunnatun politiikan kehittämiseksi. Toimintalinjat voidaan tiivistää seuraavasti:
–

pienimpien yritysten anti EU:n talouden kasvulle (2)

–

seuraaville kapeahkoille aloille ominaisten seikkojen huomioiminen:

–

–

itsenäinen ammatinharjoitus

–

rekisteröimätön työ

–

luoton ja riskisijoituspääoman saatavuus (venture
capital tai pörssinoteeraukset tietyillä markkinalohkoilla)

–

yrityspalvelumarkkinat

–

yritysten hallintokustannukset

–

standardointi

–

uuden yrityksen perustamiskustannukset

–

naisyrittäjyys

–

innovointi- ja tutkimustoiminta

ansainvälisen tason edustukseen liittyvät ongelmat

( 1) KOM(2003) 27 lopullinen, 21.1.2003.
( 2) Ks. Roomassa Istituto Guglielmo Tagliacarnessa pidettyjen Euroopan käsiteollisuusalan ensimmäisen (1994) ja toisen (1996)
tilastoseminaarin julkaisut. Seminaarit järjestettiin Euroopan komission yritystoiminnan pääosaston (ent. pääosasto XXIII) tuella.

–
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mikro- ja pienyritysten rooli taloudellisen demokratian
edistämisessä.

1.14.
Tavoitteena on siis määritellä pienimpien yritysten
anti EU:n talouden kasvulle (vaikutus uusien yritysten syntymiseen, BKT:n muodostumiseen, työllisyyteen jne.) ja tuoda esiin
niiden rooli taloudellisen demokratian edistämisessä. Tässä
yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomiota tiettyihin strategisiin teemoihin. Niistä saattaa olla paljon hyötyä yksilöitäessä
erityisiä toiminta-aloja, jotka pienyritysten kasvuun tähtääviin
yhteisön kehitysohjelmiin tulee lisätä, mikäli niitä ei jo ole
huomioitu.

2. Taloustilastojen hahmottuminen

2.1.
Pienten ja keskisuurten yritysten määritelmää koskevan
komission suosituksen (3) mukaan pk-yrityksiä ovat alle
250 työntekijän yritykset. Alaryhminä erotetaan keskisuuret
yritykset (50–249 työntekijää), pienyritykset (10–49 työntekijää) ja mikroyritykset (1–9 työntekijää).

2.1.1.
Komissio pohti mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmää uudelleen 6. toukokuuta 2003
antamansa suosituksen 2003/361/EY (4) yhteydessä. Suosituksessa numeeriset perusteet säilyvät valitettavasti ennallaan,
mutta vuosiliikevaihtoa koskevat summat vaihtelevat.

2.2.
Komitea soveltaa komission suosituksen mukaista mikro- ja pienyrityksen määritelmää ja korostaa kyseisten yritysten
taloudellista ja yhteiskunnallista roolia jäsenvaltioissa. Tässä
yhteydessä komitea viittaa pienyrityksiä ja käsiteollisuusyrityksiä koskeviin näkemyksiin, jotka se on jo aiemmin esittänyt
useissa lausunnoissaan [mm. vuosina 1992 ( 5), 1997 (6) ja
2001 (7)].

(3 ) EYVL L 107, 30.4.1996.
(4 ) EUVL L 124, 20.5.2003.
(5 ) TSK:n oma-aloitteinen lausunto aiheesta ”Pk-yritykset ja käsiteollisuus Euroopassa”, EYVL C 332, 16.12.1992.
Vuonna 1992 annetussa lausunnossa esitettiin seuraavat periaatteet:
–
Yrityksen omistajuuden ja johtamisen välillä tulee olla tiivis
yhteys.
–
On tärkeää hyödyntää työvoimaa, jota voidaan käyttää
uudenaikaisten tuotanto- ja hallintomallien yhteydessä.
–
Yrittäjän kyvyt ja valmiudet ovat yhteydessä hänen toimintaansa yrityksessä ja tuotantoprosessissa.
–
Yrittäjän tulee osallistua välittömästi ja hallitsevalla tavalla
tuotantoprosessin organisointiin.
(6 ) Komitean lausunto aiheesta ”Pk-yritykset ja käsiteollisuus Euroopassa”, EYVL C 158, 26.5.1997.
(7 ) Komitean lausunto aiheesta ”Pk-yritykset ja käsiteollisuus Euroopassa”, EYVL C 221, 7.8.2001.
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2.3.
Voimassa olevan lainsäädännön perusteella Euroopan
unionissa on noin 20 miljoonaa yritystä (tiedot vuodelta
2000) maatalousalaa lukuun ottamatta. Kaikista yrityksistä
93,2 prosentissa on alle 9 työntekijää, 5,8 prosentissa
10–49 työntekijää ja 0,8 prosentissa 50–249 työntekijää, ja
Taulukko 1
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0,2 prosenttia yrityksistä on suuryrityksiä. Eurostatin mukaan
siis 98,8 prosenttia Euroopan muista kuin maatalousalan
yrityksistä on pk-yrityksiä. Alan perusteella jaoteltuina kaupan
alalla (vähittäis- ja tukkukauppa) toimii 5,56 miljoonaa yritystä, ja teollisuusyrityksiä on 2,21 miljoonaa.

Tärkeimmät tiedot pk-yrityksistä ja suuryrityksistä 19 eurooppalaisessa valtiossa vuonna 2000
(EU 15 + Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi)

Pk-yritykset

Suuryritykset

Yhteensä

Yritysten määrä

(1 000)

20 415

40

20 455

Työpaikkojen määrä

(1 000)

80 790

40 960

121 750

4

1 020

6

Työntekijöitä/yritys
Liikevaihto/yritys

(miljoonaa
euroa)

Viennin osuus liikevaihdosta
Jalostusarvo/työntekijä

0,6

255,0

1,1

%

13

21

17

€ 1 000

65

115

80

%

63

49

56

Työkustannusten osuus jalostusarvosta

Lähteet: EIM Business & Policy Research -yhtiön laatimat arviot; arviot perustuvat Eurostatin pk-yritystietokantaan sekä julkaisuihin
European Economy, Supplement A, kesäkuu 2001 ja Economic Outlook, N. 65, OECD, kesäkuu 2001.

2.4.
Mikro- ja pienyrityksiä on kaikissa EU:n jäsenvaltioissa,
mutta niiden määrä vaihtelee varsin paljon. Mikroyritysten
prosenttiosuus kaikista yrityksistä on kaikkein suurin Italiassa
(94,9 prosenttia) ja toiseksi suurin Ruotsissa (93,3 prosenttia).
Portugalissa ja Espanjassa osuus on 93 prosenttia. Mikroyritysten osuus kaikista yrityksistä on alle 80 prosenttia Tanskassa

(79,7 prosenttia), ja Saksassa se on 81,4 prosenttia. Tanskassa
ja Saksassa keskisuurten yritysten osuus on suurehko, kuten
myös Itävallassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (taulukko 2). Korostettakoon lisäksi, että jäsenvaltioissa on käytössä
erilaisia yhtiömuotoja mikro- ja pienyritystoimintaa varten.

Taulukko 2

B(2)

DK(3) D(4)

EL

E(5)

F(2)

IRL

I

L

NL(6)

A(2)

P(7)

FIN

S(8)

UK

:

94,90

:

91,30 83,20 93,00 90,20 93,30 85,50

NO(9)

Yritysten määrä
Mikroyritykset

92,10 79,70 81,40

:

93,00 92,10

:

Pienyritykset

6,70 16,40 15,50

:

6,20

6,70

:

4,50

:

7,30 14,20

5,90

8,10

5,60 12,20

:

Keskisuuret yritykset

1,00

3,20

2,60

:

0,70

1,10

:

0,50

:

1,10 2,20

1,00

1,50

0,90

1,90

:

Suuryritykset

0,20

0,70

0,50

:

0,10

0,20

:

0,10

:

0,30 0,40

0,10

0,20

0,20

0,40

:

Mikroyritykset

30,00 13,90 19,10

:

40,60 24,50

:

47,80

:

22,30 22,40 43,40 22,50 28,00 21,70 25,50

Pienyritykset

21,40 23,80 22,50

:

24,40 21,20

:

21,90

:

24,30 24,20 21,30 18,40 19,00 18,10 24,40

Keskisuuret yritykset

15,30 23,50 19,50

:

14,80 16,60

:

12,50

:

14,90 20,40 17,30 17,60 16,10 15,30 18,90

Suuryritykset

33,30 38,80 39,00

:

20,30 37,70

:

17,80

:

38,50 33,00 18,00 41,50 36,90 44,90 31,10

Työntekijöiden määrä
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B(2)

DK(3) D(4)

EL

E(5)

F(2)
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IRL

I

L

NL(6)

A(2)

P(7)

FIN

S(8)

UK

NO(9)

Liikevaihto
Mikroyritykset

24,30 11,80 10,10

:

27,80 20,40

:

30,50

:

:

16,50 32,50 15,30 19,60 16,20

:

Pienyritykset

22,90 18,50 16,90

:

24,90 20,40

:

23,70

:

:

21,60 22,50 15,40 19,20 16,70

:

Keskisuuret yritykset

19,30 22,70 20,50

:

19,40 17,60

:

17,50

:

:

24,60 21,60 18,30 18,80 17,40

:

Suuryritykset

33,40 47,00 52,50

:

27,90 41,60

:

28,30

:

:

37,20 23,40 51,00 42,50 49,80

:

Mikroyritykset

19,00 13,10

8,50

:

30,00 19,50

:

32,50

:

:

16,70 30,60 17,50 20,10 20,90

:

Pienyritykset

20,90 20,70 16,40

:

23,90 19,10

:

23,40

:

:

21,70 20,00 15,60 17,70 20,00

:

Keskisuuret yritykset

18,70 22,70 20,60

:

18,60 16,90

:

16,60

:

:

21,90 20,70 16,20 17,80 18,30

:

Suuryritykset

41,40 43,50 54,50

:

27,40 44,50

:

27,40

:

:

39,70 28,60 50,70 44,40 40,80

:

Jalostusarvo

Taulukko 2b

Käsiteollisuusyritysten määrä (tuhansina, jäsenvaltiokohtaisten määritelmien mukaan) (1)
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Itävalta

42

42

42

42

42

42

42

Saksa*

598

606

614

594

598

603

605

Islanti

5

5

6

6

6

Liechtenstein
Luxemburg

Ammatillinen
tapa

1998

1999

2002

43 ei tiet.

—

lähestymis-

607

608

—

6 ei tiet. ei tiet. ei tiet.

—

1 ei tiet. ei tiet. ei tiet.

1 ei tiet. ei tiet. ei tiet. ei tiet.

—

4

4

4

4

4

—

854

857

831

811

821

4 ei tiet. ei tiet. ei tiet.

Alakohtainen ja kokoon perustuva ähestymistapa
Ranska
Italia
Alankomaat**

828

823

819 ei tiet.

—

1 140 1 209 1 260 1 272 1 326 1 333 1 325 1 338 ei tiet. 1 429
101

107

115

121

101

127

140

145 ei tiet.

—

14

15

15

15

15

15

15

15 ei tiet.

—

54 ei tiet. ei tiet. ei tiet. ei tiet.

—

Taideteollinen lähestymistapa
Espanja
Muita lähestymistapoja
Belgia

ei tiet. ei tiet. ei tiet. ei tiet.

Suomi

ei tiet. ei tiet. ei tiet. ei tiet. ei tiet. ei tiet. ei tiet.

164 ei tiet.

—

Irlanti

ei tiet. ei tiet. ei tiet. ei tiet. ei tiet. ei tiet. ei tiet. ei tiet. ei tiet.

—

Ruotsi

ei tiet. ei tiet. ei tiet. ei tiet. ei tiet. ei tiet. ei tiet. ei tiet. ei tiet.

—

Yhdistynyt kuningaskunta

ei tiet. ei tiet.

—

17 ei tiet.

19 ei tiet. ei tiet. ei tiet. ei tiet.

(1) Seuraavat taulukot perustuvat vuosina 1994 ja 1996 järjestettyjen seminaarien yhteydessä laadittuihin metodologisiin ohjeisiin.
Seminaarit järjesti Istituto Guglielmo Tagliacarne yhteistyössä Euroopan komission ja alan järjestöjen kanssa.
Lähde: Istituto Guglielmo Tagliacarnen maakohtaisten lähteiden perusteella laatimat asiakirjat.
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2.5.
Mikro- ja pienyritykset muodostavat Euroopan talouselämässä laajan verkon ja ovat tärkeitä työllistäjiä. Kaksi
kolmannesta kaikista työpaikoista (1) on pk-yrityksissä ja vain
kolmannes suuryrityksissä. Kun kaikki pk-yritykset otetaan
huomioon, työpaikat jakautuvat osapuilleen tasaisesti mikroyritysten (1–9 työntekijää), pienyritysten ja keskisuurten yritysten kesken. Erisuuruisten yritysten tarjoamien työpaikkojen
määrä vaihtelee kuitenkin jäsenvaltion mukaan. Esimerkiksi
Italiassa mikroyritykset työllistävät 48 prosenttia koko työvoimasta ja Kreikassa vähintään 57 prosenttia. Toisaalta Yhdistyneessä kuningaskunnassa suuryritysten palveluksessa on yli

16.9.2003

45 prosenttia työllisestä työvoimasta. Työllistämiskyky riippuu
siis selvästi eri maiden yritysrakenteesta.
2.6.
Yritysten menestyksestä voidaan todeta, että vuosina
1988–2001 suuryrityksistä on kadonnut työpaikkoja, kun taas
pk-yritysten tarjoamat työpaikat ovat lisääntyneet. Kasvu (ks.
kaavio 1) alkoi vuonna 1997 ja keskittyy erityisesti mikro- ja
pienyrityksiin. Työllisyyden kasvu hidastui vuonna 2001.
Tarkastelujakson puolivälissä siis suurin osa Euroopan työpaikoista syntyi mikroyrityksissä. Samaan aikaan työpaikat vähentyivät suuryrityksissä.

Kaavio 1: Työllisyyden kasvu yrityksen koon mukaan 19 eurooppalaisessa valtiossa vuosina 1988–2001

2.7.
Erityistapauksia ovat Italia, Espanja ja Portugali. Niissä
mikroyrityksillä on muihin EU-maihin verrattuna merkittävämpi rooli liikevaihdon ja jalostusarvon muodostuksessa (ks.
liitteessä oleva kaavio 1), mikä osoittaa pienyritysten lisäävän
vaurautta.

2.8.
Käsillä olevan lausunnon liitteessä on tiivistelmäkaavioita, joiden avulla voidaan analysoida erikokoisten yritysten
osuutta tuotetusta jalostusarvosta. Niissä esitetään eri jäsenvaltioiden tunnusluvut järjestyksessä suurimmasta pienimpään
suhteessa EU:n keskiarvoon. Välimeren maissa mikro- ja
pienyritysten osuus on selvästi suurempi kuin muualla. Mitä
suurempia yrityksiä tarkastellaan, sitä selvemmin painopiste
kuitenkin siirtyy Etelä-Euroopasta Keski- ja Pohjois-Euroop-

( 1) Yksityisellä sektorilla, maataloutta lukuun ottamatta.

paan. Kiinnostavia poikkeuksiakin tosin on, kuten Itävalta,
Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta (2).

(2 ) Käsillä olevassa asiakirjassa esitettyjen tilastotietojen lisäksi on
mielenkiintoista tarkastella Ipsos-tutkimusyrityksen hiljattain
(maaliskuussa 2003) julkaisemaa, Ranskan pk-yrittäjien liiton
CGPME:n tilaamaa kyselytutkimusta ranskalaisten yritysmaailmaa
koskevista näkemyksistä. Tutkimuksesta ilmenee muun muassa
seuraavaa:
–
55 prosentilla ranskalaisista on pääosin hyvä käsitys yrityksistä, ja 73 prosenttia suhtautuu myönteisesti alle 250 työntekijän pk-yrityksiin.
–
Myös yritysjohtajien julkisuuskuva riippuu yrityksen koosta:
88 prosenttia kyselyyn osallistuneista suhtautuu myönteisesti pk-yritysten johtajiin.
–
66 prosenttia ranskalaisista on sitä mieltä, että työpaikkoja
luovat nimenomaan pk-yritykset.
–
62 prosenttia katsoo, että pk-yrityksissä työntekijöitä kannustetaan kehittämään itseään ja että pk-yritysten työntekijöillä on paremmat mahdollisuudet kouluttautua kuin muiden yritysten työntekijöillä.
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2.9.
Edellä esitetystä käy selvästi ilmi, että mikro- ja pienyritysten toimintaympäristöä koskevia taloustilastoja ja analyyseja on liian vähän. Yhteisön tasolla on ollut tapana tarkastella
pk-yrityksiä yleensä käsittelemättä erikseen nimenomaan pienimpiin yrityksiin liittyviä seikkoja. Tästä aiheutuu kolmenlaisia ongelmia:

–

Jäsenvaltioissa toimivien mikro- ja pienyritysten todellisesta tilanteesta ja asemasta ei saada tietoja, ja ne jäävät
huomiotta, vaikka kyseiseen ryhmään kuuluu 92 prosenttia Euroopan yrityksistä.

–

Vaikuttaa siltä, ettei unioniin liittyvien maiden mikroja pienyrityksistä ole käytettävissä luotettavia tietoja ja
analyyseja.

–

Yhteisön tasolla ei ole tietoa eri alojen, yritystyyppien ja
elinkeinoryhmien tilanteesta pienyritysten ryhmässä.

2.10.
Komitea korostaa marraskuussa 2001 aiheesta ”Pienyrityksiä koskeva eurooppalainen peruskirja” antamassaan
lausunnossa (1), että Euroopan tiede- ja yliopistopiirit eivät
toistaiseksi ole olleet kiinnostuneita pienyrityksistä ja niiden
eri muodoista. Komitea mainitsi lausunnossaan viisi toimea,
jotka komission tulisi toteuttaa tämän puutteen korjaamiseksi
ja vastauksena pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan kuudenteen suositukseen. Euroopan parlamentti puolestaan pahoittelee kesäkuussa 2002 hyväksymässään päätöslauselmassa, joka koskee komission tiedonantoa sitoumuksissa
pysymisestä ja toteuttamisen nopeuttamisesta ( 2), ettei yrityksiä
ja niiden tarpeita tunneta riittävästi. Parlamentti toteaa, että
”Euroopan yritysmaailmassa ja yhteisön ja jäsenvaltioiden
politiikoissa pidetään edelleen liian tiukasti kiinni kaikenlaiset
yritykset samastavasta yrityskäsitteestä ja että jos Euroopan
yritysmaailmasta ja siihen liittyvistä politiikoista halutaan
tehdä dynaamisia ja tehokkaita, on otettava huomioon erot
suurten, keskisuurten, pienten ja mikroyritysten välillä sekä
niiden erilaiset toimintamallit tai taloudelliset ja sosiaaliset
lähtökohdat”.

2.11.
Komitea toteaa pahoitellen, ettei komissio ole toistaiseksi käynnistänyt varsinaisia aloitteita parlamentin ja ETSK:n
esittämiin vaatimuksiin vastaamiseksi, vaikka pienyritysten
merkitys kasvaa jatkuvasti. Komitean mielestä on anteeksiantamatonta, ettei tällaisia tutkimuksia ole toteutettu, vaikka
pienyrittäjien etujärjestöt ovat niitä pyytäneet vuonna 1989
Avignonissa pidetystä Euroopan käsiteollisuuskonferenssista
lähtien ja toistaneet pyynnön vuonna 1994 Berliinissä ja
vuonna 1998 Milanossa pidetyissä konferensseissa. Komitea
pahoittelee, että yritystoiminnan pääosaston käynnistämät
käsiteollisuusyrityksiä koskevat tutkimukset on keskeytetty.

( 1) EYVL C 48, 21.2.2002.
( 2) Dominique Vlaston mietintö.
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2.12.
Komitea kehottaa jälleen komissiota käynnistämään
seuraavat toimet:
–

Tulee hyödyntää käsiteollisuudesta ja pienyrityksistä jo
käytettävissä olevaa informaatiota ja metodologisia tietoja ( 3).

–

Tulee käynnistää tilastollisia ja taloudellisia tutkimuksia,
joiden yhteydessä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti erityyppisiä mikro- ja pienyrityksiä, kuten vapaiden ammatinharjoittajien toimintaa, liikeyrityksiä, tuotanto- ja palveluyrityksiä, yhtiömuotoisia yrityksiä ja yksityisyrityksiä.
Myös Eurostatin ja Euroopan pk-yritysten seurantakeskuksen tulisi osallistua tutkimustyöhön, ja tässä yhteydessä tulisi tehdä yhteistyötä alan eurooppalaisten järjestöjen ja erityisesti UEAPME:n (Euroopan käsiteollisuuden
ja pk-yritysten liitto), Eurocommercen (vähittäis-, tukkuja kansainvälisen kaupan edustusto) ja Eurochambres’n
(Euroopan kauppa- ja teollisuuskamareiden yhteisjärjestö), Ceplisin (itsenäisten ammatinharjoittajien eurooppalainen neuvosto) ja Avignon Academyn (käsiteollisuuden
ja pk-yritysten tutkimus- ja koulutusorganisaatio) kanssa.

–

Käsiteollisuusyrityksiä koskeva tutkimustyö tulee käynnistää uudelleen.

–

Tulee käynnistää ohjelma tieteellisten ja taloudellisten
selvitysten tekemiseksi alan eurooppalaisten etujärjestöjen kanssa määritettävistä aiheista.

–

Pienyritykset tulee ottaa huomioon kaikissa yhteisön
selvityksissä, jotka koskevat pienyrityksiä tai voivat vaikuttaa niihin. Tämä koskee erityisesti yhtenäismarkkinoiden ja meneillään olevien kaupan vapauttamiseen liittyvien prosessien (esim. energia-alan yritysten yksityistämisen) vaikutuksia.

3. Mikro- ja pienyritysten perustamiseen liittyviä ongelmia
Tässä jaksossa käsitellään merkittävimpiä Euroopan mikro- ja
pienyritysten menestymiseen ja kasvuun liittyviä ongelmia.
Tarkasteltavat ongelmat ovat kyseisille yrityksille todella kriittisiä, ja Euroopan komission tulee pohtia niitä ja toteuttaa
toimia niiden ratkaisemiseksi.
3.1.
Useistakin syistä on ensiarvoisen tärkeää edistää uusien
yritysten perustamista, jotta saavutettaisiin seuraavat rakenteelliset tavoitteet:
–

tuotantopohjan laajentuminen ja sen myötä työttömyyden, erityisesti nuorisotyöttömyyden, vähentyminen

(3 ) Tässä yhteydessä tarkoitetaan esim. Euroopan käsiteollisuusyritysten määrän selvittämistä koskevaa metodologista tutkimusta,
jonka yritystoiminnan pääosasto tilasi Roomassa toimivalta Istituto Guglielmo Tagliacarnelta. Lähtökohtana olivat jäsenvaltioiden
ja Eurostatin hallussa jo olleet tilastotiedot yrityksistä.
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–

heikoimmin kehittyneiden alueiden teollistuminen

–

tietyn alan tai alueen työvoiman, tuotantomenetelmien,
rakenteen ja innovointikyvyn elpyminen

–

tietyn maan tai alueen talous- ja tuotantorakenteen
laajentuminen ja monipuolistuminen.

3.1.1.
Uuden yrityksen käynnistämisvaiheen ongelmat johtuvat ennen muuta yritystoiminnan tiellä olevista esteistä.
Päätökseen uuden yrityksen perustamisesta vaikuttavat mm.
seuraavat seikat:

i.

rahoitus ja luotonsaanti (luotonsääntelyn vaikutukset)

ii.

verotus (uusien yritysten perustamisen kannalta epäsuotuisa verotusjärjestelmä)

iii.

työmarkkinakysymykset (työvoiman kalleus, sopivien
ammattilaisten vähäisyys)

iv.

markkinatuntemus (vähäiset tiedot oman alan markkinoista)

v.

epäterve kilpailu (vrt. harmaa talous)

vi.

hitaat ja kalliit hallintomenettelyt

vii. kohtuuttoman kalliit ja usein pienyrityksille soveltumattomat standardointimenettelyt

viii. ammattiin pääsyn hankaluus

ix.

toimet, joiden tarkoituksena on helpottaa perheenjäsenten palkkaamista yritykseen kohtuullisin kustannuksin
lyhyiksi ajanjaksoiksi ylivoimaisen esteen sattuessa (1).

3.1.2.
Edellä mainittujen rakennekysymysten (perustettavan yrityksen sijaintipaikan talousympäristö) lisäksi mainitta-

( 1) Vrt. Italian vuonna 2003 annetun talousarviota koskevan lain
45 §.
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koon joitakin suhdannevaihteluihin tai aloittavan yrittäjän
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyviä seikkoja. Suhdanteisiin liittyviä kysymyksiä ovat mm. markkinoiden kasvu ja
markkinaolosuhteet, investointimahdollisuudet, kustannusehdot ja käytettävissä oleva tekniikka. Yrittäjän henkilökohtaisiin
ominaisuuksiin liittyviä ja yrityksen perustamiseen vaikuttavia
seikkoja puolestaan ovat mm. riskinsietokyky, kyky oppia
uutta sekä itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja työsuhteessa
työskentelystä saatavien tulojen suhde.

3.1.3.
Kyseiset ongelmat tulee ottaa huomioon toimissa,
joilla pyritään parantamaan uusien yritysten, erityisesti mikroja pienyritysten, perustamisedellytyksiä.

3.2. Itsenäisen ammatinharjoittamisen ja pienyritysten kannustaminen

Tietyissä Euroopan maissa yrityskentän rakenne on erilainen
kuin muissa länsimaissa siinä suhteessa, että itsenäisten ammatinharjoittajien osuus työvoimasta on merkittävä; vuonna
2000 heitä oli 13,6 prosenttia EU:n työllisestä työvoimasta.
Kyseinen jakauma vaihtelee kuitenkin maittain. Eri jäsenvaltioissa itsenäisten ammatinharjoittajien osuus on hyvinkin erilainen: Kreikassa heitä on 31,3 prosenttia, mikä on enemmän
kuin Italiassa (23,6 prosenttia) ja huomattavasti enemmän
kuin Saksassa (9,7 prosenttia), Ranskassa (10 prosenttia) ja
Yhdistyneessä kuningaskunnassa (10,9 prosenttia). Suhteellisen lähellä Italian tasoa ovat Espanja (18 prosenttia) ja Portugali
(20,2 prosenttia).

3.2.1.
Myös itsenäisten ammatinharjoittajien prosentuaalinen osuus eri alojen työllisestä työvoimasta vaihtelee Euroopassa maittain suuresti. Monissa jäsenvaltioissa kaupan ja
palvelujen alalla on suhteellisen vähän ammatinharjoittajia,
mutta Italiassa kaupan alan ammatinharjoittajien (23,6 prosenttia, kun EU-15:n keskiarvo on 9,4 prosenttia) ja käsiteollisuusalan ammatinharjoittajien osuudet (21,6 prosenttia, kun
EU-15:n keskiarvo on 18,6 prosenttia) ovat suuret.

3.2.2.
Tällaiset osuudet ovat tulosta itsenäisessä ammatinharjoittamisessa viime vuosina tapahtuneista perustavista muutoksista, jotka liittyvät osaksi myös tekniikan kehitykseen ja
johtuvat lähinnä tietotekniikan vallankumouksesta. Kuluneina
vuosina elämäntavat ja tuotantotavat ovat muuttuneet radikaalisti: kaikkien saatavilla on nyt valtavat määrät tietoa, ja
yritykset voivat hankkia osan hyödykkeiden ja palvelujen
tuottamista varten tarvittavista raaka-aineista Internetin välityksellä ja hankkia samaa kautta myös uusia asiakkaita.
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Taulukko 3 Itsenäisten ammatinharjoittajien aloittainen jakauma tietyissä jäsenvaltioissa vuonna 2000

Ammattiala

Espanja Ranska

Italia

AlankoSuomi
maat

Yhdist.
kunin- EU-15
gaskunta

Tanska

Saksa

43,4

47,4

78,5

40,3

42,5

36,7

42,7

15,5

39,4

Erityisasiantuntijat

9,7

17,8

12,8

13,3

25,9

11,7

6,5

13,8

15,5

Asiantuntijat

2,7

7,7

10,4

4,4

23,2

7,2

5,9

15,1

10,5

Toimistotyöntekijät

0,0

1,1

2,4

0,0

3,2

1,3

0,0

2,3

1,6

Kaupan ja palvelualan työntekijät

2,2

5,3

7,6

2,1

36,1

4,3

7,2

2,6

9,8

Maanviljelijät

58,6

40,2

65,7

53,6

64,7

5,5

64,7

53,3

58,3

Käsityöläiset

9,7

9,1

18,9

16,2

29,4

11,4

10,6

23,6

17,5

Prosessityöntekijät

1,7

3,1

15,0

2,4

11,3

5,2

5,7

9,8

7,3

Muut työntekijät

0,9

1,3

2,6

0,0

15,1

2,4

1,7

8,2

4,8

Yhteensä

8,2

10,1

18,2

10,1

24,2

9,6

12,9

11,3

14,1

Virkamiehet, yrittäjät

38,7

27,0

33,9

29,7

7,6

42,8

31,6

20,8

23,5

Erityisasiantuntijat

15,3

22,6

8,1

13,8

11,1

18,7

9,5

19,6

14,1

Asiantuntijat

6,8

15,6

5,5

7,5

15,8

12,1

7,2

11,7

11,1

Toimistotyöntekijät

0,0

1,4

1,3

0,0

1,8

1,5

0,0

3,3

1,5

Kaupan ja palvelualan työntekijät

4,1

6,0

5,9

2,6

23,6

5,2

6,6

3,5

9,4

Maanviljelijät

18,5

8,3

17,1

22,4

8,6

1,0

28,9

4,7

14,2

Käsityöläiset

13,1

15,7

17,5

21,4

21,6

10,3

10,5

24,2

18,6

Prosessityöntekijät

1,4

2,3

8,8

2,5

4,4

3,1

3,9

6,6

4,5

Muut työntekijät

1,4

1,1

2,0

0,0

0,0

2,0

1,0

5,6

3,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Prosenttiosuus alan työllisestä
työvoimasta
Virkamiehet, yrittäjät

Itsenäisten ammatinharjoittajien
prosenttiosuus työvoimasta

Yhteensä

Lähde: Confiartigianaton ja Istituto Guglielmo Tagliacarnen Eurostatin tietojen perusteella laatimat asiakirjat.

3.2.3.
Samalla on syntynyt monia uusia ammattialoja,
joilla tarvitaan korkeaa ammattitaitoa. Kyseisiin aloihin liittyy
runsaasti itsenäisen työn ominaisuuksia, niillä toimii paljon
nk. epätyypillisessä työsuhteessa olevia työntekijöitä tai asiantuntijoita, ja kyseisten alojen edustajat ovat uusia toimijoita
talouden alalla. Tällaisten toimijoiden taloudellis-yhteiskunnallinen asema tulee tunnustaa, ja heidät tulee ottaa huomioon
tuotantoelämän ja palvelualan aktiivisina toimijoina.

3.2.4.
Italiassa hiljattain tehdyssä kyselytutkimuksessa,
johon osallistui yli 500 henkilöä, kartoitettiin ammatinharjoittajien kenttää. Tutkimuksessa tehtiin ero itsenäisten ammatinharjoittajien ja työsuhteessa toimivien ammatinharjoittajien

välillä (1). Tällaisissa tehtävissä toimii yli 12 miljoonaa henkilöä
eli 50,6 prosenttia työllisestä työvoimasta. Heistä 7,4 miljoonaa on itsenäisiä ammatinharjoittajia ja 4,9 miljoonaa työsuhteessa toimivia ammatinharjoittajia (ks. liitteessä oleva taulukko).

(1 ) Gli Italiani al lavoro: un’impresa individuale, I quaderni di impresa
artigiana, n. 51, Censis, toukokuu 2002.
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3.2.5.
Itsenäisten ammatinharjoittajien ryhmä jakautuu
moniin alaryhmiin ja on hyvin hajanainen. Siihen kuuluu
mm. yrittäjiä ja erityyppisiä ammatinharjoittajia (säänneltyjen
ammattien harjoittajat ja muiden ammattien harjoittajat, nk.
näennäisesti itsenäiset ammatinharjoittajat, alv-rekisteröidyt).
Työsuhteessa toimivien ammatinharjoittajien ryhmä on vieläkin hajanaisempi; johtajien lisäksi siihen kuuluu mm. sopimussuhteessa toimivia työntekijöitä (etenkin Etelä-Italiassa tähän
ryhmään kuuluvat henkilöt ovat usein epävarmassa asemassa
tai ”odotuslistalla”), vuokratyöntekijöitä ja kotonaan sopimustyötä tekeviä henkilöitä.

3.2.5.1.
Näissä ryhmissä mikroyrityksen käsite liittyy yhä
selvemmin yhden henkilön yksityisyrittäjyyteen. Tällaiselle
toiminnalle on ominaista, että yrittäjän tulee suhtautua elämäänsä dynaamisesti, panna jatkuvasti kaikki peliin ja suunnitella elämäänsä keskipitkällä aikavälillä. Jos henkilö on valinnut
yrittäjyyden pelkästään taloudellisista syistä, se voi toisinaan
johtaa henkilökohtaisiin ristiriitoihin, mikäli yrittäjä oikeastaan
haluaisikin siirtyä toisen palvelukseen.

3.2.6.
Ammatinharjoittamiselle tyypillisen sirpaleisuuden
lisäksi selvityksessä korostuu joukko yhteisiä arvoja, kuten
riippumattomuus, liikkuvuus, vastuullisuus, ammattitaito ja
suhdetoimintakyky. Ne varmastikin koskevat yleisesti koko
Eurooppaa ja muodostavat viitekohdan kysymysten pohdinnalle.

3.2.7.
Riippumattomuus on keskeinen seikka: 69,5 prosenttia haastatelluista totesi, että se on olennainen osa omaa
työtä ja että kyseessä on ratkaiseva tekijä. Kyselyyn osallistuneista 75,3 prosenttia pitää valintaansa pysyvänä. Lisäksi
66 prosenttia haastatelluista tunsi olevansa lojaali itseään
kohtaan, kun taas 34 prosenttia sanoi tuntevansa lojaaliutta
työskentelyorganisaatiotaan kohtaan (1). Vain 24,7 prosenttia
haastatelluista piti riippumattomuutta väliaikaisena valintana.
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3.2.9.
Ammatinharjoittajien vastuullisuus tulee selvästi
esiin ainakin kahdessa suhteessa:

–

He joutuvat luopumaan välittömästi kaikista vakituiseen
työsuhteeseen liittyvistä taloudellisista eduista ja sijoittamaan sen sijaan itse tulevaan sosiaaliturvaansa (72,8 prosenttia).

–

He katsovat, ettei työn tule tärkeydestään huolimatta
”tukahduttaa” yksityiselämää.

3.2.10.
Ammatinharjoittajat pitävät ammattitaitoa tärkeänä
asiana. Tämä ilmenee siitä, miten he kyselyn mukaan ovat
valmiita toimimaan ammatillisen asemansa parantamiseksi.
Ammatillista koulutusta pidetään selviämisen ja kehittymisen
osatekijänä. Pienyrittäjille ja asiantuntijoille tarjottavia välineitä
tulisikin uudistaa, jotta he voisivat hankkia lisäkoulutusta
omien ammattitarpeidensa mukaan. Haastatelluista 38,2 prosenttia sanoi olevansa valmis jatkamaan opintoja, 22,1 prosenttia on valmis siirtymään joko toisen palveluksesta itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi tai päinvastoin, 19,9 prosenttia
voisi ajatella muuttavansa toiseen kaupunkiin ja 18,5 prosenttia olisi valmis työskentelemään nykyistä enemmän.

3.2.11.
Haastatellut pitivät suhdetoimintaa erittäin tärkeänä; 72,1 prosenttia ammatinharjoittajista piti mahdollisuutta
vaihtaa näkemyksiä muiden kanssa tärkeämpänä kuin turvautumista omiin voimavaroihin ongelmien ratkaisussa.

3.2.8.
Toinen tärkeä arvo on kulttuurinen ja ammatillinen
liikkuvuus: 76,4 prosenttia ammatinharjoittajista pitää mahdollisuutta oman ammattitaidon laajentamiseen tärkeämpänä
kuin hankitun ammattitaidon ylläpitämistä ja ajantasaistamista. Noin puolelle haastatelluista (48,1 prosentille) mahdollisuus
ammatin vaihtoon on aseman kohtalaista varmuutta ja vakautta tärkeämpi.

3.2.12.
Tiivistäen voidaan todeta, että selvitys heijastaa niitä
perusteellisia muutoksia, joita Italiassa ja muissakin yhteisön
maissa on tapahtunut viime vuosina. Lisäksi se kuvastaa
työsuhteessa työskentelyyn perustuvasta vakiintuneesta kaavasta poikkeavaa tapaa suhtautua työelämään. Odotettavissa
on, että alati kasvava ammatinharjoittajien joukko vaikuttaa
merkittävällä tavalla taloudellis-yhteiskunnalliseen järjestelmään. Erityisesti tulee huomata, että suurella osalla tällaisista
työntekijöistä on hyvät ansaitsemismahdollisuudet ja pienehkö
sosiaaliturvan tarve ja he käyttävät yhä useammin yksityisiä
hoito- ja koulutuspalveluja. Tämä ei kuitenkaan poista tarvetta
ylläpitää laadultaan korkeatasoisia julkisia palveluja.

( 1) Tässä kohdassa esitetyt tiedot on saatu useista eri lähteistä, mm.
Confartigianatosta ja Istituto Guglielmo Tagliacarnesta.

3.2.13.
Työpaikkojen tarjoaminen ja vakaa sosiaaliturvaverkko ovat edelleen ratkaisevia tekijöitä Euroopan hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta.
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Harmaan talouden vähentäminen

3.3.1.
Harmaa talous on jäänyt pitkäksi aikaa huomiotta,
mutta viime vuosina sitä on ryhdytty tutkimaan perusteellisesti.
Sysäyksen tähän on antanut tietoisuus harmaan talouden
vaikutuksesta talouselämään (ja siis sen epäterveestä luonteesta) sekä siitä, että harmaa talous jatkaa sitkeästi toimintaansa
kehittyneissä talousjärjestelmissä ja leviää jatkuvasti. Aihetta
käsittelee esim. Linzin yliopiston professorin Friedrich Schneiderin tutkimus ”L’economia sommersa nel 2003, in Germania,
Austria e Svizzera: nuovi sviluppi del fenomeno – In un felice
confronto con i paesi OCSE”.

3.3.2.
Avignonissa toimiva tutkimus- ja koulutusorganisaatio (Avignon Academy) toteaa tuoreessa raportissaan (1), että
”harmaa talous vaikuttaa perustavalla tavalla Euroopan unionin jäsenvaltioissa toimiviin pien- ja käsiteollisuusyrityksiin”.

asiakirjassaan (1998) seuraavaa: ”– työnantajat, työntekijät ja
itsenäiset ammatinharjoittajat teettävät ja tekevät pimeitä töitä
lähinnä taloudellisista syistä. Pimeän työn tekeminen tarjoaa
mahdollisuuden ansaita lisää sekä välttää veroja ja sosiaalikuluja. Yrittäjille kannustimena on kustannusten pieneneminen.”
Euroopassa laittoman toiminnan kehitystä säätelevät erityisesti
seuraavat seikat:

–

Ensinnäkin osa yrittäjistä ei kunnioita veroja ja maksuja
koskevaa lainsäädäntöä ja käyttäytyy tavalla, joka aiheuttaa taloudellista vahinkoa rehellisille yrittäjille.

–

Korkeat verot ja sosiaalimaksut. Korkeat verot ja maksut
kannustavat yrityksiä (ja näin ollen myös työntekijöitä)
salaamaan toimintansa. Verojen ja maksujen muodostaman kiilan (työvoimakustannusten ja työntekijän verojen
ja maksujen jälkeisen nettotulon erotus) pienentäminen
kasvattaa käytettävissä olevia tuloja, mikäli työvoimakustannukset pysyvät samoina, tai pienentää työvoimakustannuksia, mikäli käytettäväksi jäävät tulot pidetään samalla tasolla.

–

Sääntely- ja hallintokustannukset. Syynä taloudellisen
toiminnan salaamiseen saattavat olla myös kohtuuttomat
hallintokustannukset ja kalliit hallintomenettelyt (esim.
työsuhteen virallistaminen, toimilupien myöntäminen,
eräät kaupan esteet tai yksinkertaisesti kirjautuminen
palveluntarjoajaksi). Ylenmääräinen sääntely lisää huomattavasti työmarkkinoihin kohdistuvaa painetta; mm.
päivittäisen työajan pituutta, varhaiseläkettä ja osa-aikatyötä koskevien sääntöjen voimaantulo on kasvattanut
harmaata taloutta.

–

Julkishallinnon toiminnan tehokkuus. Valtionhallinnon
tehokkuus vaikuttaa suoraan harmaan talouden laajuuteen: mitä tehokkaampi virkakoneisto, sitä suurempi
todennäköisyys jäädä kiinni ja siis saada asianmukainen
rangaistus. Viranomaisten korruptoituneisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, sillä sitä esiintyy kaikissa
maissa, vaikkakin eri mitoissa. Asiaa on tutkittu eräissä
maissa, joissa lahjonta on yleistä (Schneider & Enste,
2000), ja päätelmänä on ollut, että korruptoituneisuus
ja harmaan talouden laajuus ovat tiiviissä yhteydessä
toisiinsa.

–

Vanhentunut työmarkkinalainsäädäntö. Se, ettei uusia
työskentelymuotoja (esim. epätyypillisiä tai vuokratyösuhteita) huomioida riittävän selvästi nykyisissä säädöksissä, ajaa työntekijät harmaan talouden alueelle ja kasvattaa siis epävirallista taloutta.

3.3.3.
Asia on herättänyt yhä enemmän kiinnostusta Euroopan poliitikkojen, lainsäätäjien ja kulttuurivaikuttajien keskuudessa, ja Euroopan komissio on vuodesta 1999 lähtien kehottanut jäsenvaltioita kiinnittämään siihen erityistä huomiota
maakohtaisissa työllisyyssuunnitelmissaan.

3.3.4.
Harmaan talouden oletetun laajuuden lisäksi huolestuttavinta on, että ilmiö on rakenteellinen ja että harmaata
taloutta pidetään nykyisin vaarallisessa määrin luonnollisena
vaihtoehtona elinkeinon harjoittamisessa.

3.3.4.1.
Esitetyistä seikoista ilmenee selkeästi, että on olennaisen tärkeää pyrkiä sellaiseen politiikkaan, jossa tavoitteena
ei ole vain hillitä harmaata taloutta ja todeta se laittomaksi,
vaan pikemminkin saada se ”nousemaan” laillisen toiminnan
piiriin.

3.3.5.
Toinen huolestuttava piirre on harmaan talouden
jatkuva lisääntyminen. Se kasvaa koko Euroopassa, eikä välttämättä samaan tahtiin kuin virallisesti tunnustettu osa talouselämää. Syynä on todennäköisesti se, että epävirallinen talous on
yhteiskunnallinen ilmiö ja näin ollen sidoksissa ihmisten
käyttäytymiseen. Päätös oman taloudellisen toiminnan salaamisesta on usein tulosta tietyistä seikoista (esim. verotuspaineen ja byrokratian aiheuttamien esteiden lisääntymisestä;
Italia on tästä kuvaava esimerkki), ja tällainen kehityssuuntaus
riippuu siis useista ulkoisista tekijöistä.
3.3.6.
Kyseisen ilmiön ja sen saaman voimakkaan jalansijan
perustana on useita erilaisia ratkaisevia tekijöitä. Euroopan
komissio korostaa nimenomaan pimeää työtä käsittelevässä

( 1) Il lavoro irregolare: evidenze empiriche ed argomenti per una
nuova politica a livello europeo, Accademia di Avignone, Bruxelles, 2002.
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3.3.7.
Harmaasta taloudesta käytävällä keskustelulla on
kiistatta poliittista, taloudellista ja yhteiskunnallista merkitystä
ja myös vaikutusta talouspolitiikkaan. Laajan epävirallisen
talouden merkittävä vaikutus kohdistuu pääasiassa
–

makrotaloudellisten muuttujien määrittelyyn

–

talouspoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen

–

kilpailuedellytysten muuttumiseen kustannusten osalta
(hallintokustannukset, verot ja maksut, työvoimakustannukset).

3.3.8.
Tämä tarkoittaa, että työttömien määrä onkin arvioitua pienempi, sillä sitä osaa työvoimasta, joka työskentelee
pimeästi, ei voida ottaa huomioon työssä käyvien määrää
laskettaessa. Se, miten paljon määrä on yliarvioitu, riippuu
tietenkin harmaan talouden laajuudesta. Koska eri maiden
talouspolitiikat perustuvat lähinnä tällaisten makrotaloudellisten muuttujien avulla saataviin tietoihin, sovitut toimintalinjat
voivat vääristyä eri tavoin, ja niistä voi olla pikemminkin
haittaa kuin hyötyä.
3.3.9.
Lisäksi pimeä työ heikentää julkisten palvelujen sekä
sosiaaliturvan rahoitusta ja saatavuutta. Tulojen pienentymisen
johdosta jäsenvaltiot joutuvat karsimaan tarjoamiaan palveluja,
ja joudutaan noidankehään: yhtäältä verotulot vähenevät harmaan talouden kasvun johdosta, mikä puolestaan kasvattaa
julkista velkaa, ja toisaalta valtio nostaa veroja voidakseen
tarjota palveluja jatkossakin, mikä taas lisää laitonta toimintaa (1).

3.4.
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3.4.3.
Onkin välttämätöntä, että kun Euroopan pankkijärjestelmää muutetaan perusteellisesti eurooppalaisten pankkien
sulautumilla ja keskinäisillä kaupoilla, luodaan pieniä yrityksiä
tukevia asianmukaisia erityisrakenteita. Tässä yhteydessä on
myös korostettava alueellisten pankkien merkitystä. Tämä on
tärkeää, koska kyseiset pankit voivat suurehkon ryhmän
jäseninäkin kehittää luottamuksellisia asiakassuhteita.

3.4.4.
Rahoituksen myönteisten vaikutusten maksimointi
edellyttää suoraa yhteyttä yrityksiin ja alueelle tyypillisten
luottotarpeiden tuntemusta. Samalla voidaan välttyä liian
jäykiltä rahoitusjärjestelyiltä ja sen myötä riskien lisääntymiseltä, etenkin Baselin toiseen sopimukseen liittyvää kehitystä
ajatellen.

3.4.5.
Tähän tavoitteeseen päästäkseen yrityksen on löydettävä tasapaino hyödyntämällä tarjolla olevien rahoitusvälineiden sopivaa yhdistelmää.

3.4.6.
Tässä yhteydessä omarahoitus on keskeisessä asemassa. Tämä vaihtoehto on yleensä kannattavien ja erityisesti
kassavirraltaan terveiden yritysten käytettävissä. Omarahoituksen mahdollisuutta voidaan kuitenkin edistää asianmukaisilla
voitonjakoon sekä rahoituspolitiikkaan ja verolainsäädäntöön
liittyvillä päätöksillä.

Pienyritysten luotonsaantimahdollisuuksien parantaminen

3.4.1.
Luotonsaanti on yrityksen kasvun tärkeä ja välttämätön edellytys. Erityisesti pienehköjen yritysten kannalta sitä
voidaan pitää lähes tärkeimpänä kehitystekijänä, sillä niiden
luotonsaantia rajoittaa usein riskin yliarviointi. Toimintansa
aloittavien ja lopettavien yritysten suuren vuorottelutiheyden
ei tule johtaa yleisluonteisiin arviointeihin, vaan se päinvastoin
osoittaa, että on laadittava nykyistä syvällisempiä analyysejä
yrittäjän ominaisuuksista ja kullekin yritykselle tyypillisistä
markkinanäkymistä.
3.4.2.
Näin ollen pienyrityksen kasvu edellyttää yrityksen
liiketoimintasuunnitelman (2) toteuttamiseen riittävää rahoitusta sekä tehokasta järjestelmää rahoituksen välittämiseksi.

( 1) Lisätietoja harmaasta taloudesta: Manodopera non dichiarata in
Europa: verso un approccio integrat, Euroopan komissio, 2001.
( 2) Rahoitustarpeisiin vaikuttavat mm. liiketoiminnan kasvu (kassavirran edellyttämä rahoitus, kiinteiden investointien kattaminen)
tai passiivan vähentäminen.

3.4.7.
Pienehköt yritykset eivät kuitenkaan aina pysty toteuttamaan sijoitussuunnitelmiaan parhaalla mahdollisella tavalla pelkästään omarahoituksella eli itse tuottamillaan tuloilla.
Tällaisessa melko tavanomaisessa tilanteessa yritys joutuu joko
muuttamaan toimintasuunnitelmaansa tai laatimaan suunnitelman lisä- tai korvaavan rahoituksen hankkimiseksi.

3.4.8.
Kyseisessä tilanteessa on yrityksen tukemiseksi kaksi
keinoa: voidaan joko toteuttaa tiedotus- ja neuvontatoimia,
joilla pyritään helpottamaan investointisuunnitelmien toteuttamisen edellyttämän pääomatyypin valintaa, tai valita hyödynnettävä rahoitusväline ja -kanava.

3.4.9.
Ensin mainittu keino tarjoaa edelleen kaksi vaihtoehtoa: rahoitus voidaan hankkia riskipääomamarkkinoilta tai
vaihtoehtoisesti lainamarkkinoilta eri maksuajoin. Jälkimmäiseen keinoon liittyy tarve löytää sopivin väline ja asianmukaisimmat rahoituskanavat.
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3.4.10.
Valitun rahoitusvälineen on vastattava suunnitellun
investoinnin ominaispiirteitä. Lyhytaikainen investointi tulee
rahoittaa lyhytkestoisella rahoituksella eli esim. lyhyin luotoin (1). Kiinteät investoinnit tulee puolestaan rahoittaa keskitai pitkäkestoisin luotoin (2) tai riskipääomalla (venture capital),
johon pienyritykset kuitenkin suhtautuvat usein epäillen.

3.4.11.
Rahoituksen ja pienyritysten välisen kuilun ylittämiseksi on määritelty viisi keskeistä tekijää:

–

–

–

Luottolaitosten tarjoamien palvelujen laadun parantaminen: jatkuvasti muuttuvassa yritysympäristössä pankkijärjestelmän tulee muokata tarjoamansa rahoitus- ja neuvontapalvelut asiakaskuntansa erityispiirteitä ja ominaisuuksia vastaaviksi ja ottaa toimintalinjaksi asiakastyytyväisyys.

Luottolaitosten nykyistä aktiivisempi osallistuminen yrityksen koko elinkaaren kattavaan neuvontaan: pankkien
tulisi elää nykyistä enemmän yrityksen mukana, ei ainoastaan rahoitusta vaan myös neuvontaa ajatellen, yrityksen
kasvun tukemiseksi sekä taseiden avoimuuden ja julkisuuden edistämiseksi. Erityisesti pienyritykset tarvitsevat tällaista tukea muuttuessaan mahdollisesti pääomayhtiöksi
sekä valmistautuessaan ensi kertaa riskipääoman hyödyntämiseen. Rakenteellisesti muita kehittyneemmät yritykset tarvitsevat tukea listautuessaan pörssiin asianmukaiselle listalle (Italiassa pk-yrityslistan nimi on STAR).

Mikroyritysten lainansaannin helpottaminen takausvaatimuksia alentamalla. Luottolaitoksen tulisi tarkastella
uudelleen takausvaatimuksiaan, jotka vaikuttavat konkurssiriskiin verrattuna ylimitoitetuilta. Lisäksi pankkien
tulisi vastata rahoitustarpeisiin asiamukaisin rahoitusvälinein. Parhaina käytänteinä mainitaan tässä yhteydessä
italialaiset takauskonsortiot (consorzi fidi), jotka takasivat
vuonna 2001 käsiteollisuusyrityksille myönnettyjä lainoja yli 5 miljardin euron arvosta. Ne voisivat tarjota mallin
yhteisön sisäiselle yhteistyölle, jonka tavoitteena olisi
parantaa muita vähemmän kehittyneiden järjestelmien
tasoa erityisesti tulevia jäsenvaltioita ajatellen. Ranskassa

( 1) Esim. seuraavat pankkien tarjoamat rahoitusvaihtoehdot: pankkien kanssa solmittavat sopimukset (lainahakemukset, arvopapereiden myynti, arvopapereita vastaan maksettava ennakko, sopimukset rahoitusvarauksista, nk. ”evergreen”-rahoitusvälineet) sekä
rahoitusyhtiöiden tarjoamat vaihtoehdot, kuten factoring ja esim.
yritystodistusten ja velkakirjojen kaltaiset arvopaperit.
( 2) Esim. pankkien kanssa solmittavat sopimukset (kuten kiinnelainat), muut rahoitussopimukset (leasing) ja arvopaperit (obligaatiot).
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vastaava yrityksen perustamislaina luotiin syksyllä 2001,
mutta se on huonosti tunnettu ja sitä hyödynnetään
vähän. Vaikka se edellyttääkin pankkilainan myöntämistä,
tulee sen kaltaisia käytänteitä edistää ja kehittää.
–

Lainan koron mukauttaminen siten, että se vastaa nykyistä paremmin suurille eurooppalaisille yrityksille myönnettävää tasoa.

–

Valtion (ja unionin) tukien ja pankkijärjestelmän yhteisten
rahoitusjärjestelyjen edistäminen työllisyyden kasvun tukemiseksi.

3.5. Byrokratiasta aiheutuvien kulujen vähentäminen

3.5.1.
Poliittiset päättäjät ja yrittäjät ovat jo muutamia
vuosia kiinnittäneet huomiota sääntelyn ja hallinnollisten
menettelyjen aiheuttamiin kustannuksiin.
3.5.2.
Monissa EU:n jäsenvaltioissa on hahmoteltu edellä
mainittujen kulujen vähentämiseen tähtäävää politiikkaa, sillä
erityisesti pienyrityksiä ajatellen kulut voivat joissain tapauksissa olla huomattavia. Hallintomenettelyjen yksinkertaistaminen ja byrokratian karsiminen ovat keskeisiä tekijöitä strategiassa, jolla pyritään tukemaan uusien yritysten perustamista
ja erityisesti edistämään jo toimivien yritysten kehittymistä.
3.5.3.
Mikro- ja pienyritysten perustamisen ja toiminnan
helpottaminen edellyttää hallintomenettelyjen yksinkertaistamista ja virtaviivaistamista. Tähän tähtäävän hallinnon parantamisen tärkeimmät piirteet ovat:
–

ylimääräisistä ja turhan laajoista asiakirjoista luopuminen

–

hallinnollisten menettelyjen virtaviivaistaminen hyödyntämällä omaan varmennukseen perustuvia menettelyjä,
palvelujen koordinointia, sähköistä allekirjoitusta jne.

–

suhteiden parantaminen julkishallintoon hallinnon avoimuutta edistävien toimien avulla, menettelystä vastaavan
henkilöstön entistä tarkempi määrittely, henkilöstön koulutus jne.

3.5.4.
Yksi julkishallinnossa toimivien kohtaama ongelma
on julkisesta hallinnosta yrityksille aiheutuvien kulujen jatkuva
seuranta. Esim. Alankomaissa, Tanskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Italiassa on asiassa edistytty huomattavasti.
Italiassa on luotu joka toinen vuosi toteutettavaan seurantaan
perustuva järjestelmä. Vuonna 1996 toteutetusta ensimmäisestä kartoituksesta poiketen Italian tilastokeskus ISTAT ja Italian
kauppa- ja teollisuuskamarien liitto Unioncamere toteuttivat
kyselytutkimuksen, joka antoi mahdollisuuden vertailla lähes
14 000 italialaisen yrityksen vastauksia muiden eurooppalaisten yritysten tietojen kanssa.
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3.5.5.
Tässä yhteydessä on lisäksi suotavaa toistaa ammattialajärjestöjen näkemykset ja myönteiset kokemukset (kokemukset yrityksiä monipuolisesti palvelevasta toimipisteestä),
jotka mainittiin jo pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen
peruskirjan edistymistä kartoittavassa ensimmäisessä katsauksessa. Tämän lisäksi erilaiset järjestöt voivat itse tukea julkishallintoa yleissopimuksen hengessä, kuten Italiassa jo tapahtuu
(Centri di Assistenza Fiscale, Patronati).

3.6.

Yrityspalvelujen laadun ja saatavuuden parantaminen

3.6.1.
Korkealaatuisten yrityspalvelujen (1) saatavuus on
etenkin mikro- ja pienyritysten kannalta ratkaisevaa tiettyjen
yritystoimintojen kehittämiseksi. Kyseisiä toimintoja ei voida
kehittää itse yrityksessä, mutta ne vaikuttavat sen toimintaan
ja innovaatiokapasiteettiin. Näihin lukeutuvat mm. tietyt tuotesuunnittelua koskevat näkökohdat, tuotteiden myynninedistämiseen ja markkinointiin liittyvät seikat, rahoitukseen ja
markkinatutkimuksiin liittyvät konsultointipalvelut jne., eli
kaikki muut kuin itse tuotantoon liittyvät toimet, joista pientai käsiteollisuusyrityksessä yleensä vastaa yrittäjä itse.
3.6.2.
Pienyrityksille tarjottaviin yrityspalveluihin, jotka
koskevat muuta kuin tuotantoa tai jotka tarjoavat välineen
oman yritystoiminnan hajauttamiseen, liittyvät seuraavat tarpeet:
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muutosten seurauksena, jotka ovat vaikuttaneet Euroopan
yhteiskunnallis-taloudelliseen järjestelmään kuluneina vuosikymmeninä. Tämän muutoksen erityispiirteenä on naisten
aseman muuttuminen erityisesti pienyritysten perustajina ja
johtajina.
3.7.2.
Onkin tärkeää harkita toimia, jotka kannustavat
naisia ryhtymään yrittäjiksi, esim. seuraavien toimintalinjojen
pohjalta:
–

lisätään tietoisuutta naisten roolista taloudessa (laatimalla
aiheesta luotettavia tilastoja)

–

luodaan sosiaalisia rakenteita, jotka mahdollistavat työn
ja perhe-elämän yhteensovittamisen

–

toteutetaan ja vahvistetaan oikeudellisia, rahoituksellisia
ja yhteiskunnallisia toimintalinjoja ja ohjelmia

–

järjestetään koulutusta, jossa keskitytään yrityksen johtamistaitojen lisäksi hyödyntämään ja parantamaan naisten
luottamusta kykyynsä johtaa yritystä

naisilla on usein tärkeä rooli perheyrityksissä. Heidän on
saatava virallinen tunnustus tekemästään työstä korvausten
sekä vakuutus- ja eläkeoikeuksien muodossa.

3.8. Sukupolvenvaihdos ja työntekijöiden siirtyminen yrittäjiksi
1.

luodaan mikro- ja pienyritysten tarpeita vastaavia palveluja

2.

varmistetaan mikro- ja pienyrityksille palveluja tarjoavien
järjestelmien johdonmukaisuus

3.

varmistetaan tarjottavien palvelujen laatu

4.

varmistetaan yrityksen johdon ja työntekijöiden koulutus

5.

määritellään tarjottavien palvelujen arviointivälineet.

3.7.

Naisyrittäjien kannustaminen

3.7.1.
Naisten asema eurooppalaisessa nyky-yhteiskunnassa kehittyy jatkuvasti sekä taloudellisella että yhteiskunnallisella tasolla. Naisten osuus työmarkkinoilla on kasvanut jatkuvasti myös niiden kulttuuristen, teknisten ja lainsäädännöllisten

( 1) Ks. Euroopan komissio, yritystoiminnan pääosasto, pienille ja
mikroyrityksille sekä yksittäisille yrityksille tarjottavat tukipalvelut, Wien 2002.

3.8.1.
Komitea kannattaa kaikkia aloitteita, joiden tavoitteena on helpottaa sukupolvenvaihdosta tai yrityksen työntekijöiden siirtymistä yrittäjiksi.

3.9. Sosiaalitalouden yritykset
3.9.1.
Taloudellisen toiminnan avulla yhteiskuntaan integroivat sosiaalitalouden yritykset ovat riippumattomia taloudellisia yksiköitä, joiden tärkein tavoite on vammaisten tai
sosiaalisesti syrjäytyneiden integroiminen yhteiskuntaan tai
työelämään. Usein kyseiset yritykset ovat pieniä tai mikroyrityksiä, joiden toiminta vahvistaa vastavuoroisesti sekä taloudellista kasvua että sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Kaikki aloitteet,
joilla pyritään vahvistamaan Euroopan tasolla näiden yritysten
roolia syrjäytymisen torjunnassa, ovat tukemisen arvoisia.

4. Pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan
täytäntöönpano
4.1.
Komissio osoitti tammikuussa 2003 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kolmannen vuosikatsauksen peruskirjan täytäntöönpanosta. Komitea panee tyytyväisenä merkille,
että komissio on ottanut osittain huomioon komitean esittämät, kertomuksen merkitystä ja muotoa koskevat huomiot.
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4.1.1.
Komitea kiinnittää huomiota useisiin myönteisiin
seikkoihin ja erityisesti siihen, että

–

unioniin liittyvät maat hyväksyivät eurooppalaisen peruskirjan Mariborissa. Komitea on lisäksi saanut tietoonsa,
että Sardinian alue on samoin hyväksynyt peruskirjan ja
että muilla alueilla ja etenkin jäseniksi liittyvissä maissa
hyväksymismenettelyt ovat käynnissä.

–

jäsenvaltioissa peruskirjan kymmenen suosituksen toteuttamiseksi täytäntöön pantuja toimia on esitelty esimerkein. Hyvien käytänteiden esittely ei kuitenkaan nykymuotoisena ole kovin hyödyllistä. ETSK suositteleekin
komissiolle hyviä käytänteitä yksityiskohtaisesti esittelevän oppaan laatimista virikkeiden tarjoamiseksi jäsenvaltioille ja yrityksiä edustaville organisaatioille.

–

komissio muistuttaa toistuvasti periaatteesta, jota voidaan
kuvailla sanonnalla ”tyvestä puuhun noustaan”.

4.1.2.
Komitea panee kuitenkin merkille myös useita puutteita sekä sen, että peruskirja jää edelleen poliittiseksi julistukseksi, jonka täytäntöönpanoon ja seurantaan yhteisötasolla
ei oikeastaan ole kiinnitetty huomiota. Komitean aiheesta
marraskuussa 2001 antama lausunto on vieläkin polttavan
ajankohtainen, ja siinä esitetty kritiikki, huomautukset ja
ehdotukset ovat edelleen perusteltuja. ETSK kiinnittää yhteisön
toimielinten huomiota seuraaviin olennaisiin puutteisiin:

–

kertomuksessa esitetyt yhteisön toimet on suunnattu
yleensä aina pk-yrityksille, eikä niiden todellista vaikutusta pienyrityksiin ole tarkasteltu

–

kertomuksessa ei esitetä suosituksia jäsenvaltioille, vaikka
peruskirja kuuluukin Lissabonin strategian piiriin ja vaikka jäsenvaltioiden ja yhteisön tehokas pienyrityspolitiikka
on Lissabonissa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen
keskeinen edellytys
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4.1.3.
Peruskirjan täytäntöönpanoon liittyen ETSK muistuttaa, että komission ei tule aliarvioida rooliaan. Sen tulee
esim. tutkimuksen ja kehityksen kuudennen puiteohjelman
yhteydessä valvoa, että peruskirjan ensisijaiset tavoitteet ja
pienyritykset otetaan huomioon yhteisön kaikissa ohjelmissa
ja toimissa. Sen on myös arvioitava päätöstensä ja lainsäädäntötoimiensa vaikutusta pienyrityksiin, eikä ainoastaan pkyritysten kannalta yleensä. Tämä on olennainen tehtävä, jonka
toteutumista komitea seuraa erittäin tarkasti.

4.1.4.
Komission kanta pienyrityksiä koskevaan monivuotiseen toimintaohjelmaan on pettymys ja paljastaa, ettei komissio tunne riittävästi pienyritysten tarpeita. Yhtäältä tiedetään,
että voimassa oleva monivuotinen yritysohjelma vastaa vain
erittäin rajoitetusti pienyritysten tarpeita. Toimien kohdistamiseksi aidosti pienyrityksiin ei riitä, että vuosittain laadittavassa
ohjelmassa toiminnan todetaan liittyvän peruskirjan suuntaviivoihin. Toisaalta kyseisessä monivuotisessa ohjelmassa, johon
liittyvän suunnitelman parlamentti on komissiota pyytänyt
esittämään, pyritään ryhmittelemään uudelleen ja koordinoimaan pienyritysten kannalta hyödylliset yhteisön toimet, jotta
voidaan helpottaa pienyritysten osallistumista. Tavoitteena ei
olekaan uuden ohjelman perustaminen.

ETSK toistaa komissiolle osoittamansa kehotuksen ja pyytää
selkeää vastausta parlamentin esittämään pyyntöön.

4.1.5.
Tähän liittyen komitea pyytää, että yrittäjyyttä koskevan vihreän kirjan seurantaan liittyvissä toimissa ja erityisesti
toimintasuunnitelmassa, jota kilpailukykyneuvosto ja kevään
huippukokous ovat pyytäneet, otetaan huomioon pienyritykset ja noudatetaan selkeästi peruskirjan suosituksia. Komitea
kehottaa lisäksi komissiota valvomaan, että tulevassa monivuotisessa yritysohjelmassa, jota koskevat neuvottelut aloitetaan pian, otetaan huomioon peruskirjan suositukset sekä
pienyrityksiä edustavien organisaatioiden toiveet.

4.2. Peruskirjan oikeudellinen ja poliittinen tunnustaminen
–

–

yhteisön keskeisten poliittisten linjojen ja erityisesti Eurooppa-valmistelukunnan sekä taloudellisen ja sosiaalisen
yhteenkuuluvuuden vaikutuksia pienyrityksiin ei ole vieläkään käsitelty

pienyrityksiä edustavia organisaatioita ei edelleenkään
kuulla riittävän laajasti. Komitea pahoittelee, että pienyritysten järjestöt eivät vieläkään osallistu organisaatioidensa
kautta riittävästi yhteisön toimintaan. Komitea katsoo,
että nykyiset ensisijaiset kuulemisjärjestelyt, joista vastaa
yritysten poliittinen ryhmä, sekä sähköinen kuuleminen
eivät ole riittävän tehokkaita, sillä ainoastaan unionija jäsenvaltiotasolla toimivat järjestöt tuntevat yritysten
todelliset tarpeet ja pystyvät antamaan tehokasta neuvonta-apua komission yksiköille.

4.2.1.
Komitea ja parlamentti ovat pyytäneet komissiota
esittämään neuvostolle peruskirjan oikeudellisen aseman tunnustamisen edellyttämien toimien hyväksymistä. Pyyntöä tukevat perusteet on toistettu useaan kertaan. ETSK ilmaisee
tyytymättömyytensä ja kyllästymisensä komission toimintaan,
jota komitea pitää kohtuuttomana vitkasteluna. Komitea on
tyytyväinen kilpailukykyneuvoston 3. maaliskuuta 2003 sekä
kevään huippukokouksen samassa kuussa tekemiin päätöksiin,
joilla pyritään vahvistamaan peruskirjan täytäntöönpanoon
tähtääviä jäsenvaltioiden toimia. Lissabonin prosessin kannalta
merkittävä ja yhden sen peruspilareista muodostava peruskirja
on jo itsessään tärkeä, ja sen tehokas täytäntöönpano kaikilla
tasoilla on Lissabonin prosessin onnistumisen olennainen
edellytys. Näin ollen komitea kehottaakin
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–

valmistelukuntaa kirjaamaan perustuslain teollisuutta
koskevaan lukuun selkeästi pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan suositusten toimeenpanon

–

neuvostoa täydentämään kilpailukykyneuvoston 3. maaliskuuta tekemiä päätöksiä päätöksellä, jossa komissiota
kehotetaan toteuttamaan seuraavat kolme seikkaa:

4.3.

–

viittaamaan peruskirjaan ja mainitsemaan pien- ja
mikroyritykset kaikissa yhteisön ohjelmissa sekä
liittämään ohjelmiin niitä koskevia erityistoimia,

–

analysoimaan ennakolta kaikkien yhteisön toimien
vaikutusta erityisesti pien- ja mikroyritysten kannalta,

–

järjestämään pienyrityksiä edustavien organisaatioiden osallistuminen niitä koskevien yhteisön päätösten valmisteluun.
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4.3.2.1.
ETSK kiittää parlamenttia tästä poliittisesti kauaskantoisesta päätöksestä. Ranskalaiset käsiteollisuusjärjestöt
sekä UEAPME ovat toimittaneet komissiolle suunnitelmia
toimien toteuttamiseksi käytännössä. Toimia esitellään tämän
asiakirjan liitteessä, josta ilmenee myös niiden suhde peruskirjan kymmeneen suositukseen. Komitea kannattaa näitä suoraan toimintalinjoihin liittyviä hankkeita, jotka se on puolestaan itse hyväksynyt peruskirjan toimeenpanosta marraskuussa
2001 antamassaan lausunnossa ja joita se edelleen kannattaa.
Komitea kehottaa komissiota sisällyttämään ne kokonaisuudessaan vuoden 2003 työohjelmaan ja pyytää parlamenttia
hyödyntämään kaikkia sen käytettävissä olevia keinoja niiden
toimeenpanon varmistamiseksi.

4.3.3.
Vuoden 2004 tärkeimpiä toimia ajatellen komitea
pyytää parlamenttia vahvistamaan vuoden 2004 alustavassa
talousarvioesityksessä toimenpiteet, jotka liittyvät peruskirjan
keskeisimpien tavoitteiden toteuttamiseen. Samasta syystä komitea kehottaa komissiota uudelleen vahvistamaan yritysten
organisaatioiden kuulemista.

ETSK:n ja parlamentin ehdotusten toimeenpanon seuranta

4.3.1.
ETSK on lausunnoissaan (1) parlamentin ( 2) tavoin
luetellut yhteisötasolla toteutettavia toimia, jotka liittyvät peruskirjan kymmeneen toimintalinjaan. Lisäksi pienyritysten
organisaatioiden edustajat ovat esittäneet komission järjestämissä seminaareissa erittäin konkreettisia suosituksia. Heinäkuussa 2002 Euroopan käsiteollisuuden sekä pienten ja keskisuurten yritysten liitto (UEAPME) esitti kahden ranskalaisen
käsiteollisuuden organisaation ehdotuksesta 55 toimea sisältävän luettelon. Komitea pahoittelee, ettei asiaa ole mainittu
peruskirjan täytäntöönpanoa koskevassa kertomuksessa. Komitea panee kuitenkin tyytyväisenä merkille, että yritysten
organisaatioiden mukaan monia toimia – esim. standardoinnin, yritystoiminnan tukipalvelujen, taattujen pk-yritysluottojen ja ympäristönsuojelun osalta – on toteutettu käytännössä
huomattavan onnistuneesti.
4.3.1.1.
Komitea kehottaa komission asianmukaisia pääosastoja kaksinkertaistamaan ponnistelunsa ja ottamaan yhteyttä pienyrityksiä edustaviin organisaatioihin ehdotettujen toimien toteuttamisen tehostamiseksi.
4.3.2.
Unionin vuoden 2003 talousarvion yhteydessä parlamentti hyväksyi 19. joulukuuta 2002 budjettivaliokuntansa
jäsenten aloitteesta viisi muutosehdotusta, joiden tavoitteena
oli muuttaa vuoden 2003 talousarvion useita budjettikohtia
siten, että etusijalle asetetaan peruskirjan täytäntöönpano ja
pien- ja mikroyrityksille sekä käsiteollisuusyrityksille suunnatut toimet.

( 1) EYVL C 158, 26.5.1997; EYVL C 48, 21.2.2002.
( 2) Erityisesti Vlaston mietintö.

5. Unionin ohjelmien ja politiikkojen suuntaaminen
siten, että ne vastaavat aiempaa paremmin mikro- ja
pienyritysten tarpeita pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan mukaisesti

5.1.
Yhteisön ohjelmat tarjonnevat ainakin osittain ratkaisuja edellä esitettyihin ongelmiin, jotka on otettava ohjelmissa
huomioon, ellei niin ole jo tehty, tai joiden merkitystä on
korostettava. Tämä voidaan tehdä laatimalla uuden sukupolven
ohjelmia, jotka on suunnattu pien- ja käsiteollisuusyrityksille;
ne ovat keskeinen tekijä ajatellen yritysten yhteenliittymien
kerrannaisvaikutuksia. Seuraavassa esitetään tähän liittyen
muutamia toimintalinjoja, joihin yhteisön aloitteissa ja ohjelmissa tulisi kiinnittää huomiota. Kyseiset toimintalinjat voisivat puolestaan osaltaan parantaa sekä uusien että jo toimivien
pienyritysten taloudellista toimintaympäristöä. Lisäksi niiden
tulisi erityisesti läheisyysperiaatteen pohjalta tarjota unionille
keino hallinnoida ja rahoittaa yhteisten aloitteiden mukaisia
hankkeita, joiden avulla pyritään parantamaan tilannetta kokonaisten alojen kannalta.

5.2.
Tähän liittyen esitellään seuraavassa toimintalinjoja,
jotka vastaavat edellä monesti mainittuja peruskirjassa esitettyjä suosituksia.
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Peruskirjan kohdat 1 ja 4: ”Yrittäjyyskoulutus” ja ”Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus”

5.3.1.
Pienyrityksissä toteutettavia koulutusohjelmia voidaan luoda ja vahvistaa yhteistyössä käsiteollisuuden ja pkyritysten organisaatioiden kanssa. Oppisopimuskoulutuksessa
voidaan hyödyntää Erasmus-ohjelmaa, yrittäjäkokemuksen
osalta Leonardo-ohjelmaa ja yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi kouluissa Sokrates-ohjelmaa. Lisäksi tulisi edistää kasvatus- ja taloustieteen oppituolien perustamista ”tekemisen”
kulttuurin ja itsenäisten aloitteiden kehittämisen edistämiseksi.
5.3.2.
Lisäksi julkishallintoa pitäisi kehittää siten, että sen
piirissä tunnustettaisiin yrittämisen arvo mikro- ja pienyrityksille tukea tarjoavien elinten rinnalla.

5.4.

Peruskirjan kohdat 2 ja 5: ”Yrityksen perustaminen halvemmaksi ja nopeammaksi” ja ”Verkkoyhteyksien parantaminen”

5.4.1.
Hallintotapaan liittyvien välineiden tulisi edistää pienyritysten kehittämistä niiden perustamisesta lähtien tarjoamalla mahdollisuuksia sähköiseen rekisteröintiin ja luomalla
palvelupiste, joka tarjoaa suoran yhteyden eurooppalaiseen
verkkoon. Tässä mielessä on tärkeää edistää virkamiesten ja
pienyrittäjien (tai heidän edustajiensa) välistä kokemusten ja
ammatillisen erityisosaamisen vaihtoa. Yritystoiminnan pääosaston tulisi organisoida jäsenvaltioiden asianmukaisten elinten
toteuttama tutkimus, jonka tavoitteena olisi yhteisten ratkaisujen ja välineiden löytäminen.

5.5.

Peruskirjan kohdat 3 ja 7: ”Parempi lainsäädäntö ja sääntely”
ja ”Verotus ja rahoitus”

5.5.1.
Eurooppalaiset konkurssilait on uudistettava ja on
ryhdyttävä toimiin niitä jäsenvaltioita kohtaan, jotka eivät
vielä ole saattaneet maksujen peruuttamattomuudesta annettua
direktiiviä ( 1) osaksi omaa lainsäädäntöään, mikä aiheuttaa
huomattavia kuluja mikro- ja pienyrityksille. Lisäksi yrityksestä
maksettavan perintöveron laskentaan liittyvää oikeusprosessia
on nopeutettava, sillä erittäin monien yritysten toiminta
loppuu niiden omistajan jäätyä eläkkeelle tai kuoltua.
5.5.2.
Hallinnollisia ja verotukseen liittyviä menettelyjä
tulisi helpottaa niiden yritysten osalta, joiden liikevaihto
jää tietyn (myöhemmin määriteltävän kynnyksen) alapuolelle
(esim. luomalla yhteen lomakkeeseen ja menettelyyn perustuva
mikro- ja pienyrityksen perustamismenettely).
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5.5.4.
Tässä yhteydessä on paikallaan tarkastella tietoyhteiskunnan kehityksen valossa uudelleen välillisten verojen perimistä esim. hyödyntämällä sähköistä maksuliikennettä.
5.5.5.
Mikroyrityksistä (joita Euroopassa on 19 miljoonaa)
ja pienyrityksistä (Euroopassa 1,1 miljoonaa), joista 90 prosenttia on omistajayrityksiä tai henkilöyhtiöitä, vain 5–6 prosenttia hyödyntää perinteistä riskipääomaa. Tarvitaankin siis
uusia riskipääomamuotoja, joita myös henkilöyhtiöt voivat
hyödyntää. Muussa tapauksessa riskipääoman osuus jää vaatimattomaksi, mikä haittaa mikro- ja pienyritysten rahoituksen
kehittymistä.

5.6. Peruskirjan kohta 6: ”Yhtenäismarkkinoiden tehokkaampi
hyödyntäminen”
5.6.1.
Kymmenen vuotta yhtenäismarkkinoiden loppuunsaattamisen jälkeen tulokset ovat jääneet odotuksia heikommiksi. Lisäksi puuttuu jäsenneltyä ja analysoitua tietoa eduista,
joita yhtenäismarkkinoista on koitunut pk- ja käsiteollisuusyrityksille. Saavutetut tulokset ovat erityisen heikkoja palvelualalla, tutkintojen ja pätevyyden tunnustamisessa, rajatylittävässä
maksuliikenteessä, rahoitusmarkkinoilla, vakuutusmarkkinoilla sekä yhteisön ulkopuolelta tarjottavien tuotteiden osalta,
jotka häiritsevät markkinoiden moitteetonta toimintaa ja edistävät laittomia yritysmuotoja. Kaikki edellä mainittu rasittaa
huomattavasti mikro- ja pienyritysten taloudellista ja tuotantotoimintaa.
5.6.2.
On kehitettävä eri valtioissa toimivien yritysten rajatylittävää sopimista. Tämä merkitsee erityisesti niin kutsuttujen
”laajentuneen Euroopan uusien syrjäalueiden” auttamista kohdennetuilla ohjelmilla sekä yhteyksien tiivistämistä saarilla ja
rajaseuduilla toimiviin pk-yrityksiin. Lisäksi on paikallaan
kehittää toimia, joilla edistetään pk-yritysten ja alueiden verkkottumista kilpailukyvyn edistämiseksi maailmanmarkkinoilla.
5.6.3.
Eurooppalaisen osuuskunnan säännöt muodostavat
erityisen sopivan välineen mainitun verkon rakentamiseksi.
Se tarjoaa pk-yrityksille mahdollisuuden perustaa yhteisten
toimintojen kehittämiseksi rajatylittäviä tai unionin tasolla
toimivia ryhmittymiä. Onkin tärkeää varmistaa, että jäsenvaltiot ryhtyvät mahdollisimman pikaisesti tarvittaviin toimiin
sääntöjen toimeenpanemiseksi.

5.5.3.
Teollisuuden ja kaupan alalle sekä palvelualalle perustettavien mikroyritysten lupamenettelyjä tulisi yksinkertaistaa
huomattavasti ja niihin tulisi soveltaa arvioon perustuvaa
kiinteää maksua yrityksen perustamisvaiheessa.

5.6.4.
Toisaalta komitea aikoo oma-aloitteisen lausuntonsa (2) mukaisesti kehottaa komissiota esittämään pk-yritysten eurooppalaista perussääntöä koskevan ehdotuksen. Lisäksi
on paikallaan edistää ja nopeuttaa jo käynnissä olevia prosesseja, kuten yksinkertaistettujen tilintarkastus- ja kirjanpitomenettelyjen hyväksymistä ja vähimmäisvaatimuksia (de minimis)
koskeviin sääntöihin liittyvien menettelyjen tarkistamista ja
yksinkertaistamista.

( 1) Direktiivi 98/26/EY, EYVL L 166, 11.6.1998; ETSK:n lausunto,
EYVL C 56, 21.2.1997.

(2 ) ”Pk-yritysten eurooppalainen perussääntö”, EYVL C
27.5.2002.

125,
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5.6.5.
Aloitteita on tehostettava ja ”uusilla syrjäalueilla” ja
uusilla muita heikommassa asemassa olevilla alueilla toimiville
pienyrityksille tarjottavaa rahoitusta on lisättävä.

5.7.

Peruskirjan kohdat 8 ja 9: ”Pienyritysten teknologisten valmiuksien vahvistaminen” ja ”Sähköisen kaupankäynnin onnistuneet mallit ja huippuluokan pienyritysten tukeminen”

5.7.1.
Pienyrityksen perustamisen helpottamiseksi on paikallaan suosia mahdollisimman paljon vapaaehtoisia sopimuksia eurooppalaisen standardoinnin sijaan sekä alentaa suurten
yritysten perusteella laskettuja kuluja. Näin ollen on paikallaan
a)

edistää hyväksyttyjen elinten (CEN, CENELEC ja ETSI) ja
ammattialajärjestöjen vapaaehtoisesti perustamien elinten
(kuten Normapme) toimesta tapahtuvaa sertifiointia

b)

kannustaa mikro- ja pienyritysten osallistumista ottamalla
niiden järjestöt mukaan mainittuihin elimiin.

5.7.2.
Pienyrityksiä olisi autettava innovoimaan ja olisi
keskityttävä erityisesti esim. tekstiiliteollisuuden kaltaisiin aloihin, jotka ovat alttiina hiljattain teollistuneista maista tulevalle
kilpailulle. Tähän voitaisiin pyrkiä tuotteen jäljitettävyyden
mahdollistavilla välineillä, perustamalla ”teollisuuden alkuperämerkintä” sekä selkiyttämällä ja yksinkertaistamalla tutkimuksen kuudetta puiteohjelmaa, jotta se olisi myös pienyritysten
ulottuvilla. Lisäksi pienyritysten tulisi voida osallistua ympäristöohjelmiin (esim. Emas, Iso, Life).
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5.7.3.
Kaikkein heikoimmassa asemassa olevilla alueilla
(ulkoalueet, maaseutualueet, rajaseudut jne.) toimivien pienyritysten mahdollisuuksia kehittää ja hyödyntää tietotekniikan
uusia mahdollisuuksia tulisi edistää erityisin tukiohjelmin,
joissa suositaan myös julkisen ja yksityisen tahon yhteistyötä.
5.8. Peruskirjan kohta 10: ”Voimakkaamman ja tehokkaamman
pienyritysten etujen edustamisen kehittäminen unionin ja
kansallisella tasolla”
5.8.1.
Mikro- ja pienyritysten kasvu ja niiden aseman
vahvistaminen edellyttää niitä edustavien järjestöjen nykyistä
laajempaa osallistumista työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun kaikilla tasoilla. Jos halutaan laajentaa unionin tason
sosiaalidialogia (aiheina talous, sosiaalikysymykset ja työllisyys) mikro- ja pienyrityksiä edustavien organisaatioiden, jotka
lukeutuvat työmarkkinaosapuoliin, on osallistuttava täysivaltaisesti kaikkiin kolmikantaisiin sopimusmenettelyihin julkisviranomaisten kanssa ja niiden asema tasavertaisina ja suoraan
kahdenväliseen työmarkkinavuoropuheluun sekä Euroopan
että jäsenvaltiotasolla osallistuvina osapuolina on tunnustettava. Tässä yhteydessä kannattaa muistaa tämän lähestymistavan
myönteiset vaikutukset makroekonomisen dynamiikan kannalta.
5.8.2.
Toinen tärkeä tekijä on pienyritysten äänen kuuluminen jäsenvaltio- ja unionitason elimissä, jotka toimivat neuvonantajina tai osallistuvat yrityspolitiikan laatimiseen. Mainittu
”tyvestä puuhun” -tavoite voidaan saavuttaa hyödyntämällä
niiden toimien lopullisena kohteena olevien henkilöiden eli
mikro- ja pienyritysten henkilökunnan kokemuksia.

Bryssel 18. kesäkuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH
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LIITE
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausuntoon
Keskustelussa hylättiin seuraavat muutosehdotukset, jotka saivat vähintään neljänneksen annetuista äänistä.
Kohta 3.3.6
Muutetaan kolmannen luetelmakohdan loppu kuulumaan seuraavasti:
”Sääntely- ja hallintokustannukset. Syynä taloudellisen toiminnan salaamiseen saattavat olla myös kohtuuttomat
hallintokustannukset ja kalliit hallintomenettelyt (esim. työsuhteen virallistaminen, toimilupien myöntäminen, eräät
kaupan esteet tai yksinkertaisesti kirjautuminen palveluntarjoajaksi). Ylenmääräinen sääntely lisää huomattavasti
työmarkkinoihin kohdistuvaa painetta; mm. päivittäisen työajan pituutta, varhaiseläkettä ja osa-aikatyötä koskevien
sääntöjen voimaantulo on kasvattanut harmaata taloutta. Niinpä toiset työnantajat noudattavat kyseisiä sääntöjä,
toiset taas eivät.”
Äänestystulos
Puolesta: 39, vastaan: 52, pidättyi äänestämästä: 11.
Kohta 3.3.6 (kolmas luetelmakohta)
Poistetaan kohdan viimeinen virke.
Perustelu
Syynä ei ole ”ylenmääräinen sääntely”. Jos näin väitetään, tulisi perustella myös, mitkä säännökset ovat tarpeettomia.
Lyhyempi työaika ja osa-aikatyö voivat yhtä hyvin olla työntekijän toivomus kuin työnantajan ajatus. Esimerkkinä
voidaan mainita vaikkapa 35 tunnin työaika Ranskassa. Jos tämä joissain tapauksissa johtaa pimeään työntekoon, on
ratkaisun löydyttävä muualta kuin esimerkiksi osa-aikatyötä koskevien säännösten muuttamisesta.
Äänestystulos
Puolesta: 45, vastaan: 54, pidättyi äänestämästä: 7.
Kohta 3.3.6
Liitetään 5. luetelmakohdan loppuun seuraavaa:
”Vanhentunut työmarkkinalainsäädäntö. Se, ettei uusia työskentelymuotoja (esim. epätyypillisiä, osa-aika-, vuokra- ja
tilapäistyösuhteita) huomioida riittävän selvästi nykyisissä säädöksissä, ajaa työntekijät harmaan talouden alueelle ja
kasvattaa siis epävirallista taloutta. Näin ollen työntekijöiden vallitsevia oikeuksia loukataan ja tulevat eläkeoikeudet
vaarannetaan, kun taas samalla työnantajan voitto ja epäreilu kilpailu lisääntyvät.”
Äänestystulos
Puolesta: 45, vastaan: 55, pidättyi äänestämästä: 13.
Seuraavan muutosehdotuksella korvatun erityisjaoston lausunnon alkuperäisen kohdan säilyttämistä kannatti
vähintään neljännes äänestäneistä:
Kohta 3.3.6 (viides luetelmakohta)
”Vanhentunut työmarkkinalainsäädäntö. Se, ettei uusia työskentelymuotoja (esim. epätyypillisiä, osa-aika-, vuokra- ja
tilapäistyösuhteita) huomioida riittävän selvästi nykyisissä säädöksissä, ajaa työntekijät harmaan talouden alueelle ja
kasvattaa siis epävirallista taloutta.”
Äänestystulos
Puolesta: 45, vastaan: 51, pidättyi äänestämästä: 15.
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus hallinnollisesta yhteistyöstä välillisen verotuksen (ALV) alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 218/92 muuttamisesta matkapalvelujen suorituksia koskevien lisätoimenpiteiden
osalta”
(KOM(2003) 78 lopullinen – 2003/0230 (COD))
(2003/C 220/13)
Neuvosto päätti 12. maaliskuuta 2003 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla
pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian kiireellisen luonteen vuoksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitea nimesi 18. ja 19. kesäkuuta 2003
pitämässään 400. täysistunnossa (kesäkuun 18. päivän kokouksessa) yleisesittelijäksi Rafael Barbadillo
Lópezin ja hyväksyi seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 65 ääntä puolesta 1:n pidättyessä
äänestämästä.

1.

Johdanto

1.1.
Komissio julkaisi 8. helmikuuta 2002 ehdotuksen
neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta
matkatoimistoja koskevan erityisjärjestelmän osalta (1).

1.2.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi kyseistä
ehdotusta koskevan lausuntonsa ( 2) 17. ja 18. heinäkuuta
2002.

1.3.
Euroopan parlamentti hyväksyi 24. syyskuuta 2002
mietintönsä ( 3) kyseisestä ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi
sekä teki kaksi muutosehdotusta. Komissio hyväksyi niistä
yhden, joka koski ”yhden luukun periaatteen” käyttöönottoa
niitä matkapalvelujen tarjoajia varten, jotka eivät ole sijoittautuneet yhteisöön mutta jotka suorittavat palveluja yhteisöön
sijoittautuneille asiakkaille. Komissio sitoutui muuttamaan
alkuperäistä direktiiviehdotusta ja esittämään muutetun direktiiviehdotuksen.

neuvoston asetukseen (EY) N:o 792/2002 hallinnollisesta
yhteistyöstä välillisen verotuksen (ALV) alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 218/92 väliaikaisesta muuttamisesta sähköistä
kaupankäyntiä koskevien lisätoimenpiteiden osalta (5).

1.5.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 29. ja
30. marraskuuta 2000 lausuntonsa ( 6) direktiivistä 2002/38/
EY ja asetuksesta (EY) N:o 792/2002.

1.6.
Uudistukset, jotka sisältyvät muutettuun ehdotukseen
neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta
matkatoimistoja koskevan erityisjärjestelmän osalta ( 7), edellyttävät hallinnollisesta yhteistyöstä välillisen verotuksen (ALV)
alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 218/92 (8) muuttamista
sijoittautumattoman toimijan tunnistamisjäsenvaltion ja muiden jäsenvaltioiden välillä tapahtuvaa tiedonvaihtoa koskevan
menettelyn säätelemiseksi.

1.4.
”Yhden luukun periaate” niitä matkapalvelujen tarjoajia
varten, jotka eivät ole sijoittautuneet yhteisöön mutta jotka
suorittavat palveluja yhteisöön sijoittautuneille asiakkaille,
perustuu periaatteeseen, joka sisältyy 7. päivänä toukokuuta 2002 annettuun neuvoston direktiiviin 2002/38/EY direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
radio- ja televisiolähetyspalveluihin ja tiettyihin sähköisesti
suoritettaviin palveluihin sovellettavien arvonlisäverojärjestelyjen osalta ( 4) sekä 7. päivänä toukokuuta 2002 annettuun

1.7.
Komissio on näin ollen tehnyt uuden ehdotuksen
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä välillisen verotuksen (ALV) alalla annetun
asetuksen (ETY) N:o 218/92 muuttamisesta matkapalvelujen
suorituksia koskevien lisätoimenpiteiden osalta ( 9) ja pyytänyt
siitä talous- ja sosiaalikomitean lausuntoa.

( 1) KOM(2002) 64 lopullinen.
( 2) EYVL C 241, 7.10.2002, s. 83.
( 3) Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/
ETY muuttamisesta matkatoimistoja koskevan erityisjärjestelmän
osalta (KOM(2002) 64 – C5-0112/2002 – 2002/0041 (CNS), PE
307.532, A5-0274/2002).
( 4) EYVL L 128, 15.5.2002, s. 41.

(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )

EYVL L 128, 15.5.2002, s. 1.
EYVL C 116, 20.4.2001, s. 59.
KOM(2003) 78 lopullinen.
EYVL L 24, 1.2.1992, s. 1.
KOM(2003) 78 lopullinen/2.
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Komission ehdotukset

2.1.
Muutetussa ehdotuksessa neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta matkatoimistoja koskevan
erityisjärjestelmän osalta ( 1) vahvistetaan toimintakehys arvonlisäveron perimiseksi sellaisilta verovelvollisilta, jotka eivät ole
sijoittautuneet yhteisöön. Toimintakehyksen perustana on
velvollisuus rekisteröityä ja maksaa vero johonkin unionin
jäsenmaista. Ottaen huomioon, että kulutusjäsenvaltion tulee
välittää muille jäsenvaltioille kaikki tarpeelliset tiedot, komissio
ehdottaa hallinnollisesta yhteistyöstä välillisen verotuksen
(ALV) alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 218/92 (2) muuttamista, jotta voidaan taata, että sijoittautumattomat palvelujen
suorittajat noudattavat velvoitteitaan.

2.2.
Käytännössä komissio ehdottaa asetukseen (ETY)
N:o 218/92 kahta muutosta: seitsemän uutta artiklaa sisältävän
uuden III B osaston lisäämistä ja asetuksen 13 artiklan
1 kohdan ensimmäisen virkkeen muuttamista.

2.3.
Sijoittautumattoman verovelvollisen on toimitettava
tunnistamisjäsenvaltiolle sähköisesti tiedot toimintansa aloittamisesta, lopettamisesta tai muuttumisesta. Tunnistamisjäsenvaltion tulee puolestaan toimittaa kyseiset tiedot sekä annettu
tunnistenumero sähköisesti edelleen muiden jäsenvaltioiden
viranomaisille kymmenen päivän kuluessa sen kuukauden
päättymisestä, jolloin tiedot saatiin. Tunnistamisjäsenvaltion
on niin ikään ilmoitettava muille jäsenvaltioille sähköisesti, jos
sijoittautumaton verovelvollinen poistetaan tunnistamisrekisteristä.

2.4.
Sijoittautumattoman verovelvollisen on toimitettava
arvonlisäveroilmoitus tunnistamisjäsenvaltiolle sähköisesti.
Tunnistamisjäsenvaltion on toimitettava kyseinen veroilmoitus
sähköisesti sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle,
jota asia koskee, kymmenen päivän kuluessa sen kuukauden
päättymisestä, jolloin veroilmoitus vastaanotettiin. Mikäli tunnistamisjäsenvaltio edellyttää veroilmoituksen tekemistä
muussa valuutassa kuin euroissa, sen on muunnettava summat
euromääräisiksi Euroopan keskuspankin julkaisemia valuuttakursseja käyttäen ennen ilmoituksen toimittamista muille
jäsenvaltioille.

2.5.
Jäsenvaltioiden viranomaisten tulee ylläpitää sähköistä
tietokantaa, jossa säilytetään sijoittautumattomia matkapalvelujen tarjoajia koskevat tiedot.

2.6.
Tunnistamisjäsenvaltion on varmistettava, että sijoittautumattoman verovelvollisen maksama määrä siirretään

( 1) KOM(2003) 78 lopullinen.
( 2) EYVL L 24, 1.2.1992, s. 1.
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kymmenen päivän kuluessa sen kuukauden päättymisestä,
jolloin maksu vastaanotettiin, sen kulutusjäsenvaltion nimeämälle euromääräiselle tilille, jolle maksu kuuluu. Jos sijoittautumaton verovelvollinen ei maksa kannettavaa veroa kokonaisuudessaan, tunnistamisjäsenvaltion on varmistettava, että
maksu siirretään kulutusjäsenvaltioille suhteutettuna kussakin
jäsenvaltiossa kannettavan veron määrään, sekä ilmoitettava
tilanteesta sähköisesti kullekin jäsenvaltiolle. Jäsenvaltioiden
on ilmoitettava muiden jäsenvaltioiden viranomaisille asiaankuuluvat pankkitilien numerot maksujen vastaanottamista
varten. Niiden on myös ilmoitettava sekä muiden jäsenvaltioiden viranomaisille että komissiolle yleiseen arvonlisäverokantaan tehdyistä muutoksista.

3. Huomioita

3.1.
Komitea suhtautuu myönteisesti ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hallinnollisesta
yhteistyöstä välillisen verotuksen (ALV) alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 218/92 muuttamisesta matkapalvelujen suorituksia koskevien lisätoimenpiteiden osalta.

3.2.
Komitea tähdentää kuitenkin, että lausunnon kohteena
oleva asetuksen (ETY) N:o 218/92 muuttaminen tulisi hyväksyä vain siinä tapauksessa, että muutettu ehdotus neuvoston
direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta matkatoimistoja koskevan erityisjärjestelmän osalta ( 1) hyväksytään,
sillä asetuksen muutos on aiheellinen ainoastaan, mikäli tosiasiallisesti otetaan käyttöön muutetun direktiiviehdotuksen
mukainen ”yhden luukun periaate” niitä matkapalvelujen tarjoajia varten, jotka eivät ole sijoittautuneet yhteisöön mutta jotka
suorittavat palveluja yhteisöön sijoittautuneille asiakkaille.

3.3.
Komitea kannattaa ehdotusta siitä, että yhteisöön sijoittautumattomat matkapalvelujen tarjoajat voivat täyttää ilmoitusvelvollisuutensa sähköisesti, kuten esitetään muutetussa
ehdotuksessa neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY
muuttamisesta matkatoimistoja koskevan erityisjärjestelmän
osalta ( 1). Saattaisi olla järkevää, että kyseisille toimijoille
sallittaisiin rekisteröityminen muullakin tavalla kuin sähköisesti, sillä pelkästään sähköisen rekisteröitymisen hyväksyminen voi muodostua esteeksi sille, että yhteisön ulkopuoliset
toimijat tunnistautuvat ja toimittavat veroilmoituksen. Komitea on kuitenkin tietoinen siitä, että jäsenvaltiot eivät todennäköisesti hyväksy ei-sähköisiä menettelyjä niistä aiheutuvien
hallinnollisten kustannusten johdosta.
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3.4.
Komiteaa huolestuttaa eniten se seikka, että ei ole
olemassa mitään takeita siitä, että yhteisöön sijoittautuneille
asiakkaille palveluja suorittavat yhteisön ulkopuolisten maiden
toimijat täyttävät ehdotetussa asetuksessa asetettavat tiedottamis- ja veronmaksuvelvollisuudet. Takeiden puuttuessa on
vaarana, että direktiivissä asetetut tavoitteet epäterveen kilpailun välttämisestä yhteisön ulkopuolisten toimijoiden ja yhteisöön sijoittautuneiden toimijoiden välillä jäävät toteutumatta.
3.5.
Komitea kannattaa tunnistamisvaltion ja muiden jäsenvaltioiden välistä hallinnollista yhteistyömenettelyä, josta asetuksessa säädetään, vaikkakin suosittelee 9 i artiklan 2 kohdan
ensimmäisen alakohdan sanamuodon täsmentämistä sen selventämiseksi, mitkä ovat ne jäsenvaltiot, joille tunnistamisjäsenvaltion on toimitettava sähköisesti yhteisöön sijoittautumattoman matkapalvelujen tarjoajan arvonlisäveroilmoitukset.
Jää epäselväksi, tuleeko ilmoitukset toimittaa kaikille jäsenvaltioille vai vain niille, joissa palveluja on kulutettu.
3.6.
Komitea täsmentää, että 9 j artiklaan sisältyvä viittaus
direktiivin 77/388/ETY 26 artiklan 3 kohdan ”B alakohtaan”
tulisi korvata viittauksella samaisen kohdan ”b) alakohtaan” sen
mukaisesti kuin 26 artiklan sanamuoto esitetään muutetussa
ehdotuksessa neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY
muuttamisesta matkatoimistoja koskevan erityisjärjestelmän
osalta (1).

4.

Päätelmät

4.1.
Komitea tukee komission aloitteita asianmukaisen yhteistyöjärjestelmän kehittämisestä jäsenvaltioiden välille direktiivin 77/388/ETY muuttamisen avulla sen takaamiseksi, että
matkatoimistoja koskeva erityisjärjestelmä, jonka käyttöönottoa komissio ehdottaa, toimii tarkoituksenmukaisesti.
( 1) KOM(2003) 78 lopullinen.
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4.2.
Komitea tukee komission pyrkimystä poistaa yhteisön
toimijoiden kilpailuhaittoja kolmansien maiden toimijoihin
nähden.

4.3.
Komitea katsoo, että ehdotettu asetus edistää sellaisen
järjestelmän luomista, jonka avulla voidaan poistaa yhteisöön
sijoittautuneiden matkapalvelujen tarjoajien kilpailuhaittoja
yhteisön ulkopuolisiin toimijoihin verrattuna. Komitea ei
ole kuitenkaan vakuuttunut siitä, että direktiivissä asetetut
tavoitteet epäterveen kilpailun välttämisestä yhteisön ulkopuolisten toimijoiden ja yhteisöön sijoittautuneiden toimijoiden
välillä voidaan saavuttaa, sillä tavoitteiden toteutuminen riippuu yhteisön ulkopuolisten matkailualan toimijoiden rekisteröitymis- ja maksuhalukkuudesta. Komission ehdottama uudistus ei siis takaa epäterveen kilpailun poistamista.

4.4.
Komitea kannattaa ehdotetulla asetuksella säädettävää
tiedonvaihtojärjestelmää sekä menettelyä, jota noudattaen toteutetaan jäsenvaltioiden väliset maksujen siirrot sen matkatoimistoja koskevan erityisjärjestelmän mukaisesti, jonka käyttöönottoa komissio ehdottaa direktiivin 77/388/ETY muutoksen yhteydessä.

4.5.
Komitea suosittelee kuitenkin asetuksen selkeyttämistä
silmällä pitäen, että komissio täydentää tai korjaa 9 i artiklan
2 kohdan ensimmäisen alakohdan sanamuotoa sen selventämiseksi, mitkä ovat ne jäsenvaltiot, joille tunnistamisjäsenvaltion
on toimitettava sähköisesti yhteisöön sijoittautumattoman
matkapalvelujen tarjoajan arvonlisäveroilmoitukset. Niin ikään
olisi korjattava 9 j artiklaan sisältyvä viittaus direktiivin 77/
388/ETY 26 artiklan 3 kohdan ”B alakohtaan” korvaamalla se
viittauksella samaisen kohdan ”b) alakohtaan” sen mukaisesti
kuin 26 artiklan sanamuoto esitetään muutetussa ehdotuksessa
neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta.

Bryssel 18. kesäkuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus, jolla muutetaan seuraavaa muutettua ehdotusta: Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä
säännöistä 18 päivänä tammikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta”
(KOM(2003) 207 lopullinen – 2001/0140 (COD))
(2003/C 220/14)
Neuvosto päätti 28. toukokuuta 2003 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 80 artiklan 2 kohdan
nojalla pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Komitean työvaliokunta päätti 17. kesäkuuta 2003 antaa asian valmistelun ”liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” -jaoston tehtäväksi.
Talous- ja sosiaalikomitea nimitti 18. ja 19. kesäkuuta 2003 pitämässään 400. täysistunnossa (kesäkuun
18. päivän kokouksessa) asian kiireellisyyden vuoksi yleisesittelijäksi Bo Greenin ja hyväksyi seuraavan
lausunnon. Äänestyksessä annettiin 64 ääntä puolesta 2 pidättyessä äänestämästä.

1.

Taustaa

1.1.
Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 10 artiklan 3
kohdassa ( 1) säädetään, että lähtö- ja saapumisajat, jotka jaetaan
lentoliikenteen harjoittajalle, eivät oikeuta tuota lentoliikenteen
harjoittajaa samaan lähtö- ja saapumisaikojen sarjaan seuraavalla vastaavalla aikataulukaudella, ellei lentoliikenteen harjoittaja voi osoittaa käyttäneensä näistä kyseessä olevalle ajanjaksolle jaetuista lähtö- ja saapumisajoista vähintään 80 prosenttia. Jollei voida osoittaa, että lähtö- ja saapumisaikojen sarjasta
on käytetty 80 prosenttia, kaikki tuon sarjan lähtö- ja saapumisajat on sijoitettava aikapooliin. Näin ei kuitenkaan toimita
tapauksissa, joissa käyttämättä jättäminen voidaan perustella
asetuksen 10 artiklan 5 kohdassa säädetyllä tavalla (”käytä tai
menetä” -sääntö).

1.4.
Tästä syystä komissio ehdottaa, että asetukseen lisätään
uusi 10 b artikla. Artiklan mukaan koordinaattoreiden olisi
hyväksyttävä se, että jos lentoliikenteen harjoittajat ilmoittavat
niille kesäkaudeksi 2003 jaettujen lähtö- ja saapumisaikojen
käyttämättä jättämisen syyksi Irakin konfliktin, niille jaetaan
nämä samat lähtö- ja saapumisajat seuraavaksi vastaavaksi
aikataulukaudeksi (kesäkausi 2004).
1.5.
Tärkeä näkökohta tässä ehdotuksessa on ajoitus. Niinpä ehdotetun säännön on tultava voimaan ennen 15. syyskuuta
2003, jotta koordinaattorit ja lentoyhtiöt voisivat suojata
aiemmin saavutettuihin oikeuksiin perustuvat käyttämättömät
lähtö- ja saapumisajat ennen tuota kyseisen aikataulujakson
käyttöastelaskelman vahvistamisajankohtaa.

2. Yleishuomiot ja päätelmät
1.2.
Irakia vastaan maaliskuussa 2003 alkaneella sodalla ja
näitä tapahtumia seuranneella poliittisella kehityksellä sekä
äkillisen vakavan hengitystieoireyhtymän (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) aiheuttaman epidemian puhkeamisella on ollut vakava vaikutus lentoliikenteen harjoittajien lentoliikennetoimintaan. Ne ovat johtaneet kysynnän merkittävään
laskuun kesäkauden 2003 alussa.

1.3.
Sen varmistamiseksi, ettei mainituille aikataulukausille
jaettujen lähtö- ja saapumisaikojen käyttämättä jättäminen
aiheuta tilannetta, jossa lentoliikenteen harjoittajat menettävät
oikeutensa näihin lähtö- ja saapumisaikoihin, vaikuttaa tarpeelliselta säätää selkeästi ja yksiselitteisesti, että kyseinen aseellinen
konflikti vaikuttaa mainittuihin aikataulukausiin haitallisesti.

( 1) Neuvoston asetus (ETY) N:o 95/93, annettu 18 päivänä tammikuuta 1993, lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL, L 14, 22.1.1993,
s. 1) – TSK:n lausunto: EYVL C 339, 31.12.1991, s. 41.

2.1.
ETSK toistaa näkemyksensä, jotka se esitti vuoden
2003 lähtö- ja saapumisaikojen jakamisesta 11. syyskuuta
2001 jälkeen (2). Komitea kannattaa komission ehdotusta niiltä
osin, kuin siinä otetaan huomioon poikkeukselliset olosuhteet
ja taataan koordinaattoreille oikeudellinen varmuus.
2.2.
Koordinaattorit ovat vaarassa joutua oikeudellisten
toimien kohteeksi, jos ”käytä tai menetä” -sääntö jätetään
epäselväksi ja tulkinnanvaraiseksi.
2.3.
Tämän lisäksi ehdotus lisää lentoliikenteen harjoittajien
suunnitteluvarmuutta.

(2 ) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93, annettu 18 päivänä tammikuuta
1993, lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla
koskevista yhteisistä säännöistä muuttamiseksi – ETSK:n lausunto:
EYVL C 125, 27.5.2002, s. 74.
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2.4.
Komitea kuitenkin kiinnittää toimielinten huomiota
siihen, että lähtö- ja saapumisaikojen takaaminen lentoliiken-
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teen harjoittajille ei saa johtaa epäreiluun kilpailuun niin, että
uusien liikenteenharjoittajien pääsy markkinoille estyy.

Bryssel 18. kesäkuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja pilaamisrikoksista
määrättävistä seuraamuksista, myös rikosoikeudellisista seuraamuksista”
(KOM(2003) 92 lopullinen – 2003/0037 (COD))
(2003/C 220/15)
Neuvosto päätti 19. maaliskuuta 2003 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 80 artiklan 2 kohdan
nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” -jaosto antoi lausuntonsa 5. kesäkuuta 2003. Esittelijä oli Eduardo Chagas, ja Anna Bredima-Savopoulou oli apulaisesittelijä.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 18. ja 19. kesäkuuta 2003 pitämässään 400. täysistunnossa
(kesäkuun 19. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon äänin 96 puolesta, 6 vastaan 5:n pidättyessä
äänestämästä.
1.

Johdanto

1.1.
Komissio ehdottaa alusten aiheuttamaan meren pilaantumiseen kohdistuvien toimien kiristämistä edelleen, kuten se
lupasi tehdä jo Prestigen onnettomuuden jälkeistä meriturvallisuuden parantamista koskevassa tiedonannossaan ( 1). Suurin
osa aluksilta pääsevästä öljystä aiheutuvasta maailmanlaajuisesta merten pilaantumista johtuu tarkoituksella tehdyistä
päästöistä. Aluksilta tehtäviä ”toiminnallisia” eli tahallisia päästöjä suoritetaan yleisesti EU:n jäsenvaltioiden rannikkovesillä.
Komission ehdottama direktiivi on seurausta toistuvista vakavista vahingoista ja jatkuvista tarkoituksella tehdyistä päästöistä. Direktiiviehdotuksessa todetaan, että yhteisön lainsäädännön vastaiset päästöt ovat rikos ja että niistä on määrättävä
seuraamuksia, joihin sisältyvät myös rikosoikeudelliset seuraamukset, jos asianosaisten henkilöiden on katsottu tahallisesti
tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttaneen päästön tai
osallistuneen sen aiheutumiseen.

( 1) KOM(2002) 681 lopullinen.

1.2.
Komissio katsoo, että riittävien seuraamusten määrääminen meren pilaamisrikoksista on erityisen tärkeää, sillä
siviilioikeudellista vastuuta koskevilla kansainvälisillä järjestelmillä, joita alusten aiheuttamiin pilaantumisvahinkoihin sovelletaan, ei ole riittävää varoittavaa vaikutusta etenkin kun
saastuttaja onnistuu lähes aina rajoittamaan vastuunsa. Tämän
takia komissio ehdottaa rikosoikeudellisten seuraamuksien
käyttöönottoa varoittavan vaikutuksen tehostamiseksi.

1.3.
6. joulukuuta 2002 kokoontunut liikenne- ja televiestintäneuvosto totesi panevansa tyytyväisenä merkille komission aikomuksen esittää tällainen ehdotus. Lisäksi oikeus- ja
sisäasiainneuvosto totesi 19. joulukuuta 2002 pitämässään
kokouksessa, että olisi harkittava lisätoimia ”ympäristön ja
erityisesti merien suojelun tehostamiseksi rikosoikeudellisin
keinoin”.
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1.4.
Komissio on jäsenvaltioiden kanssa täysin samaa mieltä
siitä, että käsiteltävänä oleva ehdotus on kiireellinen. Säädöksellä ei kuitenkaan rajoiteta rikosoikeudellisin keinoin tapahtuvaa ympäristönsuojelua koskevan yleisemmän järjestelmän
soveltamista.
1.5.
20. ja 21. maaliskuuta 2003 kokoontunut Eurooppaneuvosto kehotti hyväksymään soveltuvaa oikeusperustaa
käyttäen ennen vuoden 2003 loppua seuraamusjärjestelmän,
joka kattaa myös pilaamisrikoksista määrättävät rikosoikeudelliset seuraamukset ja joka perustuu komission äskettäin antamaan ehdotukseen.

2.
2.1.
a)

b)

Komission ehdotus
Ehdotettu direktiivi sisältää kaksi osaa:
Siinä esitetään yhteisön lainsäädäntöön sovellettavat,
alusten aiheuttamaan ympäristön pilaantumiseen liittyvät
kansainväliset päästösäännöt ja annetaan säännökset näiden sääntöjen täytäntöönpanon valvonnasta. Ehdotuksessa määritellään pilaavat aineet, joita ovat öljy sekä
vaaralliset ja haitalliset nestemäiset aineet, sekä otetaan
huomioon EU:n satamissa, aluemerellä, yksinomaisella
talousvyöhykkeellä sekä aavalla merellä olevien alusten
tekemät rikkomukset.
Siinä säädetään, että päästösääntöjen rikkomiset ovat
rikoksia, ja annetaan ohjeita niistä määrättävien rangaistusten luonteesta. Näistä rikoksista voidaan määrätä seuraamuksia kaikille luonnollisille ja oikeushenkilöille (eli
aluksen omistajalle, lastin omistajalle, luokituslaitokselle
tai kenelle tahansa asianosaiselle henkilölle).

2.2.
Seuraamukset – myös rikosoikeudelliset seuraamukset
– voidaan määrätä seuraavissa muodoissa: sakot, saadun
hyödyn tuomitseminen menetetyksi, liiketoimintakielto, yrityksen asettaminen tuomioistuimen valvontaan, yrityksen purkaminen tuomioistuimen päätöksellä, oikeuden menettäminen
julkisista varoista myönnettävään etuisuuteen tai tukeen sekä
vapausrangaistukset.

3.

Yleistä

3.1.
Meren pilaantumista ehkäisevään lainsäädäntöön tulee
suhtautua myönteisesti. Öljyn ja muiden saasteiden pääseminen tai päästäminen aluksilta mereen johtuu käytännössä
useista syistä. Kyseessä voivat olla alusten toiminnasta aiheutuvat päästöt, joiden yhteydessä rikotaan tietoisesti kansainvälistä
lainsäädäntöä, tai suhteellisen tahattomat vahingossa tapahtuvat vuodot. Ehdotettuun direktiiviin sisältyy toimenpiteitä,
joiden tarkoituksena on tehostaa Marpol-yleissopimukseen
sisältyvien kansainvälisten sääntöjen täytäntöönpanoa EU:n
jäsenvaltioissa.
3.1.1.
Kun on tarkasteltu alusten aiheuttaman meren pilaantumisen syitä, kansainvälisessä lainsäädännössä on jo
pitkään tehty ero alusten toiminnasta aiheutuvien päästöjen ja
vahingossa tapahtuvien päästöjen välillä. Komission ehdotuksen perusteluosan pohjalta syntyy sellainen vaikutelma, että
alusten toiminnasta aiheutuvien päästöjen tapaisia käytäntöjä
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on ”mahdoton hyväksyä”. Kaikki ovat varmasti yhtä mieltä
siitä, että Marpol-yleissopimuksen vastaisia päästöjä ei voida
hyväksyä ja että niistä on rangaistava, jos ne on tehty
laittomasti. Jos voidaan osoittaa, että alusten toiminnasta
aiheutuvia laittomia päästöjä tapahtuu ilman, että niistä rangaistaan, mikään ei estä ryhtymästä toimenpiteisiin, joiden
tavoitteena on tehostaa Marpol-yleissopimuksen täytäntöönpanosäännösten soveltamista jäsenvaltioissa.
3.2.
Marpol-yleissopimuksessa tehdään selväksi, että sopimuksen mukaiset, alusten toiminnasta aiheutuvat päästöt
ovat luvallisia. Tällaisista päästöistä ei todennäköisesti päästä
kokonaan eroon, elleivät ainakin hallitukset ryhdy tarvittaviin
toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että satamissa on riittävät
vastaanottolaitteet, jolloin päästöt muuttuvat tarpeettomiksi.
Direktiivissä ei käsitellä riittävien vastaanottolaitteiden puuttumista tai niiden käyttöä.
3.2.1.
Aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa annetun direktiivin 2000/59/EY (1) mukaan (13 artikla) jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamusjärjestelmästä, jota sovelletaan, jos kyseisen direktiivin mukaisesti
annettuja kansallisia säännöksiä ei noudateta, ja toteutettava
kaikki tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että seuraamukset pannaan täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten
tulee olla tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Direktiivin
vaatimuksia ei ole kuitenkaan vielä pantu tietyissä jäsenvaltioissa kaikilta osin täytäntöön, mikä saattaa rohkaista aluksia
päästämään jätettä mereen. ETSK huomauttaa, että komissio
on käynnistänyt jäsenyysvelvoitteiden laiminlyöntiä koskevat
menettelyt kyseisiä jäsenvaltioita vastaan, koska ne eivät
noudata mainittua direktiiviä.
3.2.2.
Edellä mainituista syistä komissiota kehotetaan kartoittamaan, missä määrin EU:n jäsenvaltiot noudattavat direktiiviä 2000/59/EY. Jäsenvaltioita tulisi kehottaa kiirehtimään
asiassa, sillä lopullinen määräaika direktiivin noudattamiselle
meni umpeen 28. joulukuuta 2002.
3.2.3.
Koska useiden laittomien päästöjen yhteydessä saastuttajaa ei ole onnistuttu tunnistamaan, päästöihin syyllistyvien
alusten tunnistamiseen on käytettävä satelliitteja tai on asennettava automaattisia tunnistusjärjestelmiä.
3.3.
Ehdotettu direktiivi on yhdenmukainen Marpol-yleissopimuksen kanssa, eikä siinä määrätä seuraamuksia niissä
tapauksissa, joissa päästön syynä on aluksen tai sen varusteiden
vaurioituminen. Käsiteltävään direktiiviin sisältyvät seuraamukset koskevat vain laittomia päästöjä ja ne määrätään
ainoastaan, jos pilaantuminen johtuu asianosaisten osapuolten
tahallisesta teosta tai törkeästä huolimattomuudesta. Ehdotuksessa kiinnitetään kuitenkin huomiota siihen, että ”törkeä
huolimattomuus” määritellään eri jäsenvaltioissa toisistaan
poikkeavilla tavoilla.

(1 ) EYVL L 332, 28.12.2000, s. 81.

C 220/74

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

3.4.
EU:n kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineen Marpol-yleissopimuksen, ja niiden on jo nyt varmistettava, että kyseiset
rikkomukset johtavat rikosoikeudellisiin seuraamuksiin (liite I,
osa I, 9 ja 10 säännöt; liite I, osa II, 5 sääntö; 4 ja 6 artiklat).
Direktiivissä kuitenkin edellytetään, että sitä sovelletaan jäsenvaltioissa yhdenmukaisesti ja että se ulotetaan koskemaan
aluksen päällikön lisäksi myös muita asianosaisia osapuolia,
sillä päällikkö saattaa näissä tapauksissa usein olla vasten
tahtoaan toiminut tai syytön osapuoli.

3.4.1.
Direktiivin tarkoituksena on tehostaa Marpol-yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja valvontaa jäsenvaltioissa. Siinä
ei kuitenkaan yksilöidä, millä tavalla EU:n jäsenvaltioiden
voimassa oleva lainsäädäntö on puutteellinen asiassa. Erika II paketista antamassaan lausunnossa (1) ETSK kehotti komissiota
kartoittamaan asiaa koskevan jäsenvaltioiden oman lainsäädännön (missä määrin siinä on otettu huomioon Marpolyleissopimuksessa määrätyt seuraamukset). Komitea toistaakin
näkemyksensä, jonka mukaan on tehtävä kiireellisesti vertaileva tutkimus jäsenvaltioiden lainsäädännöstä sen selvittämiseksi, millaisia seuraamuksia EU:ssa on tällä hetkellä käytössä.

3.5.
Ehdotusta, joka koskee rikosoikeudellisen lainkäyttövallan ulottamista koskemaan jäsenvaltioiden rannikkovesien
ulkopuolella vahingossa tapahtuvia vuotoja, ei ole komission
ehdotuksen perusteluosassa esitetty selvästi. YK:n merioikeusyleissopimus asettaa tiettyjä merkittäviä rajoituksia vahingossa
tapahtuvien vuotojen käsittelylle. Koska useat valtiot osallistuvat tietojenvaihtoverkkoon ja täytäntöönpanon valvontaan
liittyvään yhteistyöhön, merkittävien toimenpiteiden toteuttaminen niiden toimesta on kuitenkin mahdollista, mikä lujittaa
Marpol-yleissopimuksen määräyksiä.

3.6.
Ehdotetun direktiivin oikeusperusta on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 80 artiklan 2 kohta. ETSK
huomauttaa, että Eurooppa-neuvosto on kehottanut määrittämään direktiiviluonnokselle ”soveltuvan oikeusperustan”. Ei
vaikuta täysin selvältä, olisiko käsiteltävänä oleva direktiivi
pitänyt esittää ensimmäiseen vai kolmanteen pilariin kuuluvana. Komitea huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin tutkii parhaillaan yhteisön toimivaltaa ympäristöasioita
koskevissa seuraamuksissa. ETSK toistaa aikaisemmassa lausunnossa esittämänsä käsityksen, jonka mukaan yhteisö on
toimivaltainen asiassa. Koska kysymys on parhaillaan oikeuden
käsiteltävänä, ETSK ei kuitenkaan ehdota direktiivin oikeusperustan määrittämistä tältä pohjalta. ETSK on pannut merkille
neuvoston puitepäätöksen alusten aiheuttaman ympäristön
pilaantumisen ehkäisemistä koskevan rikosoikeudellisen kehyksen vahvistamisesta. (2) ETSK kehottaa komissiota sovittamaan yhteen käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa, edellä maini-

( 1) EYVL C 221, 7.8.2001, s. 54.
( 2) KOM(2003) 227 lopullinen, 2.5.2003.
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tussa puitepäätöksessä sekä ehdotuksessa direktiiviksi ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin ( 3) käytetyn terminologian ja poistamaan terminologiset epäjohdonmukaisuudet.
3.7.
Ihmisoikeuksien kunnioittamisen kannalta on tärkeää,
että yksilön perusoikeuksiin ja -vapauksiin vaikuttavien toimenpiteiden yhteydessä noudatetaan suhteellisuusperiaatetta.
Tämän vuoksi tulee ryhtyä vain sellaisiin toimenpiteisiin,
joita voidaan kohtuudella vaatia lainsäädännön kulloistenkin
tavoitteiden (tässä tapauksessa pilaantumisen ehkäisemisen)
saavuttamiseksi. ETSK kehottaa neuvostoa, Euroopan parlamenttia ja komissiota varmistamaan, että oletettuja saastuttajia
vastaan suunnattujen toimien yhteydessä annetaan riittävät
oikeudelliset takeet siitä, että syytetyn ihmisoikeuksia kunnioitetaan, hänen oikeusturvansa taataan, häneen sovelletaan syyttömyysolettamaa ja hänelle myönnetään muutoksenhakuoikeus.
3.7.1.
ETSK toteaa, että merenkulkijat ovat arassa asemassa,
ja kiinnittää huomiota YK:n merioikeusyleissopimuksen (4)
292 artiklan (prompt release of vessels and crews) sisältämiin
alusten ja miehistön jäsenten pikaista vapauttamista koskeviin
määräyksiin. Lisäksi komitea kehottaa neuvostoa ja komissiota
tekemään ehdotuksia alusten päälliköiden ja niiden muun
henkilökunnan suojelemiseksi.
3.7.2.
Alusten päälliköiden ja laivaväen riskiä joutua kohtuuttomien toimien kohteiksi lisää se, että he ovat usein ainoat
aluksen kanssa tekemisessä olleet henkilöt, jotka ovat fyysisesti
läsnä asianomaisessa oikeudenkäynnissä. Myöhemmät tutkimukset voivat osoittaa, että heidän vastuunsa asiassa on ollut
verrattain pieni.
3.7.3.
Pohjakosketusten seurauksena satamien lähellä sattuneet öljyvahingot ovat usein tapahtuneet olosuhteissa, joissa
luotsin tai satamaviranomaisten laiminlyönti on ollut onnettomuuden pääsyy tai se on vaikuttanut merkittävästi tapahtuneeseen. Näissä tapauksissa on vaarana, että merenkulkijoita
vastaan nostetaan syytteitä kohtuuttoman innokkaasti. Tällaisessa ilmapiirissä on vaikeaa löytää oikea tasapaino syytetyn
oikeuksien ja yleisön odotusten välille.
3.7.4.
Yksi merenkulkijoiden kriminalisointiin mahdollisesti liittyvä käytännön huolenaihe on, että pätevistä merenkulkijoista on maailmanlaajuinen pula. Kansalliset ja kansainväliset varustamoyhdistykset, merenkulkujärjestöt, merenkulun
viranomaiset ja komissio ovat usean vuoden ajan pohtineet
keinoja houkutella uransa aloittavia työntekijöitä valitsemaan
merenkulkuala. Öljyvahinkojen jälkeen merenkulkijoita on
vangittu ja asiaa on käsitelty laajasti tiedotusvälineissä, mikä
karkottaa lahjakkaita nuoria alalta ja vaikeuttaa pitkällä aikavälillä merenkulun turvallisuuden parantamiseen tähtäävän tavoitteen saavuttamista.
(3 ) Komission 13.3.2001 antama Ehdotus: Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivi ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin
keinoin, KOM(2001) 139 lopull. – 2001/0076 COD (EYVL
C 180 E, 26.6.2001, s. 238–243); Komission 30.9.2002 antama
Muutettu ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin (komission EY:n
perustamissopimuksen 250 (2) artiklan nojalla esittämä),
KOM(2002) 544 lopullinen – 2001/0076 COD (EYVL C 20 E,
28.1.2003, s. 284–288).
(4 ) United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS.
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3.7.5.
Jotta meren pilaantumisen ehkäiseminen rikosoikeudellisin keinoin ei vaikuttaisi kohtuuttomasti ihmisoikeuksiin,
tarvitaan kolme keskeistä suojalauseketta:
a)

Ensinnäkin olisi todettava, että rikosoikeudelliseen vastuuseen asettaminen on aina vakava asia eikä sitä tulisi
tehdä tavalla, joka on kohtuuton moitittavaan menettelyyn tai pilaantumisen ehkäisemiseen tähtäävään tavoitteeseen verrattuna.

b)

Jos tekijä joutuu rikosoikeudelliseen vastuuseen, rangaistuksen ei tulisi olla kohtuuton hänen syyllisyyteensä
nähden.

c)

Rikosoikeudenkäynnin aikana tulee syytettyyn soveltaa
syyttömyysolettamaa, minkä lisäksi hänen tulee saada
vastata vapaalta jalalta ja liikkua vapaasti.

3.8.
Kun kyseessä on ”törkeä huolimattomuus”, todistustaakan tulee olla riittävän painava. Jos asiaa käsiteltäisiin ilman
minkäänlaisia suojalausekkeita, vastuun osoittamiseen liittyisi
runsaasti subjektiivisia näkemyksiä, tarkoituksenmukaisuusnäkökohtia ja epävarmuutta. Vakavien öljyvahinkojen jälkeen
vastuun määrittäminen tapahtuu ilmapiirissä, joka saattaa
vaikuttaa asian käsittelyyn. Ilmeisenä vaarana on, että vahingon
seurauksien takia vihamielinen kansalaismielipide vaikuttaa
tuomioon, joka on kohtuuton vastaajan syyllisyyteen nähden.
3.9.
Direktiivissä tulisi myös tehdä selväksi, että vastaaja
voidaan asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen ainoastaan
hänen henkilökohtaisen syyllisyytensä perusteella ja vastaajan
henkilöllisyydestä riippumatta. Muita osapuolia kuin niitä,
jotka ovat todella syyllistyneet mainitun kaltaisiin tekoihin tai
laiminlyönteihin (esim. navigointivirheen sattuessa), ei tulisi
voida asettaa epäsuoraan rikosoikeudelliseen vastuuseen asiasta ellei voida osoittaa, että kyseisten osapuolten toimet tai
laiminlyönnit ovat vaikuttaneet vastaajan syyllisyyteen.
3.10.
Jos tekijä kuitenkin joutuu rikosoikeudelliseen vastuuseen, rangaistuksen ei tulisi olla kohtuuton tuomittavaan
toimintaan nähden. Huonosti harkittu rangaistusjärjestelmä ei
herätä paljoa kunnioitusta eikä edistä juuri lainkaan öljyvahinkojen ehkäisemistä.

4.

4.1.

Erityistä

C 220/75

4.2. 2 artiklan 4 kohta

”Aluksen” määritelmä ei näytä sisältävän huvialuksia. Viimeaikaisten tilastotietojen mukaan huvialuksista pääsee mereen
enemmän öljyä kuin kaikista muista merta pilaavista lähtöpisteistä yhteensä (1), kun ei oteta huomioon vakavia merionnettomuuksia. Koska Marpol-yleissopimus ei koske huvialuksia,
ETSK kehottaa komissiota laatimaan lähitulevaisuudessa uuden
oikeudellisen välineen, jossa määritetään huvialusten aiheuttamasta pilaantumisesta määrättävät seuraamukset.

4.3. 2 artiklan 6 kohta ja 6 artikla
”Oikeushenkilön” määritelmä ei direktiivissä sisällä ”valtioita
tai muita julkisyhteisöjä niiden käyttäessä julkiseen valtaan
liittyviä oikeuksiaan sekä julkisoikeudellisia kansainvälisiä järjestöjä”. Lisäksi niiden henkilöiden osalta, jotka voidaan asettaa
syytteeseen, määrätään 6 artiklassa seuraamuksia sellaisille
”henkilöille”, jotka ovat merenkulussa mukana vain henkilökohtaisten kaupallisten etujen takia (aluksen omistaja, lastin
omistaja, luokituslaitos). Kuitenkin sekä Euroopassa että
muualla on ollut runsaasti sellaisia tapauksia, joissa pilaantumishaitta on johtunut ensisijaisesti luotsien, satamaviranomaisten tai muiden julkisten viranomaisten toiminnasta tai
nämä ovat vaikuttaneet oleellisesti haitan syntyyn. ETSK
katsoo, että myös kyseisille tahoille tulisi näissä tapauksissa
määrätä selvästi seuraamuksia.

4.4. 6 artiklan 1 kohta
ETSK kiinnittää huomiota lausuntoon ( 2), jonka se antoi asetusehdotuksesta Euroopan vesillä tapahtuvien öljyvahinkojen
korvausrahaston perustamisesta (Erika II). Lausunnossaan komitea totesi, ettei ilmaisu ”teot tai laiminlyönti tai törkeä
huolimattomuus” (grossly negligent acts or omissions) ole
mahdollisesti tarpeeksi tarkka sisällytettäväksi yhteisön lainsäädäntöön ja että se saattaa loukata jo vakiintuneita ja hyvin
toimivia oikeusjärjestelmiä, kuten Marpol-yleissopimusta. Ilmaisu ”törkeä huolimattomuus” (gross negligence) on joidenkin oikeusjärjestelmien kannalta ongelmallinen, ja kun se
käännetään eri jäsenvaltioiden kielille, se saattaa saada toisistaan poikkeavia merkityksiä. Ilmaisun ”törkeä huolimattomuus” käyttäminen vahingossa tapahtuneiden öljyvuotojen
yhteydessä saattaa olla epätyydyttävä tapa osoittaa rikosoikeudellinen vastuu. Lisäksi Marpol-yleissopimuksessa sanotaan

Johdanto-osan kappaleet

Johdanto-osassa todetaan, että ”rikosoikeudelliset toimenpiteet
eivät ole yhteydessä asianosaisten osapuolten siviilioikeudelliseen vastuuseen”. Oikeudellisen tilanteen selkeyttämiseksi
ETSK ehdottaa, että direktiivin toimeenpanevassa osassa varmistetaan selvästi, että rangaistukset ja korvaukset pidetään
toisistaan erossa. Muutoin on vaarana, että syntyy oikeuskiistoja, jotka järkyttävät siviilioikeudellista vastuuta ja korvauksia
koskevia kansainvälisiä järjestelmiä.

(1 ) Esimerkiksi GESAMP:in (Group of Experts of Scientific Assessment
for Marine Pollution) esittämien lukujen mukaan 68 prosenttia
päästöistä on peräisin huvialuksista, 18 prosenttia merenkulusta
yleensä ja 14 prosenttia onnettomuuksista, säiliöalusten säiliöiden
pesuvesistä, sodan aiheuttamista onnettomuuksista tai luonnollisista vuodoista (2003).
(2 ) EYVL C 221, 7.8.2001, s. 54.
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selvästi, että öljyn tyhjentäminen mereen ei ole kansainvälisen
oikeuden vastaista, jos päästön syynä on aluksen tai sen
varusteiden vaurioituminen. ETSK kehottaa komissiota harkitsemaan uudelleen seuraavia kahta kysymystä:
–

–

Komission tulisi löytää ilmaisun ”törkeä huolimattomuus”
tilalle sopivampi nimitys, joka olisi yhtä kattava direktiivin tavoitteiden kannalta ja jota voitaisiin tulkita ja
soveltaa eri jäsenvaltioissa yhdenmukaisesti.
Komission tulisi pohtia, onko vahingossa tapahtuvan
pilaantumisen ottaminen mukaan direktiivin soveltamisalaan tarkoituksenmukaista.

4.4.1. 6 a r t i k l a n 5 k o h t a
Ehdotettujen seuraamusten luettelo on laaja, ja sitä tulisi
tarkistaa ottaen samalla huomioon suhteellisuusperiaate.
4.4.2. 6 a r t i k l a n 6 k o h t a
Kyseisessä kohdassa säädetään että ”sakot eivät saa olla vakuutuskelpoisia”. ETSK katsoo, että kyseisen kohdan soveltamiseen
ei ole perusteita ja se tulisi poistaa. Erityisesti tahallisen ja
vahingossa tapahtuvan pilaantumisen välillä tulisi tehdä ero.
Tahallisesta teosta johtuvan pilaantumisen seurauksena saadut
sakot eivät ole vakuutussopimusten ehtojen mukaan vakuutuskelpoisia. Vahingossa tapahtuneen pilaantumisen tapahtuessa
sakkojen tulisi olla vakuutuskelpoisia.

5.

Päätelmät

5.1.
ETSK toteaa, että ehdotetun direktiivin tavoitteena on
ympäristönsuojelu rikosoikeudellisin keinoin.
5.2.
Ehdotuksella pyritään varmistamaan, että kaikille osapuolille, jotka törkeällä huolimattomuudellaan ovat aiheuttaneet ympäristövahingon tai myötävaikuttanut sen aiheutumiseen, langetetaan asianmukaiset seuraamukset. Ympäristörikollisuutta on pyrittävä torjumaan, joten ETSK kannattaa tätä
päätavoitetta.
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5.3.
ETSK kehottaa komissiota harkitsemaan uudelleen
seuraavia kysymyksiä:
–

Komission tulisi löytää ilmaisun ”törkeä huolimattomuus”
tilalle sopivampi nimitys, joka olisi yhtä kattava direktiivin tavoitteiden kannalta ja jota voitaisiin tulkita ja
soveltaa eri jäsenvaltioissa yhdenmukaisesti.

–

Komission tulisi pohtia, onko vahingossa tapahtuvan
pilaantumisen ottaminen mukaan direktiivin soveltamisalaan tarkoituksenmukaista.

5.4.
ETSK kehottaa painokkaasti varmistamaan, että määrätyt seuraamukset eivät ole kohtuuttomia. Lisäksi komitea
ehdottaa, että direktiivin artiklaosassa varmistetaan selvästi,
että rangaistukset ja korvaukset pidetään toisistaan erossa.
5.5.
6 artiklan 6 kohdassa säädetään että ”sakot eivät saa
olla vakuutuskelpoisia”. ETSK katsoo, että kyseisen kohdan
soveltamiseen ei ole perusteita ja se tulisi poistaa. Erityisesti
tahallisen ja vahingossa tapahtuvan pilaantumisen välillä tulisi
tehdä ero. Tahallisesta teosta johtuvan pilaantumisen seurauksena saadut sakot eivät vakuutussopimusten ehtojen mukaan
ole vakuutuskelpoisia. Vahingossa tapahtuneen pilaantumisen
tapahtuessa sakkojen tulisi olla vakuutuskelpoisia.
5.6.
Alusten päälliköt ja laivaväki ovat vaarassa joutua
kohtuuttomien toimien kohteiksi, sillä he ovat usein ainoat
aluksen kanssa tekemisessä olleet henkilöt, jotka ovat fyysisesti
läsnä asianomaisella viranomaisen lainkäyttövallan piiriin kuuluvalla alueella. Tämän takia ETSK kehottaa komissiota tekemään ehdotuksia alusten päälliköiden ja muun henkilökunnan
asianmukaisen kohtelun turvaamiseksi ja heidän suojelemisekseen tällaisten vahinkojen tapahtuessa. Tällöin tulee ottaa
huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 292 artiklaan (prompt release of vessels and crews)
sisältyvät alusten ja niiden henkilökunnan pikaista vapauttamista koskevat määräykset.
5.7.
Ehdotetun direktiivin soveltamisalan arvioimiseksi on
tärkeää, että komissio kartoittaa kiireesti jäsenvaltioiden
omassa lainsäädännössä meren pilaamisrikoksista määrätyt
seuraamukset (missä määrin ne ovat Marpol-yleissopimuksen
mukaisia) ja toimittaa täsmällistä tietoa siitä, missä määrin
jäsenvaltiot noudattavat aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa annettua direktiiviä 2000/
59/EY.

Bryssel 19. kesäkuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Neuvoston päätös kolmansien
maiden kansalaisia koskevien maastapoistamispäätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun neuvoston direktiivin 2001/40/EY soveltamisesta aiheutuvan taloudellisen epätasapainon
korvaamista koskevista käytännön perusteista ja säännöistä”
(KOM(2003) 49 lopullinen – 2003/0019 (CNS))
(2003/C 220/16)
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea päätti 17. kesäkuuta 2003 työjärjestyksen 29 artiklan 2 kohdan
nojalla laatia lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -erityisjaosto antoi lausuntonsa
28. toukokuuta 2003. Esittelijä oli Luis Miguel Pariza Castaños.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 18. ja 19. kesäkuuta 2003 pitämässään 400. täysistunnossa
(kesäkuun. 18. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 82 ääntä puolesta ja 5
vastaan 6:n pidättyessä äänestämästä.

1.

Johdanto

1.1.
ETSK katsoo monista eri syistä välttämättömäksi arvioida käsillä olevassa lausunnossa neuvoston direktiiviä 2001/
40/EY kolmansien maiden kansalaisia koskevien maastapoistamispäätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta.
1.2.
Kun puheenjohtajavaltio Ranska hyväksyi aloitteen
tehdä neuvostolle ehdotus kyseenä olevasta direktiivistä,
ETSK:ta ei kuultu asiassa eikä sillä siten ollut mahdollisuutta
antaa neuvoa-antavaa lausuntoa.
1.3.
Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa annetun
valtuutuksen mukaisesti ETSK on lausunnoissaan esittänyt
hyviä perusteita Euroopan unionin yhteiselle maahanmuuttoja turvapaikkapolitiikalle pyrkimyksenään edistää Tampereella
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston poliittisia päätelmiä. Komitea on näin toiminnallaan edistänyt asiaa koskevan yhteisön
lainsäädännön yhdenmukaistamista.
1.4.
Lausunnon antaminen aiheesta ”Ehdotus: Neuvoston
päätös kolmansien maiden kansalaisia koskevien maastapoistamispäätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun neuvoston direktiivin 2001/40/EY soveltamisesta aiheutuvan taloudellisen epätasapainon korvaamista koskevista käytännön
perusteista ja säännöistä” ei ole mahdollista, mikäli ensin
ei esitetä näkemystä kyseenä olevasta direktiivistä, johon
maastapoistamispäätösten tunnustaminen jäsenvaltioiden välillä perustuu.
1.5.
Teknisiä ja menettelyä koskevia perusteita taloudellisen
epätasapainon tasaamiseksi ei voida tarkastella ilman direktiivistä 2001/40/EY tehtyä poliittista ja oikeudellista analyysiä
yhteisön lainsäädännössä mainittujen takeiden ehdottomasta
noudattamisesta niiden henkilöiden osalta, joita kyseinen
direktiivi voi koskea. Takeiden noudattamisesta on säädetty
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksessa.

1.6.
Edellisen johdosta ETSK esittää käsillä olevassa lausunnossa direktiiviä 2001/40/EY koskevat näkökantansa ja siirtyy
sen jälkeen tarkastelemaan neuvoston päätösehdotusta taloudellisen epätasapainon korvaamisesta kyseisen direktiivin 7 artiklan mukaisesti.

2. Neuvoston direktiivin 2001/40/EY pääsisältö
2.1.
Neuvoston 28. toukokuuta 2001 antamassa direktiivissä 2001/40/EY, joka liittyy Tampereella 15. ja 16. lokakuuta
1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston käsittelemään aihepiiriin, hyväksyttiin kolmansien maiden kansalaisia koskevien
maastapoistamispäätösten vastavuoroinen tunnustaminen.
2.2.
Direktiivin tavoitteena on tehdä mahdolliseksi jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tekemän maastapoistamispäätöksen tunnustaminen silloin, kun kyseinen päätös kohdistuu toisen jäsenvaltion alueella oleskelevaan kolmannen maan
kansalaiseen.
2.3.
Direktiivissä mainitut maastapoistamiset koskevat seuraavia tapauksia:
a)

Kolmannen maan kansalaista koskee maastapoistamispäätös, joka perustuu yleiseen järjestykseen tai kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvaan vakavaan ja todelliseen
uhkaan ja joka on tehty seuraavissa tapauksissa:
–

Jäsenvaltio tuomitsee kolmannen maan kansalaisen
rangaistavan teon johdosta vähintään vuoden pituiseen vapausrangaistukseen.

–

On olemassa perusteltuja epäilyjä siitä, että kolmannen maan kansalainen on tehnyt vakavia rangaistavia tekoja, tai todellista näyttöä siitä, että hän aikoo
tehdä edellä mainitun kaltaisia tekoja jäsenvaltion
alueella.
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Kolmannen maan kansalaiseen kohdistuu maastapoistamispäätös, joka perustuu ulkomaalaisten maahantuloa tai
oleskelua koskevien kansallisten säädösten noudattamatta
jättämiseen.

2.4.
Siinä tapauksessa, että asianomaisella henkilöllä on
täytäntöönpanevan tai toisen jäsenvaltion myöntämä oleskelulupa, täytäntöönpanevan jäsenvaltion on neuvoteltava maastapoistamispäätöksen antaneen ja oleskeluluvan myöntäneen
jäsenvaltion kanssa.
2.5.
Mainitun direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan
mukaisesti annettu maastapoistamispäätös mahdollistaa oleskeluluvan kumoamisen edellyttäen, että se hyväksytään luvan
myöntäneen valtion kansallisessa lainsäädännössä, mikä on
sopusoinnussa Schengenin sopimuksen 25 artiklan 2 kohdan
kanssa.
2.6.
Päätöksen antanut jäsenvaltio ei voi kumota tai lykätä
direktiivissä tarkoitettuja maastapoistamispäätöksiä.
2.7.
Jäsenvaltioiden on varmistuttava siitä, että kolmannen
maan kansalainen voi hakea muutosta kaikkiin tarkasteltavana
oleviin toimenpiteisiin maastapoistamisen eri vaiheissa.
2.8.
Henkilötietojen suoja, tietoturva sekä näiden tietojen
vapaa liikkuminen on taattava. Henkilökohtaisia tietoja sisältäviä tiedostoja voidaan käyttää ainoastaan Schengenin sopimuksessa mainittuihin tarkoituksiin.
2.9.
Jäsenvaltioiden viranomaiset hyödyntävät kaikkia yhteistyömuotoja sekä tiedonvaihtotapoja. Kyseisen yhteistyön
puitteissa maastapoistamispäätöksen antanut jäsenvaltio antaa
täytäntöönpanevalle jäsenvaltiolle kaikki tarvittavat asiakirjat
ja vahvistaa asianmukaisin ja mahdollisimman nopein menettelyin, että toimeenpanoa koskeva maastapoistamispäätös on
pysyvä.
2.10.
Täytäntöönpaneva jäsenvaltio tutkii edeltäkäsin
asianomaisen henkilön tilanteen varmistuakseen siitä, etteivät
asiaan liittyvät kansainväliset sopimukset tai tapaukseen sovellettavat kansalliset säädökset estä maastapoistamispäätöksen
toimeenpanoa.
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3. Neuvoston päätösehdotuksen pääsisältö
3.1.
Ehdotus: Neuvoston päätös kolmansien maiden kansalaisia koskevien maastapoistamispäätösten vastavuoroisesta
tunnustamisesta annetun neuvoston direktiivin 2001/40/EY
soveltamisesta aiheutuvan taloudellisen epätasapainon korvaamista koskevista käytännön perusteista ja säännöistä.
3.2.
Neuvoston 28. toukokuuta 2001 antaman kolmansien
maiden kansalaisia koskevien maastapoistamispäätösten vastavuoroista tunnustamista koskevan direktiivin 2001/40/EY
soveltaminen saattaa johtaa taloudelliseen epätasapainoon
siinä tapauksessa, että maastapoistamispäätöksiä ei voida
panna täytäntöön asianomaisen kolmannen maan kansalaisen
kustannuksella. Tämän vuoksi on sovittava jäsenvaltioiden
kahdenväliseen korvaamiseen liittyvistä tarkoituksenmukaisista käytännön perusteista ja säännöistä.
3.3.
Jäsenvaltiot eivät yksinään kykene riittävässä määrin
jakamaan kolmansien maiden kansalaisten maastapoistamisessa tekemästään yhteistyöstä aiheutuvia kustannuksia, minkä
johdosta yhteisön tason toiminta saattaa olla välttämätöntä.
3.4.
Maastapoistamispäätöksen antava jäsenvaltio korvaa
täytäntöönpanevalle jäsenvaltiolle neuvoston direktiivin 2001/
40/EY soveltamisesta aiheutuvan taloudellisen epätasapainon.
Korvaus suoritetaan täytäntöönpanevan jäsenvaltion hakemuksesta todellisten kustannusten pohjalta.
3.5.
Kunkin palautettavan henkilön osalta otetaan huomioon takaisin perittävät vähimmäiskustannukset, joihin sisältyy korkeintaan kaksi saattajaa. Kustannuksissa on huomioitu
–

matkakustannukset

–

hallinnolliset kustannukset

–

majoitus.

3.6.
Jäsenvaltiot voivat tehdä kahdenvälisiä sopimuksia
vähimmäiskustannukset ylittävien kustannusten tai muiden
lisäkustannusten korvaamisesta.

2.11.
Jäsenvaltiot korvaavat keskenään kyseisen direktiivin
soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvan taloudellisen epätasapainon siinä tapauksessa, että sitä ei voida toteuttaa kolmannen
maan kansalaisen tai kansalaisten kustannuksella.

3.7.
Korvaushakemukset toimitetaan kirjallisesti ja niihin
on liitettävä mukaan asianmukaiset tositteet perittävistä kustannuksista. Korvausta ei voida vaatia sellaisten maastapoistamispäätösten täytäntöönpanosta, jotka on annettu yli kolme
vuotta ennen päätöksen toimeenpanoa. Hakemukset, jotka
esitetään yli vuosi kyseisen täytäntöönpanotoimen jälkeen,
voidaan hylätä.

2.12.
Jäsenvaltiot hyväksyvät tarvittavat lait, asetukset ja
hallinnolliset määräykset direktiivin toimeenpanemiseksi viimeistään 2. joulukuuta 2002, kuten myös kolmansien maiden
kansalaisia koskevien maastapoistamispäätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun neuvoston direktiivin 2001/
40/EY soveltamisesta aiheutuvan taloudellisen epätasapainon
korvaamista koskevat käytännön perusteet ja toimeenpanosäännöt.

3.8.
Maastapoistamispäätöksen antaneen jäsenvaltion kansallinen yhteyspiste hyvittää maksut täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Valtiot voivat tehdä
kahdenvälisiä sopimuksia maksutavoista. Korvaushakemuksen
hylkäyspäätös perusteluineen tulee antaa kirjallisesti kolmen
kuukauden kuluessa täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.
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3.9.
Kansallisten yhteyspisteiden tulee esittää komissiolle
vuosittainen raportti, jossa on annettava selostus neuvoston
päätöksen soveltamisesta sekä suosituksia perusteiden ja toimeenpanosääntöjen kehittämiseksi.

4.

Huomioita direktiivistä 2001/40/EY

4.1.
Kyseisen direktiivin lähtökohta on virheellinen, sillä
siinä säädetään kolmansien maiden kansalaisia koskevien
maastapoistamispäätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta,
vaikka maahanmuuttoa ja turvapaikkaa koskevaa yhteistä
lainsäädäntöä ei ole vielä olemassa. ETSK on useissa lausunnoissaan kehottanut neuvostoa kiirehtimään maahanmuuttoa
ja turvapaikkaa koskevan yhteisen lainsäädännön laatimisessa
ja edistämään Tampereella kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmiä, jotta maahanmuuttovirtoja voidaan hallita
tehokkaammin. Neuvosto on kuitenkin tähän asti ”viivyttänyt”
kyseistä lainsäädäntöä ja sitä vastoin nopeuttanut pakkopalauttamista ja maastapoistamismääräysten vastavuoroista tunnustamista koskevaa lainsäädäntätyötä. Neuvosto viivästyttää vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen luomista. Tällä alueella kolmansien maiden kansalaisten oikeudet
ja velvollisuudet olisi asianmukaisesti turvattu.
4.2.
Direktiivi edistää kuitenkin yhteisön lainsäädännön
yhdenmukaistamista kolmansien maiden kansalaisia koskevien
maastapoistamispäätösten tunnustamiseksi vastavuoroisesti.
4.3.
Direktiivi osoittaa, että neuvosto toimii edelleen nurinkurisesti aivan kuten ETSK on todennut aikaisemmissa lausunnoissaan. Kyseisen säännön täytäntöönpano on ennenaikaista
niin kauan kuin unionilla ei ole yhdenmukaistettuja sääntöjä
eikä perusteita esimerkiksi pakolaisille (ja turvapaikanhakijoille) myönnettävästä toissijaisesta suojelusta vuoden 1951 Geneven yleissopimuksen mukaisesti, kuten ETSK:n lausunnossa (1)
aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille maassa laittomasti oleskelevien henkilöiden palauttamista koskevasta yhteisön politiikasta” todettiin.
4.4.
Maastapoistamispäätösten vastavuoroista tunnustamista koskevan käytännön tulisi siis olla osa maahanmuuttoa
ja turvapaikkaa koskevan yhteisen lainsäädännön muodostamaa kokonaisuutta. Yhteisen lainsäädännön puuttuessa minkä
tahansa täytäntöönpanevan jäsenvaltion on tehtävä yhteistyötä
maastapoistamisrangaistuksen täytäntöönpanemiseksi siinä tapauksessa, että sen kansallisessa lainsäädännössä asiasta ei
ole säädetty tai se on nimenomaisesti kielletty. Direktiivissä
toistuvat ne virheet ja takuiden puutteet, jotka monin osin
voidaan havaita Schengenin sopimuksessa.
4.5.
Myönteistä on se, että direktiiviä ei sovelleta unionin
kansalaisten perheenjäseniin, jotka ovat käyttäneet oikeuttaan
vapaaseen liikkuvuuteen. ETSK katsoo, että tämä koskee

( 1) ETSK:n lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle ja
Euroopan parlamentille maassa laittomasti oleskelevien henkilöiden palauttamista koskevasta yhteisön politiikasta”, EUVL C 85,
8.4.2003.
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kaikkia perheenjäseniä heidän kansallisuudestaan riippumatta
(kyseeseen voivat tulla Euroopan unioniin kuulumattomien
maiden kansalaiset).
4.6.
ETSK katsoo, että direktiivin täytäntöönpanossa ei
noudateta asianmukaisesti eräitä perusoikeuskirjan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen takeita. Tämän johdosta komitea
kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan kaikkia kyseisiä sekä
jäsenvaltioiden valtiosääntöperinteisiin kuuluvia takeita.
4.7.
ETSK katsoo, että maastapoistamispäätökset tai palauttaminen eivät voi olla ainoastaan hallinnollisia päätöksiä, vaan
niitä on voitava käsitellä myös tuomioistuimissa. Kaikille
henkilöille, joita maastapoistamista tai palauttamista koskevat
menettelyt koskevat, tulee taata oikeus saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi oikeusvaltion periaatteiden ja kunkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Maastapoistamista ei voida
panna täytäntöön, jos päätöksen lykkäämiseksi on nostettu
kanne ja/tai kun oikeus- tai hallintoviranomainen on antanut
määräyksen päätöksen kumoamisesta.
4.8.
Maastapoistamistoimenpiteen täytäntöönpanevan jäsenvaltion ei tule varmistaa ainoastaan toimenpiteiden muodollista oikeellisuutta, vaan sen tulee taata tosiasiallinen oikeussuoja, jotta kolmannen valtion kansalainen voi hakea muutosta
mihin tahansa maastapoistamistoimenpiteeseen täytäntöönpanevan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ( 2). Mitä tahansa
maastapoistamistoimenpidettä tai palauttamista koskevalla valituksella on aina oltava lykkäävä vaikutus, koska se on ainoa
tapa taata asianomaisen henkilön perusoikeudet (3).
4.9.
Asettamatta kyseenalaiseksi ”pysyvän päätöksen” luonnetta asianomaisen henkilön tilannetta tutkivan täytäntöönpanevan jäsenvaltion on otettava huomioon esimerkiksi voimassaoloajan päättymistä ja raukeamista koskevat oikeudelliset
näkökohdat; humanitaariset näkökohdat, kuten olosuhteet
henkilön kotimaassa ( 4) (sisällissodat (5), vainot, katastrofit);

(2 ) Euroopan yhteisön tuomioistuimen 9.11.2000 antama tuomio,
joka kuuluu seuraavasti: ”Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi
tulkinnut direktiivin 8 artiklaa siten, ettei kyseisestä säännöksestä
voida johtaa jäsenvaltioiden velvoitetta hyväksyä ulkomaalaisen
oleskelu alueellaan menettelyn koko keston ajan, ottaen kuitenkin
huomioon, että ulkomaalaiselle on annettava oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja kaikkien puolustautumiskeinojen
käyttämiseen (asia 98/79, Pecastaing, tuomio 5.3.1980, Kok.
1980, s. 691, 13 kohta; Kok. Ep. V, s. 57)”.
(3 ) ETSK:n lausunto aiheesta ”Vihreä kirja jäsenvaltioissa laittomasti
oleskelevien henkilöiden palauttamista koskevasta yhteisön politiikasta”, EUVL C 61, 14.3.2003.
(4 ) ETSK:n lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle
ja Euroopan parlamentille laitonta maahanmuuttoa koskevasta
yhteisestä politiikasta”, EYVL C 149, 21.6.2002. EUVL C 61,
14.3.2003.
(5 ) Ks. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö, erityisesti 17. joulukuuta 1996 annettu tuomio tapauksesta Ahmed
vastaan Itävalta: Somalian kansalaista koskevan karkotuspäätöksen lykkääminen hänen kotimaansa (Somalia) ilmeisen vaarallisuuden johdosta, koska karkottaminen olisi merkinnyt sitä, että
Itävalta rikkoo Euroopan ihmisoikeussopimusta. Lokakuun 9. päivänä 1998 annettu tuomio tapauksesta Hatami vastaan Ruotsi:
päätös iranilaisen karkottamisesta Iraniin; karkotusta lykättiin ja
myöhemmin päätös kumottiin.
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henkilökohtaiset tekijät, kuten vakava sairaus (1) jne. ( 2), sidossuhteet, kuten perhesiteet täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa
tai muissa EU:n jäsenvaltioissa sekä henkilökohtaisten siteiden
katkeaminen kotimaahan pitkän poissaolon johdosta. Edellä
mainittujen syiden vuoksi maastapoistamismääräys voi mitätöityä.
4.10.
ETSK katsoo, että maastapoistamispäätöksiä täytäntöönpanevien jäsenvaltioiden tulee menettelyissään myös taata
asianomaisille henkilöille oikeussuoja kyseisen valtion voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
4.11.
ETSK tukee ( 3) komission ehdotuksia vapaaehtoista
paluuta koskevasta politiikasta. On otettava huomioon, että
maastapoistaminen ja palauttaminen ovat erittäin ankaria
päätöksiä, joita tulee soveltaa ainoastaan poikkeustilanteissa.
Tämän johdosta viranomaisten on tarkasteltava kutakin tapausta erikseen ja harkittava muita vaihtoehtoja, joissa huomioidaan henkilön työsuhteet, perhetilanne sekä hänen kotoutumisensa vastaanottavaan yhteiskuntaan (4).
4.12.
Maastapoistamispäätösten ei tulisi koskea niitä yhteisön ulkopuolisten maiden kansalaisia, jotka
–

asuvat laillisesti jossakin EU:n jäsenvaltiossa ja

–

ovat kotoutuneet maahan työpaikan ja perhesiteiden
kautta ja

–

ovat menettäneet yhteydet yhteisön ulkopuoliseen alkuperämaahansa pitkään kestäneen poissaolon vuoksi.

Lainsäädäntöä tulee soveltaa näihin yhteisön ulkopuolisten
maiden kansalaisiin täysimääräisesti kuten kaikkiin EU:n kansalaisiinkin.
4.13.
On syytä korostaa, että maastapoistamispäätösten on
perustuttava yleiseen järjestykseen tai kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvaan vakavaan ja todelliseen uhkaan, ja niiden
perustana on oltava tuomioistuimen päätös. Hallinnollisten
toimenpiteiden on oltava oikeassa suhteessa oikeuden päätök( 1) Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 7. lokakuuta 1998 antama
tuomio tapauksesta B. B. vastaan Ranska. Tapaus koski uhkausta
lähettää aidsiin sairastunut Kongon tasavallan (entisen Zairen)
kansalainen kotimaahansa, jossa hän ei voisi saada asianmukaista
lääketieteellistä hoitoa. Vastaavasti tapaus Andric vastaan Ruotsi,
Majic vastaan Ruotsi ym. 23. helmikuuta 1999: tuomiossa
määrätään, että karkotusmääräystä on lykättävä ulkomaalaisen
saaman pakollisen psykiatrisen hoidon ajan.
( 2) ETSK:n lausunto aiheesta ”Vihreä kirja jäsenvaltioissa laittomasti
oleskelevien henkilöiden palauttamista koskevasta yhteisön politiikasta”, EUVL C 61, 14.3.2003.
( 3) EUVL C 85, 8.4.2003, EUVL C 61, 14.3.2003.
( 4) Kaikkia karkotusta koskevilla hallinnollisilla toimenpiteillä on
ajallinen kestonsa (huolimatta useiden jäsenvaltioiden lainsäädäntöönsä sisällyttämistä nopeuttavista mekanismeista), jonka aikana
voi tulla ilmi sellaisia tekijöitä tai tapahtumia, jotka muuttavat
ulkomaalaisen juridista asemaa (avioliitto tai lapsen syntymä
tapauksessa, jossa lapsella on jonkin EU:n jäsenmaan kansalaisuus,
jne.), tai asianhaaroja, jotka mitätöivät karkotuspäätöksen humanitaaristen syiden vuoksi.
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seen ( 5). Direktiivissä käytetty ilmaisu ”vakavien epäilyjen olemassaolosta” saattaa merkitä Euroopan ihmisoikeussopimuksen (sopimuksen 1 artikla) (6) ja perusoikeuskirjan turvaamien
tiettyjen oikeuksien rikkomista. Euroopan ihmisoikeussopimuksessa esitetään tiettyjä oikeuksia karkotetuiksi joutuville
ulkomaalaisille. Lisäksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimella on runsaasti oikeuskäytäntöä, joka tulee ottaa huomioon
Euroopan unionin lainsäädännössä.

5. Huomioita neuvoston päätösehdotuksesta

5.1.
Neuvoston ehdottaman päätöksen tavoitteena on, että
maastapoistamisen täytäntöönpanosta aiheutuvat todelliset
kustannukset maksaa maastapoistamispäätöksen tekevä jäsenvaltio silloin, kun sitä ei voida suorittaa asianomaisen kolmannen maan kansalaisen kustannuksella, jotta direktiivin 2001/
40/EY soveltamisesta aiheutuva taloudellinen epätasapaino
voidaan välttää.

5.2.
ETSK katsoo, että neuvoston päätösehdotuksessa mainittu menettely taloudellisen epätasapainon korvaamiseksi
voitaneen luoda vasta, kun maahanmuuttoa ja turvapaikkaa
koskeva yhteinen lainsäädäntö on olemassa.

5.3.
Poikkeustilanteissa, joissa suuri määrä ihmisiä siirtyy
jäsenmaihin humanitaaristen kriisien vuoksi, voidaan laatia
yhteisön talousarvio asianmukaisen kohtelun varmistamiseksi
niille henkilöille, joita palauttamismenettelyt koskevat.

(5 ) Jäsenvaltioiden lainsäädännöissä kielletään kaksoisrangaistus. Puheenjohtajavaltio Kreikka on äskettäin laatinut aloitteen neuvoston puitepäätöksen tekemiseksi ne bis in idem -periaatteen soveltamisesta.
(6 ) Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 13. helmikuuta 2001 antama tuomio tapauksesta Ezzouhdi vastaan Ranska: Valittaja oli
tullut Ranskaan 5-vuotiaana ja oli asunut maassa siitä lähtien.
Hän oli käynyt koulunsa Ranskassa ja työskennellyt maassa useita
vuosia. Valittajan äiti ja veljet asuivat myös Ranskassa, minkä
johdosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että oleskelukiellolla puututtiin hänen perhe-elämää koskevaan oikeuteensa.
Toisaalta menettely perustui huumausaineiden käytöstä rikoslain
mukaan annettuun tuomioon. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mielestä ei voitu järkevästi väittää, että valittajan rikokset
(kahden vuoden vankeusrangaistus etupäässä huumausaineiden
käyttöön liittyvistä huumelainsäädännön rikkomuksista) perustaisivat vakavan uhan yleiselle järjestykselle. Tätä osoitti se, että
hänet oli tuomittu suhteellisen lievään rangaistukseen siitäkin
huolimatta, että hänet oli todettu rikoksenuusijaksi. Ottaen huomioon toimenpiteestä johtuvat ankarat seuraukset valittajalle,
jolla oli siteitä Ranskaan ja jolla ei näyttänyt olevan Marokkoon
muita siteitä kuin kansallisuus, valittajan tekemiä rikoksia ei
voitu pitää yhdessä eikä erikseen niin vakavina, että ne olisivat
oikeuttaneet ajallisesti rajoittamattoman oleskelukiellon.
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5.4.
Jäsenvaltioiden tulee korvata direktiivin soveltamisesta
aiheutuvat kustannukset ainoastaan niiden sitovien maastapoistamispäätösten osalta, joissa oikeussuoja ja ihmisoikeuksien kunnioitus on turvattu.
5.5.
ETSK ei pidä hyväksyttävänä sitä, että EU:n jäsenvaltiot
maksavat henkilöiden maastapoistamisesta aiheutuneet kustannukset silloin, kun välttämättömien tutkimusten jälkeen
todetaan ihmisoikeuksia rikotun. Komitea huomauttaa, että
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3, 5, 6, 8 ja 13 artiklaa sekä
perusoikeuskirjan 3, 4, 19, 24 ja 47 artiklaa tulee soveltaa
maastapoistamismenettelyyn.
5.6.
Jäsenvaltioiden on vaikea tehdä takaisinottosopimuksia
joidenkin unionin ulkopuolisten maiden kanssa. On tarkoituksenmukaista, että EU pääsee takaisinottoa koskeviin sopimuksiin ulkopolitiikkansa puitteissa. Euroopan unioni voi allekirjoittaa palauttamista koskevia sopimuksia unionin ulkopuolisten maiden kanssa. Sopimuksiin tulee sisällyttää lauseke palautettavia henkilöitä koskevasta ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä vakuutus siitä, että heitä ei tulla rankaisemaan maasta poistumisen johdosta. Näitä sopimuksia on
täydennettävä muilla, unionin ulkopuolisten maiden etuja
palvelevilla poliittisilla, taloudellisilla ja sosiaalisilla välineillä
EU:n ulkopolitiikan puitteissa, kuten ETSK ehdotti lausunnossaan (1), joka käsitteli vihreää kirjaa jäsenvaltioissa laittomasti
oleskelevien henkilöiden palauttamista koskevasta yhteisön
politiikasta.
5.7.
On erittäin tärkeää, että tulevaisuudessa EU kytkee
maahanmuutto- ja kehitysyhteistyöpolitiikat asianmukaisella
tavalla toisiinsa. Hyvin toteutetut palauttamismenettelyt voivat
edistää sekä unionin ulkopuolisten maiden taloudellista ja
sosiaalista kehitystä että asianomaisten henkilöiden kotoutumista.
5.8.
ETSK pitää välttämättömänä luoda ohjelmia vapaaehtoisen paluun edistämiseksi kansainvälisten organisaatioiden
ja kansalaisjärjestöjen välityksellä. EU voi tarjota rahoitusta
näitä ohjelmia varten, kuten ETSK suosittelee lausunnossaan
aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille laitonta maahanmuuttoa koskevasta yhteisestä politiikasta” ( 2). Monissa tapauksissa maastapoistamispäätösten täytäntöönpano on tehokkaampaa, kun kyseiset päätökset perustuvat palauttamista koskeviin sopimuksiin. Tällöin sopimuksille voidaan osoittaa maastapoistamispäätöksistä aiheutuvia
toimenpiteitä varten tarkoitetut rahoitusvarat.
5.9.
Ehdotetun päätöksen 2 artiklan 4 kohdan mukaan on
mahdollista, että jäsenvaltiot tekevät kahdenvälisiä sopimuksia
vähimmäiskustannusten ylittävien kustannusten korvaamiseksi. Tämä käytänne mahdollistaa sen, että karkotetuiksi joutuvat
voidaan palauttaa kotimaahansa tilauslennoilla matkakustannusten vähentämiseksi. Matkustusolosuhteiden täytyy olla sellaiset, että ne takaavat henkilön ihmisarvon kunnioittamisen,
oikeuden elämään sekä fyysisen ja henkisen koskemattomuuden.
( 1) EUVL C 61, 14.3.2003.
( 2) ETSK:n lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle
ja Euroopan parlamentille laitonta maahanmuuttoa koskevasta
yhteisestä politiikasta”, EYVL C 149, 21.6.2002.
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5.10.
Vaikka kyseinen keino toimeenpanna samanaikaisesti
useita maastapoistamisia ei vastaa juridisesti joukkokarkotuksia, ETSK suosittelee, että sen soveltaminen rajataan poikkeustilanteisiin. On muistettava, että EU:n perusoikeuskirjan 19 artiklassa kielletään joukkokarkotukset.

5.11.
Korvausten ajallinen rajoittaminen koskemaan maastapoistamispäätöksen antamista seuraavaa kolmea vuotta on
asianmukainen. On myös asianmukaista hylätä korvaushakemus, mikäli sitä ei ole toimitettu vuoden kuluessa päätöksen
täytäntöönpanosta. Korvaushakemuksen hylkäämiselle tulee
esittää riittävät perusteet.

5.12.
Kansallisten yhteyspisteiden perustaminen varmistaa
asianmukaisen ja mahdollisimman avoimen toiminnan, joka
perustuu yhteiseen säännöstöön sekä laillisesti säädettyihin
menettelytapoihin.

5.13.
Neuvoston ehdotuksessa esitetään, että majoituskustannukset voidaan kustantaa enintään kolmelta kuukaudelta.
ETSK totesi lausunnossaan ( 1), joka käsitteli vihreää kirjaa
jäsenvaltioissa laittomasti oleskelevien maahanmuuttajien palauttamista koskevasta politiikasta, että maastapoistamista varten tehtävän säilöönoton ei tule kestää yli 30 päivää ja että
tarkoitusta varten on varattava erityisiä säilöönottokeskuksia
rikollisille tarkoitettujen rangaistuslaitosten sijasta. Rangaistuslaitosta saa käyttää säilöönottopaikkana ainoastaan silloin, kun
maastapoistamisen syynä on rangaistavasta teosta annettu
tuomio.

5.14.
Yhteyspisteiden komissiolle toimittamiin vuosiraportteihin on lisättävä kohta, jossa direktiivin 3 artiklan
mukaisesti täsmennetään maastapoistamismääräysten perusteet sekä toimeenpannuista palauttamisista aiheutuneet kustannukset.

6. Loppuhuomiot

6.1.
Kun unionilla on yhteinen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka, maastapoistamispäätöksistä aiheutuvia toimenpiteitä koskevat taloudelliset korvausmenettelyt tulevat
olemaan entistä nopeampia ja tehokkaampia. Avoimen koordinointimenetelmän tulee täydentää yhteistä lainsäädäntöä eikä
estää sen kehittämistä.

6.2.
Maastapoistamispäätösten kohteena olevien henkilöiden suojelun tasoa ja asianmukaista kohtelua ei tule koskaan
huonontaa budjettivarojen niukkuuden vuoksi. Budjettivarojen
niukkuuden ei tule missään tapauksessa johtaa säilöönottoajan
laittomaan pidentämiseen, henkilöiden saaman kohtelun huonontumiseen eikä perusoikeuksien käyttämisen rajoittamiseen
(liikkumisvapautta lukuun ottamatta).
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6.3.
Perusoikeuskirjan 19 artiklan mukaisesti on otettava
huomioon tietyt erityistilanteissa olevat ryhmät, joiden kohdalla maastapoistamiseen ei ryhdytä rangaistustoimenpiteenä.
Tämä on ulotettava koskemaan erityisen heikossa asemassa
olevia henkilöitä, kuten suositellaan edellä mainitussa ETSK:n
lausunnossa, joka käsittelee vihreää kirjaa jäsenvaltioissa laittomasti oleskelevien henkilöiden palauttamista koskevasta yhteisön politiikasta (1). Kyseiset tilanteet voivat olla seuraavanlaisia:
( 1) Komissio suosittaa, että ”yhteisen palauttamispolitiikan tulisi
noudattaa täysimääräisesti ihmisoikeuksia ja perusvapauksia ja
nivoutua siten Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikkaan sekä
EU:n sisällä että ulkosuhteiden alalla. Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen 6 artiklassa vahvistetaan, että Euroopan unioni
perustuu ’jäsenvaltioille yhteisiin vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion
periaatteisiin’”.
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–

kun palauttaminen merkitsee perheenjäsenten erottamista tai eroa lapsista tai ylenevää sukupolvea edustavista
henkilöistä

–

kun palauttaminen vahingoittaa vakavasti henkilön huollettavana olevia alaikäisiä

–

kun henkilö on fyysisesti tai psyykkisesti vakavasti sairas

–

kun henkilön turvallisuus, elämä ja vapaus voivat olla
hänen kotimaassaan tai kauttakulkumaassa vakavasti
uhattuna.

Bryssel 18. kesäkuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH

