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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1222/2001,
annettu 21 päivänä kesäkuuta 2001,
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontĳärjestelmän
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21
päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY)
N:o 3223/94 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1498/98 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 1
kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten
mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden
tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä
esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin
kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä kesäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä kesäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EYVL L 198, 15.7.1998, s. 4.
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LIITE
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 21 päivänä kesäkuuta
2001 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052
999
052
999
052
204
624
999
388
528
999
388
400
404
508
512
524
528
720
800
804
999
052
999
052
064
066
400
616
999

77,7
77,7
79,1
79,1
79,8
50,7
86,4
72,3
68,2
67,0
67,6
91,1
102,5
117,5
92,1
88,1
65,5
77,9
108,3
216,0
96,8
105,6
210,9
210,9
327,4
215,1
177,1
272,6
287,5
255,9

0707 00 05
0709 90 70

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 10 00
0809 20 95

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2032/2000 (EYVL L 243, 28.9.2000, s. 14) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta
alkuperää”.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1223/2001,
annettu 21 päivänä kesäkuuta 2001,
asetuksen (EY) N:o 690/2001 mukaisista naudanlihan ostoista annetun asetuksen (EY) N:o 713/2001
muuttamisesta
jäsenvaltioissa, kun taas soveltaminen on pakollista
muissa jäsenvaltioissa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1),
ottaa huomioon erityisistä markkinoiden tukitoimenpiteistä
naudanliha-alalla 3 päivänä huhtikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 690/2001 (2) ja erityisesti sen 2
artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Komission asetuksen (EY) N:o 690/2001 2 artiklan 2
kohdassa säädetään erityisesti naudanlihan ostamista
koskevan tarjouskilpailun avaamisesta tai keskeyttämisestä viiteluokan markkinoiden kahden viimeisimmän
tarjouskilpailua edeltävän peräkkäisen viikon, joiden
aikana hintanoteeraukset on tehty, keskihinnan perusteella.
Edellä mainitun asetuksen 12 artiklan toisessa kohdassa
säädetään, että tarjouskilpailusääntöjen soveltaminen on
vapaaehtoista 30 päivään kesäkuuta 2001 asti tietyissä

(3)

Edellä tarkoitettujen 2 ja 12 artiklan soveltaminen johtaa
ostojen aloittamiseen tarjouskilpailun perusteella eräissä
jäsenvaltioissa. Komission asetus (EY) N:o 713/2001 (3),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 1009/2001 (4), asetuksen (EY) N:o 690/2001
mukaisista naudanlihan ostoista olisi muutettava vastaavasti.

(4)

Koska tätä asetusta on sovellettava välittömästi, on
tarpeen säätää sen voimaantulosta päivänä, jona se
julkaistaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 713/2001 liite tämän asetuksen
liitteellä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä kesäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä kesäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21.
(2) EYVL L 95, 5.4.2001, s. 8.

(3) EYVL L 100, 11.4.2001, s. 3.
(4) EYVL L 140, 24.5.2001, s. 29.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro
Medlemsstat
Mitgliedstaat
Κράτος µέλος
Member State
État membre
Stati membri
Lidstaat
Estado-Membro
Jäsenvaltiot
Medlemsstat

Deutschland
France
Nederland
Ireland
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1224/2001,
annettu 21 päivänä kesäkuuta 2001,
viinialan vientitodistusten antamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999
soveltamista koskevista ykstyiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän viinialan tuotteiden kaupan osalta
24 päivänä huhtikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY)
N:o 883/2001 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan,

kesäkuuta 2001 asti käytettävissä oleva määrä on
vaarassa ylittyä, jollei tuen ennakkovahvistamisen sisältävien vientitodistusten antamista rajoiteta. Tämän vuoksi
13—19 päivänä kesäkuuta 2001 jätettyihin hakemuksiin
olisi sovellettava yhtenäistä hyväksymisprosenttia ja
keskeytettävä todistusten antaminen jätetyille hakemuksille sekä hakemusten vastaanottaminen 30 päivään
kesäkuuta 2001 asti,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Viinikaupan yhteisestä järjestämisestä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1493/1999 (2) 63 artiklan 7 kohdassa rajoitetaan vientituen myöntämistä viinialan tuotteille Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana
tehdyssä maataloussopimuksessa sovittujen määrien ja
menojen mukaisesti.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 883/2001 9 artiklassa vahvistetaan
ne olosuhteet, joiden vallitessa komissio voi toteuttaa
erityisiä toimenpiteitä kyseisessä sopimuksessa määrättyjen määrien tai käytettävissä olevan talousarvion ylittämisen välttämiseksi.

(3)

Komission 20 päivänä kesäkuuta 2001 käytettävissä
olevien vientitodistushakemuksia koskevien tietojen
perusteella asetuksen (EY) N:o 883/2001 9 artiklan 5
kohdassa tarkoitetun alueen 2) Aasia osalta 30 päivään

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Viinialan tuen ennakkovahvistamisen sisältävät 13—19
päivänä kesäkuuta 2001 asetuksen (EY) N:o 883/2001 mukaisesti jätetyt vientitodistushakemukset hyväksytään alueen 2)
Aasia osalta 76,13 prosenttiin asti haetuista määristä.
2.
Keskeytetään 1 kohdassa tarkoitettujen viinialan tuotteiden vientitodistusten antaminen 20 päivästä kesäkuuta 2001
alkaen jätettyjen hakemusten osalta sekä vientitodistuksia
koskevien hakemusten vastaanottaminen alueen 2) Aasia osalta
22 päivästä kesäkuuta 2001 30 päivään kesäkuuta 2001 asti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä kesäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä kesäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 128, 10.5.2001, s. 1.
(2) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1225/2001,
annettu 21 päivänä kesäkuuta 2001,
asetuksessa (EY) N:o 943/2001 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun
osana toimitettujen tarjousten osalta
menettelyä noudattaen päättää tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1666/2000 (2),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92
soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä
vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien
toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 602/
2001 (4), ja erityisesti sen 7 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Kaikkin kolmansiin maihin, lukuun ottamatta Puolaa,
vietävän tavallisen vehnän vientitukea koskeva tarjouskilpailu on avattu komission asetuksella (EY) N:o 943/
2001 (5).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1501/95 7 artiklan mukaan
komissio voi toimitettujen tarjousten perusteella
asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä

(3)

Erityisesti asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa
säädetyt perusteet huomioon ottaen ei ole aiheellista
vahvistaa enimmäistukea.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta niiden tarjousten osalta,
jotka on toimitettu 15. ja 21. Kesäkuuta 2001 välisenä aikana
osana asetuksessa (EY) N:o 943/2001 tarkoitettua tavallisen
vehnän vientitukea koskevaa tarjouskilpailua.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä kesäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä kesäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

181, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
147, 30.6.1995, s. 7.
89, 29.3.2001, s. 16.
133, 16.5.2001, s. 3.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1226/2001,
annettu 21 päivänä kesäkuuta 2001,
tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1666/2000 (2),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan
tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2235/2000 (4), ja
erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Vilja-alan tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa
(EY) N:o 1189/2001 (5), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1197/2001 (6).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 1 kohdassa
säädetään, että jos tuontitullien laskettu keskiarvo soveltamiskauden aikana poikkeaa 5 EUR/t vahvistetusta
tullin määrästä, tulleja tarkistetaan vastaavasti. Mainittu
poikkeaminen on tapahtunut. Tämän vuoksi on tarpeen
tarkistaa asetuksessa (EY) N:o 1189/2001 vahvistettuja
tuontitulleja,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 1189/2001 liitteet I ja II tämän
asetuksen liitteillä I ja II.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä kesäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä kesäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L

181,
193,
161,
256,
161,
162,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
29.6.1996, s. 125.
10.10.2000, s. 13.
16.6.2001, s. 35.
19.6.2001, s. 16.
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LIITE I
Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuontitullit

CN-koodi

1001 10 00

Tavaran kuvaus

Tuontitulli tuotaessa maa-, joki- tai
merikuljetuksena Välimeren,
Mustanmeren tai Itämeren satamista (EUR/t)

Tuontitulli tuotaessa lentoteitse tai
muista satamista (2)
(EUR/t)

Durumvehnä korkealaatuinen

0,00

0,00

keskilaatuinen (1)

0,00

0,00

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

0,00

0,00

1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja (3)

0,00

0,00

keskilaatuinen

23,20

13,20

heikkolaatuinen

59,03

49,03

1002 00 00

Ruis

52,05

42,05

1003 00 10

Ohra, siemenvilja

52,05

42,05

1003 00 90

Ohra, muu kuin siemenvilja (3)

52,05

42,05

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

75,36

65,36

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (3)

75,36

65,36

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

52,05

42,05

(1) Sellaisen durumvehnän osalta, joka ei vastaa asetuksen (EY) N:o 1249/96 liitteessä I tarkoitettua keskilaatuisen durumvehnän vähimmäislaatua, sovelletaan heikkolaatuiselle
tavalliselle vehnälle vahvistettua tullia.
(2) Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohta) tuoja voi päästä osalliseksi
tullinalennuksesta, joka on:
— 3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai
— 2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa tai Iberian niemimaan Atlantin valtameren
puoleisella rannikolla.
(3) Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 24 tai 8 EUR tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt
edellytykset täyttyvät.
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LIITE II
Tullien laskentatekijät
(15.6.2001 ja 20.6.2001 välisenä aikana)
1. Vahvistamispäivää edeltävien kahden viikon keskiarvot:
Pörssinoteeraukset

Tuote (valkuais-%, kun kosteus on 12 %)

Noteeraus (EUR/t)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

keskilaatuinen (*)

US barley 2

136,20

130,76

108,49

86,59

201,95 (**)

191,95 (**)

109,39 (**)

18,45

4,88

10,46

—

—

—

—

—

—

—

Lisä/Meksikonlahti (EUR/t)

—

Lisä/Suuret järvet (EUR/t)

28,17

—

—

(*) Vähennys 10 EUR/t (”discount”) (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan ensimmäinen kappale).
(**) Fob Duluth.

2. Maksut: Meksikonlahti—Rotterdam: 19,34 EUR/t; Suuret järvet—Rotterdam: 30,60 EUR/t.
3. Asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tukipalkkiot: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2001/29/EY,
annettu 22 päivänä toukokuuta 2001,
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO, jotka

sisällöllisen tarjonnan että tietotekniikan osalta ja yleisemmin monilla teollisuuden ja kulttuurin aloilla. Tämä
ylläpitää työllisyyttä ja edistää uusien työpaikkojen
luomista.

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan sekä 55 ja 95 artiklan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),
(5)

Tekninen kehitys on moninkertaistanut ja monipuolistanut luomisen, tuotannon ja hyödyntämisen välineitä.
Vaikka henkisen omaisuuden suojaamiseksi ei tarvita
uusia käsitteitä, nykyistä tekijänoikeutta ja lähioikeuksia
koskevaa oikeutta olisi mukautettava ja täydennettävä,
jotta se vastaisi riittävästi taloudellisia tosiseikkoja kuten
uusia hyödyntämismuotoja.

(6)

Koska alalla ei ole yhteisön tasolla suoritettu yhdenmukaistamista, useat jäsenvaltiot ovat teknisiin haasteisiin
vastatakseen jo ryhtyneet kansallisella tasolla lainsäädäntötoimiin, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä suojaan liittyviä eroja ja siten rajoittaa henkistä omaisuutta sisältävien tai niihin perustuvien palvelujen ja tuotteiden
vapaata liikkuvuutta, mikä voi johtaa sisämarkkinoiden
pirstoutumiseen ja epäjohdonmukaisuuksiin lainsäädännössä. Lainsäädännöllisten erojen ja epävarmuuden
vaikutus kasvaa, kun tietoyhteiskunta, joka on jo
suuresti lisännyt rajat ylittävää henkisen omaisuuden
hyödyntämistä, kehittyy edelleen. Tämä kehitys jatkuu,
ja sen kuuluukin jatkua. Merkittävät oikeudelliset erot ja
epävarmuus suojan osalta voivat estää uusia, tekijänoikeuteen ja lähioikeuksiin sidoksissa olevia tuotteita ja
palveluja saavuttamasta suurtuotannon etuja.

(7)

Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien suojan oikeudellista
yhteisön kehystä on tämän vuoksi myös mukautettava ja
täydennettävä siltä osin kuin se on tarpeen sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.
Tämän vuoksi olisi mukautettava niitä kansallisia tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevia säännöksiä, jotka
vaihtelevat merkittävästi jäsenvaltiosta toiseen tai aiheuttavat oikeudellista epävarmuutta, mikä haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja tietoyhteiskunnan
asianmukaista kehittämistä Euroopassa. Lisäksi olisi
vältettävä epäjohdonmukaisia kansallisia vastauksia
teknisen kehityksen asettamiin haasteisiin, kun taas
eroja, jotka eivät vaikuta haitallisesti sisämarkkinoiden
toimintaan, ei tarvitse poistaa tai estää.

(8)

Tietoyhteiskunnan erilaiset sosiaaliset, yhteiskunnalliset
ja kulttuuriset vaikutukset edellyttävät, että tuotteiden ja
palvelujen sisällön erityispiirteet otetaan huomioon.

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (3),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Perustamissopimuksessa säädetään sisämarkkinoiden
perustamisesta sekä sellaisen järjestelmän luomisesta,
jolla varmistetaan, että kilpailu sisämarkkinoilla ei
vääristy. Jäsenvaltioiden tekijänoikeutta ja lähioikeuksia
koskevien lakien yhdenmukaistaminen edistää näiden
tavoitteiden saavuttamista.

(2)

Korfussa 24 ja 25 päivänä kesäkuuta 1994 kokoontunut
Eurooppa-neuvosto korosti, että on tarpeen luoda
yhteisön tasolla yleinen ja joustava oikeudellinen kehys
tietoyhteiskunnan kehityksen edistämiseksi Euroopassa.
Tämä edellyttää muun muassa uusien tuotteiden ja
palvelujen sisämarkkinoita. Merkittävää yhteisön lainsäädäntöä, jolla varmistetaan tällainen sääntelykehys, on
jo olemassa tai sen valmistelu on jo pitkällä. Tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla on tässä yhteydessä tärkeä
asema, koska niillä suojataan ja edistetään uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä ja markkinointia sekä
niiden luovan sisällön luomista ja hyödyntämistä.

(3)

Ehdotettu yhdenmukaistaminen edistää sisämarkkinoiden neljän vapauden toteuttamista ja liittyy erityisesti
niiden oikeudellisten perusperiaatteiden noudattamisen,
jotka koskevat omaisuutta, henkinen omaisuus mukaan
lukien, sekä ilmaisunvapautta ja yleistä etua.

(4)

Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien oikeudellisten puitteiden yhdenmukaistaminen lisää oikeusvarmuutta ja
täyttää henkisen omaisuuden korkeatasoisen suojan
vaatimukset sekä edistää siten merkittäviä investointeja
luovuuteen ja innovaatioon, mukaan lukien verkostoinfrastruktuuriin, mikä puolestaan johtaa Euroopan teollisuuden kasvuun ja sen kilpailukyvyn parantumiseen sekä

(1) EYVL C 108, 7.4.1998, s. 6 ja
EYVL C 180, 25.6.1999, s. 6.
(2) EYVL C 407, 28.12.1998, s. 30.
3
( ) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 10. helmikuuta 1999
(EYVL C 150, 28.5.1999, s. 171), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 28. syyskuuta 2000 (EYVL C 344, 1.12.2000, s. 1) ja
Euroopan parlamentin päätös, tehty 14. helmikuuta 2001 (ei vielä
julkaistu virallisessa lehdessä). Neuvoston päätös, tehty 9. huhtikuuta
2001.
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Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien yhdenmukaistamisen
on perustuttava suojan korkeaan tasoon, koska nämä
oikeudet ovat ratkaisevan tärkeitä henkisen luomistyön
kannalta. Niiden suojaaminen auttaa varmistamaan
luovuuden ylläpitämisen ja kehittymisen niin tekijöiden,
esittäjien, tuottajien, kuluttajien, kulttuurin, teollisuuden
kuin suuren yleisön etujen mukaisesti. Tämän vuoksi
henkisen omaisuuden tunnustetaan olevan erottamaton
osa omaisuuden käsitettä.

(10)

Voidakseen jatkaa luovaa ja taiteellista työtään tekijöiden
tai esittäjien on saatava asianmukainen korvaus työnsä
käyttämisestä, kuten myös tuottajien voidakseen
rahoittaa tällaista työtä. Tuotteiden kuten äänitteiden,
elokuvien tai multimediatuotteiden sekä esimerkiksi
tilauspalvelujen kaltaisten palvelujen tuottamiseen
vaadittavat investoinnit ovat merkittäviä. Henkistä omaisuutta koskevien oikeuksien riittävä oikeudellinen suoja
on tarpeen, jotta tämän korvauksen saatavuus voidaan
taata ja mahdollistaa näille investoinneille riittävä tuotto.

(11)

Täsmällinen ja tehokas järjestelmä tekijänoikeuden ja
lähioikeuksien suojaamiseksi on yksi tärkeimmistä
keinoista varmistaa, että eurooppalaisella kulttuuria
luovalla toiminnalla ja kulttuurituotannolla on käytettävissä tarpeelliset voimavarat, ja taata, että teosten tekijät
ja esittäjät voivat toimia riippumattomina ja arvonsa
mukaisesti.

(12)

Tekijänoikeuden alaan kuuluvien teosten ja lähioikeuksien alaan kuuluvan aineiston riittävä suoja on erittäin
tärkeä myös kulttuurin kannalta. Perustamissopimuksen
151 artiklassa edellytetään, että yhteisö ottaa toiminnassaan huomioon kulttuuriin liittyvät näkökohdat.

(13)

On ensisijaisen tärkeää etsiä yhdessä ja soveltaa johdonmukaisesti Euroopan tasolla sellaisia teknisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on suojata teoksia ja muuta
aineistoa ja taata oikeuksia koskevat tarpeelliset tiedot,
koska näiden toimenpiteiden tarkoituksena on viime
kädessä toteuttaa lainsäädännössä vahvistetut periaatteet
ja takuut.

(14)

Tämän direktiivin olisi edistettävä oppimista ja kulttuuria suojaamalla teoksia ja muuta aineistoa sallien
kuitenkin yleisen edun nimissä tehdyt poikkeukset ja
rajoitukset koulutus- ja opetustarkoituksiin.

(15)

Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO)
piirissä joulukuussa 1996 järjestetty diplomaattikokous
hyväksyi kaksi uutta sopimusta, WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen, joista
ensin mainittu koskee tekijöiden ja jälkimmäinen esittävien taiteilijoiden ja äänitetuottajien suojaa. Näillä sopimuksilla saatetaan tekijänoikeuden ja lähioikeuksien
kansainvälistä suojaa merkittävästi ajan tasalle myös niin
kutsutun digitaalisen asialistan osalta ja parannetaan
keinoja torjua piratismia maailmanlaajuisesti. Yhteisö ja
jäsenvaltioiden enemmistö ovat jo allekirjoittaneet nämä
sopimukset ja ne ovat ryhtyneet toimenpiteisiin sopi-
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musten ratifioimiseksi. Tämän direktiivin avulla edistetään myös eräiden uusien kansainvälisten velvoitteiden
täytäntöönpanoa.
(16)

Verkostoympäristössä tapahtuvia toimintoja koskeva
vastuu liittyy tekijänoikeuden ja lähioikeuksien lisäksi
myös esimerkiksi kunnianloukkauksiin, harhaanjohtavaan mainontaan tai tavaramerkkisuojan loukkaamiseen,
ja sitä käsitellään laaja-alaisesti tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla
koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8
päivänä kesäkuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/31/EY (1) (”direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä”), jossa tietoyhteiskunnan palveluihin, kuten sähköiseen kauppaan, liittyviä
oikeudellisia näkökohtia selkiinnytetään ja yhdenmukaistetaan. Tämä direktiivi olisi pantava täytäntöön samanaikaisesti sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin
kanssa, koska viimeksi mainitun tarkoituksena on tarjota
yhdenmukaiset yleiset periaatteet ja säännöt, joilla on
merkitystä muun muassa eräiden tämän direktiivin
merkittävien osien kannalta. Tämä direktiivi ei rajoita
edellä mainitun direktiivin vastuukysymyksiä koskevien
säännösten soveltamista.

(17)

Erityisesti digitaalisesta ympäristöstä johtuvien vaatimusten vuoksi on välttämätöntä varmistaa, että oikeuksien yhteisvalvontajärjestöt noudattavat kilpailusääntöjä
entistä rationaalisemmin ja avoimemmin.

(18)

Tämä direktiivi ei vaikuta oikeuksien hallinnointia
koskeviin jäsenvaltioiden järjestelyihin, kuten laajennettuihin kollektiivisiin lupiin.

(19)

Oikeudenhaltijoiden moraalisia oikeuksia olisi sovellettava jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön sekä
kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista koskevan
Bernin yleissopimuksen, WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen
määräysten mukaisesti. Tällaiset moraaliset oikeudet
eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan.

(20)

Tämä direktiivi perustuu periaatteisiin ja sääntöihin,
jotka sisältyvät tällä alalla jo annettuihin voimassa
oleviin direktiiveihin, erityisesti direktiiveihin 91/
92/100/ETY (3),
93/83/ETY (4),
93/
250/ETY (2),
5) ja 96/9/EY (6), ja siinä kehitetään kyseisiä
98/ETY (
periaatteita ja sääntöjä edelleen ja sovitetaan ne tietoyhteiskuntaan. Tämän direktiivin säännöksillä ei ole
tarkoitus vaikuttaa mainittujen direktiivien säännöksiin,
ellei tässä direktiivissä toisin säädetä.

(1) EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.
(2) Tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta 14 päivänä toukokuuta
1991 annettu neuvoston direktiivi 91/250/ETY (EYVL L 122,
17.5.1991, s. 42), direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/98/ETY.
(3) Vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla 19 päivänä marraskuuta 1992
annettu neuvoston direktiivi 92/100/ETY (EYVL L 346, 27.11.1992,
s. 61), direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/
98/ETY.
(4) Tiettyjen satelliitin välityksellä tapahtuvaan yleisradiointiin ja kaapeleitse tapahtuvaan edelleen lähettämiseen sovellettavien tekijänoikeutta sekä lähioikeuksia koskevien sääntöjen yhteensovittamisesta
27 päivänä syyskuuta 1993 annettu neuvoston direktiivi 93/83/ETY
(EYVL L 248, 6.10.1993, s. 15).
5
( ) Tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajan
yhdenmukaistamisesta 29 päivänä lokakuuta 1993 annettu neuvoston direktiivi 93/98/ETY (EYVL L 290, 24.11.1993, s. 9).
6
( ) Tietokantojen oikeudellisesta suojasta 11 päivänä maaliskuuta 1996
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/9/EY
(EYVL L 77, 27.3.1996, s. 20).
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Tässä direktiivissä olisi määriteltävä kappaleen valmistamista koskevan oikeuden kattamien toimien ala eri
edunsaajien osalta. Tämä olisi tehtävä sopusoinnussa
yhteisön säännöstön kanssa. Nämä toimet on tarpeen
määritellä laajasti oikeusvarmuuden takaamiseksi sisämarkkinoilla.

(22)

Pyrittäessä tukemaan kulttuurin levittämistä asianmukaisella tavalla on huolehdittava siitä, ettei tavoitetta toteuteta luopumalla oikeuksien tiukasta suojasta tai suvaitsemalla väärennettyjen tai laittomasti julkaistujen teosten
laitonta levitystä.

(23)

Tällä direktiivillä olisi edelleen yhdenmukaistettava
tekijän oikeutta välittää teoksia yleisölle. Tämä oikeus
tulisi ymmärtää laajasti siten, että se koskee kaikenlaista
välittämistä yleisölle, joka ei ole läsnä paikassa, josta
välittäminen saa alkunsa. Tämän oikeuden olisi katettava
kaikenlainen teoksen siirto ja edelleen siirto yleisölle
sekä langallisesti että langattomasti, mukaan lukien yleisradiointi. Tämän oikeuden ei olisi koskettava muita
toimia.

(24)

(25)

Oikeus saattaa 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aineisto
yleisön saataviin olisi ymmärrettävä siten, että se kattaa
tällaisen aineiston kaiken saattamisen sellaisten yleisöön
kuuluvien henkilöiden saataviin, jotka eivät ole läsnä
paikassa, josta saataville saattaminen saa alkunsa, ja että
se ei kata muita toimia.
Tekijänoikeuden suojaamien teosten ja lähioikeuksien
suojaaman aineiston tilauksesta verkoissa tapahtuvan
siirron suojan luonnetta ja tasoa koskeva oikeudellinen
epävarmuus olisi poistettava säätämällä yhdenmukaisesta
suojasta yhteisön tasolla. Olisi tuotava selvästi esille, että
kaikilla tässä direktiivissä tunnustetuilla oikeudenhaltijoilla olisi oltava yksinoikeus saattaa vuorovaikutteisin
tilauksesta tapahtuvin siirroin yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattuja teoksia tai mitä tahansa muuta
suojattua aineistoa. Tällaiselle tilauksesta tapahtuvalle
vuorovaikutteiselle siirrolle on ominaista, että yleisöön
kuuluvat henkilöt voivat saada teoksen tai muun
suojatun aineiston saataviinsa itse valitsemastaan
paikasta ja itse valitsemanaan aikana.

(26)

Jotta lähetystoiminnan harjoittajat voisivat tilauspalveluissa saattaa saataviin radio- ja televisiotuotantoa, johon
sisältyy kiinteänä osana musiikkia kaupallisista äänitteistä, kollektiivisten käyttölupien myöntämistä koskevia
järjestelyjä on rohkaistava kyseisten oikeuksien hankkimisen helpottamiseksi.

(27)

Pelkkä aineiston välittämisen mahdollistavien tai toteuttavien välineiden tarjoaminen ei ole tässä direktiivissä
tarkoitettua välittämistä.

(28)

Tämän direktiivin mukaiseen tekijänoikeuden suojaan
sisältyy yksinoikeus valvoa aineelliseen tuotteeseen sisällytetyn teoksen levitystä. Yhteisössä tapahtuva teoksen
alkuperäiskappaleen tai sen jäljennösten ensimmäinen
myynti, jonka oikeudenhaltija itse suorittaa tai joka
suoritetaan hänen suostumuksellaan, johtaa sen
oikeuden sammumiseen, joka mahdollistaa yhteisössä
tapahtuvan kohteen jälleenmyyntivalvonnan. Tämän
oikeuden ei olisi sammuttava teoksen alkuperäiskappaleen tai sen jäljennösten yhteisön ulkopuolella tapahtuneen myynnin vuoksi, jonka oikeudenhaltija itse
suorittaa tai joka suoritetaan hänen suostumuksellaan.
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Tekijöiden vuokraus- ja lainausoikeuksista on säädetty
direktiivissä 92/100/ETY. Tässä direktiivissä säädetty
levitysoikeus ei rajoita mainitun direktiivin I luvussa
olevia säännöksiä vuokraus- ja lainausoikeuksista.
(29)

Oikeuksien sammuminen ei koske palveluja eikä varsinkaan suorakäyttöpalveluja. Tämä pätee myös tällaisen
palvelun käyttäjän oikeudenhaltijan suostumuksella
teoksesta tai muusta aineistosta tekemään fyysiseen
kappaleeseen. Näin ollen tämä koskee myös teosten
alkuperäiskappaleiden ja jäljennösten tai muun aineiston
vuokrausta ja lainausta, jotka ovat luonteeltaan palveluja.
Toisin kuin CD-ROMit tai CD-I:t, joissa henkinen omaisuus on sisällytetty aineelliseen tuotteeseen eli esineeseen, jokainen suorakäyttöpalvelu on itse asiassa teko,
johon olisi oltava lupa, jos tekijänoikeus tai lähioikeus
sitä edellyttää.

(30)

Tässä direktiivissä tarkoitetut oikeudet voidaan siirtää tai
luovuttaa, tai niihin voidaan myöntää sopimukseen
perustuvia käyttöoikeuksia asianomaisen tekijänoikeutta
ja lähioikeuksia koskevan kansallisen lainsäädännön
mukaisesti.

(31)

Eri oikeudenhaltijaryhmien välisten samoin kuin eri
oikeudenhaltijaryhmien ja suojatun aineiston käyttäjien
välisten oikeuksien ja etujen oikeudenmukainen tasapaino on turvattava. Jäsenvaltioissa säädettyjä nykyisiä
poikkeuksia ja rajoituksia näihin oikeuksiin on arvioitava
uudelleen uuden sähköisen ympäristön kannalta. Tiettyjä
yksinoikeustoimia koskevien poikkeusten ja rajoitusten
nykyisillä eroilla on välitön kielteinen vaikutus sisämarkkinoiden toimintaan tekijänoikeuden ja lähioikeuksien
alalla. Nämä erot saattavat tulla näkyvämmiksi rajojen
ylitse tapahtuvan teosten hyödyntämisen ja rajat ylittävien toimien edelleen lisääntyessä. Sisämarkkinoiden
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi nämä poikkeukset ja rajoitukset olisi määriteltävä yhdenmukaisemmin. Yhdenmukaistamisen asteen olisi perustuttava
vaikutukseen, joka poikkeuksilla ja rajoituksilla on sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan.

(32)

Tässä direktiivissä annetaan tyhjentävä luettelo poikkeuksista ja rajoituksista kappaleen valmistamista koskevaan oikeuteen ja yleisölle välittämistä koskevaan oikeuteen. Eräät poikkeukset ja rajoitukset koskevat vain
kappaleen valmistamista koskevaa oikeutta. Tässä luettelossa otetaan aiheellisella tavalla huomioon jäsenvaltioiden erilaiset oikeudelliset perinteet samalla kun pyritään varmistamaan sisämarkkinoiden asianmukainen
toiminta. Jäsenvaltioiden olisi sovellettava näitä poikkeuksia ja rajoituksia yhdenmukaisella tavalla ja tilannetta olisi arvioitava uudelleen tarkasteltaessa sitä tulevaa
lainsäädäntöä, jolla tämä direktiivi pannaan täytäntöön.

(33)

Yksinoikeudesta kappaleen valmistamiseen olisi poikettava ja sallittava tietty tilapäinen kappaleen valmistaminen, joka on väliaikaista tai satunnaista sekä erottamaton ja välttämätön osa teknistä prosessia ja jonka
tarkoituksena on yksinomaan joko mahdollistaa välittäjän suorittama tehokas siirto verkossa kolmansien
osapuolien välillä taikka teoksen tai muun aineiston laillinen käyttö. Tällaisella kappaleen valmistamisella ei saisi
olla itsenäistä taloudellista merkitystä. Siltä osin kuin
nämä edellytykset täyttyvät, tämän poikkeuksen olisi
koskettava myös toimia, jotka mahdollistavat selailun
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sekä aineiston tilapäisen tallentamisen välimuistiin,
mukaan lukien siirtojärjestelmien tehokkaan toiminnan
mahdollistava tallennus edellyttäen, että välittäjä ei
muuta tietoja eikä puutu toimialalla laajalti hyväksytyn
ja käytetyn teknologian lailliseen käyttöön saadakseen
tietoja talletetun tiedon käytöstä. Käyttöä olisi pidettävä
laillisena, jos se on oikeudenhaltijan sallimaa tai jos sitä
ei ole lailla rajoitettu.
(34)

(35)

Jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus säätää
tietyistä poikkeuksista ja rajoituksista, esimerkiksi
käytöstä opetustarkoituksiin ja tieteellisiin tarkoituksiin,
julkisten laitosten kuten kirjastojen ja arkistojen eduksi,
uutisten välittämistä ja lainauksia varten, vammaisten
käyttöön, yleistä turvallisuutta edistävään käyttöön sekä
käyttöön hallinnollisissa ja oikeudellisissa menettelyissä.
Tietyissä poikkeus- tai rajoitustapauksissa oikeudenhaltijoiden olisi saatava sopiva hyvitys suojattujen teostensa
tai muun aineistonsa käytön korvaamiseksi heille riittävällä tavalla. Tällaisen sopivan hyvityksen muotoa, yksityiskohtaisia järjestelyjä ja mahdollista tasoa määritettäessä olisi otettava huomioon kunkin tapauksen erityisolosuhteet. Näitä olosuhteita arvioitaessa käyttökelpoinen peruste voi olla kyseisestä toimesta oikeudenhaltijoille mahdollisesti aiheutuva haitta. Mikäli oikeudenhaltijat ovat jo saaneet maksun jossakin muussa
muodossa, esimerkiksi osana lisenssimaksua, mitään
erityistä tai erillistä maksua ei voida edellyttää. Sopivan
hyvityksen tason määrittämisessä olisi otettava täysin
huomioon, missä määrin direktiivissä tarkoitettuja
teknisiä suojaustoimenpiteitä on käytetty. Tietyissä tilanteissa, joissa oikeudenhaltijalle koituva haitta on
vähäinen, ei velvoitetta maksun suorittamiseen voi
syntyä.

(36)

Jäsenvaltiot voivat säätää sopivasta hyvityksestä oikeudenhaltijoille myös silloin, kun ne soveltavat sellaisia
poikkeuksia tai rajoituksia koskevia valinnaisia säännöksiä, jotka eivät edellytä tällaista hyvitystä.

(37)

Nykyiset kansalliset reprografista kopiointia sääntelevät
järjestelmät, sikäli kuin niitä on, eivät muodosta merkittäviä esteitä sisämarkkinoille. Jäsenvaltioille olisi sallittava reprografista kopiointia koskevan poikkeuksen tai
rajoituksen säätäminen.

(38)

Jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus säätää poikkeuksesta tai
rajoituksesta kappaleen valmistamista koskevaan oikeuteen silloin, kun kyseessä on tietynlainen kappaleen
valmistaminen äänite-, kuvatallenne- ja audiovisuaalisesta aineistosta yksityiseen käyttöön sopivaa hyvitystä
vastaan. Tähän voi sisältyä oikeudenhaltijoiden menetysten korvausjärjestelmien käyttöönotto tai jatkaminen.
Vaikka näiden korvausjärjestelmien erot vaikuttavat sisämarkkinoihin, eroilla ei pitäisi yksityiskäyttöön tapahtuvan analogisen kappaleen valmistamisen osalta olla
merkittävää vaikutusta tietoyhteiskunnan kehitykseen.
Yksityiskäyttöön tapahtuva digitaalinen kappaleen
valmistaminen todennäköisesti yleistyy ja sen taloudellinen merkitys kasvaa. Tämän vuoksi olisi asiaankuuluvalla tavalla otettava huomioon yksityiskäyttöön tapahtuvan digitaalisen ja analogisen kappaleen valmistamisen
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väliset erot ja näiden valmistustapojen välillä olisi tietyiltä osin tehtävä ero.
(39)

Yksityiskäyttöön tapahtuvaa kappaleen valmistamista
koskevaa poikkeusta tai rajoitusta soveltaessaan jäsenvaltioiden olisi otettava asianmukaisesti huomioon
tekninen ja taloudellinen kehitys varsinkin digitaalisen
yksityiskäyttöön tapahtuvan kappaleen valmistamisen ja
korvausjärjestelmien osalta, kun tehokkaita teknisiä
suojausmenetelmiä on käytettävissä. Nämä poikkeukset
tai rajoitukset eivät saisi estää teknisten toimenpiteiden
käyttöä tai niiden täytäntöönpanoa kiertämisen estämiseksi.

(40)

Jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksesta tai rajoituksesta
tiettyjen yleishyödyllisten laitosten, kuten yleisölle
avointen kirjastojen ja vastaavien laitosten sekä arkistojen eduksi. Tämä olisi kuitenkin rajoitettava tiettyihin
kappaleen valmistamista koskevan oikeuden piiriin
kuuluviin erityistapauksiin. Suojattujen teosten tai muun
suojatun aineiston suorakäyttötoimituksen yhteydessä
tapahtuvan käytön ei ole tarkoitus kuulua tällaisen poikkeuksen tai rajoituksen piiriin. Tätä direktiiviä olisi sovellettava rajoittamatta jäsenvaltioiden mahdollisuutta
poiketa yksinomaisesta julkisesta lainausoikeudesta
direktiivin 92/100/ETY 5 artiklan mukaisesti. Sen vuoksi
olisi edistettävä erityisiä sopimuksia tai lisenssejä, joilla
suositaan tasapuolisesti tällaisia laitoksia ja niiden
harjoittaman levityksen tavoitteita.

(41)

Sovellettaessa yleisradio-organisaatioiden tekemiä lyhytaikaisia tallenteita koskevaa poikkeusta tai rajoitusta,
yleisradiotoiminnan harjoittajan omiin välineisiin katsotaan sisältyvän sen puolesta ja sen vastuulla toimivan
henkilön välineet.

(42)

Sovellettaessa ei-kaupallisia opetus- ja tieteellisiä tutkimustarkoituksia, etäopiskelu mukaan lukien, koskevaa
poikkeusta tai rajoitusta kyseisen toiminnan ei-kaupallinen luonne olisi määritettävä toiminnan itsensä perusteella. Asianomaisen laitoksen organisatorinen rakenne
ja rahoitusmenetelmät eivät ole tältä osin ratkaisevia.

(43)

On kuitenkin tärkeää, että jäsenvaltiot toteuttavat kaikki
tarpeelliset toimenpiteet, jotta teokset ovat paremmin
sellaisesta vammasta kärsivien henkilöiden saatavilla,
joka estää itse teosten käytön, sekä että ne kiinnittävät
erityistä huomiota tapoihin saada teokset helpommin
saataville.

(44)

Tämän direktiivin mukaisia poikkeuksia ja rajoituksia
olisi sovellettava kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti. Niitä ei saa soveltaa tavalla, joka haittaa oikeudenhaltijan oikeutettuja etuja tai on ristiriidassa hänen teoksensa tai muun aineistonsa tavanomaisen hyödyntämisen kanssa. Jäsenvaltioiden säätäessä näistä poikkeuksista tai rajoituksista olisi erityisesti otettava huomioon
lisääntynyt taloudellinen vaikutus, joka tällaisilla poikkeuksilla tai rajoituksilla voi olla uudessa sähköisessä
ympäristössä. Tämän vuoksi tiettyjen poikkeusten tai
rajoitusten soveltamisalan on ehkä oltava entistäkin
rajoitetumpi silloin, kun kyse on tekijänoikeudella
suojattujen teosten tai muun aineiston tietyistä uusista
käyttötavoista.
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(45)

Jäljempänä 5 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut
poikkeukset ja rajoitukset eivät kuitenkaan saisi estää
sellaisten sopimussuhteiden määrittelyä, joiden tarkoituksena on taata sopiva hyvitys oikeuden haltijoille, jos
tämä sallitaan kansallisessa lainsäädännössä.

(46)

Sovittelumenettely voi auttaa käyttäjiä ja oikeudenhaltijoita ratkaisemaan riitoja. Komission olisi toteutettava
jäsenvaltioiden kanssa yhteyskomiteassa tutkimus
uusista oikeudellisista keinoista tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevien riitojen ratkaisemiseksi.

(47)

Tekninen kehitys antaa oikeudenhaltijoille mahdollisuuden käyttää teknisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää tai rajoittaa toimia, joihin tekijänoikeuden,
tekijänoikeuden lähioikeuksien tai tietokantoihin liittyvän sui generis -oikeuden haltijat eivät ole antaneet
lupaa. On kuitenkin olemassa sellaisten laittomien
toimien vaara, joiden avulla on mahdollista tai entistä
helpompaa kiertää näiden toimenpiteiden tarjoama
tekninen suoja. Jotta vältettäisiin epäyhtenäisiä oikeudellisia tilanteita, jotka saattaisivat haitata sisämarkkinoiden
toimintaa, on tarpeen säätää yhdenmukaisesta oikeudellisesta suojasta tehokkaiden teknisten toimenpiteiden
kiertämistä ja tähän tarkoitukseen käytettävien laitteiden
ja tuotteiden tai palvelujen tarjoamista vastaan.

(48)

Tällaista oikeudellista suojaa olisi annettava teknisille
toimenpiteille, jotka tehokkaasti rajoittavat toimia, joihin
tekijänoikeuden, tekijänoikeuden lähioikeuksien tai tietokantoihin liittyvän sui generis -oikeuden haltijat eivät ole
antaneet lupaa, estämättä kuitenkaan elektronisten laitteiden normaalia toimintaa ja niiden teknistä kehitystä.
Tämä oikeudellinen suoja ei velvoita suunnittelemaan
laitteita, tuotteita, osia tai palveluita vastaamaan teknisiä
toimenpiteitä edellyttäen, että 6 artiklan kielto ei muuten
koske kyseistä laitetta, tuotetta, osaa tai palvelua. Tämän
oikeudellisen suojan olisi oltava suhteellista, eikä se saisi
estää sellaisten laitteiden tai toimintojen käyttöä, joilla
on muuta merkittävää kaupallista merkitystä tai käyttöä
kuin teknisen suojauksen kiertäminen. Tämän suojan ei
erityisesti pitäisi haitata salauksen tutkimusta.

(49)

Teknisten toimenpiteiden oikeudellinen suoja ei vaikuta
sellaisten kansallisten säännösten soveltamiseen, joiden
mukaan teknisten toimenpiteiden kiertämiseen tarkoitettujen laitteiden, tuotteiden tai osien yksityinen hallussapito on kiellettyä.

(50)

Tällainen yhdenmukaistettu oikeudellinen suoja ei
vaikuta direktiivissä 91/250/ETY säädettyjen erityisten
suojasäännösten soveltamiseen. Sitä ei varsinkaan olisi
sovellettava tietokoneohjelmien yhteydessä käytettävien
teknisten toimenpiteiden suojaamiseen, joka kuuluu
yksinomaan mainitun direktiivin alaan. Sen tarkoituksena ei ole ehkäistä eikä estää sellaisten keinojen kehittämistä tai käyttämistä, joilla kierretään tekninen toimenpide, jotka ovat tarpeen direktiivin 91/250/ETY 5
artiklan 3 kohdan tai 6 artiklan mukaisten toimien
mahdollistamiseksi. Kyseisen direktiivin 5 ja 6 artiklassa
määritellään yksinomaan tietokoneohjelmiin sovellettavia yksinoikeuksia koskevat poikkeukset.
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(51)

Teknisten toimenpiteiden oikeudellista suojaa sovelletaan
sen vaikuttamatta 5 artiklassa kosketeltuun julkiseen
etuun tai yleiseen turvallisuuteen. Jäsenvaltioiden olisi
edistettävä oikeudenhaltijoiden toteuttamia vapaaehtoisia
toimenpiteitä, kuten oikeudenhaltijoiden ja muiden
asianomaisten osapuolten välisten sopimusten tekoa ja
täytäntöönpanoa, jotta voitaisiin saavuttaa tiettyjen
kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen poikkeusten ja
rajoitusten tavoitteet tämän direktiivin mukaisesti. Jos
tällaisia vapaaehtoisia toimenpiteitä tai sopimuksia ei
kohtuullisen ajan kuluessa saada aikaan, jäsenvaltioiden
olisi toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että oikeudenhaltijat tarjoavat tällaisiin poikkeuksiin tai rajoituksiin oikeutetuille asianmukaiset
keinot hyödyntää niitä joko täytäntöönpantua teknistä
toimenpidettä muuttamalla tai muilla keinoin. Jotta estetään oikeudenhaltijoiden esimerkiksi sopimusten puitteissa toteuttamien tai jäsenvaltion toimesta toteutettujen
tällaisten toimenpiteiden väärinkäyttö, tällaisia toimenpiteitä täytäntöönpantaessa sovellettujen teknisten toimenpiteiden olisi kuitenkin oltava oikeudellisesti suojattuja.

(52)

Pannessaan toimeen 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan
mukaisen yksityiskäyttöön tapahtuvaa kappaleen valmistamista koskevan poikkeuksen tai rajoituksen jäsenvaltioiden olisi myös edistettävä vapaaehtoisia toimenpiteitä
tällaisten poikkeusten tai rajoitusten tavoitteiden saavuttamiseksi. Jollei tällaisia vapaaehtoisia toimenpiteitä yksityiskäyttöön tapahtuvan kappaleen valmistamisen
mahdollistamiseksi ole kohtuullisen ajan kuluessa toteutettu, jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimenpiteet sen
mahdollistamiseksi, että mainittuun poikkeukseen tai
rajoitukseen oikeutetut voivat hyödyntää sitä. Oikeudenhaltijoiden toteuttamat vapaaehtoiset toimenpiteet,
mukaan lukien oikeudenhaltijoiden ja muiden asianomaisten osapuolten väliset sopimukset, sekä jäsenvaltioiden toteuttamat toimenpiteet, eivät estä oikeudenhaltijoita toteuttamasta 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan
mukaisesti teknisiä toimenpiteitä, jotka ovat yksityiskäyttöön tapahtuvaa kappaleen valmistamista koskevien
kansallisen lainsäädännön poikkeusten tai rajoitusten
mukaisia, ottaen huomioon mainitun säännöksen
mukainen sopiva hyvitys tarkoitettujen eri käyttöedellytysten mahdollinen pitäminen erillään 5 artiklan 5
kohdan mukaisesti, esimerkiksi valmistettujen kappaleiden määrän valvonnalla. Mainittujen toimenpiteiden
väärinkäytön estämiseksi olisi niiden täytäntöönpanemiseksi sovellettavien teknisten toimenpiteiden oltava
oikeudellisesti suojattuja.

(53)

Teknisten toimenpiteiden suojan olisi turvattava tilauksesta tapahtuvien vuorovaikutteisten palveluiden
suojattu tarjonta siten, että yleisö voi saada teoksen tai
muun aineiston saataviinsa itse valitsemastaan paikasta
ja itse valitsemanaan aikana. Jos näiden palvelujen tarjoaminen perustuu sopimusjärjestelyihin, ei 6 artiklan 4
kohdan ensimmäistä ja toista alakohtaa olisi sovellettava.
Näitä säännöksiä olisi edelleen sovellettava sellaisiin
suorakäyttötapoihin, jotka eivät ole vuorovaikutteisia.
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(54)

Digitaalisessa muodossa olevien teosten ja suojatun aineiston yksilöintiä koskevien teknisten järjestelmien
kansainvälisessä standardoinnissa on tapahtunut
huomattavaa edistystä. Yhä verkottuneemmassa ympäristössä teknisten toimenpiteiden väliset erot voivat
johtaa järjestelmien yhteensopimattomuuteen yhteisössä.
Eri järjestelmien yhteensopivuutta ja yhteistoimivuutta
olisi edistettävä. On erittäin suotavaa rohkaista maailmanlaajuisten järjestelmien kehittämistä.

(55)

Tekninen kehitys helpottaa teosten levitystä erityisesti
verkoissa, ja tästä seuraa, että oikeudenhaltijoilla on
tarve tunnistaa teos tai muu aineisto sekä teoksen tekijä
tai muu oikeudenhaltija paremmin sekä antaa tietoja
teoksen tai muun aineiston käyttöehdoista tai -edellytyksistä, jotta teosta tai muuta aineistoa koskevien oikeuksien hallinnointi helpottuisi. Oikeudenhaltijoita olisi
rohkaistava käyttämään merkintöjä, joista ilmenee edellä
tarkoitettujen tietojen lisäksi muun muassa heidän antamansa lupa vietäessä teoksia tai muuta aineistoa verkkoihin.

(56)

On kuitenkin olemassa sellaisten laittomien toimien
vaara, joiden tarkoituksena on poistaa tai muuttaa teokseen tai aineistoon liitettyjä sähköisiä tekijänoikeuden
hallinnointia koskevia tietoja tai muutoin levittää, tuoda
maahan levitystä varten, yleisradioida, välittää yleisölle
tai saattaa yleisön saataviin teoksia tai muuta suojattua
aineistoa, josta nämä tiedot on poistettu ilman lupaa.
Jotta vältettäisiin epäyhtenäisiä oikeudellisia tilanteita,
jotka voivat haitata sisämarkkinoiden toimintaa, on
syytä säätää yhdenmukaisesta oikeudellisesta suojasta
näitä toimia vastaan.
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(59)

Kolmannet osapuolet saattavat erityisesti digitaalisessa
ympäristössä yhä useammin käyttää välittäjien palveluita
rikkomuksiin. Monissa tapauksissa välittäjillä on parhaat
edellytykset estää rikkomukset. Rajoittamatta muita
käytettävissä olevia seuraamuksia ja oikeussuojakeinoja
olisi oikeudenomistajan käytettävissä oleviin seuraamuksiin siksi kuuluttava mahdollisuus hakea kieltoa tai
määräystä sellaista välittäjää vastaan, joka välittää suojattuun teokseen tai muuhun aineistoon kohdistuvan
kolmannen osapuolen rikkomuksen verkossa. Tämän
mahdollisuuden olisi oltava käytettävissä myös silloin,
kun välittäjän toimiin sovelletaan 5 artiklan mukaista
poikkeusta. Tälläisiin kieltoihin tai määräyksiin liittyvät
edellytykset ja yksityiskohtaiset säännöt olisi jätettävä
jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä määriteltäviksi.

(60)

Tässä direktiivissä säädetty suoja ei saisi vaikuttaa
muiden alojen kansalliseen tai yhteisön lainsäädäntöön,
joka koskee esimerkiksi teollisoikeuksia, tietosuojaa,
ehdollista pääsyä, julkisten asiakirjojen saatavuutta sekä
tiedotusvälineiden käytön kronologiaa, ja jolla saattaa
olla vaikutusta tekijänoikeuden ja lähioikeuksien oikeudelliseen suojaan.

(61)

WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen määräysten noudattamiseksi direktiivejä 92/100/ETY ja 93/98/ETY olisi
muutettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I LUKU
TAVOITE JA SOVELTAMISALA

(57)

(58)

Kaikissa edellä mainituissa oikeuksien hallinnointiin liittyvissä tietojärjestelmissä voidaan niiden suunnittelusta
riippuen samanaikaisesti käsitellä henkilöiden suojatun
aineiston kulutustapoja koskevia henkilökohtaisia tietoja
ja jäljittää suorakäyttöön liittyvää käyttäytymistä. Näiden
tekniikkojen olisi sisällettävä tekniset toiminnot yksityisyyden suojaamiseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (1)
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tehokkaista seuraamuksista ja oikeussuojakeinoista tässä direktiivissä säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien loukkaamista
vastaan. Niiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat
toimenpiteet huolehtiakseen siitä, että näitä seuraamuksia ja oikeussuojakeinoja sovelletaan. Seuraamusten
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja vakuuttavia, ja
niihin olisi kuuluttava mahdollisuus hakea vahingonkorvausta ja/tai hakea kieltoa tai määräystä ja tarvittaessa
loukkaavan aineiston takavarikointia.

(1) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

1 artikla
Soveltamisala
1.
Tämä direktiivi koskee tekijänoikeuden ja lähioikeuksien
oikeudellista suojaa sisämarkkinoilla ja erityisesti tietoyhteiskunnassa.
2.
Muissa kuin 11 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa tämä
direktiivi ei aiheuta muutoksia eikä millään tavoin vaikuta
voimassa oleviin yhteisön säädöksiin, jotka koskevat:
a) tietokoneohjelmien oikeudellista suojaa;
b) vuokrausoikeutta, lainausoikeutta ja tiettyjä tekijänoikeuden
lähioikeuksia henkisen omaisuuden alalla;
c) satelliitin välityksellä tapahtuvaan ohjelmien yleisradiointiin
ja niiden kaapeleitse tapahtuvaan edelleen lähettämiseen
sovellettavaa tekijänoikeutta ja lähioikeuksia;
d) tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suoja-aikaa; tai
e) tietokantojen oikeudellista suojaa.
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tusoikeuden siirto, jonka oikeudenhaltija suorittaa itse tai joka
suoritetaan hänen suostumuksellaan.
5 artikla

2 artikla
Kappaleen valmistamista koskeva oikeus
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että yksinoikeus sallia tai kieltää
suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi, millä keinolla ja
missä muodossa tahansa kokonaan tai osittain tapahtuva
kappaleen valmistaminen on:
a) tekijöillä teostensa osalta;

Poikkeukset ja rajoitukset
1.
Edellä 2 artiklassa säädetty kappaleen valmistamista
koskeva oikeus ei koske sellaista 2 artiklassa tarkoitettua tilapäistä kappaleen valmistamista, joka on väliaikaista tai satunnaista sekä erottamaton ja välttämätön osa teknistä prosessia ja
jonka ainoa tarkoitus on mahdollistaa

b) esittäjillä esitystensä tallenteiden osalta;

a) välittäjän toimesta tapahtuva teoksen tai muun aineiston
siirto verkossa kolmansien osapuolien välillä, tai

c) äänitetuottajilla äänitteidensä osalta;

b) sen laillinen käyttö,

d) elokuvien ensimmäisten tallenteiden tuottajilla elokuviensa
alkuperäiskappaleiden ja niiden kopioiden osalta; ja

ja jolla ei ole itsenäistä taloudellista merkitystä.

e) yleisradio-organisaatioilla lähetystensä tallenteiden osalta
riippumatta siitä, onko kyseessä lähetysten langallinen vai
langaton siirto, tai siirto kaapelin tai satelliitin välityksellä.
3 artikla
Oikeus välittää yleisölle teoksia ja oikeus saattaa muu
aineisto yleisön saataviin
1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tekijöillä on yksinoikeus sallia tai kieltää teostensa langallinen tai langaton välittäminen yleisölle, mukaan lukien teosten saattaminen yleisön
saataviin siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teokset saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja
itse valitsemanaan aikana.
2.
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että yksinoikeus sallia tai
kieltää langallinen tai langaton yleisön saataviin saattaminen
siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada
suojattu aineisto saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse
valitsemanaan aikana, on:
a) esittäjillä esitystensä tallenteiden osalta;
b) äänitetuottajilla äänitteidensä osalta;
c) elokuvien ensimmäisten tallenteiden tuottajilla elokuviensa
alkuperäiskappaleiden ja niiden kopioiden osalta; ja
d) yleisradio-organisaatioilla lähetystensä tallenteiden osalta
riippumatta siitä, onko kyseessä lähetysten langallinen vai
langaton siirto, tai siirto kaapelin tai satelliitin välityksellä.

2.
Jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksista tai rajoituksista 2
artiklassa säädettyyn kappaleen valmistamista koskevaan oikeuteen seuraavissa tapauksissa:
a) kun kyseessä ovat paperilla tai samankaltaisella alustalla
olevat kappaleet, jotka on tehty käyttämällä mitä tahansa
valokuvaustekniikkaa tai muuta menetelmää, jolla on
samanlaiset vaikutukset, lukuun ottamatta nuottilehtien
kopioita, ja edellyttäen, että oikeudenhaltijat saavat sopivan
hyvityksen;
b) kun kyseessä ovat luonnollisten henkilöiden mille tahansa
välineelle valmistamat kappaleet, jotka on tehty yksityiseen
käyttöön ja joiden käyttötarkoitus ei ole välittömästi tai
välillisesti kaupallinen, edellyttäen, että oikeudenhaltijat
saavat sopivan hyvityksen, jonka osalta otetaan huomioon 6
artiklassa tarkoitettujen teknisten toimenpiteiden soveltaminen kyseiseen teokseen tai aineistoon taikka niiden soveltamatta jättäminen;
c) kun kyseessä on välitöntä tai välillistä taloudellista tai
kaupallista etua tavoittelemattomien yleisölle avointen
kirjastojen, oppilaitosten tai museoiden taikka välitöntä tai
välillistä taloudellista tai kaupallista etua tavoittelemattomien arkistojen suorittama tarkoin määritelty kappaleen
valmistaminen;
d) kun kyseessä ovat yleisradio-organisaatioiden omin välinein
ja omia lähetyksiään varten tekemät lyhytaikaiset teosten
tallenteet; näiden tallenteiden säilyttäminen virallisissa arkistoissa voidaan sallia niiden poikkeuksellisen dokumenttiluonteen perusteella; ja

3.
Edellä 1 ja 2 kohdassa mainitut oikeudet eivät sammu
tässä artiklassa säädetyllä tavalla tapahtuvan yleisölle välittämisen tai yleisön saataviin saattamisen yhteydessä.

e) kun kyseessä on kappaleen valmistaminen radio- tai televisiolähetyksistä ei-kaupallisissa yhteiskunnan laitoksissa
kuten sairaaloissa tai vankiloissa, edellyttäen, että oikeudenhaltijat saavat sopivan hyvityksen.

4 artikla

3.
Jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksista tai rajoituksista 2
ja 3 artiklassa säädettyihin oikeuksiin seuraavissa tapauksissa:

Levitysoikeus
1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tekijöillä on yksinoikeus sallia tai kieltää teostensa alkuperäiskappaleiden ja niiden
kopioiden levitys yleisölle missä muodossa tahansa myymällä
tai muutoin.
2.
Levitysoikeus ei sammu yhteisössä teoksen alkuperäiskappaleen tai sen kopioiden osalta, paitsi kun on kyseessä yhteisössä tapahtuva kohteen ensimmäinen myynti tai muu omis-

a) käyttö yksinomaan opetuksen tai tieteellisen tutkimuksen
havainnollistamiseen siltä osin kuin käyttö on perusteltua
tavoiteltavan ei-kaupallisen tarkoituksen vuoksi ja mainiten
lähde ja myös tekijän nimi, jollei tämä osoittaudu mahdottomaksi;
b) vammaisten henkilöiden hyödyksi tapahtuva käyttö, joka
liittyy suoraan vammaisuuteen ja ovat luonteeltaan eikaupallisia, siinä laajuudessa kuin kyseinen vamma tätä
vaatii;
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c) kappaleen valmistaminen ajankohtaisia taloudellisia, poliittisia tai uskonnollisia aiheita käsittelevistä julkaistuista
artikkeleista tai yleisradioiduista teoksista tai muusta vastaavasta aineistosta lehdistössä, välittäminen yleisölle tai saattaminen yleisön saataviin silloin, kun oikeuksia tällaiseen
käyttöön ei ole nimenomaisesti pidätetty, ja sikäli kuin
lähde ja myös tekijän nimi mainitaan, tai teosten tai muun
aineiston käyttö ajankohtaisista tapahtumista kerrottaessa
ja siltä osin kuin käyttö on perusteltua tiedotustarkoituksen
vuoksi, ja mainiten lähde ja myös tekijän nimi, jollei tämä
osoittaudu mahdottomaksi;
d) lainaukset muun muassa arvostelua tai selostusta varten
sillä edellytyksellä, että lainaukset koskevat teosta tai muuta
aineistoa, joka on jo laillisesti saatettu yleisön saataviin, ja
että lähde ja myös tekijän nimi mainitaan, jollei tämä osoittaudu mahdottomaksi, ja että lainausten käyttö on hyvän
tavan mukaista, sekä siinä laajuudessa kuin kyseinen erityistarkoitus tällaista käyttöä vaatii;
e) käyttö yleistä turvallisuutta palveleviin tarkoituksiin tai
hallinnollisen, parlamentaarisen tai tuomioistuinkäsittelyn
asianmukaisen suorittamisen tai niiden selostamisen
varmistamiseksi;
f) poliittisten puheiden sekä julkisten esitelmien tai vastaavien
teosten tai aineiston otteiden käyttö siltä osin kuin se on
perusteltua tiedotustarkoituksen vuoksi ja mainiten lähde ja
myös tekijän nimi, jollei tämä osoittaudu mahdottomaksi;
g) käyttö uskonnollisissa tai julkisen viranomaisen järjestämissä virallisissa tilaisuuksissa;
h) pysyvästi julkisille paikoille sijoitettujen teosten, kuten
arkkitehtonisten teosten tai veistosten käyttö;
i) teoksen tai muun aineiston satunnainen sisällyttäminen
muuhun materiaaliin;
j) käyttö taideteosten julkisen näyttelyn tai myynnin mainostamiseksi siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä tapahtuman mainostamiseksi, muuta kaupallista käyttöä lukuun
ottamatta;
k) käyttö karikatyyrissä, parodiassa tai pastississa;
l) käyttö laitteiden esittelyn tai korjaamisen yhteydessä;
m) rakennuksen muodossa olevan taideteoksen taikka rakennuspiirustuksen tai -suunnitelman käyttö rakennuksen
jälleenrakentamista varten;
n) 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen laitosten kokoelmiin
sisältyvien hankinta- tai lisensointiehtojen piiriin kuulumattomien teosten ja muun aineiston näiden laitosten tiloissa
tarkoitukseen varatuilla päätteillä tapahtuva välittäminen
yleisöön kuuluville henkilöille tai saattaminen heidän saataviinsa tutkimusta tai yksityistä opiskelua varten; ja
o) käyttö tietyissä muissa merkitykseltään vähäisissä tapauksissa, joista on jo säädetty poikkeuksia tai rajoituksia
kansallisessa lainsäädännössä, edellyttäen, että ne koskevat
vain analogista käyttöä eivätkä vaikuta tavaroiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen yhteisössä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan muita poikkeuksia ja
rajoituksia.
4.
Jos jäsenvaltiot voivat 2 ja 3 kohdan nojalla säätää poikkeuksesta tai rajoituksesta kappaleen valmistamista koskevaan
oikeuteen, ne voivat säätää myös 4 artiklassa tarkoitettua levi-
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tysoikeutta koskevasta poikkeuksesta tai rajoituksesta siinä
laajuudessa kuin sallitun kappaleen valmistamisen tarkoitus
oikeuttaa poikkeuksen.
5.
Tämän artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohdan mukaisia poikkeuksia
ja rajoituksia sovelletaan vain tietyissä erityistapauksissa, jotka
eivät ole ristiriidassa teoksen tai muun aineiston tavanomaisen
hyödyntämisen kanssa eivätkä kohtuuttomasti haittaa oikeudenhaltijan oikeutettuja etuja.
III LUKU
TEKNISTEN TOIMENPITEIDEN JA OIKEUKSIEN HALLINNOINTITIETOJEN SUOJA

6 artikla
Teknisiä toimenpiteitä koskevat velvoitteet
1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä riittävästä oikeudellisesta
suojasta tehokkaiden teknisten toimenpiteiden kiertämistä
vastaan, jos asianomainen teon suorittaja on tiennyt tai jos
hänellä on ollut perusteltu aihe tietää toimintansa tarkoittavan
kiertämistä.
2.
Jäsenvaltioiden on säädettävä riittävästä oikeudellisesta
suojasta sellaisten laitteiden, tuotteiden tai osien valmistusta,
maahantuontia, levitystä, myyntiä, vuokrausta, myyntiin tai
vuokraukseen liittyvää mainostamista tai kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuvaa hallussapitoa taikka sellaisten palvelujen
tarjoamista vastaan,
a) joita markkinoidaan, mainostetaan tai pidetään kaupan
keinoina kiertää tehokkaiden teknisten toimenpiteiden kiertämiseksi, tai
b) joiden tarkoituksella tai käytöllä on tällaisen kiertämisen
lisäksi vain vähäistä muuta kaupallista merkitystä, tai
c) jotka on pääasiallisesti suunniteltu, tuotettu, mukautettu tai
toteutettu siten, että niiden tarkoituksena on mahdollistaa
tehokkaiden teknisten toimenpiteiden kiertäminen tai
helpottaa sitä.
3.
Tässä direktiivissä ’teknisillä toimenpiteillä’ tarkoitetaan
tekniikoita, laitteita tai osia, jotka on suunniteltu normaalissa
käyttötarkoituksessa estämään tai rajoittamaan teoksiin tai
muuhun aineistoon kohdistuvia tekoja, joihin ei ole saatu lupaa
laissa säädettyjen tekijänoikeuden tai tekijänoikeuden lähioikeuksien haltijalta tai direktiivin 96/9/EY III luvussa säädetyn
sui generis -oikeuden haltijalta. Teknisiä toimenpiteitä pidetään
tehokkaina, jos oikeudenhaltijat valvovat suojatun teoksen tai
muun aineiston käyttöä jonkin sellaisen pääsynvalvontatoimen
tai suojauskeinon avulla, jolla tavoiteltu suoja saavutetaan, ja
joita ovat esimerkiksi teoksen tai muun aineiston salaus, muuntaminen tai muunlainen muuttaminen taikka kopioinnin
valvontajärjestelmä.
4.
Jolleivät oikeudenhaltijat ole vapaaehtoisesti toteuttaneet
toimenpiteitä, esimerkiksi oikeudenhaltijoiden ja muiden
asianosaisten osapuolten välisiä sopimuksia, jäsenvaltioiden on
toteutettava 1 kohdassa tarkoitetusta oikeudellisesta suojasta
riippumatta asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi,
että oikeudenhaltijat tarjoavat 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan,
2 kohdan c alakohdan, 2 kohdan d alakohdan, 2 kohdan e
alakohdan, 3 kohdan a alakohdan, 3 kohdan b alakohdan tai 3
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kohdan e alakohdan mukaisesti kansallisessa laissa säädettyyn
poikkeukseen tai rajoitukseen oikeutetulle keinot hyödyntää
kyseistä poikkeusta tai rajoitusta siltä osin kuin se on tarpeen
sen hyödyntämiseksi, jos kyseisellä poikkeukseen tai rajoitukseen oikeutetulla on kyseessä oleva suojattu teos tai aineisto
laillisesti saatavillaan.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan, jos jokin näistä tiedoista on
liitetty tässä direktiivissä tarkoitetun teoksen tai muun aineiston
tai direktiivin 96/9/EY III luvussa säädetyllä sui generis -oikeudella suojatun aineiston kappaleeseen tai ilmenee mainittua
teosta tai aineistoa yleisölle välitettäessä.

Jäsenvaltio voi toteuttaa tällaisia toimenpiteitä myös edellä 5
artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaiseen poikkeukseen tai
rajoitukseen oikeutetun osalta, paitsi jos oikeudenhaltijat ovat
jo mahdollistaneet kappaleen valmistamisen yksityiskäyttöön
siinä laajuudessa, joka on tarpeen tämän poikkeuksen tai rajoituksen hyödyntämiseksi, ja 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja
5 kohdan säännösten mukaisesti, tämän kuitenkaan estämättä
oikeudenhaltijoita toteuttamasta riittäviä toimenpiteitä valmistettavien kappaleiden määrän osalta näiden säännösten mukaisesti.

IV LUKU

Oikeudenhaltijoiden vapaaehtoisesti soveltamilla teknisillä
toimenpiteillä, mukaan lukien vapaaehtoisten sopimusten
täytäntöönpanemiseksi sovellettavat toimenpiteet, ja teknisillä
toimenpiteillä, joita sovelletaan jäsenvaltioiden toteuttamien
toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi, on 1 kohdassa tarkoitettu oikeudellinen suoja.
Ensimmäisen ja toisen alakohdan säännöksiä ei sovelleta teoksiin tai muuhun aineistoon, joka on saatettu yleisön saataviin
sovituilla ehdoilla siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on
mahdollisuus saada nämä teokset ja muu aineisto itse valitsemaansa paikkaan ja itse valitsemanaan aikana.
Jos tätä artiklaa sovelletaan direktiivien 92/100/ETY ja 96/9/EY
yhteydessä, tätä kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

YLEISET SÄÄNNÖKSET

8 artikla
Seuraamukset ja oikeussuojakeinot
1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä tässä direktiivissä säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien loukkauksia koskevista
asianmukaisista seuraamuksista ja oikeussuojakeinoista, ja
niiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen,
että näitä seuraamuksia ja oikeussuojakeinoja sovelletaan. Näin
säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia
ja vakuuttavia.
2.
Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että oikeudenhaltijat, joiden etuihin
sen alueella suoritetut loukkaavat toimet vaikuttavat, voivat
nostaa vahingonkorvauskanteen ja/tai hakea kieltoa tai
määräystä ja tarvittaessa loukkaavan aineiston sekä 6 artiklan 2
kohdassa tarkoitettujen laitteiden, tuotteiden tai osien takavarikointia.
3.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeudenhaltijoilla
on mahdollisuus hakea kieltoa tai määräystä sellaisia välittäjiä
vastaan, joiden palveluita kolmas osapuoli käyttää tekijänoikeuden tai lähioikeuden rikkomiseen.

7 artikla
Oikeuksien hallinnointitietoja koskevat velvoitteet
1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä riittävästä oikeudellisesta
suojasta sellaista henkilöä vastaan, joka tietoisesti suorittaa
luvatta jonkin seuraavista teoista:
a) oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen poistaminen tai
muuttaminen, tai
b) tämän direktiivin tai direktiivin 96/9/EY III luvun nojalla
suojattujen teosten tai muun aineiston levittäminen,
maahantuonti levitystä varten, yleisradiointi, yleisölle välittäminen tai yleisön saataviin saattaminen niin, että sähköiset
oikeuksien hallinnointitiedot on poistettu tai niitä on
muutettu luvatta,
jos henkilö tietää tai hänen voidaan kohtuudella olettaa
tietävän aiheuttavansa, mahdollistavansa, helpottavansa tai
salaavansa laissa säädetyn tekijänoikeuden tai tekijänoikeuden
lähioikeuksien taikka direktiivin 96/9/EY III luvussa säädetyn
sui generis -oikeuden loukkaamisen.
2.
Tässä direktiivissä ’oikeuksien hallinnointitiedoilla’ tarkoitetaan kaikkia oikeudenhaltijoiden toimittamia tietoja, joilla
tunnistetaan tässä direktiivissä tarkoitettu teos tai muu aineisto
tai direktiivin 96/9/EY III luvussa säädetyllä sui generis -oikeudella suojattu aineisto, tekijä tai muu oikeudenhaltija, tai tietoja
teoksen tai muun aineiston käyttöehdoista ja -edellytyksistä
sekä numeroita tai koodeja, jotka tarkoittavat tällaista tietoa.

9 artikla
Muiden säännösten edelleen soveltaminen
Tämän direktiivin säännökset eivät vaikuta säännöksiin, jotka
koskevat erityisesti patentteja, tavaramerkkejä, malleja, hyödyllisyysmalleja, puolijohdetuotteiden piirimalleja, typografisia
merkkejä, ehdollista pääsyä, yleisradiopalvelujen pääsyä kaapeliverkkoihin, kansallisaarteiden suojaa, aineistojen tallentamistai luovuttamisvaatimuksia, kilpailun rajoituksia ja vilpillistä
kilpailua koskevaa oikeutta, liikesalaisuutta, turvallisuutta, luottamuksellisuutta, tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa, julkisten
asiakirjojen saatavuutta tai sopimusoikeutta.
10 artikla
Ajallinen soveltaminen
1.
Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan kaikkiin tässä
direktiivissä tarkoitettuihin teoksiin ja muuhun aineistoon,
jotka ovat 22 päivänä joulukuuta 2002 tekijänoikeutta ja
lähioikeuksia
koskevan
jäsenvaltioiden
lainsäädännön
suojaamia tai jotka täyttävät suojaan oikeuttavat perusteet
tämän direktiivin tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säännösten nojalla.
2.
Tämän direktiivin soveltaminen ei vaikuta ennen 22
päivänä joulukuuta 2002 toteutettuihin toimiin eikä ennen
mainittua päivää hankittuihin oikeuksiin.
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11 artikla
Tekniset mukautukset
1.

Muutetaan direktiivi 92/100/ETY seuraavasti:
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3.
Perustetaan yhteyskomitea. Se koostuu jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten edustajista. Sen puheenjohtajana
on komission edustaja, ja se kokoontuu joko puheenjohtajan
aloitteesta tai jäsenvaltion valtuuskunnan pyynnöstä.

a) Kumotaan 7 artikla.

4.

b) Korvataan 10 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a) tarkastella tämän direktiivin vaikutuksia sisämarkkinoiden
toimintaan ja tuoda esiin mahdolliset vaikeudet;

”3.
Näitä rajoituksia sovelletaan vain tietyissä erityistapauksissa, jotka eivät ole ristiriidassa aineiston tavanomaisen
hyödyntämisen kanssa eivätkä kohtuuttomasti haittaa oikeudenhaltijan oikeutettuja etuja.”
2.
Korvataan direktiivin 93/98/ETY 3 artiklan 2 kohta
seuraavasti:
”2.
Äänitteiden tuottajien oikeudet lakkaavat 50 vuoden
kuluttua tallennuksesta. Jos äänite kuitenkin laillisesti
julkaistaan tämän ajan kuluessa, oikeudet lakkaavat 50
vuoden kuluttua ensimmäisestä laillisesta julkaisemisesta.
Jos äänitettä ei ole laillisesti julkaistu ensimmäisessä virkkeessä mainittuna aikana ja jos äänite on laillisesti välitetty
yleisölle tämän ajan kuluessa, mainitut oikeudet lakkaavat
50 vuoden kuluttua ensimmäisestä laillisesta julkaisemisesta.
Jos äänitteiden tuottajien oikeudet eivät tämän kohdan
nojalla, siinä muodossa kuin se oli ennen sen muuttamista
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22 päivänä toukokuuta 2001 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivillä 2001/29/EY (*), tapahtuneen suoja-ajan päättymisen vuoksi ole enää 22 päivänä joulukuuta 2002 suojattuja, tällä kohdalla ei kuitenkaan ole sellaista vaikutusta,
että se suojaisi nämä oikeudet uudelleen.
(*) EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10.”

Komitean tehtävänä on:

b) järjestää kuulemisia kaikista tämän direktiivin soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä;
c) helpottaa tiedonvaihtoa alan lainsäädännön ja oikeuskäytännön kehityksestä sekä asiaan liittyvästä taloudellisesta,
sosiaalisesta, kulttuurisesta ja teknisestä kehityksestä; ja
d) toimia teosten ja muun aineiston digitaalisia markkinoita,
mukaan lukien yksityiskäyttöön tapahtuva kopiointi ja
tekniset toimenpiteet, arvioivana foorumina.
13 artikla
Täytäntöönpano
1.
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset voimaan ennen 22 päivänä joulukuuta 2002.
Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava
tähän direktiiviin, tai niihin on liitettävä tällainen viittaus,
kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä
siitä, miten viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

12 artikla

14 artikla

Loppusäännökset

Voimaantulo

1.
Komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle
sekä talous- ja sosiaalikomitealle viimeistään 22 päivänä
joulukuuta 2004 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi tämän
direktiivin soveltamista koskevan kertomuksen, jossa se
muun muassa tarkastelee jäsenvaltioiden toimittamien yksityiskohtaisten tietojen perusteella erityisesti 5 artiklan, 6
artiklan ja 8 artiklan soveltamista digitaalisten markkinoiden
kehityksen kannalta. Direktiivin 6 artiklan suhteen se tarkastelee erityisesti, onko artiklan takaama suoja riittävä ja
vaikuttaako tehokkaiden teknisten toimenpiteiden käyttö
haitallisesti laissa sallittuihin toimiin. Se tekee tarvittaessa
ehdotuksia tämän direktiivin muuttamisesta erityisesti sisämarkkinoiden toiminnan varmistamiseksi perustamissopimuksen 14 artiklan mukaisesti.
2.
Tämän direktiivin mukainen tekijänoikeuden lähioikeuksien suoja ei vaikuta millään tavoin tekijänoikeuden suojaan.

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
15 artikla
Osoittaminen
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 22 päivänä toukokuuta 2001.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

N. FONTAINE

M. WINBERG
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

NEUVOSTO

NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 4 päivänä huhtikuuta 2001,
Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan kirjeenvaihtona tehtävästä sopimuksesta, jolla lisätään
keskinäistä hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskeva lisäpöytäkirja Euroopan yhteisön ja sen
jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen
(2001/473/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan
ensimmäisen virkkeen kanssa,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Osapuolten keskinäisen hallinnollisen avunannon
mahdollistamiseksi tulliasioissa, mistä määrätään
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen
tasavallan poliittisen ja taloudellisen liiton perustamiseen
tähtäävän yhteistyötä koskevan puitesopimuksen (1) 7
artiklan 3 kohdassa, on sopimukseen tarpeen lisätä
pöytäkirja.
Tätä varten on Chilen kanssa käyty neuvotteluja, joiden
tuloksena on kirjeenvaihtona tehty sopimus, jonka
hyväksyminen on yhteisön edun mukaista.

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Chilen
tasavallan kirjeenvaihtona tehty sopimus, jolla lisätään keskinäistä hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskeva pöytäkirja

(1) EYVL L 42, 16.2.1999, s. 46.

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan
yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen.
Kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen teksti on tämän päätöksen
liitteenä.
2 artikla
Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilöt,
joilla on oikeus allekirjoittaa sopimus yhteisöä sitovasti (2).
3 artikla
Neuvoston puheenjohtaja tekee yhteisön puolesta kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa määrätyt ilmoitukset.

Tehty Luxemburgissa 4 päivänä huhtikuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
B. ROSENGREN

(2) Neuvoston pääsihteeristö julkaisee pöytäkirjan voimaantulopäivän
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
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Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan kirjeenvaihtona tehty
SOPIMUS
jolla lisätään hallintoviranomaisten keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskeva pöytäkirja yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen
A. Euroopan yhteisön kirje
Brysselissä 13 päivänä kesäkuuta 2001
Arvoisa Herra,
Minulla on kunnia viitata Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan edustajien välillä käytyihin neuvotteluihin,
joiden tarkoituksena on tehdä sopimus keskinäistä hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan pöytäkirjan lisäämisestä Firenzessä 21 päivänä kesäkuuta 1996 allekirjoitettuun yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen, joka tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 1999.
Tämä pöytäkirja, jonka teksti on tämän kirjeen liitteenä, on erottamaton osa edellä mainittua puitesopimusta ja se tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona tarpeellisten
menettelyjen päätökseen saattamisesta on ilmoitettu.
Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne hyväksyvän edellä esitetyn.
Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.
Euroopan yhteisön puolesta
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B. Chilen tasavallan kirje
Brysselissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Arvoisa Herra,
Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni tänään päivätyn kirjeenne, joka kuuluu seuraavasti:
”Minulla on kunnia viitata Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan edustajien välillä käytyihin neuvotteluihin, joiden tarkoituksena on tehdä sopimus keskinäistä hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan
pöytäkirjan lisäämisestä Firenzessä 21 päivänä kesäkuuta 1996 allekirjoitettuun yhteistyötä koskevaan
puitesopimukseen, joka tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 1999.
Tämä pöytäkirja, jonka teksti on tämän kirjeen liitteenä, on erottamaton osa edellä mainittua puitesopimusta ja se tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona tarpeellisten menettelyjen päätökseen saattamisesta on ilmoitettu.
Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne hyväksyvän edellä esitetyn.”
Minulla on kunnia vahvistaa, että hallitukseni hyväksyy kirjeenne sisällön.
Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.
Chilen tasavallan hallituksen puolesta
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PÖYTÄKIRJA
keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa
1 artikla

3 artikla

Määritelmät

Pyynnöstä annettava apu

Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan:
’tullilainsäädännöllä’ kaikkia yhteisön tai Chilen lakeja ja muita
säädöksiä, jotka koskevat tavaroiden tuontia, vientiä, kauttakuljetusta ja asettamista johonkin muuhun tullimenettelyyn tai
-järjestelyyn, mukaan lukien kielto-, rajoitus- ja valvontatoimenpiteet;
’pyynnön esittävällä viranomaisella’ toimivaltaista hallintoviranomaista, jonka sopimuspuoli on nimennyt tähän tarkoitukseen, ja joka esittää tämän pöytäkirjan mukaisen avunpyynnön;
’pyynnön vastaanottavalla viranomaisella’ toimivaltaista hallintoviranomaista, jonka sopimuspuoli on nimennyt tähän tarkoitukseen, ja joka vastaanottaa tämän pöytäkirjan mukaisen
avunpyynnön;
’henkilötiedoilla’ kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa
olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja;
’tullilainsäädännön vastaisilla toimilla’ mitä hyvänsä tullilainsäädännön rikkomista tai sen yrittämistä;
’tiedolla’ kaikkia tietoja, asiakirjoja, vahvistettuja kertomuksia
tai niiden vastaavia oikeaksi todistettuja jäljennöksiä tai missä
tahansa muodossa annettuja muita tiedonantoja.

2 artikla
Soveltamisala
1.
Sopimuspuolet antavat toisilleen apua toimivaltaansa
kuuluvilla aloilla tässä pöytäkirjassa määrättyjä sääntöjä ja edellytyksiä noudattaen varmistaakseen tullilainsäädännön oikean
soveltamisen, erityisesti estämällä tullilainsäädännön vastaisia
toimia sekä niitä koskevilla tutkimuksilla ja syytetoimilla.
2.
Tässä pöytäkirjassa määrätty tulliasioissa annettava apu
koskee kaikkia sopimuspuolten hallintoviranomaisia, jotka ovat
toimivaltaisia tämän pöytäkirjan soveltamisessa. Avunanto ei
rajoita rikosasioissa annettavaa keskinäistä apua koskevien
määräysten soveltamista. Avunannon piiriin eivät myöskään
kuulu tiedot, jotka on koottu oikeusviranomaisen pyynnöstä
käytettyjen valtuuksien perusteella, ellei kyseinen viranomainen
siihen suostu.
3.
Tähän pöytäkirjaan perustuva apu annetaan sopimuspuolten lakien, asetusten ja muiden oikeudellisesti sitovien asiakirjojen mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10
artiklan soveltamista.
4.
Tämä pöytäkirja ei koske tullien, verojen tai sakkojen
perinnässä annettavaa apua.

1.
Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on toimitettava
pyynnön esittävälle viranomaiselle tämän pyynnöstä kaikki
asiaa koskevat tiedot, jotka voivat auttaa sitä varmistamaan,
että tullilainsäädäntöä sovelletaan oikein, myös tiedot havaituista tai suunnitelluista toimista, jotka ovat tai voivat olla
tullilainsäädännön vastaisia.
2.
Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava
pyynnön esittävälle viranomaiselle tämän pyynnöstä:
a) onko sopimuspuolen alueelta viedyt tavarat tuotu sääntöjen
mukaisesti toisen sopimuspuolen alueelle, ja yksilöitävä
tarvittaessa, mitä tullimenettelyä tavaroihin on sovellettu;
b) onko sopimuspuolen alueelle tuodut tavarat viety sääntöjen
mukaisesti toisen sopimuspuolen alueelta, ja yksilöitävä
tarvittaessa, mitä tullimenettelyä tavaroihin on sovellettu.
3.
Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on toteutettava
pyynnön esittävän viranomaisen pyynnöstä omien lakiensa ja
muiden säädöstensä mukaisesti tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että valvontaa kohdistetaan:
a) luonnollisiin tai oikeushenkilöihin, joiden voidaan perustellusti uskoa olevan tai olleen osallisina tullilainsäädännön
vastaisiin toimiin;
b) paikkoihin, joihin on koottu tai voidaan koota tavaravarastoja siten, että näiden tavaroiden voidaan perustellusti uskoa
olevan tullilainsäädännön vastaisiin toimiin tarkoitettuja;
c) tavaroihin, joita kuljetetaan tai voidaan kuljettaa siten, että
voidaan perustellusti uskoa niiden olevan tullilainsäädännön
vastaisiin toimiin tarkoitettuja;
d) kulkuneuvoja, joita käytetään tai voidaan käyttää siten, että
voidaan perustellusti uskoa niiden olevan tullilainsäädännön
vastaisissa toimissa käytettäviksi tarkoitettuja.

4 artikla
Oma-aloitteinen avunanto
Sopimuspuolet auttavat toisiaan oma-aloitteisesti omia lakejaan
ja muita säädöksiään noudattaen, jos ne pitävät sitä tullilainsäädännön oikean soveltamisen kannalta tarpeellisena, erityisesti
toimittamalla seuraavista asioista saamiaan tietoja:
— toimet, jotka ovat tai vaikuttavat niiden mielestä olevan
tullilainsäädännön vastaisia ja joilla saattaa olla merkitystä
toiselle sopimuspuolelle;
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— uudet keinot tai menetelmät, joita käytetään tullilainsäädännön vastaisten toimien toteuttamisessa;
— tavarat, joiden tiedetään
vastaisten toimien kohteena;

olevan

tullilainsäädännön

4.
Jos pyyntö ei vastaa edellä asetettuja muotovaatimuksia,
voidaan pyytää sen korjaamista tai täydentämistä; sitä ennen
voidaan kuitenkin määrätä varotoimenpiteitä.
7 artikla

— luonnolliset tai oikeushenkilöt, joiden voidaan perustellusti
uskoa olevan tai olleen osallisina tullilainsäädännön vastaisissa toimissa;
— kulkuneuvot, joita voidaan perustellusti uskoa käytetyn tai
käytettävän tai voitavan käyttää tullilainsäädännön vastaisiin toimiin.
5 artikla
Asiakirjojen toimittaminen, päätöksistä ilmoittaminen
Pyynnön esittävän viranomaisen pyynnöstä pyynnön vastaanottavan viranomaisen on toteutettava sitä koskevien lakien
ja muiden säädösten mukaisesti kaikki tarvittavat toimenpiteet
— kaikkien sellaisten asiakirjojen toimittamiseksi, tai
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Pyyntöjen täytäntöönpano
1.
Pyynnön vastaanottava viranomainen toimii avunpyyntöön vastatakseen toimivaltansa ja voimavarojensa rajoissa
samalla tavoin kuin se toimisi omaan lukuunsa tai saman sopimuspuolen muiden viranomaisten pyynnöstä, antamalla jo
käytössään olevia tietoja ja tekemällä tai teettämällä tarvittaessa
tutkimuksia. Tämä määräys koskee myös kaikkia muita viranomaisia, joille pyynnön vastaanottava viranomainen on välittänyt tämän pöytäkirjan mukaisen pyynnön silloin, kun tämä ei
voi toimia asiassa yksin.
2.
Avunpyynnöt täytetään pyynnön vastaanottavan sopimuspuolen lakeja ja muita säädöksiä noudattaen.

jotka tulevat pyynnön esittävältä viranomaiselta ja jotka
kuuluvat tämän pöytäkirjan soveltamisalaan, pyynnön vastaanottavalle viranomaisen alueella asuvalle tai sinne sijoittautuneelle vastaanottajalle.

3.
Sopimuspuolen asianmukaisesti valtuutetut virkamiehet
voivat toisen sopimuspuolen suostumuksella ja sen määräämin
edellytyksin olla läsnä pyynnön vastaanottavan viranomaisen
tai 1 kohdan mukaisesti jonkin toisen viranomaisen toimipaikassa ja kerätä siellä tietoja, jotka liittyvät toimiin, jotka ovat tai
saattavat olla tullilainsäädännön vastaisia, ja joita pyynnön esittävä viranomainen tarvitsee tämän pöytäkirjan soveltamiseksi.

Asiakirjojen toimittamista tai päätöksistä ilmoittamista
koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti pyynnön vastaanottavan maan virallisella kielellä tai jollakin sen hyväksyttävissä
olevalla kielellä.

4.
Sopimuspuolen asianmukaisesti valtuutetut virkamiehet
voivat toisen sopimuspuolen suostumuksella ja sen määräämin
edellytyksin olla läsnä viimeksi mainitun sopimuspuolen
alueella suoritettavissa tutkimuksissa.

— kaikista sellaisista päätöksistä ilmoittamiseksi,

6 artikla
Avunantoa koskevien pyyntöjen muoto ja sisältö
1.
Tämän pöytäkirjan nojalla tehdyt pyynnöt on esitettävä
kirjallisesti. Pyyntöön on liitettävä asiakirjat, jotka katsotaan
tarpeellisiksi pyynnön täyttämiseksi. Asian kiireellisyyden niin
vaatiessa suulliset pyynnöt voidaan hyväksyä, mutta ne on
vahvistettava kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa, ja tällaisen
vahvistuksen puuttuessa niitä pidetään mitättöminä.
2.
Tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti esitetyissä pyynnöissä on oltava seuraavat tiedot:
a) pyynnön esittävä viranomainen;
b) pyydetty toimenpide;
c) pyynnön tarkoitus ja syy;
d) asiaan liittyvät lait ja muut säädökset sekä muut oikeudelliset näkökohdat;
e) mahdollisimman tarkat ja täydelliset tiedot tutkimusten
kohteina olevista luonnollisista tai oikeushenkilöistä;

5.
Vastaus avunantopyyntöön on lähetettävä kahden
kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta. Jos pyynnön
vastaanottava viranomainen ei voi noudattaa pyyntöä tämän
ajanjakson kuluessa, sen on ilmoitettava pyynnön esittävälle
viranomaiselle, milloin se voi noudattaa pyyntöä.
8 artikla
Ilmoitettavien tietojen muoto
1.
Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on toimitettava
tutkimusten tulokset pyynnön esittävälle viranomaiselle kirjallisina sekä liitettävä mukaan asiaan liittyvät asiakirjat, oikeaksi
todistetut jäljennökset tai muu aineisto.
2.
Nämä
muodossa.

tiedot

voivat

olla

tietokoneella

luettavassa

3.
Alkuperäiset asiakirjat toimitetaan pyynnöstä vain, jos
oikeaksi todistetut jäljennökset eivät riitä. Alkuperäiset asiakirjat on palautettava mahdollisimman pian.
9 artikla

f) yhteenveto asiaan liittyvistä seikoista ja jo suoritetuista
tutkimuksista.

Poikkeukset avunantovelvollisuudesta

3.
Pyynnöt on laadittava pyynnön vastaanottavan viranomaisen virallisella kielellä tai jollakin sen hyväksyttävissä
olevalla kielellä. Tämä vaatimus ei koske 1 kohdan nojalla
pyyntöön liitettyjä asiakirjoja.

1.
Avunannosta voidaan kieltäytyä tai sen ehdoksi voidaan
asettaa tiettyjen edellytysten tai vaatimusten täyttäminen, jos
sopimuspuoli katsoo, että tämän sopimuksen mukaisen avun
antaminen
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a) todennäköisesti loukkaisi Chilen tai sellaisen jäsenvaltion
itsemääräämisoikeutta, jolta on pyydetty apua tämän pöytäkirjan nojalla; tai

ennakolta kirjallinen suostumus tiedot toimittaneelta viranomaiselta. Tietoja voidaan sen jälkeen käyttää vain tämän
viranomaisen määräämissä rajoissa.

b) todennäköisesti vaarantaisi yleistä järjestystä, turvallisuutta
tai muita keskeisiä etuja, erityisesti 10 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa; tai

11 artikla

c) loukkaisi teollista, liike- tai ammattisalaisuutta.
2.
Pyynnön vastaanottava viranomainen voi lykätä avun
antamista sillä perusteella, että se vaikuttaisi häiritsevästi
meneillään olevaan tutkimukseen, syytteeseenpanoon tai oikeudenkäyntiin. Tällöin pyynnön vastaanottava viranomainen on
yhteydessä pyynnön esittävään viranomaiseen määritelläkseen,
voidaanko apua antaa, ottaen huomioon ne säännöt tai edellytykset, joita pyynnön vastaanottava viranomainen voi vaatia.
3.
Jos pyynnön esittävä viranomainen pyytää sellaista apua,
jota se ei itse voisi pyydettäessä antaa, sen on huomautettava
tästä pyynnössään. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on
tällöin päätettävä, millä tavalla se vastaa pyyntöön.
4.
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on
pyynnön vastaanottavan viranomaisen päätöksestä ja sen
perusteluista viipymättä ilmoitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle.
10 artikla

Asiantuntijat ja todistajat
Pyynnön vastaanottavan viranomaisen edustaja voidaan
valtuuttaa esiintymään hänelle annetun valtuutuksen rajoissa
asiantuntijana tai todistajana oikeudellisissa tai hallinnollisissa
menettelyissä, jotka on pantu vireille tässä pöytäkirjassa tarkoitetuilla aloilla, ja esittämään esineitä, asiakirjoja tai näiden
oikeaksi todistettuja jäljennöksiä, jotka voivat olla menettelyn
kannalta tarpeellisia. Todistamis- tai kuulemispyynnössä on
ilmoitettava tarkasti, minkä oikeus- tai hallintoviranomaisen
edessä edustajan on esiinnyttävä ja missä asiassa, sekä minkä
vuoksi ja missä ominaisuudessa edustajaa kuullaan.
12 artikla
Avunannosta aiheutuvat kustannukset
Sopimuspuolet sitoutuvat olemaan vaatimatta toisiltaan
korvausta tämän pöytäkirjan soveltamisesta aiheutuneista
kustannuksista, lukuun ottamatta asiantuntijoita ja todistajia
sekä sellaisia tulkkeja ja kääntäjiä koskevia kuluja, jotka eivät
ole julkishallinnon palveluksessa.

Tietojenvaihto ja luottamuksellisuus

13 artikla

1.
Tämän pöytäkirjan mukaisesti missä tahansa muodossa
annetut tiedot ovat luottamuksellisia tai rajoitetusti käytettävissä, riippuen kunkin sopimuspuolen sovellettavista säännöistä. Tiedot kuuluvat virka-asioita koskevan salassapitovelvollisuuden piiriin, ja ne saavat sitä suojaa, jonka tiedot vastaanottavan sopimuspuolen asiaankuuluvat lait sekä yhteisön elimiin
sovellettavat vastaavat määräykset tarjoavat samanlaisille
tiedoille.

Täytäntöönpano

2.
Henkilötietoja saa vaihtaa ainoastaan, jos sopimuspuoli,
joka saa ottaa tiedot vastaan, sitoutuu suojelemaan tällaisia
tietoja vähintään vastaavalla tavalla kuin niitä suojeltaisiin
vastaavassa erityistapauksessa sen sopimuspuolen alueella, joka
voi ne toimittaa. Tätä varten sopimuspuolet antavat toisilleen
tietoja, joista ilmenevät sopimuspuolten soveltamat säännöt,
mukaan lukien tarvittaessa jäsenvaltioiden voimassa olevat
oikeussäännökset.
3.
Tämän pöytäkirjan nojalla saatuja tietoja voidaan käyttää
tämän pöytäkirjan soveltamiseksi tullilainsäädännön vastaisten
toimien toteamisen johdosta aloitettujen oikeudellisten tai
hallinnollisten menettelyjen yhteydessä. Näin ollen sopimuspuolet voivat käyttää tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti
hankittuja tietoja ja tutkittuja asiakirjoja todisteina pöytäkirjoissa, selvityksissä ja todistajalausuntojen yhteydessä sekä
tuomioistuimissa vireille pantujen oikeudenkäyntien ja syytteiden yhteydessä. Tiedot toimittaneelle tai asiakirjojen käyttöön luvan antaneelle toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettava tällaisesta käytöstä.
4.
Saatuja tietoja saadaan käyttää yksinomaan tämän pöytäkirjan mukaisiin tarkoituksiin. Jos sopimuspuoli haluaa käyttää
kyseisiä tietoja muihin tarkoituksiin, sen on saatava siihen

1.
Tämän pöytäkirjan täytäntöönpano annetaan Chilen tulliviranomaisten ja Euroopan yhteisöjen komission toimivaltaisten yksikköjen ja tarvittaessa jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tehtäväksi. Ne päättävät kaikista pöytäkirjan soveltamisessa tarvittavista käytännön toimenpiteistä ja järjestelyistä
ottaen huomioon erityisesti tietosuojaa koskevat voimassa
olevat säännöt. Ne voivat ehdottaa toimivaltaisille elimille
muutoksia, jotka niiden käsityksen mukaan olisi tehtävä tähän
pöytäkirjaan.
2.
Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään ja tiedottavat
toisilleen tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti vahvistetuista yksityiskohtaisista täytäntöönpanoa koskevista säännöistä. Ne vaihtavat vuosittain erityisesti tämän pöytäkirjan
mukaisesti toimimaan valtuutettujen toimivaltaisten viranomaisten luettelon.
14 artikla
Muut sopimukset
1.
Yhteisön ja sen jäsenvaltioiden toimivallan huomioon
ottaen tämän pöytäkirjan
— määräykset eivät vaikuta muista kansainvälisistä sopimuksista tai yleissopimuksista johtuviin sopimuspuolten velvollisuuksiin;
— määräysten katsotaan täydentävän sopimuksia keskinäisestä
avunannosta, joita yksittäiset jäsenvaltiot ja Chile ovat
tehneet tai saattavat tehdä keskenään; ja
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— määräykset eivät vaikuta niihin yhteisön säännöksiin, jotka
koskevat tähän pöytäkirjaan kuuluvilla aloilla saatujen,
yhteisölle mahdollisesti merkityksellisten tietojen toimittamista Euroopan yhteisöjen komission toimivaltaisten yksikköjen ja jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välillä.
2.
Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, tämän pöytäkirjan määräykset ovat ensisijaisia niiden kahdenvälisten, keskinäistä avunantoa koskevien sopimusten määräyksiin nähden,
joita yksittäiset jäsenvaltiot ja Chile ovat tehneet tai saattavat
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tehdä keskenään, siltä osin kuin viimeksi mainitut ovat ristiriidassa tämän pöytäkirjan määräysten kanssa.
3.
Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään tämän pöytäkirjan soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä niiden ratkaisemiseksi yhteistyötä koskevan puitesopimuksen 35 artiklalla perustetussa sekakomiteassa.
4.
Perustetaan työryhmä avustamaan sekakomiteaa tämän
pöytäkirjan hallinnoimisessa.
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KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 8 päivänä toukokuuta 2001,
Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta varainhoitovuonna 2000
rahoitettuja menoja koskevien jäsenvaltioiden tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä
(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1192)
(2001/474/EY)
jotka jäsenvaltiot ovat suorittaneet 16 päivän lokakuuta
1999 ja 15 päivän lokakuuta 2000 välisenä aikana.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21
päivänä huhtikuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 729/70 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1287/95 (2), ja erityisesti sen 5 artiklan 2
kohdan b alakohdan,

(3)

Jäsenvaltioille myönnetyt määräajat, joiden kuluessa
jäsenvaltioiden on esitettävä komissiolle asiakirjat, joita
tarkoitetaan asetuksen (ETY) N:o 729/70 5 artiklan 1
kohdan b alakohdassa sekä asetuksen (ETY) N:o 1258/
1999 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja asetuksen
(ETY) N:o 729/70 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä EMOTR:n tukiosaston tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osalta 7 päivänä heinäkuuta
1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1663/
95 (6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2245/1999 (7), 4 artiklan 1, 3 ja 4
kohdassa, ovat päättyneet.

(4)

Komissio on tarkastanut sille toimitetut tiedot ja ilmoittanut jäsenvaltioille saamiinsa tietoihin perustuvien
tarkastusten tulokset sekä niihin liittyvät tarvittavat
oikaisut ennen maaliskuun 31 päivää 2001.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1663/95 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti asetuksen (ETY) N:o 729/
70 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa sekä asetuksen
(EY) N:o 1258/1999 7 artiklan 3 kohdan tarkoitetuissa
päätöksissä tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä on
määrättävä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun 5
artiklan 2 kohdan c alakohdan sekä 7 artiklan 4 kohdan
mukaisten myöhempien päätösten soveltamista, se
kussakin jäsenvaltiossa kyseisenä varainhoitovuonna
toteutuvien menojen määrä, jonka EMOTR:n tukiosasto
ottaa vastattavakseen edellä mainitun asetuksen 5
artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 6 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettujen tilien sekä kyseisen varainhoitovuoden ennakkojen vähennysten ja keskeytysten
perusteella, mukaan lukien asetuksen (EY) N:o 296/96 4
artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut
vähennykset; 21 päivänä joulukuuta 1977 annetun va-

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 17
päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1258/1999 (3), ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan,
on kuullut rahastokomiteaa,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Asetuksen (ETY) N:o 729/70 5 artiklan 2 kohdan b
alakohdan sekä asetuksen (EY) N:o 1258/1999 7
artiklan 3 kohdan mukaan komissio tarkastaa ja
hyväksyy mainittujen asetusten 4 artiklassa 1 kohdassa
tarkoitettujen maksajina toimivien toimielinten tilit
jäsenvaltioiden toimittamien vuosittaisten tilien perusteella, joiden ohella on toimitettu tarkastamiseen ja
hyväksymiseen tarvittavat tiedot sekä toimitettujen tilien
täydellisyyttä, tarkkuutta ja todenperäisyyttä koskevat
todistukset sekä ne myöntävien toimielinten kertomukset.
Jäsenvaltioiden toimittamista tiedoista ja Euroopan
maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettujen menojen kuukausittaisesta kirjanpidosta, ja eräiden, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1259/
1999 toimeenpanoa koskevien, yksityiskohtaisten säännösten vahvistamisesta 16 päivänä helmikuuta 1996
annetun asetuksen (EY) N:o 296/96 (4), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2785/
2000 (5), 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti kirjanpitoon
varainhoitovuonna 2000 kirjatut menot ovat ne menot,
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

94, 28.4.1970, s. 13.
125, 8.6.1995, s. 1.
160, 26.6.1999, s. 103.
39, 17.2.1996, s. 5.
323, 20.12.2000, s. 3.

(6) EYVL L 158, 8.7.1995, s. 6.
(7) EYVL L 273, 23.10.1999, s. 5.
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rainhoitoasetuksen (1), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom,) N:o 2673/
1999 (2) 102 artiklan mukaan tilien tarkastusta ja hyväksymistä koskevan päätöksen lopputulos, joka käsittää
mahdollisen erotuksen 100 ja 101 artiklan mukaisesti
kyseisen varainhoitovuoden tileille kirjattujen menojen
kokonaismäärän ja komission tilien tarkastamisen ja
hyväksymisen yhteydessä hyväksymien menojen kokonaismäärän välillä, kirjataan yhdelle ainoalle momentille
lisäyksenä tai vähennyksenä menoihin.

(6)

(7)

(8)

Tiettyjen maksajina toimivien toimielinten osalta
komissio voi vuosittaisten tilien ja niihin liittyvien asiakirjojen perusteella tehdä päätöksen toimitettujen tilien
täydellisyydestä, tarkkuudesta ja todenperäisyydestä.
Tehtyjen tarkastusten perusteella osa toimitetuista tileistä
ei täysin vastaa näitä edellytyksiä. Kyseisiä menoja ei
näin ollen voida tunnustaa EMOTR:n tukiosastosta
maksettaviksi. Liitteessä I esitetään tarkastetut ja hyväksytyt määrät jokaisen maksajana toimivan jäsenvaltion
osalta. Nämä summat on esitetty yksityiskohtaisesti
yhteenvetokertomuksessa, joka esitettiin rahastokomitealle tämän päätöksenteon yhteydessä.

Tehtyjen tarkastusten perusteella eräiden muiden maksajina toimivien toimielinten toimittamat tiedot edellyttävät lisätutkimuksia, eikä niiden tilejä voida tarkastaa ja
hyväksyä tässä päätöksessä. Liitteessä II esitetään kyseiset
maksajana toimivat toimielimet.

Asetuksen (EY) N:o 296/96 4 artiklan 2 kohta yhdessä
talousarvion kurinalaisuudesta 26 päivänä syyskuuta
2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2040/
2000 (3) 14 artiklan kanssa jäsenvaltioiden suorittaessa
menot vahvistettujen edellytysten ja määräaikojen ulkopuolella vähennetään tileille kirjattuja ennakoita.
Kuitenkin asetuksen (EY) N:o 296/96 4 artiklan 3
kohdan nojalla syys- ja lokakuun aikana tapahtuneet
ylitykset otetaan huomioon tehtäessä päätöstä tilien
tarkastamisesta ja hyväksymisestä, paitsi jos ne voidaan
todeta ennen varainhoitovuoden ennakkoja koskevaa
viimeistä päätöstä; osa tiettyjen jäsenvaltioiden ilmoittamista menoista edellä mainittuna ajanjaksona ja koskien
toimenpiteitä, joiden osalta komissio ei hyväksynyt
lieventävien olosuhteiden olemassaoloa, on suoritettu
säännösten mukaisten määräaikojen ja edellytysten ulkopuolella; näin ollen on tarpeen, että tässä päätöksessä
osoitetaan kyseiset vähennykset; näistä vähennyksistä
päätetään asetuksen (ETY) N:o 729/70 5 artiklan 2
kohdan c alakohdan ja asetuksen (EY) N:o 1258/1999 7
artiklan 4 kohdan mukaisesti myöhempänä ajankohtana,
jolloin vahvistetaan lopullisesti menot, jotka jätetään
yhteisön rahoituksen ulkopuolelle, koskien mainittuja
vähennyksiä ja muita mahdollisia menoja, jotka havaitaan suoritetuiksi säännösten mukaisten määräaikojen ja
edellytysten ulkopuolella.

(1) EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1.
(2) EYVL L 326, 18.12.1999, s. 1.
(3) EYVL L 244, 29.9.2000, s. 27.
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(9)

Komissio on talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta
31 päivänä lokakuuta 1994 tehdyn päätöksen 94/
729/EY (4) 13 artiklan, asetuksen (EY) N:o 2040/2000
14 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 296/96 4 artiklan 2
kohdan mukaisesti vähentänyt tai pidättänyt tietyt
kuukausittaiset ennakot, jotka on kirjattu varainhoitovuoden 2000 menoihin ja etenee tämän päätöksen
mukaisesti niiden vähennysten osalta jotka on mainittu
asetuksen (EY) N:o 296/96 4 artiklan 3 kohdassa; huolimatta näitä koskevan kirjanpidon tarkastamisesta ja
hyväksymisestä tällä päätöksellä kyseisistä menoista
päätetään myöhemmin asetuksen (ETY) N:o 729/70 5
artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti; edellä
kuvatun perusteella välttääkseen maksamasta kyseisiin
määriin liittyviä ennenaikaisia tai tilapäisiä maksuja, niitä
ei tule huomioida tässä päätöksessä, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 729/70 5 artiklan 2
kohdan c alakohdan ja asetuksen (EY) N:o 1258/1999 7
artiklan 4 kohdan lisätutkimuksia.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1663/95 7 artiklan 1 kohdan
toisessa alakohdassa säädetään, että ensimmäisessä
alakohdassa mainitun tilien tarkastus- ja hyväksymispäätöksen mukaisesti kultakin jäsenvaltiolta perittävät
summat tai sille maksettavat summat määritellään
vähentämällä kyseisen varainhoitovuoden eli 2000:n
osalta maksetut ennakkomaksut samalle vuodelle ensimmäisen alakohdan mukaisesti hyväksytyistä menoista.
Nämä summat vähennetään tilien tarkastus- ja hyväksymispäätöksen tekemistä seuraavan toisen kuukauden
menoja koskevista ennakkomaksuista tai lisätään niihin.

(11)

Asetuksen (ETY) N:o 729/70 5 artiklan 2 kohdan b
alakohdan, asetuksen (EY) N:o 1258/1999 7 artiklan 3
kohdan viimeisen alakohdan ja asetuksen (EY) 1663/95
7 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä päätös, joka on
tehty kirjanpitotietojen perusteella, ei vaikuta komission
myöhempien päätöksiin, joilla jätetään yhteisön rahoituksen ulkopuolelle sellaiset menot, joita ei ole suoritettu
yhteisön säännösten mukaisesti,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Poikkeuksena artiklassa 2 mainittuihin jäsenvaltioiden toimielimiin kaikki varainhoitovuoden 2000 tilit ovat tarkastetut.
EMOTR:n tukiosastosta rahoitettuja menoja koskevat jäsenvaltioiden maksajana toimivien toimielinten varainhoitovuoden
2000 tilit tarkastetaan ja hyväksytään liitteen I mukaisesti.

2 artikla
EMOTR:n tukiosastosta rahoitettuja menoja koskevat jäsenvaltioiden maksajana toimivien toimielinten liitteen II mukaiset
varainhoitovuoden 2000 tilit ovat tämän päätöksen ulkopuolella ja ne tarkastetaan ja hyväksytään myöhemmin tehtävällä
päätöksellä.
(4) EYVL L 293, 12.11.1994, s. 14.
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3 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille yhteisön jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 8 päivänä toukokuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE I
Maksajina toimivien toimielinten tilien tarkastaminen ja hyväksyminen
Varainhoitovuosi 2000
Jäsenvaltioilta perittävät tai niille maksettavat summat K.V.

FI

Maksajina toimivien toimielinten menot
varainhoitovuodelta 2000
EM

AT (*)

tarkastetut ja hyväk.

päätöksen ulkopuolella

= varainhoitovuoden tarkast.
ja hyväksytyt menot

= yhteissumma kuukausittain
ilmoitetuista menoista

a

b

Summa a + b yhteensä

Vähennykset
ja epävarmat erät koko
varainhoitovuodelta

Yhteissumma
mukaanlukien vähennykset
ja epävarmat erät

Jäsenvaltioille
varainhoitovuonna maksetut
ennakot

Jäsenvaltioilta perittävät (–)
tai niille maksettavat (+)
summat

c=a+b

d

e=c+d

f

g=e–f

0,00

1 018 678 799,26

0,00

1 018 678 799,26

1 018 678 799,57

– 0,31

38 533 547 541,00

0,00

38 533 547 541,00

– 956 071,00

38 532 591 470,00

38 509 213 253,00

23 378 217,00

DE

11 087 837 848,33

0,00

11 087 837 848,33

– 175 918,00

11 087 661 930,33

11 090 397 880,31

– 2 735 949,98

DK

9 973 480 387,25

0,00

9 973 480 387,25

– 226 961 687,66

9 746 518 699,59

9 746 518 699,59

0,00

ES

100 232 972 425,00

811 730 343 369,00

911 963 315 794,00

– 1 349 447 322,00

910 613 868 472,00

911 114 796 786,00

– 500 928 314,00

FI

4 325 759 146,21

0,00

4 325 759 146,21

– 16 221,24

4 325 742 924,97

4 325 838 465,82

– 95 540,85

FR

59 029 243 485,38

0,00

59 029 243 485,38

– 5 413 288,88

59 023 830 196,50

59 045 641 935,13

– 21 811 738,63

GR

0,00

889 719 853 835,00

889 719 853 835,00

– 28 084 903 742,00

861 634 950 093,00

861 634 816 581,00

133 512,00

IE

1 324 188 999,60

0,00

1 324 188 999,60

– 171 166,29

1 324 017 833,31

1 324 137 087,23

– 119 253,92

IT (*)

5 451 554 283,64

0,00

5 451 554 283,64

– 390 095 793,36

5 061 458 490,28

5 031 866 320,07

29 592 170,21

832 474 469,00

0,00

832 474 469,00

0,00

832 474 469,00

832 474 469,00

0,00

NL

3 099 027 835,42

0,00

3 099 027 835,42

– 55 910,47

3 098 971 924,95

3 097 107 035,74

1 864 889,21

PT

135 029 932 852,00

0,00

135 029 932 852,00

– 4 301 296 642,00

130 728 636 210,00

130 713 479 798,00

15 156 412,00

SE

6 796 940 721,36

0,00

6 796 940 721,36

0,00

6 796 940 721,36

6 796 940 721,36

0,00

UK

2 492 692 582,02

0,00

2 492 692 582,02

– 64 846,52

2 492 627 735,50

2 501 771 584,05

– 9 143 848,55

LU
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1 018 678 799,26

BE

(*) Itävallan ja Italian osalta kaikki määrät on ilmaistu euroina. Muissa jäsenvaltioissa sovelletaan kansallisia valuuttoja.
(1) Jäsenvaltioilta perittävien tai niille maksettavien summien laskemisessa on otettu huomioon koko varainhoitovuoden tarkastetut ja hyväksytyt menot (sarake a) tai yhteissumma niistä kuukausittain ilmoitetuista menoista, jotka ovat tämän
päätöksen ulkopuolella (sarake b)
(2) Vähennykset ja epävarmat erät on otettu huomioon ennakkojen maksuissa, joihin on tehty korjauksia liittyen erityisesti niihin eriin, jotka eivät ole noudattaneet syys- ja lokakuussa 2000 annettuja määräaikoja.
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LIITE II
Maksajina toimivien toimielinten tilien tarkastaminen ja hyväksyminen
Varainhoitovuosi 2000
Lista maksajina toimivista toimielimistä joiden tilit ovat tämän päätöksen ulkopuolella ja hyväksytään
myöhemmin tehtävällä päätöksellä
Jäsenvaltio

Maksajana toimiva toimielin

Espanja

Andalucía

Espanja

Aragón

Espanja

Asturias

Espanja

Canarias

Espanja

Cantabria

Espanja

Castilla-La Mancha

Espanja

Castilla y León

Espanja

Cataluña

Espanja

Extremadura

Espanja

Galicia

Espanja

La Rioja

Espanja

Madrid

Espanja

Murcia

Espanja

Navarra

Espanja

País Vasco

Espanja

Valencia

Kreikka

GEDIDAGEP
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 12 päivänä kesäkuuta 2001,
Italian neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisesti esittämästä viinintuotantokykyä koskevasta selvityksestä
(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1581)
(Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2001/475/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17
päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1493/1999 (1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2826/2000 (2), ja erityisesti sen 23 artiklan 4
kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 16 artiklassa säädetään
viinialan tuotantokykyä koskevasta selvityksestä. Selvitys
on edellytyksenä sääntöjen vastaisesti istutettujen alojen
säännönmukaistamiselle, istutusoikeuksien lisäämiselle
sekä rakenneuudistukseen ja uusiin lajikkeisiin siirtymiseen tarkoitetun tuen myöntämiselle.
Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä erityisesti
tuotantokyvyn osalta 31 päivänä toukokuuta 2000
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1227/2000 (3) 19
artiklassa säädetään siitä, kuinka tarkkoja tietoja selvityksessä on annettava.
Italia on toimittanut komissiolle 31 päivänä heinäkuuta
2000, 28 päivänä syyskuuta 2000, 20 päivänä marraskuuta 2000, 18 päivänä joulukuuta 2000, 12 ja 29
päivänä tammikuuta 2001, 10, 13, 23 ja 24 päivänä
huhtikuuta 2001 sekä 2 päivänä toukokuuta 2001
päivätyillä kirjeillä asetuksen (EY) N:o 1493/1999 16
artiklassa tarkoitetut tiedot. Komissio voi näiden tietojen
perusteella todeta, että Italia on laatinut kyseisen selvityksen 1 artiklassa mainittujen alueiden osalta.
Tämä päätös ei tarkoita, että komissio on vahvistanut
selvitykseen sisältyvien tietojen oikeellisuuden tai siinä
mainitun lainsäädännön yhdenmukaisuuden yhteisön
oikeuden kanssa. Se ei rajoita mainittuja seikkoja
koskevan komission päätöksen tekemistä.

(1) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.
(2) EYVL L 328, 23.12.2000, s. 2.
(3) EYVL L 143, 16.6.2000, s. 1.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat viinin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Komissio toteaa, että Italia on laatinut asetuksen (EY) N:o
1493/1999 16 artiklassa tarkoitetun seuraavia alueita ja autonomisia maakuntia koskevan selvityksen:
1. Abruzzo

12. Piemonte

2. Basilicata

13. Puglia

3. Calabria

14. Sardinia

4. Campania

15. Sisilia

5. Emilia-Romagna

16. Toscana

6. Friuli-Venezia Giulia

17. Trento

7. Lazio

18. Umbria

8. Liguria

19. Veneto

9. Lombardia

20. Valle d'Aosta

10. Marche

21. Bolzano.

11. Molise
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle.
Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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OIKAISUJA
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1189/2001, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2001, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla
(Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 161, 16. kesäkuuta 2001)
Sivulla 36, liitteessä I oleva taulukko, CN-koodia 1001 90 99, tavallinen vehnä, keskilaatuinen, vastaavan rivin viimeisessä
sarakkeessa:
korvataan:

”14,17”

seuraavasti: ”4,17”.

L 167/33
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Oikaistaan Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (’TARGET’) 26
päivänä huhtikuuta 2001 annetut Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EKP/2001/3)
(Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 140, 24. toukokuuta 2001)
Koko säädöksessä sekä sen liitteissä:
korvataan ilmaisu: ”Target”
seuraavasti:

”TARGET”

Suuntaviivojen 3 artiklan d kohdan 1 alakohta:
korvataan:

”Target on kokonaan kiinni lauantaisin, sunnuntaisin, uudenvuodenpäivänä, pitkäperjantaina (EKP:n
toimipaikkaa koskevan kalenterin mukaan), toisena pääsiäispäivänä (EKP:n toimipaikkaa koskevan
kalenterin mukaan), vapunpäivänä, joulupäivänä ja tapaninpäivänä.”

seuraavasti:

”TARGET on kokonaan kiinni lauantaisin, sunnuntaisin, uudenvuodenpäivänä, pitkäperjantaina (EKP:n
toimipaikkaa koskevan kalenterin mukaan), toisena pääsiäispäivänä (EKP:n toimipaikkaa koskevan
kalenterin mukaan), vapunpäivänä, joulupäivänä, tapaninpäivänä sekä 31.12.2001.”

Liite I, toinen sarake, seitsemäs rivi:
korvataan ilmaisu: ”Banca d'Italia Regolamento Lordo (BI-REL)”
seuraavasti:

”Sistema di regolamento lordo BI-REL”.
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